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Arbetstillfredsställelse hos personal inom tvångsvård, LVM 
 

Malin Jonsson, Malin Sandén 
 

Hög arbetstillfredsställelse är viktigt för alla anställda, men 
förutsättningarna för detta varierar beroende på olika faktorer. Personal 
inom tvångsvård, LVM arbetar nära klienterna, vilket kan påverka 
personalens upplevda arbetstillfredsställelse. Undersökningens syfte var att 
undersöka vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse hos personal 
inom tvångsvård. En enkätstudie gjordes med frågeformuläret QPSNordic 
med 81 deltagare (40 män, 41 kvinnor) samt en intervjustudie med 8 
personer (2 män, 6 kvinnor). Resultatet visade att personalen på den öppna 
avdelningen hade en signifikant högre generell arbetstillfredsställelse än 
personalen på de låsta avdelningarna, vilket antagligen beror på skillnader i 
rollförväntningar, men kanske även större personligt utrymme på den öppna 
avdelningen. Viktiga faktorer som framkom i intervjuerna om upplevelse av 
arbetstillfredsställelse var kollegor, stöd från chef samt kontakten med 
klienterna, vilket kan handla om att kommunikation är viktigt då tvångsvård 
kräver ett nära samarbete mellan samtliga parter. Området personal inom 
tvångsvård är relativt outforskat och behöver studeras ytterligare. 
 
Keywords: job/work satisfaction, employee satisfaction, employee attitude, 
compulsory care, secure unit 

 
 

Inledning 
 
Arbetstillfredsställelse har intresserat forskare sedan början av 1920-talet och synen på vilka 
faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse har förändrats under tidens gång. 
Arbetstillfredsställelse definieras som positiv attityd eller känslomässigt tillstånd i relation till 
arbete eller arbetslivserfarenhet (Landy & Conte, 2008). Hög arbetstillfredsställelse är viktigt, 
bland annat för att individen ska känna mer engagemang i organisationen (Chiok Foong Loke, 
2001), prestera bättre (Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001), och samtidigt vilja stanna 
kvar på arbetsplatsen (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000; Wright & Bonett, 2007). 
Arbetstillfredsställelse är även viktig för individens hälsa då den kan påverka individens 
generella tillfredsställelse, även med livet utanför arbetet (Judge & Ilies, 2004).  

Personal har olika synsätt och attityder gentemot sina arbeten, karriärer och företaget där 
de arbetar, och inom forskningsområdet attityd hos anställda är arbetstillfredsställelse den 
mest undersökta attityden (Saari & Judge, 2004). En attityd handlar bland annat om att 
värdera psykologiska objekt med olika värden så som behaglig – obehaglig, god – dålig 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Vad en individ värderar som exempelvis god respektive 
dålig kan skilja sig mycket från individ till individ, vilket gör att arbetstillfredsställelse har 
olika betydelse för olika individer. Detta beror bland annat på vilken personlighet individen 
har (Furnham, Forde, & Ferrari, 1999; Ilies & Judge, 2003; Judge, Heller, & Klinger, 2008) 
och även individens humör och känslor (Brief & Weiss, 2002; Judge & Ilies, 2004). 
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Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse enligt tidigare forskning 
 
Det finns både sociala och psykologiska faktorer som har inverkan på individens upplevelse 
av arbetstillfredsställelse, som exempelvis arbetskrav, rollförväntningar, kommunikation samt 
kontakt med arbetskamrater och chefer. Dessa faktorer kan delas in i olika grupper som ligger 
på arbetsnivå, social och organisationsnivå samt individnivå, och även vissa könsskillnader 
kan förekomma vad gäller den upplevda arbetstillfredsställelsen. 
 

Arbetsnivå. En hög grad av arbetsvariation är en viktig del för att anställda ska trivas på sin 
arbetsplats. Det visades i en undersökning med 822 anställda inom företagshälsovård att 
arbetsvariation var den viktigaste faktorn som påverkade arbetstillfredsställelse (Roelen, 
Koopmans, & Groothoff, 2006). Betydelsen av arbetsvariation för att nå god 
arbetstillfredsställelse påvisades även i en metaanalys där forskningsresultat från åren 1967-
1999 gällande samband mellan arbetstillfredsställelse och arbetsprestation sammanställdes 
(Judge et al., 2001). För de allra flesta är alltså möjligheten att variera sina arbetsuppgifter en 
källa till hög arbetstillfredsställelse. 

