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Undersköterskors upplevelse av psykologiska kontrakt i 
relation till politiken, arbetsgivaren och enhetschefen 

Anna Olsson  

Vård- och omsorgssektorns utmaningar består i att med knappa resurser möta ökade 
behov hos en åldrande befolkning och att attrahera samt vidmakthålla utbildad, 
engagerad och frisk personal. Attityder, beteenden och resultat i organisationer 
regleras delvis av det psykologiska kontraktet. Detta motiverar till ökad kunskap 
om begreppet i relation till undersköterskor. Studien syftar till att undersöka hur 
undersköterskor inom äldrevården upplever psykologiska kontrakt avseende 
innehåll och värdering samt dess konsekvenser. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med sju undersköterskor på olika vård- och omsorgsenheter och 
analyserades tematiskt. Resultaten visar att yrkesgruppen upplevde psykologiskt 
kontrakt i relation till tre aktörer; politiken, arbetsgivaren och enhetschefen. 
Aktörerna förväntas ta ansvar för omfattande organisatoriska frågor, stärkande 
personalens hälsa, anknytning, attityder och strategier. Resultaten diskuteras i 
relation till tidigare forskning om psykologiska kontrakt och bidrar med nya 
kunskaper avseende undersköterskors perspektiv på det psykologiska kontraktets 
innehåll, värdering samt konsekvenser för arbetet och dess organisation. 
 
Keywords: psychological contract, enrolled nurse, employee characteristics, 
organizational development, welfare sector 

 
Inledning 

Välfärdsstaterna i Norden genomgår rationaliseringar och omorganiseringar för att öka 
effektivitet och produktivitet, i strävan att med knapp ekonomi och få personalresurser möta 
behoven i den växande vård- och omsorgssektorn (Tyregård, 2012). Pousette (2001) menar att 
det i offentlig verksamhet och social service finns inbyggda målkonflikter, som saknar 
motsvarighet i den privata sektorn. Det gör verksamheterna både sårbara och utmanande. 
Uppdraget är att försöka tillgodose behov och förväntningar ifrån olika intressenter såsom 
brukare, politiker och allmänheten. Flera forskare ser problem med att effektivisera och 
organisera vård- och omsorgsarbetet efter den populära löpandeband-princip som är utvecklad 
för industrin och kallas för New Public Management (Trydegård, 2012) och Lean production. 
När en viss grad av effektivisering är uppnådd visar Lean-metoden negativa och kostsamma 
konsekvenser för tjänsteutövande verksamhet. Denna kräver att tid till det mellanmänskliga 
möte avsätts, så att tjänsten kan utföras på sina villkor; med brukaren som medskapare av den. 
(Stigendahl, 2007). Det är påfrestande för ansvarig förvaltnings alla led att tvingas rationalisera 
när behovet är att expandera och undersköterskornas arbetsvillkor är väl undersökta från 
forskarhåll (Aronsson, Astvik, & Gustafsson, 2013; Astvik, 2002; Astvik, Bejerot, & 
Pettersson, 2001; Gustafsson & Szebehely, 2005; Målquist, 2010; Theorell, 2006; Trydegård, 
2012). Villkoren kan tvinga personalen att hantera arbetet med hjälp av destruktiva strategier 
som antingen äventyrar den egna hälsan eller vårdkvaliteten (Astvik & Melin, 2013). 
Konsekvenserna av det är bland annat en hög långtidssjukfrånvaro (Theorell, 2006), som i sin 
tur får negativa effekter på organisationens möjlighet att uppfylla sina mål (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014; Rousseau, 1989).  

Personalfrågan är ständigt närvarande i alla större organisationer (Schein, 1965) och kan rätt 
hanterad vara en framgångsfaktor (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Dabos & Rousseau, 2004). 
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Socialstyrelsen (2004) menar att sektorns generationsväxling förutsätter att arbetet organiseras 
så att många nya medarbetare attraheras av de arbetsförhållanden och villkor som erbjuds, vilket 
nu inte är fallet. Trenden är istället att allt färre ansöker till undersköterskeutbildningen på Vård- 
och omsorgscollage, omfattande pensionsavgångar sker, en hög andel personal går i 
förtidspension och växande privata vårdaktörer erbjuder anställningar, vilket gör att 
konkurrensen tätnar om kvalificerad personal. Statistik visar att det kan bli betydande 
arbetskraftsbrist inom äldreomsorgen, särskilt efter år 2020 då 40-talisterna kommer upp i den 
vårdbehövande åldersgruppen 80 år och äldre (Statistiska centralbyrån, 2015). 

 Utvecklingen är allvarlig och frågan om hur vård- och omsorgsverksamheten ska kunna 
behålla friska, motiverade anställda med hög prestationsnivå och villighet att stanna på 
arbetsplatsen, är aktuell och komplex. Det beror på flera faktorer av organisatorisk-, 
ledarskapsmässig och politisk art, samt av individuella och relationella sådana. Bäst förklaras 
frågorna av en helhetssyn på sambanden mellan faktorerna (Målquist, 2010).  

Den här studien lägger främst fokus på den relation som uppstår, vidmakthålls och utvecklas 
över tid mellan arbetstagare och arbetsgivare med utgångspunkt i teorin om psykologiska 
kontrakt. Även om det forskats en hel del på undersköterskornas arbetsvillkor, psykosociala 
arbetsmiljö, belastningar och dilemman, saknas empirisk forskning på yrkesgruppen utifrån 
psykologisk kontraktsteori. Begreppet har visats värdefullt att använda för att förstå mer om 
arbetslivets komplexa karaktär och motiven bakom attityder, beteenden och resultat i 
organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Rousseau 1989).  

 
 

Psykologiskt kontrakt; beskrivning och definition 

Organisations- och arbetspsykologiska forskare tänker sig att det i arbetslivet går att skilja på 
två typer av kontrakt. Det ena är det formella juridiska anställningsavtalet, som reglerar vissa 
aspekter av förhållandet mellan anställd och arbetsgivare (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Keim, 
Landis, Pierce, &, Earnest, 2014; Schein, 1965). Det kan innefatta frågor om till exempel 
arbetsuppgifter, arbetstid, arbetsmetod och lön (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det andra är det 
informella psykologiska kontraktet (Cassar, Buttigieg, & Briner, 2013; Rousseau, 1989; Schein, 
1965). Begreppet blev myntat för ett halvt sekel sedan i ett försök att inkludera summan av 
ömsesidiga förväntningar, krav, rättigheter, löften, förmåner, skyldigheter, åtaganden och regler 
mellan anställd och organisationsledning. Det psykologiska kontraktet kan finnas nedskrivet 
men behöver inte göra det och det kan även vara uttalat men behöver inte vara det (Schein, 
1965). Vidare kan det vara mer eller mindre medvetet hos parterna (Rousseau, 1989). Ett 
liknande begrepp är ”det osynliga kontraktet” som formulerades i Sverige i slutet av 1980-talet, 
dock enbart inkluderande individens subjektiva tolkning av anställningskontraktets innebörd 
(Zetterberg et al., 1984).  

En av det psykologiska kontraktets främsta amerikanska fanbärare definierar begreppet i 
linje med Zetterberg et al. (1984) och fokuserar på den subjektiva relationen mellan den 
anställda och arbetsgivaren: ”An individual´s beliefs regarding the terms and conditions of a 
reciprocal exchange agreement between that focal person and another party” (Rousseau 1989, 
s. 123). Detta synsätt har vunnit popularitet (Montes & Irving, 2008) men också kritiserats som 
otillräckligt. Istället betonas interaktion och ömsesidighet mellan parterna överensstämmande 
med Scheins (1965) synsätt, angelägenhet också ur organisationens perspektiv (Guest, 2004; 
Isaksson & Bellaagh, 2005). Isaksson och Bellaagh (2005, s.4) använder följande utvidgade 
definition: ”ömsesidiga löften och åtaganden från anställda och arbetsgivare som ingår i ett 
anställningsförhållande”. 

 
 

Det psykologiska kontraktets innehåll  
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Tidigare var ett vanligt psykologiskt kontrakt att den anställda fick trygghet och 
karriärmöjligheter i utbyte mot lojalitet över lång tid. Idag är utbytet mer kortsiktigt där 
flexibilitet gällande arbetstid och arbetsuppgifter är centralt. Det betyder mer individualiserade 
utbyten, ett större individuellt karriäransvar med fokus på kompetensutveckling, men också att 
kontraktet är trygghetsskapande på arbetsplatsen, innehållande spelregler för utbytet mellan 
arbetsgivare och anställd (Isaksson & Bellaagh, 2005). Kontraktet kan i praktiken inkludera 
föreställningar om arbetsintensitet, anpassningsgrad, hur mycket initiativ som ska tas (Isaksson, 
Bernhard, & Gustavsson, 2003), möjligheter till löneförhöjning och karriär (Isaksson, 2001), 
uppfattningar om kollegial gemenskap samt om lojalitet, utvecklingsmöjligheter, förtroende 
och kommunikation (Zetterberg et al., 1984). Det psykologiska kontraktet utgörs av tillit 
(Montes & Irving, 2008; Isaksson et al., 2003) samt reciprocitet (Rousseau, 1989) och är av 
organisatoriskt intresse därför att det bland annat påverkar smidighet gällande rekrytering, 
omorganisering (Aronsson et al., 2012) samt resultat- och kvalitetsuppfyllelse (Dabos & 
Rousseau, 2004). Parterna behöver kunna lita på att motparten respekterar och uppfyller sina 
åtaganden (Montes & Irving, 2008). Isaksson et al. (2003) har sett att vårdpersonal anser tillit 
centralt gentemot flera aktörer, såsom till närmaste ledning, administrativa chefer och politiker. 
Jacobsen och Thorsvik (2014) framhåller emotionell anknytning som central för begreppet; att 
den kan bildas och upprätthållas via ett socialt utbyte där parterna ger och tar. Den anställde 
kan ha förväntningar om förmåner som en kompensation för arbetsinsatser (Dabos & Rousseau, 
2004), medan organisationen kan vänta sig lojala anställda (Schein, 1965). 

Det psykologiska kontraktet är satt i ständig förändring (Argyris, 1960; Rousseau, 1989). 
Det kan ses som en kontinuerlig process i en relationell, organisatorisk och samhällelig kontext 
där det skapas, utvecklas, uppdateras och påverkas (Guest, 2004; Isaksson & Bellaagh, 2005). 
Samsyn mellan parterna för kontraktet ökar det reciproka utbytet sinsemellan medan vaghet i 
kommunikationen kan leda till motsatt effekt och tenderar att öka ju längre anställningen varar 
(Isaksson, 2001). Kahlke et al. (2002) hävdar att det psykologiska kontraktet gentemot 
arbetsgivaren blir aktualiserat när tjänsten diskuteras vid anställningsintervjun. Därutöver går 
det att föreställa sig att kontraktet tar form inom en individ redan vid kontakt med reklam, 
rykten och platsannonser i och med att dessa medverkar till att ge en bild av organisationen.  

Det psykologiska kontraktet kan se olika ut i olika branscher samt variera med hur länge den 
anställda arbetat i företaget och med antalet arbetstimmar i veckan (Isaksson & Bellaagh, 2005; 
Montes & Irving, 2008). Anställningsformerna tillsvidareanställd/visstidsanställd/timanställd 
påverkar hur de anställda både beskriver innehållet i sitt psykologiska kontrakt samt hur tillfreds 
de är med dess uppfyllelse (Montes & Irving, 2008); hur nöjdheten ser ut i relation till respektive 
parts insatser (Muchinsky, 2003; Ng, Feldman, & Lang, 2010). Det transaktionella kontraktet 
förknippas med kortvariga anställningsförhållanden, bygger på att arbete utförs i utbyte mot lön 
samt innehåller fler uttalade löften och förväntningar (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, 
& Lundberg, 2006; Isaksson et al., 2003; Robinson, Kraatz, & Rousseau, 1994). Robinson et 
al. (1994) menar att anställda upplever färre skyldigheter mot organisationen de två första 
anställningsåren medan man tycker att organisationen har desto större skyldigheter. Det 
relationella kontraktet förknippas med längre anställningsformer, är mer subjektiva utifrån den 
anställdas perspektiv och innehåller fler förväntningar i fråga om sociala och emotionella 
aspekter som till exempel stöd, lojalitet samt utvecklingsmöjligheter (Allvin et al., 2006; 
Isaksson et al., 2003; Montes & Irving, 2008). Med tiden påverkar det relationella kontraktet 
även anställdas generella identitetsuppfattning och självförtroende (Montes & Irving, 2008). 