Att ha ett komplext arbete som innefattar många olika delar kan stimulera individens 
upplevda arbetstillfredsställelse. Judge et al. (2001) fann exempelvis att sambandet mellan 
arbetstillfredsställelse och förmågan att prestera bra på sitt arbete var starkare i mer komplexa 
arbeten. Likaså visade en undersökning med skolpsykologer att de skolpsykologer som hade 
en större och/eller mer komplex tjänst kände högre generell arbetstillfredsställelse än de som 
hade en mindre och/eller komprimerad tjänst (Male & Male, 2003). En longitudinell 
undersökning med medicinska tekniker visade att vid en minskning av komplexitet i 
arbetsuppgifterna också gav en minskning i personalens arbetstillfredsställelse (Blau, 1999). 
Att ha arbetsuppgifter med tillräckligt höga krav verkar alltså leda till att anställda trivs bättre 
med sina arbeten. 
 Tydliga roller i arbetet och rättvis fördelning av arbetsuppgifter och arbetsbelastning ökar 
den anställdes upplevda arbetstillfredsställelse. I en undersökning med anställda på olika 
hospis, var tydliga roller en av de starkaste orsaksfaktorerna till arbetstillfredsställelse 
(DeLoach, 2003). I en undersökning med läkare var rättvis fördelning av arbetsuppgifter en 
av de faktorer som upplevdes viktiga för arbetstillfredsställelsen (Demmy, Kivlahan, Stone, 
Teague, & Sapienza, 2002). Även en rimligt fördelad arbetsbelastning har visat sig ha 
betydelse för anställdas arbetstillfredsställelse (Roelen et al., 2006). Det verkar alltså 
betydelsefullt för arbetstillfredsställelsen att som anställd ha en klar och tydlig 
arbetsbeskrivning av vad som ingår i de egna arbetsuppgifterna och att dessa upplevs som 
rimliga och rättvist fördelade. 
 Det är troligen viktigt att som anställd ha möjlighet att självständigt planera och utföra sitt 
arbete för att kunna trivas med sitt arbete. I en undersökning med anställda på olika hospis 
fann man att självständighet i arbetet och att på egen hand kunna lägga upp sitt arbete 
påverkade den upplevda arbetstillfredsställelsen hos personalen (DeLoach, 2003). Det finns 
dock studier som pekar på motsatsen. I en undersökning på anställda inom företagshälsovård 
fann man exempelvis att en av de faktorer som hade minst samband med 
arbetstillfredsställelse var självständighet i arbetet (Roelen et al., 2006). Självständighet i 
arbetet kan alltså påverka upplevd arbetstillfredsställelse men på vilket sätt och under vilka 
förutsättningar detta gäller behöver troligen utredas vidare. 
 Möjligheter till forskning där den anställde kan arbeta i lugn och ro påverkar den anställdes 
upplevda arbetstillfredsställelse. För läkare på en akademisk vårdcentral var den viktigaste 
faktorn för arbetstillfredsställelse skyddad tid för forskning eller personligt bruk (Demmy et 
al., 2002). Även hos sjuksköterskor fann man att en av de viktiga övergripande faktorerna 
som påverkade arbetstillfredsställelsen var tillfredsställelse med vetenskapliga möjligheter 
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(Tourangeau, McGillis Hall, Doran, & Petch, 2006). Möjligheter till forskning inom arbetets 
ram är alltså motiverande för arbetstillfredsställelsen, åtminstone inom vårdsektorn. 
 

Social och organisationsnivå. För en anställd är bra arbetsförhållanden, stöd från närmaste 
chef och bra kommunikation mellan den anställde och chefen en viktig del för den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Stöd från chefer visade sig vara starkaste orsaksfaktorn till 
arbetstillfredsställelse i undersökningen med anställda på olika hospis (DeLoach, 2003). Även 
hos sjuksköterskor var arbetsledarens stöd i kombination med bra allmänna 
arbetsförhållanden det som var starkast relaterat till arbetstillfredsställelse, där bra 
arbetsförhållanden innefattade arbetskontroll, ansvar samt beslutstagande (Tourangeau et al., 
2006). Vikten av bra arbetsförhållanden understryks även i andra undersökningar med 
anställda inom företagshälsovård (Roelen et al., 2006). Vidare har även olika 
ledarskapsbeteenden, exempelvis motiverande, inspirerande, utmanande samt uppmuntrande 
ledarskap, visat sig påverka arbetstillfredsställelsen på olika sätt (Chiok Foong Loke, 2001). 
Förtroende för och kommunikation med avdelningschefer var en viktig faktor för 
arbetstillfredsställelsen hos läkare (Demmy et al., 2002). Kommunikation mellan anställda 
och deras chefer visades även vara en signifikant orsaksfaktor till arbetstillfredsställelse i en 
undersökning gjord på anställda på ett produktionsföretag (Miles, Patrick, & King, Jr, 1996). 
Tillfredsställelse med möten har visat sig vara en tydlig orsaksfaktor till generell 
arbetstillfredsställelse, och ett starkare samband med arbetstillfredsställelse vid högre 
möteskrav (Rogelberg, Allen, Shanock, Scott, & Shuffler, 2010). Inom flera olika yrken har 
alltså bra arbetsförhållanden som innefattar bra kommunikation med sina arbetskamrater och 
chefer, samt olika ledarskapsbeteenden visat sig ha betydelse för anställdas upplevda 
arbetstillfredsställelse. 

Sociala möjligheter och stöd från kollegor är en annan viktig källa till 
arbetstillfredsställelse. Bra sociala relationer och sociala möjligheter har visat sig vara några 
av de viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse hos både sjuksköterskor och ingenjörer 
(Hagström & Kjellberg, 2007; Tourangeau et al., 2006). I en studie med anställda inom 
företagshälsovård visade det sig dock att en av de faktorer som hade minst samband med 
arbetstillfredsställelse var tillfredsställelse med kollegor (Roelen et al., 2006). Stöd från 
kollegor och sociala möjligheter har alltså i de flesta fall varit viktiga för den upplevda 
arbetstillfredsställelsen, men under vilka förhållanden det upplevs som en betydande faktor 
behöver studeras närmare. 
  
 Individnivå. Individers olika personligheter har en inverkan på den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Enligt Judge et al. (2008) har forskning på senare tid förenats kring 
tre teoretiska ansatser som har ett orsakssamband med individens upplevda 
arbetstillfredsställelse, dessa är positiva och negativa affekter, fem-faktorteorin av 
personlighet och core self-evaluations, som är den nyaste teorin. Positiva och negativa 
affekter handlar om individens egna känslor om det som händer utanför individen. En individ 
som mestadels upplever negativa känslor kan känna att en arbetsuppgift är svårare att utföra 
än en individ som mestadels upplever positiva känslor, men samtidigt kan svåra uppgifter 
skapa negativa känslor. Fem-faktorteorin av personlighet innefattar (a) öppenhet (openness) 
som handlar om att vara öppen för nya intellektuella och konstnärliga erfarenheter, (b) 
samvetsgrannhet (consientiousness) som handlar om att vara ihärdig och ansvarstagande, (c) 
vänlighet (agreeableness) som handlar om att vara samarbetsvillig och att vara snäll mot 
andra, (d) extraversion som handlar om att vara social och äventyrlig, samt (e) neuroticism 
som handlar om känslomässig instabilitet och att vara orolig (Judge & Larsen, 2001). Core 
self-evaluations handlar om individens egen bedömning av sina möjligheter till att utföra ett 
arbete och de fyra utmärkande dragen för core self-evaluations är (a) självkänsla, som handlar 
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om individens totala självutvärdering eller en känsla av egenvärde, (b) generell self-efficacy, 
som handlar om individens generella tilltro till sin egen förmåga att klara av saker, (c) intern 
locus of control, som handlar om individens uppfattning om att själv kunna kontrollera yttre 
händelser, och (d) emotionell stabilitet, som handlar om att ha låg neuroticism och istället 
vara känslomässigt stabil, där självkänsla och locus of control hade störst påverkan på 
arbetstillfredsställelse enligt en metaanalys (Judge & Bono, 2001). En undersökning visade 
dessutom att individer som hade högre core self-evaluations i större utsträckning valde ett mer 
komplext arbete vilket direkt eller indirekt ökade deras arbetstillfredsställelse (Srivastava, 
Locke, Judge, & Adams, 2010). Det visade sig att neuroticism och extraversion från fem-
faktor teorin och positiva och negativa affekter hade störst inverkan på arbetstillfredsställelse 
(Judge & Larsen, 2001). Enligt studien på anställda inom olika hospis var både positiva och 
negativa känslor en av orsaksfaktorerna till arbetstillfredsställelse, dock var positiva känslor 
en starkare orsaksfaktor än negativa känslor (DeLoach, 2003). Tidigare forskning har alltså 
visat att olika personligheter har en inverkan på arbetstillfredsställelsen, men på vilket sätt 
olika personligheter inverkar på individens upplevelse av arbetstillfredsställelse behöver 
studeras ytterligare. 
 
 
Anställda och klienter vid LVM-hem, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
 