 
 

Värdering av kontraktet; uppfyllelse eller kontraktsbrott?  

Det psykologiska kontraktets innehåll behöver som sagt vara tydligt för berörda parter. 
Därutöver behöver det vara känt hur respektive part upplever att kontraktet uppfylls (Isaksson 
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et al., 2003; Montes & Irving 2008). Ömsesidig förnöjsamhet kommer till uttryck genom ett 
funktionellt psykologiskt kontrakt (Jacobsen & Thorsvik, 2014). En gemensam bild av utbytet 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014; Keim et al., 2014) där organisationen uppfyller arbetstagarens 
förväntningar (Muchinsky, 2003) och vice versa (Ng et al., 2010), gör att relationen präglas av 
välvilja (Montes & Zweig, 2009). Personalen är en potentiell organisatorisk framgångsfaktor 
som kan förstärkas internt (Schein, 1965). Positiva insatser från arbetsgivaren kan till exempel 
inkludera att agera stödjande vid sjukdom i den anställdas familj, erbjuda generösa avtal om 
vidareutbildning och en stimulerande social arbetsmiljö (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
Insatserna gör arbetstagaren beredd att ge mer av sig själv (Montes & Irving, 2008), främjar 
prestation, arbetstillfredsställelse (Isaksson et al., 2003), lojalitet (Dabos & Rousseau, 2004; 
Jacobsen & Thorsvik, 2014; Shurer Lambert, 2011), hälsa (Guest, 2004; Isaksson & Bellaagh, 
2005), innovationsförmåga (Ng et al., 2010), ger en positiv inställning till 
organisationsförändringar (Van den Heuvel & Schalk, 2009) samt ett positivt utfall för 
arbetsmiljösäkerheten (Walker, 2013).  

Bedömningen kan göras att motparten misslyckas med att leva upp till en eller flera 
åtaganden. Det kallas psykologiska kontraktsbrott (Rousseau, 1989; Solinger, Hofmans, 
Matthijs Bal, & Jansen, 2016). Kahlke et al. (2002) beskriver det som ett trauma där tillit och 
god tro är underminerade. Rousseau (1989) utgår från att en större händelse leder till 
kontraktsbrott medan Solinger et al. (2016) kompletterar med att kontraktsbrotten ofta är 
diskreta händelser som utvecklas över tid, vilket innebär att relationella kontrakt kan vara mer 
utsatta (Montes & Irving, 2008; Ng et al., 2010). Kommunikationsproblem är en vanlig orsak 
(Kahlke et al., 2002). Värderingar, etik och önskemål inför samarbeten kan vara svårt att delge 
sinsemellan (Isaksson, 2001). Försämrade arbetsvillkor såsom vid till exempel 
budgetnedskärningar, är en annan gängse orsak då det kan ge en obalans mellan organisationens 
krav på verksamhetens kvalitet och de anställdas resurser att utföra arbetet (Isaksson et al., 
2003). Walker (2013) visar att arbetsplatsolyckor är en källa till kontraktsbrott, där upplevelsen 
kan bli att ledningen brister i sitt ledningsansvar. Forskning från Cassar et al. (2013) visar att 
anställda anser att kontraktsbrott beror på svek, medan arbetsgivarsidan anser att det beror på 
olika typer av avbrott i verksamheten. 

 Kontraktsbrott kan ge omfattande negativa konsekvenser för både anställd och organisation 
(Cassar et al., 2013; Isaksson et al., 2003; Montes & Irving 2008; Ng et al., 2010; Rousseau, 
1989). Upplevelser av intensiva känslomässiga reaktioner såsom besvikelse, orättvisa (Cassar 
et al., 2013) och ilska (Rousseau, 1989) sätter anknytningen på spel (Jacobsen & Thorsvik, 
2014). Det dagliga humöret påverkas och individens behovstillfredsställelse blir rubbad med 
avseende på autonomi, kompetens och förmåga att självförverkligas både i arbetet och i 
privatlivet (Rousseau, 1989, 1995). Anställda kan uppvisa negativa distansskapande beteenden 
och attityder (Montes & Irving, 2008) som försvar hos en behovskränkt individ (Maslow, 1968). 
Den egna vinningen blir mer intressant än organisationens (Allvin et al., 2006) och 
engagemang, arbetstillfredsställelse (Isaksson et al., 2003), innovationsrelaterade beteenden 
(Ng et al., 2010), hälsa (Guest, 2004; Isaksson, 2005), lojalitetskänsla samt tillit till företagets 
ledning minskar, vilket kan leda till att personalomsättningen ökar (Isaksson et al., 2003).  

Det har klarlagts att konsekvenserna av kontraktsbrott kan variera beroende på om 
kontrakten är av relationell eller transaktionell art (Montes & Irving, 2008). De anställdas 
känslighet för kontraktsbrott tenderar att öka över tid och successivt påverka anknytningen 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014; Ng et al., 2010). Anställda med relationella kontrakt kan reagera 
starkare än de med transaktionella, då dessa i högre utsträckning bygger på ömsesidighet och 
lojalitet (Allvin et al., 2006). Ju högre tillit, desto större konsekvenser vid kontraktsbrott. Detta 
förutsatt att de inte går att prata igenom saken med motparten. Går det så kan tilliten stärkas 
och bidra till ökad tolerans för felsteg från motpartens sida. Om tilliten förblir låg finns det 
istället högre risk för att kontrakten helt avbryts. (Isaksson, 2001). 
 



5 
 

Teoretiska modeller för psykologiska kontrakt 

Tre olika bakomliggande teoretiska modeller för det psykologiska kontraktet är vanligt 
förekommande; diskrepansmodellen, rättvisemodellen och behovsmodellen (Shurer Lambert, 
2011). Dessa berör både innehållet i kontraktet och den anställdas värdering av hur det uppfylls 
av arbetsgivaren (Isaksson et al., 2003; Montes & Zweig, 2009; Shurer Lambert, 2011). De 
utgår dessutom från Rousseaus (1989) definition som begränsas till den anställdas perspektiv. 
Diskrepansmodellen innebär att den anställdas uppskattning av det psykologiska kontraktets 
relativa uppfyllelse, drivs av en jämförelse mellan vad som har utlovats och hur väl detta 
stämmer med vad organisationen levererar. Rättvisemodellen innebär att den anställdas 
uppskattning av kontraktets uppfyllelse drivs av en uppfattning om hur rättvist utbytet är mellan 
vad den anställde levererar och vad organisationen ger i gengäld (Isaksson et al., 2003). Dessa 
modeller har i senare forskning visats fortsatt väsentliga, men till en mindre del än man trott 
(Montes & Zweig, 2009; Shurer Lambert, 2011). Undersökningsresultat visar att det är en 
behovsdriven modell som bäst förklarar variansen av tillfredsställelse. Det betyder att den 
anställda i mindre utsträckning bekymrar sig om ifall organisationen håller sina löften eller är 
rättvis, så länge individen upplever att de egna psykiska och fysiska behoven uppfylls. 
  
  
Arbete och arbetsvillkor i äldreomsorg 

Aronsson et al. (2013), Astvik och Melin (2013) och Trydegård (2012) har bidragit till en 
mängd empirisk forskning om organisationsfrågor, arbetsvillkor, psykosocial arbetsmiljö och 
dilemman inom grupper såsom socialarbetare, förskolepersonal och undersköterskor i 
hemtjänsten. Studierna utgår inte från psykologisk kontraktsteori, men inom människovårdande 
yrken finns gemensamma nämnare beträffande till exempel ekonomiska förutsättningar och 
arbetsvillkor som har betydelse för det psykologiska kontraktets status. Dessa studier tjänar 
därför som referensmaterial i föreliggande uppsats. 

På 1950-talet började hjälp i hemmet till äldre organiseras. Dåtidens vårdbiträden och 
undersköterskor kallades för hemsamariter, var timanställda och saknade formell träning eller 
utbildning för arbetet. Arbetsstyrkan utgjordes främst av medelålders kvinnor med erfarenhet 
av matlagning, tvätt, städning och inköp. Sedan dess har arbetsrollen och uppgifterna 
utvecklats. Reformer inom äldreomsorg- och psykiatri under 1990-talet, flyttade ut en del av 
ansvaret för dessa patientgruppers hälsa och omvårdnad från landsting till kommun. Idag 
innebär arbetet inom äldreomsorgen betydligt fler och differentierade uppgifter, som kräver 
utbildning inom kvalificerad vård och omsorg samt flexibilitet. Enligt Målquist (2010) innebär 
vård- och omsorg att sörja för att brukaren (person som tar emot hjälpinsatserna) erhåller det 
som bedömts rimligt efter biståndsansökan och innebär serviceinsatser (städ, tvätt, inköp), 
omsorg (personlig omvårdnad) och hemsjukvård (insulingivning, sårvård). Målgrupperna är 
både gamla sjuka människor samt personer med betydande psykiska och fysiska handikapp 
såsom demens eller nedsatt syn-, rörelse- och talförmåga (Astvik et al., 2001).  

Arbetsförhållanden regleras i Arbetsmiljölagen (1977) och arbetsmiljöfrågor av både social 
och organisatorisk karaktär beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling (2015), vilka är 
vägledande för kvalitetssäkringen av omsorgen. Stigendahl (2007) ser att det effektivitetskrav 
som finns i flera för hemtjänsten styrande lagar, (Socialtjänstlagen, Kommunallagen m.fl.) ger 
incitament till kortsiktighet på bekostnad av personalens lärande och utveckling, där brukarna 
ska hanteras inom minutstyrd tidsplanering. Det kommunala vård- och omsorgsutförandet 
organiseras i stora enheter med många brukare och stor personalstock, som ställer ansenliga 
krav på organisering och ledarskap. Jämfört med privata utförare rapporterar 
kommunalanställda något mer missnöje med omsorgskvaliteten, ett högre arbetstempo och en 
högre arbetsbelastning (Målquist, 2010). Strategier för att hantera de mellan krav och resurser 
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obalanserade villkoren, kan innebära övertidsarbete, sjuknärvaro, att hoppa över luncher och 
kaffepauser samt välja mellan hjälpinsatser till en av flera lika behövande brukare. Detta gör att 
arbetet utförs på bekostnad av den egna hälsan eller genom att sänka omsorgskvaliteten (Astvik 
& Melin, 2013) vilket underminerar personalens autonomi och professionella omdöme (Astvik, 
2003). Till det kommer att arbetsgivaren inte heller via lönen lyckas bekräfta 
undersköterskorna, vilket kan göra att bekräftelse istället söks hos brukarna (Astvik, 2002). 
Villkoren är stressande, stör återhämtning mellan arbetspassen samt präglar både fritid och 
arbetstid (Astvik & Melin, 2013). Stöd från chefer, tillräcklig reflektionstid, tydliga mål, 
resurser som matchar uppdraget och möjlighet till återhämtning mellan arbetspass såväl som 
genom varierande belastning över dagen, stärker personalens förmåga att sätta gränser och 
minskar kompensatoriska beteenden av ovan nämnd art (Aronsson et al., 2013). Fallerar det så 
ökar långtidssjukfrånvaron samt sjukskrivningar som knyts till stress (Aronsson et al., 2013; 
Theorell, 2006), trots att kommunanställda undersköterskor deltar i genomförandeplaneringar 
och är välutbildade (Målquist, 2010). Dessa villkor har också betydelse för de psykologiska 
kontrakt som föreliggande studie undersöker.  