De personer som är anställda vid ett LVM-hem arbetar efter flera olika lagar och regler. Den 
mest övergripande lagen är LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall vilken innebär 
att Socialtjänsten kan ingripa med tvång och hjälpa människor med allvarlig 
missbruksproblematik. Enligt LVM-lagen tilldöms en person vård under max sex månader 
och placeras då på ett LVM-hem. (Socialtjänstlagen, SOU 1981:7; Statens institutionsstyrelse, 
2010). Trots att lagen är tvingande ska utgångspunkten alltid vara att i samråd med personen i 
första hand försöka att motivera denne till frivillig vård (Nordegren & Tunving, 1997).  
 Personal som arbetar vid ett LVM-hem arbetar med klienter som från början inte har valt 
att vara där själva. Detta kan ibland leda till att personal känner att de har en dubbel roll 
gentemot klienterna, dels att det är de som låser in klienterna samtidigt som de ska stödja och 
motivera klienterna (Billqvist & Skårner, 2009).  Det finns både långsiktiga och kortsiktiga 
mål med LVM-vård. I det mer akuta, kortsiktiga målet är huvudsyftet att rädda liv. I det 
förstnämnda fallet är målet drogfrihet på längre sikt, samtidigt som personal försöker 
motivera klienten till fortsatt behandling och drogfrihet under frivilliga former. (Grönwall & 
Holgersson, 2004; Larsson & Segraeus, 2008; Nordegren & Tunving, 1997; Statens 
institutionsstyrelse, 2010). Det finns inslag i LVM-vården som både begränsar personalens 
och klienternas handlingsutrymme.  Vad som kan bli problematiskt i personalens arbete med 
klienterna är att samtidigt som de ska ha en motiverande och stödjande funktion så ska 
ordningen hållas på LVM-hemmet. Tvånget som redan gör sig påmint i LVM-lagen präglar 
även det aktuella LVM-hemmet. Personalen ska förhindra att droger kommer in på 
avdelningarna, förhindra rymningar bland klienterna samt eftersträva god ordning och 
struktur. Detta för med sig att personalen måste förhålla sig till klienterna på ett visst sätt 
samtidigt som vissa tvångsinslag ingår i den dagliga kontakten med klienterna. Visitationer, 
restriktioner och tvångsinlåsning kan vara inslag i personalens dagliga sysslor (Billqvist & 
Skårner, 2009). Det finns alltså en tendens för personalen att känna en dubbeltydighet vad 
gäller sin roll i arbetet med klienterna eftersom de å ena sidan ska vara motiverande och 
stödjande och å andra sidan måste kontrollera klienterna. 
 LVM-hemmen är ofta uppbyggda på olika avdelningar, där vissa avdelningar är låsbara 
eller låsta och vissa är öppna (Statens institutionsstyrelse, 2010). De olika avdelningarna har 
hand om samma typ av klienter men de befinner sig i olika faser i behandlingen. Att vara på 
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en låst avdelning innebär för klienten att inte kunna ta sig ut på egen hand, och även för 
personalen att till största delen av arbetspasset vara inlåst tillsammans med klienterna. 
Klienter på en låst avdelning kan vara nyanlända i väntan på att komma till den öppna 
avdelningen, klienten kan också vara där om den är väldigt utåtagerande eller mår psykiskt 
dåligt. Att vara på en öppen avdelning innebär för klienterna att de har möjlighet att själva 
avgöra när de ska gå ut från avdelningen, att exempelvis gå ut på en promenad utan personal. 
Klienterna på öppen avdelning är ofta på väg någonstans, det vill säga ut till annan behandling 
utanför LVM-hemmet. (Therese Irvebrant, kontaktperson, personlig kommunikation, 3 
december 2010). Vistelsen på ett LVM-hem startar ofta med en avgiftning för klienten 
(Therse Irvebrant, kontaktperson, personlig kommunikation, 3 december 2010). I och med 
ankomsten till LVM-hemmet får klienten en kontaktperson som antingen följer med under 
hela LVM-perioden eller som byts ut när klienten byter avdelning (Billqvist & Skårner, 
2009). Efter en tid flyttar vanligtvis klienten vidare på LVM-hemmet, ofta till en 
motivations/planeringsavdelning. Behandlande personal, socialtjänst och klient arbetar där i 
samråd för att utarbeta en behandlingsplan som gäller just för den enskilda klienten. Det kan 
även ingå en utredning av klientens problem och behov, samtal med psykolog, olika 
färdighetstester, social utredning samt en större psykiatrisk utredning (Statens 
institutionsstyrelse, 2010). Resultatet av de olika utredningarna används sedan när LVM-
hemmet i samråd med socialtjänsten och klienten bygger upp den individuella 
behandlingsplanen (Billqvist & Skårner, 2009; Gustafsson, 2001; Svensson, 2003). Att som 
personal vara inlåst tillsammans med klienter dagligen innebär att både personal och klienter 
är väldigt nära varandra under ett arbetspass, vilket kan vara väldigt påfrestande för både 
personal och klienter, jämfört med personal på öppen avdelning där det är mer utrymme för 
både personal och klient. 
 Personalen på avdelningarna är så gott som uteslutande behandlingsassistenter, och 
arbetsuppgifterna kan innefatta en mängd olika saker. I huvudsak ska 
behandlingsassistenterna vara ett dagligt stöd för klienterna på avdelningen, och vara dem 
behjälpliga med alla vardagligt förekommande sysslor samt i olika aktiviteter, resor, 
studiebesök, vidare planering och samtal. Behandlingsassistenterna arbetar ofta mycket nära 
klienterna på avdelningen, och anledningen till detta är både att knyta upp en god kontakt med 
klienten, men även för att i största möjligaste mån undvika våldsamma situationer. Risken för 
dessa minskar om personalen och klienten har en god relation till varandra. (Therese 
Irvebrant, kontaktperson, personlig kommunikation, 3 december 2010). De som jobbar med 
LVM-vård har många lagar och regler som styr hur arbetet ska utföras. Det är inte alltid ett 
lätt arbete, då klienterna kan vara våldsamma, påverkade eller abstinenta, samt kan vara i ett 
dåligt psykiskt eller fysiskt skick (Billqvist & Skårner, 2009; Gustafsson, 2001; Therese 
Irvebrant, kontaktperson, personlig kommunikation, 3 december 2010; Statens 
institutionsstyrelse, 2010; Svensson, 2003). Att arbeta nära klienterna kan påverka personalen 
känslomässigt, vilket kan ha en stor betydelse för den upplevda arbetstillfredsställelsen. 
Exempelvis går det bra för en klient påverkar det personalen känslomässigt positivt, eller 
tvärtom går det sämre för en klient påverkar det personalen känslomässigt negativt. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Vid genomgången av forskning om vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse saknas 
bland annat information om upplevelse av påverkan från klientkontakt. Det gick i skrivandets 
stund inte att finna någon direkt forskning inom området arbetstillfredsställelse hos personal 
inom tvångsvård. Syftet med denna undersökning är att studera vad som påverkar 
arbetstillfredsställelse hos personal som arbetar inom tvångsvård, LVM. En högre 
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arbetstillfredsställelse hos personalen kan göra arbetsplatsen bättre vilket kan leda till att 
personalen stannar på arbetsplatsen längre, sjukskrivningar minskar, arbetstryggheten 
kollegorna emellan ökar och att klienterna får bättre vård och samtidigt känner sig tryggare. 
Känner sig klienterna tryggare kan detta även påverka personalens generella 
arbetstillfredsställelse positivt. Våra forskningsfrågor är: (1) skiljer sig arbetstillfredsställelse 
mellan personal på låst avdelning och personal på öppen avdelning inom tvångsvård? Om 
skillnad finns, vart finns största skillnaden? (2) Vilka faktorer upplever personal inom 
tvångsvård är av betydelse för arbetstillfredsställelsen? (3) Upplever personal inom 
tvångsvård att klienterna har inverkan på arbetstillfredsställelsen? På vilket sätt? 
Forskningsfråga (1) besvaras genom en enkätstudie och forskningsfråga (2) och (3) besvaras 
genom en intervjustudie för att fördjupa och öka förståelsen till varför det finns en skillnad 
mellan låst och öppen avdelning. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Två studier gjordes för att undersöka vilka faktorer som påverkade arbetstillfredsställelse hos 
personal på ett LVM-hem med tre låsta avdelningar och en öppen avdelning stationerade i två 
städer i Sverige. Ingen ersättning gavs till deltagarna. 
 
 Studie 1. En kvantitativ studie gjordes för att besvara forskningsfråga (1), där 81 anställda 
på ett LVM-hem deltog, varav 49% (n = 40) män och 51% (n = 41) kvinnor i 
ålderskategorierna 20-29 år upp till 60-69 år. Deltagarna valdes ut genom målinriktat urval då 
författarna ville undersöka skillnaden i personalens upplevelse av arbetstillfredsställelse 
mellan låst och öppen avdelning. Av deltagarna arbetade 65% (n = 53) på de låsta 
avdelningarna och 35% (n = 28) på den öppna avdelningen. Generellt bortfall var 18. Partiellt 
bortfall var 1 som var en ofullständigt ifylld enkät.  
 
 Studie 2. En kvalitativ studie gjordes för att besvara forskningsfrågorna (2) och (3), där 8 
anställda på ett LVM-hem deltog, varav 2 män och 6 kvinnor i åldrarna 33-59 år. Två 
intervjupersoner arbetade på den öppna avdelningen och sex personer arbetade på de öppna 
avdelningarna. Intervjupersonerna valdes ut genom en kombination av målinriktat urval. 
Målinriktat urval valdes då författarna ville intervjua personer som arbetade inom tvångsvård. 
Val av intervjupersoner skedde i samråd med respektive avdelningschef för att inte störa den 
dagliga verksamheten då intervjuerna gjordes på arbetsplatsen under arbetstid. 
 
 
Material 
 
 Studie 1. Undersökningen utgick från det validerade frågeformuläret QPSNordic som 
mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Dallner et al., 2000). Författarna valde 
ut 84 frågor från originalformuläret som innehåller 123 frågor och lade till 1 egen fråga: ”Är 
det tillräckligt med kommunikation mellan avdelningarna?” Frågorna som valdes bort ansågs 
antingen vara irrelevanta för undersökningen eller tvetydiga. Författarna ville samtidigt att 
frågeformuläret inte skulle bli för långt för deltagarna att besvara. Exempel på frågor som 
valdes bort är: ”Jag trivs med att för det mesta helt gå upp i mitt arbete.” och ”Hur många 
personer har du sett blivit mobbade/trakasserade under de senaste 6 månaderna?” Deltagarna 
besvarade frågorna genom att ringa in det svarsalternativ som stämde bäst överens med deras 
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åsikt. Den första delen bestod av 10 bakgrundsfrågor. Exempel på bakgrundsfrågor är: ”Hur 
länge har du arbetat på denna arbetsplats?”, ”På vilken avdelning arbetar du?” Den andra 
delen bestod av 74 frågor där deltagarna hade fem svarsalternativ att välja på som gick från 1 
(Mycket sällan eller aldrig), 2 (Ganska sällan), 3 (Ibland), 4 (Ganska ofta) till 5 (Mycket ofta 
eller alltid). Sjutton av dessa frågor var formulerade med omvända svarsalternativ, vilket 
innebär att svarsalternativ 1 istället står för Mycket ofta eller alltid och svarsalternativ 5 står 
för Mycket sällan eller aldrig. Exempel på frågor från frågeformuläret: ”Tycker du att ditt 
arbete är meningsfullt?”, ”Finns det klart definierade mål för ditt arbete?”, ”Om du behöver, 
får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?” I den avslutande frågan fick 
deltagarna ange hur betydelsefulla fem olika områden var i deras liv genom att fördela 100 
poäng inom följande områden: fritid, samhälle, arbete, religion och familj. Den interna 
konsistensen för Arbetstillfredsställelse utifrån hela enkäten fick Cronbach’s alfa = .904. Den 
interna konsistensen för Arbetskrav = .341, Rollförväntningar = .616, Kontroll i arbetet = 
.633, Preferens för utmaningar = .658, Skicklighet i arbetet = .701, Social interaktion = .661, 
Ledarskap = .843, Organisationskultur och klimat = .761, Engagemang i organisationen = 
.703 samt Arbetsmotiv = .845. 
 
 Studie 2. En egenkomponerad intervjuguide framställdes av författarna utifrån syftes- och 
frågeformuleringar. Intervjuerna med öppna frågor var halvstrukturerade och följdfrågor 
ställdes under intervjuerna. Exempel på frågor från intervjuguiden är: ”Vad är 
arbetstillfredsställelse för dig?”, ”Vad kan man göra för att öka arbetstillfredsställelsen på 
avdelningen?”, ”Hur påverkar klienterna arbetstillfredsställelsen för dig?” 
 
 
Procedur 
 
Biträdande institutionschefen samt avdelningsföreståndarna på de olika avdelningarna 
kontaktades först och blev tillfrågade om författarna kunde göra en undersökning på deras 
arbetsplats gällande vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse hos personal anställda 
på ett LVM-hem, där resultaten sedan skulle användas som underlag till en c-uppsats. Efter 
godkännande från samtliga chefer skickades ett missivbrev i form av ett mail till samtliga 
anställda på deras arbetsmail som de läser dagligen, med information om undersökningens 
syfte och att samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, samt att uppgifterna 
endast kommer att användas i forskningssyfte och att deltagarna när som helst kunde avbryta 
sin medverkan och att det var helt frivilligt att delta i undersökningen. Ingen ersättning gavs 
till deltagarna. Innan utdelning av enkäter genomfördes två pilotstudier för att kontrollera 
eventuella otydligheter i materialet. Innan författarna påbörjade intervjuerna genomfördes en 
pilotstudie för att kontrollera intervjuguiden. 
 

Studie 1. Samtliga enkäter lades ut på respektive avdelning med samma information som i 
missivbrevet tillsammans med en försluten låda för insamling av enkäterna. Deltagarna hade 
en vecka på sig att besvara enkäten. Två påminnelsemail skickades till samtliga anställda med 
en veckas mellanrum. Efter totalt tre veckor samlade författarna in enkäterna för analys.  
 
 Studie 2. Innan intervjuerna började gav författarna information om syftet med 
undersökningen, poängterade att studien är konfidentiell och frivillig, samt att 
intervjupersonerna kunde avbryta undersökningen när som helst. Det informerades även om 
att de insamlade uppgifterna enbart kommer att användas i forskningssyfte. Intervjuerna tog 
plats i ett rum på arbetsplatsen under intervjupersonens arbetstid. Intervjuerna spelades in på 
diktafon. Samtliga intervjuer tog mellan 40-70 minuter. 
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Databearbetning 
 
 Studie 1. Ett t-test utfördes för att se om det fanns någon signifikant skillnad avseende 
generell arbetstillfredsställelse mellan låst och öppen avdelning på LVM-hemmet. Separata t-
test utfördes även för att studera inom vilka dimensioner av arbetstillfredsställelse den största 
signifikanta skillnaden fanns mellan de olika avdelningarna. 
 