 
 

Syfte och frågeställningar 
Studien motiveras genom avsaknaden av forskning om psykologiska kontrakt och 
kontraktsbrott hos undersköterskor inom kommunala äldreboenden. Psykologiska kontrakt har 
i tidigare studier med andra målgrupper, visats innehålla både omfattande möjligheter och 
utmaningar för individ och organisation. Utifrån en kvalitativ ansats baserad på djupintervjuer 
fokuserar undersökningen på vad undersköterskorna förväntar sig och behöver av 
arbetsgivaren, och därmed inte på vilka behov eller förväntningar de tror att arbetsgivaren har 
angående dem. Studien syftar också till att undersöka hur kontraktsuppfyllelse respektive 
kontraktsbrott påverkar undersköterskornas relation till sitt arbete och sin organisation, eller 
annorlunda uttryckt hur undersköterskornas uppfattar sin arbetssituation när förväntningar och 
behov blir uppfyllda, respektive när de inte blir det. Studiens syfte kan konkretiseras i följande 
två frågeställningar:  
 
 Hur ser innehållet ut i undersköterskors psykologiska kontrakt?  

 
 Hur påverkar kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott undersköterskorna i 

relation till sitt arbete och sin organisation? 

 

Metod 

Deltagare 

Kriterierna för urvalet av deltagare grundas på en bedömning av vilka data från vilka källor, 
som behövs för studiens syfte (Hartman, 2001). Urvalskriterier var att intervjupersonerna skulle 
ha en tillsvidareanställning, arbetat minst två år i organisationen och att arbetstiden var mellan 
75-100%. I urvalet eftersträvades en bredd eller heterogenitet genom att intervjupersonerna var 
verksamma på olika vård- och omsorgsboenden i olika kommuner, varierar i ålder, kön, etnisk 
bakgrund, erfarenhet gällande både år i yrket, tid på boendet, tjänstgöringsgrad samt utifrån 
eventuella ombudsroller.  

Intervjupersonerna rekryterades genom besök på eller telefonkontakt med olika boenden. 
Det var ett avsiktligt val att inte rekrytera deltagare via chefer för att undvika ett eventuellt 
snedvridet urval. Besöken och telefonkontakt med personalen ledde till personliga möten med 
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undersköterskorna, som efter befintliga kriterier kunde tillfrågas eller vidarebefordra frågan till 
annan kollega. Kontaktuppgifter byttes, intervjutider bokades och ett missivbrev mailades ut. 
En av deltagarna använde inte sin mail och denna fick därför direkt information om att studien 
gjordes inom ramen för en c-uppsats i arbetspsykologi på Mälardalens högskola samt att syftet 
var att med hjälp av intervjuer på 30-60 minuter i avskilt rum, undersöka undersköterskors 
upplevelser av arbetet. Vidare nämndes att det var fritt att avbryta om så önskades, att 
intervjuerna spelas in och raderas efter användning samt att ingen obehörig kunde komma åt 
materialet. Vidare nämndes att materialet avidentifierades så att ingen läsare av uppsatsen 
kunde knyta person till uttalanden (Vetenskapsrådet, 2011). Sex deltagare som anmält intresse 
för att bli intervjuade avböjde vartefter. Det berodde på sjukdom eller förändrade 
omständigheter på arbetsplatsen. Två av personerna ångrade sig utan att ange skäl.  

Deltagarna kom att bestå av sju undersköterskor arbetande på olika enheter och vård- och 
omsorgsboenden i tre kommuner, varav fyra män. Representationen av manliga 
undersköterskor är generöst tilltaget, jämfört med det i riket relativt låga andelen. Av deltagarna 
arbetar fem undersköterskor på demensboende, en undersköterska på blandat boende och en på 
korttidsboende. Fem av deltagarna har ombudsuppdrag inkluderade i tjänsten såsom till 
exempel arbetsplatsmiljöombud, kulturombud eller utbildare. Åldersfördelningen var mellan 
33 och 61 år med ett medelvärde på 43 år. Deltagarnas erfarenhet som undersköterska varierade 
mellan 7 och 26 år, medelvärde 16 år. På nuvarande vård- och omsorgsboende har deltagarna 
varit anställda mellan 2 och 15 år. 

Specificerade kriterier för urvalet kallas enligt McBurney och White (2010) för målinriktat 
och skapar med nämnda avgränsningar en intern homogenitet för ett utförligt underlag. Det 
skapas även heterogen bredd då undersköterskorna är verksamma på olika vård- och 
omsorgsboenden i olika kommuner, varierar i ålder, kön, etnisk bakgrund, erfarenhet gällande 
år i yrket, tid på boendet samt utifrån eventuella ombudsroller. Syftet med det är att återge en 
bred bild av varierande erfarenheter med stor dynamik (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
 
Material 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som grund för 
materialinsamlingen. Semistrukturerade intervjuer underlättar analysarbetet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Frågorna kan ställas utifrån avsedd ordning, motivera till omsorgsfulla svar 
samt göra det möjligt att löpande upptäcka och korrigera missförstånd (McBurney & White, 
2010). 

Ett antal frågor formulerades i en intervjuguide, med avstamp i teman tagna från teorier ovan 
om psykologiska kontrakt. Intervjuguiden var uppdelad i frågeområden; bakgrundsfrågor, 
inledande frågor om rollen som undersköterska samt både övergripande och mer detaljerade 
frågor gällande deras upplevda psykologiska kontrakt. Intervjuerna inleddes med en kort 
upplysning om syftet med studien och en genomgång av de vetenskapliga etiska riktlinjerna 
(Vetenskapsrådet, 2011). För att reducera risk för maktasymmetri i relation till 
intervjupersonerna och för att öka möjligheterna för valida utsagor eftersträvades ett empatiskt 
förhållningssätt i intervjusituationen. Efter inledande bakgrundsfrågor ställdes frågor med 
syftet att utforska innehållet i kontraktet, som till exempel: ”Minns du vad du tidigt hade för 
förväntningar på det här yrket” samt ”Vad tror du att du idag väntar dig att få ut av jobbet?”. 
Nästföljande område behandlade värderingen av det psykologiska kontraktet; positivt såväl 
som negativt med frågor som: ”Finns det något med din arbetsgivare som gör att ditt förtroende 
brister/att du tycker att du ger utan att få tillbaka? Vad då?”. ”Hur påverkar det dig när du känner 
att du är nöjd/missnöjd med din arbetssituation?”  

Under intervjuerna fanns en flexibilitet i fråga om ordningsföljd, pauser och följdfrågor. Det 
syftar till att fördjupa förståelsen för de svar som betraktades som betydelsefulla för 
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frågeställningen och ge deltagarna en möjlighet att utveckla svaren (Kvale & Brinkmann, 
2014). Fokus var att tömma ut ämnet så att en teoretisk mättnad uppnåddes (Hartman, 2001). 
Intervjuernas tidsåtgång var mellan 55 och 75 minuter. Samtliga intervjuer spelades in. I linje 
med Hartman (2001) fördes också stödanteckningar, för att utveckla känsligheten inför ämnet 
och tydligare fokusera på relevant information. De inspelade intervjuerna transkriberades 
ordagrant. Det utskrivna materialet omfattade ungefär 130 sidor text. 
 
 
Procedur 

Inledningsvis prövades intervjufrågorna och inspelningsfunktionen i en testintervju. Det 
möjliggjorde förbättringar och gav viss erfarenhet av intervju som datainsamlingsmetod. 
(Maxwell, 2005). Vid inledande kontakter med intervjupersoner och innan intervjuns 
genomförande informerades intervjupersonerna om studiens syfte och om de forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna tillfrågades och medgav att intervjun spelades 
in och det skedde i ett avskilt konferens- eller samtalsrum på arbetsplatserna. Ingen ersättning 
för deltagande utgick. 
 
 
Databearbetning/analys 

Genom transkriberingen transformerades ljud till text och det bildades en uppfattning om 
intervjusvaren. Texterna lästes upprepat för en klarare uppfattning om väsentlig information för 
studiens frågeställningar (Langemar, 2008). Efter en meningskoncentrering färgmarkerades 
återkommande relevanta upplevelser samt erfarenheter hos intervjupersonerna och noteringar 
gjordes om både skillnader och likheter i utsagorna, för att tydligare uppmärksamma 
komplexitet och dynamik i intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014).  Under intervjuerna 
framkom att förväntningar och behov var riktade mot tre olika aktörer; politiken (avseende 
kommunpolitikerna), den kommunala förvaltningen (i studien kallad arbetsgivaren) och 
enhetschefen. Materialet strukturerades efter forskningsfrågorna och de olika aktörerna 
utgjorde särskiljande kategoriseringsgrunder. För varje aktör sammanfattas det psykologiska 
kontraktets innehåll tematiskt i totalt 11 teman, vilket åskådliggörs i Tabell 1. Varje temas 
kontraktuppfyllelse respektive kontraktsbrott samt dess konsekvenser sammanfattas i Tabell 2 
till 4.   
 

Resultat 

Resultatet presenteras i två avsnitt med teman utifrån studiens båda frågeställningar. Det första 
avsnittet hanterar den först nämnda forskningsfrågan, innehåller tre underrubriker som 
strukturerar de psykologiska kontraktens utifrån innehåll för respektive aktör; politiken, 
arbetsgivaren och enhetschefen. Det andra avsnittet avser besvara den andra nämnda 
forskningsfrågan, innehåller tre underrubriker inkluderande kontraktsuppfyllelse respektive 
kontraktsbrott för de i tabell ett angivna aktörerna. Resultaten har bearbetats för att öka 
läsvänligheten utan att betydelsen påverkats samt för att upprätthålla deltagarnas 
konfidentialitet. 
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Tabell 1 
Sammanfattning av tematisk analys av innehåll i psykologiska kontrakt i relation till olika aktörer 

Aktör Innehåll i psykologiskt kontrakt 
I relation till politiken  Långsiktigt hållbar resurstillförsel 

Flexibla beslutsprocesser 
 

I relation till arbetsgivaren 
 

Anställningstrygghet  
Professionell mening 
Effektiv styrning, delaktighet och tryggade resurser  
Tydlig kommunikation och informationsförmedling 
Generös kompetensutveckling  
Arbetsmiljösäkerhet  
Positiv löneutveckling  
 

I relation till enhetschefen Närvaro och tillgänglighet 
Kommunikation 

 

 
Undersköterskans behov av och förväntningar på politiken 

Långsiktigt hållbar resurstillförsel och flexibla beslutsprocesser. Undersköterskorna menade 
att politikerna ansvarar för att fatta beslut som långsiktigt kan garantera dem en möjlighet att 
utföra arbetsuppgifterna tillfredsställande, utan att tvingas betala med sin hälsa eller livskvalitet. 
Det innebär att behoven av resurser för arbetet matchas mot en kommunal budget som är 
realistisk och med framförhållning. Det framhölls att de politiska beslutsprocesserna kan vara 
tidskrävande och att det kan påverka hur flexibla förvaltningen och enheterna kan vara.  
 

Undersköterskans behov av och förväntningar på arbetsgivaren  

Anställningstrygghet. Det framgick att anställningstryggheten efter en tid i branschen blev 
viktigare för intervjupersonerna. Initialt hamnade intervjupersonerna i vård- och 
omsorgsverksamheten som sommarjobbare eller vikarier. Låga trösklar in i branschen och en 
möjlighet att känna sig för, bidrog till att de stannade kvar och utbildade sig. Som vikarier var 
det flexibiliteten; att själv kunna välja vilka tider som förlades på arbetet, som gjorde vägen in 
i yrket attraktiv. Samtliga hade lätt för att bli anställda efter avklarad utbildning och arbetade 
parallellt under utbildningen.  

Professionell mening. Intervjuerna visar att det finns förväntning på och behov av att arbetet 
ger glädje och mening, vilket förutsätter resurser för kvalitativt utförande samt god brukar och 
kollegial kontakt. Genom det så kallade kontaktmannaskapet kan relationerna till brukare och 
anhöriga stärkas samt påverka arbetets kvalitet. Arbetskamraterna behöver vara trevliga, 
kunniga, engagerade och stöttande: ”Jag talar om att det är jobbigt just nu, kollegorna accepterar 
det och vi hjälps åt”. Även om behoven varierar individuellt hos intervjupersonerna, framgår 
att det är viktigt att bli sedd och dela förtroenden kollegialt. Intervjuerna visar även att det finns 
ett behov av handlingsutrymme utifrån de grundrutiner som finns i verksamheten; svängrum 
för spontanitet. Det kan till exempel gälla att byta dag på en städning för att ta brukaren ut i 
solen, som ger ökad mening just den dagen. 

 
Vi tar emot människan i sina sista år. Det är fint. Det är ett allvarligt och ibland 
svårt arbete med sjukdom, svaghet, död och sorg. Det är ändå kul att komma hit. 
Jag vill involvera mig; göra nytta och vara behövd. Jag vill sätta på musik dansa 
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med rullstolen; sprida glädje och kärlek! När jag går hem på eftermiddagen känner 
jag mig stolt, även om det roliga minskas ju fler personal som tas bort. Vi gör vårt 
bästa efter de resurser som finns. Det är viktigt att brukaren hålls utanför stressen.  
 

Effektiv styrning, delaktighet och tryggade resurser. Undersköterskorna menar att de 
behöver och förväntar sig en arbetsgivare som tryggar resurstillgången, har ett involverande 
lösningsinriktat agerande samt realistiska målsättningar i fråga om arbetsbörda och 
omställningsprocesser. Det framgår att verksamheterna strukturellt kräver goda resurser i fråga 
om personaltillgång samt organisering mot tydliga mål med varierande belastning, då dessa 
förutsättningar påverkar utföranden. Att arbetsgivaren arbetar med ständiga förbättringar av 
verksamheten, tror undersköterskorna är viktigt om de genomförs utifrån korrekt underlag och 
med personalens involvering. Det finns en respekt för de egna begränsningarna men också en 
stor vilja att bli sedd för faktiska bidrag till verksamhetsutvecklingen, som vid inköp till 
exempel. Intervjupersonerna framhåller att effektivisering inte får betyda att springa fortare, 
utan att arbetets utförande optimeras med målet att frigöra kvalitativ brukartid samt ge 
möjlighet till autonomi och varierande vårdtyngd över dagen. 

  
Vi behöver ha god personaltäthet och tillgång till vikarier. Hos cheferna vill jag se 
ryggrad och inställningen att problem kan lösas gemensamt med personalen; vi 
måste kunna lita på att arbetsgivaren gör sitt bästa. Det finns beslut som rör den 
dagliga verksamheten där vi behöver få vara med och säga vår mening. 
 

Tydlig kommunikation och informationsförmedling. Intervjuerna visar att det räknas med att 
arbetsgivaren har ett kvalitativt kommunikations- och informationssystem, med transparant och 
aktuellt utbyte mellan verksamhetens olika nivåer. I god tid och med jämna mellanrum behövs 
att arbetsgivaren informerar om nyheter som kan ha betydelse för arbetet. I samtliga intervjuer 
framkommer det ett behov av att känna förtroende inte bara för utan också från arbetsgivaren, 
vilket ett respektfullt bemötande ger uttryck för. Ett forum för kommunikation är mötesarenan 
APT (arbetsplatsträffar), där chefen månadsvis träffar den samlade personalen för informativt 
utbyte. Ett annat forum är de årliga medarbetarsamtalen med chefen, som sker på individuell 
och personlig basis. Samtalet är ämnat att genomlysa undersköterskans totala arbetssituation, 
även inkluderande frågor om hur vederbörande känner det på jobbet och hur trivseln är. För 
övrigt styrs kommunikationen mellan undersköterskor och arbetsgivare av möjligheterna till 
närvaro och tillgänglighet hos förvaltningens verksamhetsnära representanter såsom 
teamledare, administrativ personal, enhetschef och områdeschef. För de administrativa 
arbetsuppgifterna krävs stabil Internetuppkoppling och enkla rapporteringssystem, så att de inte 
brukartiden ska bli lidande. Två intervjupersoner menar att arbetsgivarens förväntning om 
personalens uppdatering i olika frågor över Internet, kan sänka delaktighet och kunskap då viss 
personal har en obekväm IT-relation.  

 
Vi behöver få veta nyheter fortlöpande, så att vi kan se sammanhang och förbereda 
oss på förändringar. Dessutom behöver vi få vara med och säga vårt. 
 

Generös kompetensutveckling. Att arbetsgivaren tillhandahåller generöst med möjligheter 
till kompetensutveckling uppges höra till vanligheterna för alla utom en intervjuperson, som 
upplever skralt utbud på grund av budgetnedskärningar. Fyra intervjupersoner framhåller att 
det är kommunernas skyldighet att erbjuda viss kompetensutveckling, nödvändig för arbetets 
utförande som till exempel demensvård, munhälsa och förflyttningskunskap. Vidare finns en 
individuell handlingsplan för hur undersköterskornas kompetens kan utvecklas kommande 
arbetsår. För de utbildningar som innehåller ”det lilla extra” såsom till exempel handledning 
eller utökad demenskunskap, är det upp till varje anställd att visa engagemang och nyfikenhet. 
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En kompetent undersköterska med ett tydligt intresse för ett ämne, kan ges nya möjligheter i 
karriären. En del av tjänsten kan omförhandlas till att inkludera ansvar för till exempel 
utbildning av kollegorna eller till specifik involvering i arbetsgrupper för 
verksamhetsutveckling. Vissa kommuner erbjuder möjligheter till adekvata högskolekurser. På 
grund av den höga angelägenhetsgraden i de allmänna kurserna, upplever de flesta direkt daglig 
nytta och tillämpning av kursen. Vissa utföranden kan dock kringskäras för att brukarens 
integritet och egen vilja är viktigare. Utbildningar som kräver att enheten köper in material kan 
bli tillämpade i lägre utsträckning eller inte alls, om budgeten inte tillåter investeringen. På de 
enheter där underbemanningen är extremt påtaglig, omsätts inte kurserna i praktiken. 

  
Kommunen är generös med vidareutbildningar och det är nödvändigt. Det var mer 
fyrkantigt och avundsjukt bland kollegorna förr; man skulle ”stanna vid sin läst”. 
Nu vi uppmuntrar varandra istället. Alla vinner på kunniga arbetskamrater. 
 

Arbetsmiljösäkerhet. Intervjuerna visar att det i det psykologiska kontraktet gentemot 
arbetsgivaren ligger en förväntan på och ett behov av säkerhet på arbetsplatsen; både i relation 
till den psykosociala och till den fysiska arbetsmiljön. Arbetsplatsmiljöfrågorna är ständigt 
aktuella i arbetsvardagen och arbetsgivaren prioriterar att kontinuerligt utföra arbetsmiljöarbete 
genom bland annat riskanalyser, åtgärdsplaner och investeringar i arbetsmiljöutbildningar. 
Utbildningarna fokuserar på att öka kompetensen hos personalen inom fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö, inkluderande utbildningar i till exempel förflyttningskunskap, fallprevention samt 
att hantera hot och våld. Tillgången till och kunskapen om hantering av tekniska hjälpmedel i 
det vardagliga arbetet, uppges vidare vara stor och väsentlig. På enheterna finns det även 
arbetsmiljöombud, initierade i samarbete mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivaren. 
Det är undersköterskor som genom en kompletterande roll erhåller en grundläggande och 
översiktlig utbildning om arbetsmiljöfrågor. Dessa ska vara en länk mellan enhetschefen och 
personalen i arbetsplatsmiljöfrågor och via samrådsorgan med chef och kommunal förvaltning 
är de delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Vidare åligger det samtliga undersköterskor ett 
rapporteringsansvarig om avvikelser uppstår och olyckor inträffar. Intervjupersonerna vittnar 
om att olyckor inte är systematiska, utan att det kan hända utifrån enskilt slarv. De tänker sig 
att frånvaron av olyckor beror på att chefen och förvaltningen prioriterar arbetsmiljö högt, samt 
kollegiala insatser: ”Vi stöttar varandra och hjälps åt så att det inte ska ske några tillbud”. Dock 
kan den höga arbetsbelastningen och den medföljande stressen drabba den psykosociala 
arbetsmiljön, göra att onödiga tillbud uppstår, att avvikelser inte rapporteras eller att de årliga 
uppföljningarna om arbetsmiljö inte prioriteras av chefen.  

Positiv löneutveckling. Upplevelserna varierar i frågan om vad som krävs för att den 
individuella delen i lönesättningen ska utvecklas positivt. På årliga medarbetar- och lönesamtal 
diskuteras den egna insatsen efter kriterier som förberedande delgivits medarbetarna, samt vad 
som behöver bättras eller utvecklas inför lönesättning året därpå: ”Det blir som ett personligt 
uppdrag, det tycker jag är bra”. Tre deltagare angav att det i lönesamtalet redovisas en lönestege, 
som ger en riktning inför nästa löneförhöjning. Fyra intervjupersoner nämner att det visar sig i 
lönekuvertet om man engagerar sig extra på jobbet, så som att till exempel att gå kurser, 
samarbeta och företräda arbetsplatsen väl, visar god förmåga i arbetat med brukarna eller att 
utföra ombudsuppgifter. Tre deltagare hävdar att det i själva verket inte förekommer någon 
individuell lönesättning. Lönen höjs efter generell standard; det går inte att påverka så mycket. 

 
Vi har gått kurser men inte fått mer för det; det finns ett tak för denna utbildning. 
De centrala avtalsförhandlingarna med facket spelar roll men bara chefen vet vad 
som försiggår med våra löner, vi pratar aldrig rena pengar på lönesamtalet.  
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Undersköterskans behov av och förväntningar på enhetschefen 

Närvarande, tillgängligt och kommunikativt chefsstöd. Intervjupersonerna förmedlar att 
ledarskapet starkt kan påverka arbetssituationen genom upplevelsen av tillit och en 
välfungerande dialog i arbetsvardagen. En ledare ska organisera arbetet och vara rättvis, tydlig, 
ta hänsyn till budget, kanalisera synpunkter och information, ta tag i problem samt stötta och 
involvera personalen. Det som intervjupersonerna främst och samstämmigt anger som 
efterfrågat är stöd av chefen genom närvaro och tillgänglighet, sammanfattat i ”arbetsledning 
på plats”. Chefen förväntas bemöta personalen lösningsinriktat, erbjuda tid för enskilda frågor, 
funderingar, åsikter, idéer men också visa lyhördhet inför det som inte sägs. Det finns ett behov 
av att få känna att chefen är solidarisk; ”står upp” för sina anställda om det uppstår konflikter 
gentemot förvaltningen. Slutligen föreligger en medvetenhet om att chefen är beroende av 
förutsättningar från sin överordnade (verksamhets- eller förvaltningschef). 
 

Jag känner mig nöjd när jag tagit upp något med chefen. Ibland ser hon lösningar i 
arbetet som jag inte ser. I annat fall har jag gjort vad jag kan och nu får chefen göra 
sitt bästa. Allt går inte att påverka för chefen heller, men det går att försöka. Det 
ligger på personalen att prata med henne om saker som behöver bli bättre, sen ska 
chefen agera. I bemötandet kan chefen få mig att känna mig respekterad, sedd och 
uppskattad eller helt usel. Det måste vara högt i tak. 
 
 

Kontraktsbrott och dess konsekvenser i relation till politiken 

I Tabell 2 sammanfattas analysen av kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott i relation 
till politiken. Som framgår av tabellen finns enbart kontraktsbrott i denna relation. 

Tabell 2 
Sammanfattning av analys för konsekvenser av kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott i relation 
till politiken 

Område för uppfyllelse Konsekvenser av 
kontraktsuppfyllelse 

Område för 
kontraktsbrott 

Konsekvenser av 
kontraktsbrott 

- - Otillräcklig 
resursprioritering 

Tillfällig men upprepad 
sorg, maktlöshet och 
irritation. 

- - Tröga beslutsprocesser Sänkt 
arbetstillfredsställelse 
och hälsa. 
Ökade sjukskrivningar. 