 Studie 2. De kvalitativa intervjuerna spelades in med diktafon och analysen av den 
kvalitativa delen pågick under större delen av uppsatsarbetet. De kvalitativa intervjuerna 
transkriberades ordagrant utifrån det inspelade materialet. De transkriberade intervjuerna 
meningskoncentrerades för att finna återkommande kategorier, detta gjordes genom att 
strukturera och formulera om svaren mera kortfattat men fortfarande med samma innebörd för 
att sedan meningskategorisera i olika teman (Kvale, 1997). Båda författarna lyssnade 
tillsammans på intervjuerna, förde anteckningar och plockade enskilt ut centrala delar av 
materialet som bildade nyckelord. Därefter jämförde författarna nyckelorden och analyserade 
dessa tillsammans för att finna gemensamma nyckelord. Nyckelorden jämfördes sedan med 
de kategorier som hittats under meningskoncentreringen. I och med detta bildade författarna 
tillsammans slutliga teman och kategorier som den kvalitativa delen grundar sig på och 
bearbetning av det slutliga resultatet påbörjades. Samtidigt som textbearbetningen pågick 
delades materialet in i två delar, (1) det som ökar arbetstillfredsställelse och (2) det som 
minskar arbetstillfredsställelse. Resultatet i texten baserades på de gemensamma temana som 
författarna kommit fram till och för att styrka texten med dess innebörd plockades citat fram 
ur de transkriberade texterna. När det i löpande text avser 1-3 intervjupersoner används 
begreppet några, när det är 4-6 intervjupersoner används begreppet flera samt när det är 7-8 
intervjupersoner används begreppet de flesta. Interbedömarreliabiliteten blev .83. 
 
 

Resultat 
 
Studie 1: Skillnader i arbetstillfredsställelse mellan öppen och låst avdelning 
 
För att undersöka forskningsfråga 1 om arbetstillfredsställelse skiljer sig hos personal som 
arbetar på låst avdelning och personal som arbetar på öppen avdelning på LVM-hemmet 
gjordes ett t-test. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan avdelningarna 
vad gäller generell arbetstillfredsställelse. Den generella arbetstillfredsställelsen mättes på 
samtliga frågor gällande arbetstillfredsställelse. Låst avdelning (M = 3.381, SD = 0.345), 
öppen avdelning (M = 3.530, SD = 0.242), t(79) = -2.043, p = .044, η

2 = .050, 95% CI [-
0.296, -0.004]. η2 visade att det var en måttlig effektstorlek (Pallant, 2007). 

För att undersöka vart den största skillnaden fanns mellan personal på låst och öppen 
avdelning vad gäller upplevelse av arbetstillfredsställelse, utfördes separata t-test mellan låst 
och öppen avdelning gällande de specifika dimensionerna av arbetstillfredsställelse: 
Rollförväntningar (sex frågor), Kontroll i arbetet (nio frågor), Preferens för utmaningar (tre 
frågor), Skicklighet i arbetet (fyra frågor), Social interaktion (åtta frågor), Ledarskap (sex 
frågor), Organisationskultur och klimat (åtta frågor), Engagemang i organisationen (tre 
frågor) samt Arbetsmotiv (sex frågor). För att minska risken för typ 1-fel gjordes en 
Bonferroni-korrektion för att justera signifikansnivån gällande dessa dimensioner, detta 
gjordes genom att dividera signifikansnivån med antal gjorda t-test (.05 dividerat med 9) som 
gav ett p-värde på .006, vilket innebär att resultatet var signifikant. Den dimension av 
arbetstillfredsställelse där det fanns en signifikant skillnad var inom Rollförväntningar, låst 
avdelning (M = 3.446, SD = 0.525), öppen avdelning (M = 3.791, SD = 0.332), t(79) = -3.150, 
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p = .002, η
2 = .116, 95% CI [-0.562, -0.127]. η

2 visade att det var en måttlig till stor 
effektstorlek (Pallant, 2007).  
 
 
Studie 2: Upplevd arbetstillfredsställelse på öppen och låst avdelning.  
 

Arbetstillfredsställelse mellan avdelningarna. De olika intervjupersonerna ger en klar bild 
av deras egna upplevelser av arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Flera av 
intervjupersonerna menar att, då man ser till arbetsplatsen i stort och till de egna 
avdelningarna, att de överlag tror att andra avdelningar har sämre arbetstillfredsställelse än 
vad intervjupersonen har på sin egen avdelning. Flera av intervjupersonerna menar att 
arbetstillfredsställelsen överlag upplevs som god på den egna avdelningen. En återkommande 
faktor i de flesta intervjuer är att det finns en längre period av hög arbetsbelastning en bit 
bakåt i tiden, och att de anställda nu försöker resa sig upp och ta nya tag. Den tidigare 
arbetsbelastningen har inte drabbat alla i deras dagliga arbete, men alla har upplevt att 
arbetsbelastningen funnits på arbetsplatsen. De flesta intervjupersoner nämner att denna 
arbetsbelastning har haft en stor inverkan på den upplevda arbetstillfredsställelsen på 
arbetsplatsen. En av intervjupersonerna som arbetar på den avdelning där arbetsbelastningen 
tidigare varit hög menar att: ”Det är fortfarande slitigt, vi har inte hunnit med att acklimatisera 
oss än, vi skulle behöva andas och landa.” (IP2). Några av intervjupersonerna uttrycker att det 
upplevs som att det finns en arbetstillfredsställelse på avdelningarna som är på väg att 
utvecklas: 
 

Det känns som att arbetstillfredsställelsen på vår avdelning är på väg upp. Det känns 
som att det har varit stor belastning på oss som jobbar här. Vi känner att vi börjar få 
tillbaka en styrka i arbetsgruppen, personal stannar kvar. Personalen har varit 
kontinuerlig. Det är viktigt att personalen är den samma och har erfarenheten och 
stabilitet. Om det blir för mycket utbytt personal på en gång så blir det oroligt i 
klientgruppen och även i personalgruppen. (IP3).  

 
Under den tidigare perioden med högre arbetsbelastning påtalar flera intervjupersoner vikten 
av att ha en solid arbetsgrupp för att främja klimatet både för personal och klienter. 
Intervjuperson 2 understryker detta och påtalar vikten av ha kontinuitet i personalgruppen. 
Intervjupersonen menar att det främjar arbetstillfredsställelsen att arbeta ihop sig samt att ha 
kontinuerlig personal: ”På den här avdelningen har det blivit mycket bättre. Det har tidigare 
varit mycket personalbyte, några har jobbat under ett halvår och sedan slutat, det har kommit 
nya, fram o tillbaka. Som det känns nu så känns det stabilt.” (IP2). Trots att de flesta uttrycker 
att arbetstillfredsställelsen på avdelningarna är bra, så menar inte alla att det är så. En av 
intervjupersonerna uttrycker att:  
 

Arbetstillfredsställelsen på avdelningarna är katastrofala. Det är dålig struktur och det 
har blivit ett tuffare klientel som är svårare att ta hand om. Personalen blir utbränd, det 
kommer in nya vikarier som är otrygga, vilket leder till otrygghet i hela gruppen, vilket 
klienterna utnyttjar. Ingen tar tag i problemen. Att det inte fungerar, det är ganska 
tydligt. (IP7). 
 

Samtidigt som en intervjuperson från en annan avdelning menade att: ”Majoriteten har det 
nog bra just nu, tror att arbetstillfredsställelsen är god, det beror nog på att vi haft det lugnt på 
våldsfronten under en period nu.” (IP3). En annan intervjuperson menar att: ”Ja det är ju nåt 
som varierar. Just nu tror jag att det är lite kämpigt på vissa avdelningar. Jag tror att stora 
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delar har det kämpigt. Mycket personal som är sjukskrivna och mycket tunga klienter.” (IP4). 
Något som är konstant på arbetsplatsen är att jobbet är varierande. Detta beror till stor del på 
att det är människor som de jobbar med. Flera intervjupersoner menar att dagarna aldrig är 
lika och att ibland kan saker som de har planerat inte alls bli som de tänkt sig. Det finns ingen 
förutsägbarhet på arbetsplatsen. En intervjuperson uttrycker att: ”Det finns inte två dagar som 
är lika. Det händer alltid saker, både positivt och negativt. Ibland är det svårt att hitta en 
balans då det händer saker hela tiden.” (IP2). Vad som är tydligt i intervjuerna är att det finns 
en skillnad i hur man upplever arbetstillfredsställelsen på de olika avdelningarna. Flera påtalar 
detta under intervjuerna och menar att det kan vara ett resultat av hur personalen upplevde den 
tidigare arbetsbelastningen. 
 
 Kollegor. De flesta intervjupersonerna påtalade flera gånger under intervjuerna vikten av 
att ha bra arbetskollegor samt betydelsen av att kunna lita på varandra och känna trygghet till 
varandra. På frågan, vilka faktorer gör att du trivs med ditt arbete så svarar en av 
intervjupersonerna: ”Det är mycket mina kollegor. Man peppar varandra och tar hand om 
varandra” (IP4). Arbetskollegorna fyller flera olika funktioner för intervjupersonerna, flera 
intervjupersoner menar att relationen till arbetskollegorna är den viktigaste delen av arbetet. 
Det är relationen mellan arbetskollegorna som gör att personalen klarar av att genomföra sitt 
arbete, även när det är tungt. En av intervjupersonerna (IP5) menar att: ”Arbetskamraterna är 
det viktigaste när man jobbar med LVM. Även om det är tungt att jobba så löser man det om 
man har bra arbetskamrater. Varje gång som det känns tungt klarar man det på grund av 
arbetskamraterna.” (IP5).  
 Vid frågan om vad intervjupersonen upplever som viktigt i samarbetet mellan 
arbetskollegor, så påtalade de flesta av intervjupersoner att det viktigaste i relationen mellan 
arbetskollegor är tillit, trygghet och kommunikation För att nå dit krävs det att de har jobbat 
ihop sig under en längre period och att hela tiden jobba på att öppna upp en kommunikation. 
En av intervjupersonerna uttrycker att: ”För att få tillit till varandra krävs bra kommunikation, 
så vi förstår varandra. Det är viktigt om det skulle hända något. Att man är samspelta. Det är 
bra att känna varandra, så man vet hur man fungerar i olika situationer.” (IP6). Trygghet och 
tillit kan ses som grundstenen i samarbetet mellan personalen. Flera vittnar om att tryggheten 
är av största vikt, att lita på sin kollega när situationen är våldsam. ”Tillit, är absolut det 
största. När vi har våldsamma och utåtagerande klienter så är det otroligt viktigt att man 
känner tillit till varandra. Har personalen inte tillit till varandra så raserar allt.” (IP4). 
Samtidigt påtalar en intervjuperson att trygghet kan ha stor betydelse även när 
intervjupersonen själv känner sig osäker i något sammanhang: 
 

Att vi måste våga säga till kollegan att, det här kan inte jag, tala om för mig. Jag känner 
mig fortfarande som ny ibland, det finns massor som uppgifter som jag inte har gjort, 
och att våga erkänna att jag kan behöva hjälp. Våga säga till och inte tänka att det är 
prestige. Att man vågar ta hjälp när man behöver är superviktigt. (IP2). 

 
Tilliten och tryggheten är viktig ur olika perspektiv, att våga erkänna sina egna brister, att 
vara samspelta och veta var intervjupersonerna har varandra när situationer blir hotfulla, att 
orka jobba, att lösa situationer.  
 Något som även kommer fram i intervjuerna är att det känns viktigt för flera av 
intervjupersonerna att det finns en viss del humor mellan kollegorna i arbetet. En av 
intervjupersonerna menar att: ”Det är bra att kunna lätta upp ett tungt arbete med lite humor. 
Vi har mycket humor och jobbar bra tillsammans. Vi har ett bra klimat och kan skoja med 
varandra för att lyfta en jobbig arbetsperiod.” (IP4). Flera intervjupersoner är inne på liknande 
tankar, att kunna skoja med varandra i tunga perioder samt att känna tillit till varandra verkar 
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vara viktiga faktorer till ökad arbetstillfredsställelse. Som en av intervjupersonerna menar: 
”Att man vet var kollegorna finns när det blir rörigt, att man litar på varandra, att det finns 
humor. Att man stöttar varandra i svåra situationer, och att man kan skoja, det är viktigt för 
vårt arbete.” (IP1). 
 Vad som även framkommit under intervjuerna är att säkerhet och stöd är en viktig del i 
relationen mellan arbetskollegor. En intervjuperson menar att det viktigaste med att arbeta 
inom tvångsvård som gör att de känner arbetstillfredsställelse är relationen med kollegorna 
och klienterna: 

 
Det är kombinationen klienter/arbetskollegor. Skulle inte jag ha de arbetskollegor som 
jag har så skulle inte jag klara av att jobba här. Vi är varandras stöd. Skulle jag inte lita 
till 100% på de som jag jobbar med och att de fångar upp mig de dagar som jag behöver 
bli uppfångad på så skulle inte jag kunna jobba här. (IP3). 