 
Otillräcklig resursprioritering och tröga beslutsprocesser. Intervjupersonerna förmedlar att 

det finns ständigt närvarande kontraktsbrott inbyggt i arbetet, som med varierande intensitet gör 
sig påmint. Uppfattningen är att politikerna inte anpassar resurserna efter verksamhetskraven. 
Behoven är stora hos brukarna, vårdtyngden komplext omfattande och det krävs långsiktighet 
i resurstillförseln. Vidare uppges att de långsamma beslutsprocesser som ingår i politiskt styrda 
verksamheter inte alltid möter behoven hos vård- och omsorgsverksamheter som kan behöva 
snabba, flexibla omställningar med större handlingsutrymme. Att politikerna därutöver säger 
att äldres vård och omsorg prioriteras, men tar bort personal och därmed underminerar arbetats 
förutsättningar uppfattas som ett förtroendeproblem. Negativa konsekvenser av 
kontraktsbrotten ger upphov till känslor av sorg, maktlöshet, bitterhet irritation och ger en 
misstro mot politikernas välvilja och kapacitet. Om resurser prioriterats tror undersköterskorna 
att arbetet skulle bli roligare, sjukskrivningarna minska och yrkets attraktivitet öka.  
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Kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott och dess konsekvenser i relation 
till arbetsgivaren  

I Tabell 3 sammanfattas analysen av kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott i relation 
till arbetsgivaren. Som framgår av tabellen finns betydligt fler kontraktsbrott och även 
kontraktsuppfyllelser jämfört med politiken. För kontraktsuppfyllelser gäller att anknytning, 
hälsa samt organisatorisk framgång förstärks. För samtliga kontraktsbrott gäller det omvända.  
Tabell 3 
Sammanfattning av analys för konsekvenser av kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott i relation 
till arbetsgivaren 

Område för 
uppfyllelse 

Konsekvenser av 
kontraktsuppfyllelse 

Område för 
kontraktsbrott 

Konsekvenser av 
kontraktsbrott 

Anställningstrygghet 
 
 

Ökad livskvalitet 
Positiva emotioner, t.ex. 
frihet, arbetstillfredsställelse 
Positiva attityder o strategier, 
t.ex. ökad lojalitet 

_  

Professionell 
mening 
 

Positiva emotioner, t.ex. 
glädje, stolthet, 
arbetstillfredsställelse 
Positiva attityder o strategier, 
t.ex. ökad lojalitet, prestation 
gränssättning, innovationer 

Professionell 
meningsförlust 
 

Negativa emotioner, t.ex. skam, 
hopplöshet, ledsenhet  
Negativa attityder och strategier, 
t.ex. sjuknärvaro, sjukskrivning 
förändringsmotstånd, sänkt 
vårdkvalitet  

Styrning, delaktighet 
o resursfördelning 

Positiva emotioner, t.ex. 
självförtroende, autonomi  
Positiva attityder o strategier, 
t.ex. ökad prestation, lojalitet, 
förändringsvilja, systematik 
Sänkt stress o sjukfrånvaro 

Bristande 
styrning, 
delaktighet o 
resursfördelning 
 

Ihållande negativa emotioner, 
t.ex. förtvivlan, övergivenhet, 
meningsförlust  
Negativa attityder o strategier, 
t.ex. sänkt prestation o kvalitet, 
ökade brukarkrav, sjukskriving, 
förändringsmotstånd  

Kommunikation och 
information 
 

Positiva emotioner, t.ex. 
glädje, intresse, självkänsla  
Positiva attityder o strategier, 
t.ex. välvilja, engagemang, 
lojalitet, ökad anpassning 

Bristande 
kommunikation 
och information 
 

Negativa emotioner, t.ex. 
kränkning, maktlöshet, 
uppgivenhet, tvång  
Negativa attityder o strategier, 
t.ex. sänkt prestation o lojalitet.  

Kompetens-
utveckling 
 

Positiva emotioner, t.ex. 
intresse, yrkesstolthet, 
arbetstillfredsställelse 
Positiva attityder o strategier, 
t.ex. studielust, prestation, 
ansvarstagande, vårdkvalitet 

Otillräcklig 
kompetens-
utveckling 
 

Negativa emotioner, t.ex. misstro, 
meningsförlust, sänkt självkänsla 
o autonomi  
Negativa attityder o strategier, 
t.ex. sänkt prestation, lojalitet o 
vårdkvalitet  

Arbetsmiljösäkerhet  
 

Positiva attityder o strategier, 
t.ex. ökat engagemang, 
lojalitet, prestation, låg 
tillbudsfrekvens 

Dålig 
arbetsmiljö  
 

Ohälsa, onödiga misstag, 
bristande avvikelserapportering  
 

_  Dålig lön 
 

Sänkt livskvalitet, låg yrkesstatus, 
branschbyte 

 
Anställningstrygghet. Trots att intervjupersonernas tankar sällan upptas av 
anställningstryggheten, visar intervjuerna att den innebär kontraktsuppfyllelse med positiva 
konsekvenser för rutiner, framförhållning och hälsa. Den ger ett utrymme för att långsiktigt lära 
känna brukare, kollegor samt verksamhet och kan påverka arbetstillfredsställelse, lojalitet, 
innovationsförmåga och ansvarskänsla. Det menas att den stress som otrygghet i anställningen 
skulle innebära, är skön att slippa. Vidare reflekterades det över anställningstryggheten som 
möjliggörande till en rikare fritid, genom stabil ekonomi och tydlighet i arbetsschemat. En 
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undersköterska sa att det känns tryggt att kommunen inte sparkar kollegor, utan ger utrymme 
till bättring om det uppstår problem.  
 

Min tjänst är guld värd. Jag har rutiner; vet när jag är upptagen och när jag har fritid, 
att semestern är intjänad och att jag i alla fall delvis tryggas till pensionen. Det är 
skönt att slippa stå på parad för en arbetsgivare som ringer närsomhelst. 
 

Professionell mening. Arbetets karaktär och kollegiala gemenskap innebär partiell 
kontraktsuppfyllelse för intervjupersonerna. Attraktionen med yrket består i dess sociala, 
kollegiala, omvårdande och medicinska innehåll samt dagliga oförutsedda problemlösning. 
Jobbet ger professionell mening, personlig och professionell utveckling samt stunder av direkt 
och intensiv förnöjelse. Undersköterskorna upplever ett reciprokt utbyte i relation till brukare 
och kollegor, som generellt sett ger mer än det tar. De intervjupersoner vars arbetsinnehåll 
inkluderar autonomi och utvidgade medicinska sysslor, ger uttryck för störst förnöjsamhet. 
Intervjupersonerna vittnar om att kvaliteten på samvaron med kollegorna är ”bra” eller ”mycket 
bra”. Positiva konsekvenser av att få behoven av mening uppfyllt syns i ökat engagemang, 
lojalitet, arbetstillfredsställelse och innovationskraft. Det kan även ha betydelse för 
inställningen till organisationsförändringar samt vara bidragande till hälsa. Vidare upplevs ökat 
självförtroende när ovanliga uppgifter löses, såsom att till exempel att mäta blodtryck manuellt 
med stetoskop. 

Alla undersköterskor förutom den på korttidsboendet, upplever dagliga kontraktsbrott 
genom bristande verksamhetsresurser. Värst lidande blir undersköterskorna på grund av för få 
personalresurser och därmed med tungt individuellt ansvar och hög press. Samtidigt som 
behoven av och kraven på förstående kollegor och brukare höjs vid stress, kan 
kommunikationen bli lidande, irritation uppstå och onödiga misstag ske. Kortvarig 
sjukskrivning, sänkt prestationsnivå, ökad sjuknärvaro eller att använda raster till arbete, kan 
vara de alternativ som upplevs stå till buds för att få återhämtning. För intervjupersonerna är 
det självklart att det är obalansen mellan krav och resurser, som driver branschens höga 
sjukfrånvaro och hindrar professionell utveckling. Fysiska konsekvenser av kontraktsbrottet 
kan vara värk i kroppen, ihållande trötthet, sänkt immunförsvar och utmattning. Vidare kan 
personalen drabbas känslomässigt med hopplöshet, ledsenhet, ensamhet, skuld och skam vilket 
kan ge förändringsmotstånd, irritation, sänkt arbetstillfredsställelse, engagemang och lojalitet. 
 

Gränsen är passerad för hur mycket personal som kan försvinna och kvalitet 
bibehållas. Våra chefer måste säga ifrån! Jag tvingas hafsa över uppgifterna för att 
skydda mig själv, men blir ändå vansinnigt trött. Vi hinner inte vänta utan tar över 
uppgifter från brukarna som de klarar. Det är fel att ta det friska ifrån dem, men det 
viktigaste är att de får medicin och mat. På grund av tight schema kan jag ibland 
inte stötta arbetskamrater och det är ledsamt. Ofta kommer vi till jobbet i omtanke 
av kollegorna, trots att kroppen säger ifrån. Vikarier finns inte att ringa, eller så 
hinns det inte när man ensam ska hantera brukarna klockan sju på morgonen. I 
sängen om natten kan jag fundera på om jag gav rätt medicin. Jag håller inte måtten 
och det känns hemskt. Jag tänker att kollegorna hinner med bättre och att de skulle 
tycka att jag inte passar här, så jag vågar inte säga något. Det kanske är bättre att 
jobba i den privata omsorgen?  
 

Styrning, delaktighet och resursfördelning. Intervjupersonerna ger bilden av arbetsgivare 
som kontinuerligt utför förbättringsarbete och aktivt arbetar för delaktighet. Alla utom en 
nämner att cheferna använder rutiner för att involvera personal i utveckling av verksamheten. 
Det uppges en förnöjsamhet med arbetets tydliga målsättningar och varierande belastning över 
dagen, trots hög press. Det ges flera exempel på lyckade utfall av samarbeten mellan 
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arbetsgivare och personal. På en enhet involverades personalen i besparingsförslag, vilket gav 
genomtänkta inköp efter säsong med minskade utgifter för arbetsgivaren. Implementeringen av 
”Lean” på en av enheterna, är ett annat exempel. Det genomfördes med hög involvering från 
medarbetarna och uppges ha minskat onödigt spring och ökat handlingsutrymmet. 
Sammantaget innebär detta partiell kontraktsuppfyllelse med flera positiva konsekvenser. 
Delaktighet och autonomi upplevs positivt och kan förhöja engagemang, prestation, 
innovationskraft och självförtroende. Delaktigheten kan också bidra till förändringsvilja. Fyra 
intervjupersoner tror att den korta sjukfrånvaron kan minska som en följd av att vara involverad 
i en positiv verksamhetsutveckling. Att se tydliga mål med arbetet och att få variation över 
dagen, omnämns i intervjuerna som viktigt inte minst av hälsoskäl. Stressnivåerna påverkas 
positivt och återhämtning kan bli möjlig. Undersköterskan på korttidsboendet är ensam om att 
ge bilden av kontraktsuppfyllelse avseende tillräckliga resurser. Det gör det möjligt att ”se hela 
människan” och möta behov utifrån ett brett perspektiv med fler tillfällen till ”guldkant”. Det 
är arbetsvillkor som vederbörande tror bidrar till arbetsplatsens låga sjukfrånvaro samt höga 
engagemang och arbetstillfredsställelse. 

 
Det är roligt när kommunen vill samarbeta. Vi blir tagna på allvar, får förtroende, 
ansvar och uppmuntras att bidra. Vi ger mer, ser fram emot att gå till jobbet och blir 
piggare.  
 

Intervjupersonerna placerar även saker i den negativa vågskålen. Sex av sju undersköterskor 
uppger befinna sig i omsorgsverksamheter som systematiskt, långvarigt och kontinuerligt drivs 
utifrån ohållbara villkor med konsekventa kontraktsbrott som uttryck för det. Ofta är 
verksamhetsförändringar oförankrade och innebär att resurser dras bort samtidigt som krav och 
ansvar ökar, beslutsprocesserna är otydliga och förändringstakten är hög; arbetsgivaren tar mer 
än ger. På tre enheter arbetar personalen i beständig underbemanning, starkt begränsande 
handlingsutrymmet med ett pressat schema som inte tillåter avvikelse i verksamheten såsom 
sjukdom eller tillbud hos brukare eller kollegor. Det framkommer brister i delaktighet och 
inflytande på flera områden, också beträffande schemaplanering med orealistiska krav på 
omställning och arbetets utförande. Istället önskas en ”inskolning” i nya uppgifter/projekt och 
en schemaplanering som tar hänsyn till arbetets kringuppgifter. Fem undersköterskor menar att 
de trots systematiska hinder försöker hitta luckor för spontanitet och ”guldkant”, för att 
meningen inte ska äventyras fullständigt. 

 
Det är vi som bäst känner hur vi kan anpassa oss, det ska inte komma i en pålaga 
uppifrån någon som inte förstår hela bilden. Vi är värda bättre än att någon säger 
”ni ska inrätta er, punkt slut”. Vi kan testa förändringsförslag, men behöver lära oss 
i vettig takt med framförhållning. Det krävs flexibilitet och effektivisering av oss. 
Det kan vi kräva tillbaka. Om förslagen inte fungerar måste arbetsgivaren lyssna. 

 
Kommunikation och information. Det förekommer varierande upplevelser av 

kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott relaterat till kommunikationen med 
arbetsgivaren. Sex intervjupersoner nämner att det är kommunikation face-to-face som kan ge 
störst förnöjsamhet, telefonkontakt placeras på andra plats och mail får en sista plats på grund 
av dess förmåga att skapa missförstånd. APT uppges ge kontraktsuppfyllelse genom direkt 
kommunikation, att mötena kan fungera som nyhetskanal och till involvering i 
verksamhetsfrågor. Haltande kommunikation mellan arbetsgivare och personal kan utgöra 
grund för kontraktsbrott. Tre undersköterskor ifrågasätter arbetsgivarrepresentanternas 
svåråtkomlighet såväl som bemötandekvaliteter. Samtliga intervjupersoner anser att nyttjandet 
av APT kan utvecklas till att i högre grad ge utrymme för synpunkter att lämnas och följas upp, 
ge diskussionsmöjligheter samt erbjuda involvering och uppdatering i verksamhetsfrågor. 
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Intervjupersonerna är eniga om att en tät och respektfull kommunikation med arbetsgivaren 
påverkar engagemang, lojalitet samt hälsan i positiv riktning medan det omvända också gäller. 

 
Kommunikationen behöver generellt organiseras så att vi slipper bli överraskade 
om plötsliga förändringar. Det är givande när arbetsgivaren frågar om synpunkter. 
Det viktiga är att få säga sitt, trots att de har sina förutsättningar att rätta sig efter.  
  

Kompetensutveckling. Intervjupersonerna anser att konsekvenserna av generösa möjligheter 
till kompetensutveckling ger ökad arbetstillfredsställelse, ansvarskänsla, lojalitet, prestation, 
engagemang, innovationskraft. Även självkänslan kan påverkas positivt, i synnerhet om 
utbildningen endast erbjuds ett fåtal: ”Jag tar det som ett kvitto på att jag gör ett bra jobb”. Att 
utveckla kompetensen kan vidare väcka fortsatt studielust till påbyggnad inom 
ambulanssjukvård och demens men också till läkar- eller sjuksköterskeutbildning. 
Kontraktsbrott och besvikelser som förknippas med kompetensutveckling uppges inträffa ifall 
arbetsplatsen inte ger möjlighet att tillämpa kunskaperna på grund av underbemanning, en 
motsträvig medarbetarkultur eller ett snävt budgetutrymme som begränsar nödvändiga 
materiella investeringar. Det kan inverka negativt på upplevelsen av mening, på vårdkvaliteten 
och på självkänslan. 

   
Det smittar att jobba i en seriös och professionell miljö. Jag vill utvecklas i mitt 
arbete och hos de som investerar i mig vill jag stanna. Det gäller att jag får nyttja 
kunskaperna, annars blir det respektlöst slöseri med min tid, energi och med 
verksamhetens knappa medel. 
  

Arbetsmiljö. Undersköterskorna menar att arbetsgivaren uppfyller behoven av fysisk och i 
viss mån även psykosocial arbetsmiljösäkerhet, vilket de tror beror på arbetsgivarens och 
arbetsmiljöombudens fortlöpande säkerhetsinsatser. Riskerna är små att till exempel snubbla 
eller klämma sig samt vid hot och våld finns handlingsplaner. Positiva konsekvenser av 
kontraktsuppfyllelsen syns både för personal och verksamhet. Samtliga intervjupersoner känner 
sig trygga på arbetsplatsen och tillbudsfrekvensen är låg. Frånvaron av skador påverkar implicit 
hälsan i positiv riktning, men också prestationsnivåer och engagemang. Det kontraktsbrott som 
förknippas med arbetsmiljö förknippas med den höga pressen, vilket kan leda till onödiga 
misstag och kan till exempel påverka om tid avsätts för avvikelserapportering eller inte.  

 
Osäker arbetsmiljö förknippar jag med höga sjukskrivningar, individuellt lidande 
och i värsta fall handikapp. Att slippa oroa sig för skador ger energi till att hantera 
brukarna och övriga sysslor. Det kommunen dock behöver lösa är tätare bemanning. 
  

Lön. Sex undersköterskor upplever kontraktsbrott i fråga om lön. Den anses för låg i relation 
till arbetets vikt. En undersköterska har ingen uppfattning, utan accepterar lönen utan fundering. 
Tre av de sex önskar ett framtidsscenario där lönen liknar industriarbetarens, men 
utvecklingstakten uppges vara för låg. Lönen omnämns som ”ett hopplöst kapitel” som bidrar 
till arbetets låga status och dåliga rykte. Den uppges också kunna bidra till att undersköterskor 
söker sig till andra branscher med mindre belastning även om lönen är densamma. En av sex 
påpekade att det förekommer godtycke när lönen ska bestämmas: ”De som kan tala för sig 
gynnas av det”.  

 
Det är ett slitigt jobb både fysiskt och psykiskt. Jag har valt de här villkoren med 
jobbet och kommer hit för brukarna. Det vore dock trevligt om man kände sig lite 
mer värdesatt. Lönen är ett svek mot oss som professionella. Det gör mig ledsen. 
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Kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott och dess konsekvenser i 
relation till enhetschefen 

I Tabell 4 sammanfattas analysen av kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott i relation 
till enhetschef.  

Tabell 4 
Sammanfattning av analys för konsekvenser av kontraktsuppfyllelse respektive kontraktsbrott i relation 
till enhetschef 

Område för 
uppfyllelse 

Konsekvenser av 
kontraktsuppfyllelse 

Område för 
kontraktsbrott 

Konsekvenser av 
kontraktsbrott 

Chefsstöd Positiva emotioner, t.ex.  
självförtroende, autonomi 
Positiva attityder o strategier, 
t.ex. ökad prestation, lojalitet, 
innovationskraft  
Ökad hälsa o vårdkvalitet 

Bristande chefsstöd Negativa emotioner, t.ex. 
irritation, uppgivenhet, oro 
Negativa attityder o strategier, 
t.ex. kompensatoriska 
beteenden o egocentrering  
Sänkt hälsa o vårdkvalitet 

  
Chefsstöd. Undersköterskornas relation till och tankar om enhetscheferna varierar i fråga om 
kontraktsuppfyllelse. Fem intervjupersoner upplever kontraktsuppfyllelse i vissa avseenden 
med chefen och två är missnöjda. Av de fem har fyra personer ombudsroller som de finner 
berikande och statusutjämnande relativt chefen, dessutom är en av dem även placerad på 
korttidsboendet, medan den femte jobbar natt. Av de två missnöjda har den ena inget 
ombudsuppdrag och den andra ett ombudsuppdrag i ringa omfattning. Uppfyllelsen består i att 
chefen ger ett tillgängligt, närvarande stöd och är aktivt arbetsledande i det dagliga arbetet. Det 
inkluderar även att visa tillit till och förtroende för undersköterskorna samt att göra sig synlig 
också på avdelningarna; för personalen, brukarna och deras anhöriga. Andra faktorer som ger 
uppfyllelse är att kommunikation och bemötande är präglat av respekt, lyhördhet och förmåga 
att agera för förändring i verksamheten. Medarbetarsamtalet nämns som en resurs bidragande 
till kontraktsuppfyllelse. Positiva konsekvenser av kontraktsuppfyllelse framkommer på flera 
områden, där både fritid och arbetstid kan påverkas. Vissheten att chefen har arbetsplatsen 
under kontroll kan innebära bättre återhämtning mellan arbetspass samt ökad prestation, 
autonomi, lojalitet och hälsa.  
 

Det är skönt att resonera med chefen, både i vardagen och på medarbetarsamtalet. 
Vi litar på varandra och av det växer jag; vågar komma med nya idéer samt känner 
frihet och trivsel i arbetet. Ibland går det att lägga i en extra växel! Jag uppskattar 
förberedelserna inför medarbetarsamtalet, att få prata om hur jag utvecklats och vart 
jag vill. Det är intressant att få chefens speglingar. Vi har oftast en samsyn och jag 
brukar känna mig nöjd när jag går därifrån.  
 

Kontraktsbrott i relationen till chefen uppstår när chefsstöd, information och kommunikation 
inte fungerar. Frånvarande, otillgängliga chefer som visar konflikträdsla eller bemöter 
personalen arrogant, är sådana exempel. Det kan leda till att intervjupersonerna heller inte 
uppskattar medarbetarsamtalet. Att chefen bidrar till att personalen blir involverade i delar av 
verksamhetsutvecklingen samt att transparant redovisa angelägen information, anses uppfyllt 
hos två av intervjupersonerna som menar att det kräver att chefen aktivt arbetar med att erbjuda 
arenor för dialog. Att stå i relation till enhetschefer som ofta byts ut upplevs stressande och 
otryggt, precis som de nya strukturella förändringar som har en benägenhet att åtfölja varje ny 
enhetschef: ”Alla ska göra sitt avtryck och det är inte alltid till det bättre”. Konsekvenserna av 
dåligt ledarskap uppges djupgående och omfattande. Känslor som kan uppstå är maktlöshet, 
hopplöshet och irritation, vilket också kan bidra till ohälsa. Även innovationsförmåga, 
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autonomi och engagemang kan drabbas. Två personer anger att det kan vara känsligt samt ge 
obehagliga konsekvenser att kritisera chefen.  

 
Det kan bli meningslöst att försöka ge röst åt vårt och brukarens bästa ifall chefen 
inte är där, erkänner eller tar tag i problem. Vi är en helhet här, det tar energi att 
tvingas ta på sig mer ansvar för att ledarskapet är dåligt. Syns man inte så blir man 
sjuk tillslut. 
 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för innehållet i 
undersköterskornas psykologiska kontrakt samt att undersöka hur kontraktsuppfyllelse 
respektive kontraktsbrott påverkar deras arbetssituation. Att kontraktet mellan arbetsgivare och 
anställd är välkänt hos båda parter samt betraktas som funktionellt och tillfredsställande, 
motiveras både ur personal- och organisationsperspektiv (Dabos & Rousseau, 2004; Keim et 
al., 2014).  

Studien inleddes med en teoretisk genomgång som grund för intervjufrågor och sju 
undersköterskor har intervjuas. Forskningsfrågorna besvaras via analys och jämförelser med 
tidigare forskning. Den första frågan besvaras genom att tematiskt klarlägga 
undersköterskornas psykologiska kontrakt i relation till tre centrala aktörer; politiken, 
arbetsgivaren och enhetschefen samt tillhörande teman för kontraktsuppfyllelse eller 
kontraktsbrott. Totalt 11 teman utkristalliserades varav långsiktigt hållbar resurstillförsel samt 
flexibla beslutsprocesser angår politiken, anställningstrygghet, professionell mening, effektiv 
styrning och tryggade resurser, tydlig kommunikation och informationsförmedling, generös 
kompetensutveckling, arbetsmiljösäkerhet samt positiv löneutveckling angår arbetsgivaren och 
närvaro och tillgänglighet samt kommunikation angår enhetschefen. Vidare har 
konsekvenserna av kontraktsuppfyllelse eller -brott klargjorts i relation till varje tema, där 
undersökningen bekräftar tidigare teori om kontraktets påverkan på för arbetsgivaren 
eftersträvansvärda faktorer som till exempel engagemang, prestation, hälsa, 
innovationsförmåga och lojalitet. Nedan följer en tematisk diskussion av resultaten utifrån 
respektive aktör och i relation till tidigare forskning om psykologiska kontrakt.  

 
 

Det psykologiska kontraktet med politiken 

Långsiktigt hållbar resurstillförsel och flexibla beslutsprocesser. Att snabba och flexibla 
omställningar på grund av förändrade behov i verksamheten inte alltid kan lösas utan politiska 
beslut, kan leda till frustration och stress för personalen med minskad upplevelse av autonomi 
och delaktighet. Vidare kan de spar- och effektivitetskrav som upprepat läggs på kommunal 
verksamhet drivas över en praktisk gräns och således bli kontraproduktiv med ökade sjuktal 
och ohälsa bland personalen, vilket möjligen delvis kan förklaras av att styrmodellerna är 
anpassade för industrin och inte för tjänsteverksamhet enligt Stigendahl (2007). En annan 
möjlighet till förklaring kan vara att verksamheterna är sköra och utsatta på grund av sitt 
uppdrag; att sköta vård- och omsorg för stora grupper av individer med mångfacetterad och 
skiftande problematik. Det går att tänka sig att det är problematiskt att planera och bemanna 
den typen av verksamhet oavsett styrmodeller, även om modellerna naturligtvis spelar roll.  

Undersköterskorna upplever vidare att de är besvikna på den personalbrist som är en 
konsekvens av upprepade nedskärningar samt att det ges politiska löften om ökad personaltäthet 
som inte realiseras. Att säga en sak men att göra en annan inom ett laddat område med stora 
behov, kan naturligtvis utgöra en grund för kontraktsbrott. Undersköterskornas perspektiv kan 
vara vägvisande för hur resurser behöver prioriteras. Det går också att tänka sig att 
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undersköterskorna förväntar sig andra utfall än de politiska löftena egentligen lovat. Med tanke 
på att politiken ofta är begränsad till att vara uttryck för visioner och viljeinriktningar på längre 
sikt, skulle konflikt kunna uppstå på grund av att de båda yrkesgrupperna ”talar olika språk”, 
då undersköterskornas behov är i form av konkreta insatser som kan förverkligas omgående. 
Vidare kan det vara viktigt att se att ”effektivitet” i sig inte är ett negativt värdeladdat ord, vilket 
man kan få känslan av i dessa sammanhang. Effektivitet i betydelsen nya arbetsmetoder och 
uppdaterade tekniska hjälpmedel, kan vara förändringar som är obekväma att genomföra men 
som kommer verksamheterna till del. Dock visade inte intervjuerna att undersköterskorna 
förknippar detta med politiska beslut, men om den kopplingen tydliggjorts kunde bilden 
potentiellt balanseras något. 
 
 
Det psykologiska kontraktet med arbetsgivaren  
Anställningstrygghet, kompetensutveckling och fysisk arbetsmiljösäkerhet. Dessa tre teman 
utgör behov och förväntningar som kommunerna lyckas med att uppfylla och de goda 
förutsättningarna tycks ha en konkret positiv påverkan på arbetstagarna avseende bland annat 
ökad arbetstillfredsställelse, lojalitet och engagemang. Det är enkelt att föreställa sig att en trygg 
och säker anställning kan frigöra energi som både kommer individen och organisationen till 
del, både i form av prestationer och i avsaknad av skador. Eftersom vidareutbildningar inom 
yrket gör att det finns en progression, ser intervjupersonerna utvecklingsmöjligheter som kan 
tänkas bidra till hoppfullhet och professionell mening.  

Professionell mening och kollegialt stöd, styrning och resursfördelning, kommunikation och 
informationsförmedling samt lön. Undersköterskorna upplever att de arbetar inom ett givande 
yrke. Att verksamheterna har tydliga mål med varierande belastning över dagen, anses positivt 
och är lätt att förstå med tanke på hur motbilden skulle vara; att syftet och målet med arbetet 
var oklart och att det var för högt eller lågt tryck hela tiden, vilket kunde vara nog så stressande. 
Det ska tilläggas att även om trycket varierar och därmed gör återhämtning mellan ”topparna” 
möjlig, ligger trycket mycket högt stora delar av arbetsdagen vilket naturligtvis sliter på 
personalstyrkan. Vidare visar intervjuerna nödvändigheten av samverkan med arbetsgivaren, 
vilket innefattar delaktighet samt inflytande i planering och implementering av organisatoriska 
förbättringsarbeten, om denna ska vinna engagemang och förtroende hos undersköterskorna. 
Med tanke på att arbetssituationen kringskär personalens autonomi och upplevelse av påverkan, 
kan det finnas ömsesidiga vinster att hämta på väl genomförda demokratiska 
förändringsarbeten. 

Intervjuerna visar vidare att det främsta hotet och därmed den största grunden för 
kontraktsbrott kan härledas till ohållbara arbetsvillkor; sammanfattat i obalans mellan krav och 
resurser där kraven på kvalitet överväger resurserna. Detta speglar forskningsresultat från bland 
andra Aronsson et al. (2013), Astvik och Melin (2013) och Trydegård (2012). Detta betyder att 
resursbristerna i daglig verksamhet är uppenbara och att de utgör ett allvarligt 
arbetsmiljöproblem. Missförhållandet råder alltså trots idogt och mångårigt arbete med att 
effektivisera arbetsrutiner i syfte att komma till rätta med ”bromsklossar” i organisationen. 
Undersköterskorna måste under stress välja på att uppfylla brukarens behov och förväntningar 
eller att lyssna på sina egna behov av gränssättning och återhämtning. Konsekvenserna av det 
först nämnda valet ovan kan tänkas bli en bibehållen vårdkvalitet med ökning av både 
sjuknärvaro, sjukfrånvaro och förändringsmotstånd medan konsekvenserna av det andra valet 
kan innebära sänkt vårdkvalitet men bibehållen hälsa. Gemensamma följder av att på detta sätt 
reduceras möjligheter till självbestämmande och utövande av professionellt omdöme kan 
innebära kontinuerliga känslor av vanmakt, förtvivlan, meningsförlust och en föreställning om 
att ha blivit övergiven av sin organisation. Det kan tänkas bidra till den negativa bilden av yrket 
som kan höras i samhällsdebatten och missgynna branschens utveckling. Trots att detta delvis 
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kan härledas till politiska beslut, är det i relation till arbetsgivaren som det här omfattande 
kontraktsbrottet främst upplevs. 

Beträffande kommunikationen så är intervjupersonerna ganska nöjda. Det kan vara 
bidragande till att personalen kan inse att hela organisationen är belastad men ”gör så gott den 
kan”, vilket man kan tänka sig skyddar tilliten, anknytningen och tålamodet. Dock verkar det 
som att arbetsgivarsidan behöva stärka förmågan till flexibilitet, återkoppling och inlyssnade. 
Det tycks inte räcka med att undersköterskorna får säga sitt utan det behövs även att 
synpunkterna ska redovisas som bidragande till ett bättre beslutsunderlag för arbetsgivaren, för 
att det ska vara någon verklig vits med det. Att frekvent tillkännage undersköterskorna hur 
synpunkterna används, borde innebära en förstärkt psykosocial arbetsmiljö i enlighet med 
Walker (2013) och kan enligt bland andra Montes och Zweig (2009) samt van den Heuvel & 
Schalk (2009) leda till bibehållen tillit och förändringsvilja samt starkare engagemang och 
bättre hälsa. 

Sist men inte minst väcker lönefrågan missnöje. Lönen uppges vara en av flera delar, som 
signalerar hur uppskattade och viktiga undersköterskorna känner sig i sitt yrke och spelar 
därmed roll för det psykologiska kontraktet. Enligt Astvik (2002) kan en dålig lön kan uppfattas 
som kritik mot yrkets och personalens värde, vilket kan hota den professionella meningen och 
öka risken för att bekräftelse söks från brukarna. Under intervjuerna framkom att: ”Det vore 
dock trevligt om man kände sig lite mer värdesatt. Lönen är ett svek mot oss som 
professionella”, vilket tyder på att lönen tas personligt. Negativa konsekvenser av obalansen 
mellan arbetsinsats och lön, verkar kunna beröra både vård- och omsorgssektorn, 
organisationernas effektivitet samt personalens beteenden och självkänsla. Att lönen kan bidra 
till arbetets låga status och dåliga rykte, kan medverka till att människor avstår från att söka 
utbildning och arbete som undersköterska. Ett annat yrkesval med bättre betalt kan leda till att 
det går att göra mer av fritiden, att flera drömmar kan förverkligas och att livet blir mer 
innehållsrikt. Med tanke på arbetsvillkorens betydelse som visats av bland andra Aronsson et 
al. (2013) och Astvik och Melin (2013), går det också i likhet med intervjupersonerna att 
föreställa sig att människor faktiskt lämnar kommunen som arbetsgivare eller vård- och 
omsorgsarbetet i sin helhet, när det kommer chanser till arbeten med mindre belastning även 
om lönen är densamma. Samtidigt kan det vara bra att konstatera att lönen inte på ett direkt sätt 
löser det problem som samstämmigt lyfts upp som det svåraste med yrket; bristen på kollegor. 
Högre lön gör inte att fler brukarbehov kan mötas, men det kan fungera som en uppvärdering 
av yrket och bidra till att människor söker sig dit. 

Genom intervjuerna blir det tydligt att det för undersköterskorna finns en fråga om 
gränsdragning och ansvarsfördelning mellan arbetsgivaren och politiken. Det finns ett 
uppenbart missnöje med resursbristerna och dessa manifesteras i frustration som främst riktas 
mot arbetsgivaren, när delar av kritiken även kunde riktas tydligare mot politiken. Detta kan 
delvis förklaras av närheten till arbetsgivaren och parternas ömsesidiga beroende, vilket kan 
göra att arbetsgivaren upplevs enklare att påverka än politiken. Det kan också förklaras av 
oklarheter över vad i missnöjet som orsakas av arbetsgivarens underprestation i relation till 
resurser och vad som orsakas av systematisk resursbrist. 
 
 
Det psykologiska kontraktet med enhetschefen 

Närvaro och tillgänglighet samt kommunikation. Enhetschefen är arbetsgivarens främsta 
representant och en nyckelperson att knyta an till, vilket kom till engagerat uttryck under 
intervjuerna och kunde väntas utifrån teori om de relationella kontraktens karaktär. Både 
intervjuerna och tidigare forskning från Aronsson et al. (2013), Astvik och Melin (2013) och 
Gustafsson och Szebehely (2005) visar att chefsstöd är centralt inom vård- och omsorg eftersom 
arbetet innebär situationer som kan vara både fysiskt, emotionellt och kognitivt utmattande. En 
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bra chef lyssnar, förstår och involverar sig ”hands on” i arbetet för att hjälpa till med 
problemlösning, råd och stöd. Det går lätt att föreställa sig att en positiv chefskontakt kan inge 
en känsla av egenvärde och stärka ett utvecklande klimat därför att idéer välkomnas och 
synliggörs, vilket även visas i forskning från till exempel Guest (2004) och Ng et al. (2010). 

Vidare visar intervjuerna att delaktighet och informationsförmedling är andra betydelsefulla 
chefsförmågor. Icke-närvaro med efterföljande otrygghet samt förändringströtthet skapad av 
hög omsättning på enhetschefer som alla ”vill göra sitt avtryck”, uppgavs skapa problem för 
undersköterskorna. Vidare riktas delad kritik mot enhetschefen och arbetsgivaren, när det 
kommer till att redogöra för på vilket sätt undersköterskornas synpunkter tillvaratas i 
organisationen. Kritiken kan visa på en svår balansgång mellan alla de fält som en enda person 
i chefsposition förväntas klara av, vilken naturligtvis borde bli svårare ju större chefsområde 
som vederbörande råder över. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att kontraktsbrott till följd 
av dåligt fungerande ledarskap kan vara omfattande. På individuell nivå ökas till exempel den 
egocentrerade behovstillfredsställelsen i dysfunktionella organisationer (Allvin et al., 2006) och 
på organisatorisk nivå kan problem med hög sjukfrånvaro göra stora avtryck i effektivitet och 
ekonomi. Detta kan tänkas motivera till att arbetsgivaren vinnlägger sig om att placera rätt 
person på plats, att chefsområdena är hanterbara och att organisationen erbjuder stödsystem för 
cheferna.  

 
 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar bedöms tillvägagångssättet i form av 
semistrukturerade intervjuer relevant för att undersöka undersköterskornas subjektiva 
upplevelser av innehållet i och värderingen av deras psykologiska kontrakt samt dess påverkan 
på relationen till sitt arbete och sin organisation. Under intervjuerna framkom att förväntningar 
och behov var riktade mot tre olika aktörer, vilket också blev en central särskiljande 
kategoriseringsgrund i analysen. För varje aktör sammanfattades det psykologiska kontraktets 
innehåll, värdering och konsekvenser tematiskt.  

Urvalet av intervjupersoner kan diskuteras, då detta som sagt kan medverkat till en vridning 
av resultatet. Av sju intervjuade innehade fem personer ombudsuppdrag med varierande 
omfattning. Motivationen att bidra till undersökningen kan bero på vad man kan tänka sig att 
utökat ansvar, delaktighet och förtroende från arbetsgivare (och fackförbund) kan göra för 
anställdas psykologiska kontrakt avseende ökad yrkesstolthet och engagemang utöver direkta 
arbetsuppgifter. Ombudsrollerna kan tänkas innebära en mer frekvent och närmare kontakt med 
chefer, bättre organisatorisk insyn och mer kunskap om hur organisationen arbetar med till 
exempel arbetsmiljöfrågor, vilket enligt intervjupersonerna uppges bidragit till en utjämning i 
status i relation till närmaste chefer och arbetsgivaren. Homogeniteten kan sammantaget antas 
vrida resultatet både till favör för de tre aktörerna och till aktörernas nackdel, då ökad insyn och 
kunskap kan bidra till både större förnöjsamhet och ökad grund för kritik. Till det kommer även 
svårigheten att kontrollera intervjupersonernas möjlighet och vilja att svara uppriktigt och att 
öppet berätta om sina erfarenheter (Astvik, 2002), i synnerhet när flera av dem ingår i 
ansvarsgrupper som tillsammans med arbetsgivaren vill verka för förbättring och utveckling av 
arbetsplatserna. Det antas främst påverka resultatet i frågor som kan äventyra intervjupersonens 
upplevelse av lojalitet mot arbetsgivaren och enhetschefen. Om fler undersköterskor utan 
ombudsuppdrag med större distans till arbetsgivaren men inom ramen för relationella kontrakt 
inkluderats i intervjuerna, skulle troligtvis en annorlunda bild framträtt av det psykologiska 
kontraktet och dess påverkan på arbetssituationen.  

För att motverka vridning av resultatet baserat på urval och kunna återge en bredare bild av 
varierande erfarenheter med större dynamik skapades en heterogen bredd då undersköterskorna 
var verksamma på olika vård- och omsorgsboenden i olika kommuner, varierade i ålder, kön, 
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etnisk bakgrund, erfarenhet gällande både år i yrket, tid på boendet, tjänstgöringsgrad samt 
utifrån eventuella ombudsroller. En annan begränsning med urvalet kan vara att 
könsfördelningen var ojämn då fler deltagare i studien var män, trots att det generellt är fler 
kvinnor än män som arbetar som undersköterskor. Inga jämförelser baserad på könstillhörighet 
har dock genomförts i studien. 

På nämnda grunder och utifrån det faktum att undersökningen inkluderar ett begränsat antal 
undersköterskor, kan inte resultaten generaliseras till undersköterskors psykologiska kontrakt i 
allmänhet. Dock kan en naturalistisk generalisering urskiljas i intervjupersonernas uttalanden 
såsom: ”Vi behöver ha god personaltäthet och tillgång till vikarier” baserade på en 
grundläggande gemensam yrkeskårserfarenhet, vilket kan stärka typen av slutsatser som kan 
göras utifrån studiens resultat. Vidare kan analytisk generalisering, matchande intervjuerna mot 
teori om psykologiska kontrakt och undersköterskors arbetsvillkor, bidra med och ge möjlighet 
att argumentera för hur det psykologiska kontraktet kan uppfattas av undersköterskor utöver 
det analyserade sammanhanget. Forskning från minst ett decennium tillbaka påvisar dock 
upprepat återkommande problemområden inom yrket, vilket visar på långsam förändringstakt. 
Kontraktets föränderlighet torde därför vara mer aktuellt för branscher med större instabilitet 
och konjunkturkänslighet.  

En annan begränsning med studien utgörs av svårigheten för intervjupersonerna att vid ett 
tillfälle reflektera över behov och förväntningar. Ämnet är komplext och informationen finns 
ofta inte i intervjupersonens omedelbara medvetande (Vikner, 2015). Det kompenserades delvis 
genom att ställa inledande allmänna frågor om yrket för att vänja och stimulera minnet, ge den 
tid som krävdes för att erhålla uttömmande svar samt att inta en aktiv roll genom att ställa 
uppmärksamma följdfrågor, kontrollera tolkningar direkt i dialog med intervjupersonen samt 
be om förtydliganden. Den aktiva rollen motverkade även en eventuell godtrogen attityd och 
selektivt seende hos densamma. Intervjuerna riktade intervjupersonernas uppmärksamhet mot 
frågorna i avsedd ordning, motiverade till omsorgsfulla svar samt gjorde det enkelt att korrigera 
tolkningarna med intervjupersonerna under pågående intervjuprocess.  

Eftersom föreliggande undersökning utförts av en ensam undersökningsledare, var det inte 
möjligt att validera studien genom exempelvis dialogisk intersubjektivitet i relation till 
medverkande kollegor. Det ger en ökad risk för ensidig subjektiv tolkning av data. Däremot 
kunde den semistrukturerade intervjuformen, undersökningsledarens aktiva roll samt insatser 
för att skapa ett empatiskt intervjuklimat för att motverka maktasymmetri mellan 
undersökningsledare och intervjuperson, bidra till ökad validitet. I syfte att ytterligare stärka 
validiteten lästes de transkriberade texterna upprepade gånger. Datamaterialet analyserades 
med syftet att vara öppen för det empiriska materialet. De identifierade temana har beskrivits 
och illustrerats med ett urval av citat vilket visar på en validitet gällande förankring i data.  

 
 

Slutsats och förslag till vidare forskning 
Att vård- och omsorgsbranschen är tungt belastad har under lång tid framgått ur 
samhällsdebatten. Föreliggande studie har velat belysa hur det psykologiskt påverkar dem som 
arbetar där; personalens förmåga att hantera omsorgsarbetet står i samspel med de 
förutsättningar som organisationen ger och vice versa. Att verka i en bransch som är ”tungt 
belastad” kan utifrån teori om psykologiska kontrakt signalera att det där råder villkor som 
tenderar att göra arbetstagaren besviken via kontraktsbrott. Branschens dilemma är att den 
efterfrågar personal som är utbildad, engagerad, håller hög prestationsnivå, har hälsan och en 
intention att stanna på arbetsplatsen, men kan inte alltid erbjuda en arbetssituation som totalt 
sett ger lika mycket tillbaka. I dagsläget är det problematiskt med personalförsörjningen; 
sjuktalen är höga och attraktionen med yrket låg, vilket visar på att det behövs en genomgripande 
förändring. Föreliggande undersökning är ett försök att bidra till kunskap om de behov som 
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personalen har för att vilja och kunna tillhöra den efterfrågade skaran. Den ger också i bästa fall 
en liten fingervisning om vilka områden som behöver utvecklas för att kunna locka 
morgondagens omsorgsarbetare.  

Som visats utgör anställningstrygghet, ett effektivt kontinuerligt arbetsmiljöarbete, generös 
kompetensutveckling, tydliga mål och varierande belastning över arbetsdagen 
kontraktsuppfyllelse. Partiellt blir behoven även uppfyllda i relation till enhetschefen och 
kollegorna, med betoning på positivt bemötande och samarbetsvilja. Detta bidrar till känslor av 
välbefinnande vilket ökar möjligheten och villigheten att utgöra en framgångsfaktor för 
organisationen. I praktiken innebär det att dessa områden inte bör äventyras utan tvärtom 
investeras i, för att vård- och omsorgen ska fungera. Det är även värt att nämna att inget av dessa 
behandlar det som undersköterskorna anser vara mest angeläget att hantera; efterfrågan på ”fler 
händer”. Däremot kan detta vara insatser som fungerar skyddande och om de skulle försvinna, 
leda till ännu högre sjukskrivningsnivåer och till och med branschflykt.  

Inom teman för professionell mening, styrning och resursfördelning, kommunikation och 
informationsförmedling samt lön, misslyckas politiken och arbetsgivaren till stor del med att 
uppfylla undersköterskornas grundläggande förväntningar och behov, vilket är orsak till 
kontraktsbrott. Det går att förbryllas över att kvaliteten på vården visas bibehållen, trots att 
negativa synpunkter om resursbrist ges ifrån personal som utför arbetet. Enligt den tidigare 
forskning som föreliggande rapport vilar på kan bibehållen kvalitet ”betalas med” att personalen 
överskrider sin egen kropps signaler om återhämtning, vilket i så fall visas i ökande eller fortsatt 
höga sjukskrivningsnivåer (Aronsson et al., 2013; Astvik & Melin, 2013). Naturligtvis kan det 
finnas andra faktorer som bidrar till variationen i vårdkvalitet och personalhälsa. Det går att 
föreställa sig att svårigheter med anpassning till nya arbetssätt samt individuella förmågor hos 
personalen att hantera stress, kan vara sådana exempel. De besvikelser och den 
behovsdeprivation som föreliggande undersökning kunnat visa, leder dock till att anknytningen 
till arbetsgivaren skadas och att personalens möjligheter att påverka organisationens framgång 
försvagas eller i värsta fall förstörs. De obalanserade arbetsvillkoren kan även utgöra 
arbetsmiljömässiga lagbrott avseende främst psykosocial arbetsmiljö samt öka eller bibehålla 
långtidssjukfrånvaro och sjukskrivningar som knyts till stress (Aronsson et al., 2013). God 
vård- och omsorg kräver tillräckliga väldisponerade resurser, ändamålsenlig organisering samt 
stöttande klimat, som lyftas fram av bland andra Gustafsson och Szebehely (2005) samt 
Målquist (2010). I praktiken innebär kontraktsbrotten att resursbristen är personalpolitiskt och 
organisatoriskt kontraproduktiv, vilket motiverar att vård- och omsorgssektorn förstärks och 
organiseras efter styrsystem som är utformade för tjänsteverksamhet. 

Vidare forskning skulle kunna inkludera de tre olika aktörernas psykologiska kontrakt med 
avseende på upplevelser av innehåll och värdering i relation till undersköterskorna, då 
föreliggande studie begränsas till vad undersköterskorna behöver och förväntar sig i relation till 
dem. En annan ansats skulle kunna vara att undersöka de tre aktörernas reaktioner på och 
eventuella idéer om föreliggande resultat samt skillnader och likheter i tolkningen av det. På så 
vis kunde en klarare bild av relationerna framträda, komplexiteten förtydligas och förståelse 
mellan parterna öka. Vidare skulle en longitudinell studie utifrån multipla vetenskapliga 
discipliner, kunna visa samhälleliga konsekvenser av att en av landets största yrkeskårer 
kontinuerligt befinner sig i en arbetsmiljö som påtagligt begränsar deras möjligheter till livs- 
och arbetskvalitet. Det kan både bidra till kunskaper om samhällsutvecklingens interrelationer 
och komplexitet samt till att motivera konstruktiv utveckling av vård- och omsorgssektorn. 
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