 
En annan intervjuperson menar att anledningen till att de värderar sina arbetskollegor så högt 
är bland annat att arbetet i sig bitvis kan vara ganska tungt, att klienter ibland kan vara ganska 
hotfulla. Kollegorna blir då en viktig del i säkerheten för personalen: ”Att lita på varandra 
som kollegor kan vara avgörande för hur vi agerar i olika situationer. Det är skönt att veta var 
man har varandra innan det smäller. Vet vi hur vi reagerar kan vi förbereda oss bättre. Det är 
en stor trygghet att veta att ens kollegor alltid finns för mig.” (IP1). 
 
 Faktorer som minskar arbetstillfredsställelse. De flesta intervjupersoner nämner att 
arbetstillfredsställelsen minskar när arbetsbelastningen upplevs alldeles för stor samt då man 
har för lite tid: 
 

För mycket tunga klienter, som kräver mycket personal påverkar 
arbetstillfredsställelsen. Om det håller på för länge så tär detta mycket på personalen. 
Och då man jobbar för mycket, för tungt för länge så blir man till sist sjukskriven, sen 
kommer det in vikarier och tillslut så blir cirkeln bara jobbig och tråkig. (IP6). 

 
En av de faktorer som uppstår när arbetsbelastningen ökar är att tiden minskar. Då upplever 
personal ofta att de inte har tid för klienterna. Detta skapar enligt intervjupersonerna minskad 
upplevd arbetstillfredsställelse: ”När det har varit tungt en längre tid och tiden inte räcker till, 
då kan det vara jobbigt att vara på jobbet. Att man inte hinner med klienterna. Det får en att 
känna sig sådär när man går hem från jobbet.” (IP1). Att tid har stor betydelse för 
avdelningsarbetet är tydligt under alla intervjuer: 
 

Vi har för lite tid till att umgås med klienterna. Vi har för lite tid till att samla 
personalen och prata igenom saker. Det finns inte direkt någon struktur i de saker som 
ska göras. Vi har för dålig struktur, med lite mer kommunikation och tid så tror jag att 
vi skulle kunna bli bättre. (IP6).  

 
Flera intervjupersoner är överens om att en stor bidragande orsak till att 
arbetstillfredsställelsen kan minska är då de inte får gehör från arbetskollegor, chefer, ledning 
och jour. Om intervjupersonerna lyfter upp att något upplevs som påfrestande eller som en 
säkerhetsrisk vill de att det ska tas på allvar. En intervjuperson menar att: 
 

Det är väl när man känner att de inte lyssnar. Med dem menar jag närmsta chef och 
chefen över dem. Det har varit en jättejobbig sommar och höst med tungt klientel. Vi 
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försökte berätta det för våra chefer, men ingen lyssnade. Det var ett svek som var djupt 
och svårt att komma upp ifrån. Vi har varandra och är våra egna verktyg. (IP2). 

 
Under alla intervjuer framkommer det att det som kan få stämningen i personalgruppen att 
sjunka, och arbetstillfredsställelsen att försvinna är just då de inte mäktar med klienterna de 
har på avdelningen samt att de försöker ge information om detta men inte blir tagen på allvar. 
En annan intervjuperson är inne på samma spår: ”Ibland borde chefer, jour och ledning lyssna 
mer på folk som jobbar på golvet, verkligen lyssna, känns ibland som de inte gör det. Man kör 
på och låter det fortsätta. Någonstans måste man lyssna på personalen över vad som inte 
fungerar.” (IP7). 
 
 Faktorer som ökar arbetstillfredsställelse. Alla intervjupersoner nämner någon form av 
samvaro mellan kollegor för ökad arbetstillfredsställelse. En intervjuperson ger förslag till vad 
som skulle kunna öka arbetstillfredsställelsen: ”Jag tror att planeringsdagar och julbord 
betyder mer för personalen än vad ledningen tror. Man borde utöka personaldagarna och 
lägga till en övernattning på hösten. Personalen blir sammansvetsad när vi gör saker 
tillsammans.” (IP3). Även en annan intervjuperson är inne på samma sak: ”Det betyder 
otroligt mycket för vårt arbetslag att få komma iväg tillsammans. Att faktiskt bara få umgås, 
och diskutera frågor som rör arbetet. Någon gång har vi haft teambuilding, det har varit riktigt 
bra för avdelningsarbetet.” (IP1). Att just gemenskapen mellan personalen återkommer i varje 
del av intervjuerna visar vilken stor betydelse det kollegiala samarbetet har. En av 
intervjupersonerna påtalar att handledningen är ett bra forum för samvaro mellan 
avdelningarna: ”Vi har haft handledning som har varit både avdelningsvis och öppen för alla 
avdelningar som kan. Det tycker jag är en bra grej, att ha handledning tillsammans.” (IP5). De 
flesta intervjupersoner menar att de behöver interagera mera med varandra i personalgruppen 
för att öka arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen. Dock uttrycker en intervjuperson även 
vikten av att umgås mer på hela avdelningen, både personal och klienter: ”Det är viktigt att 
stanna upp och bara umgås på avdelningen. Vi har få kravlösa möten mellan personal och 
klienter på avdelningen. Allt ska generera i någonting.” (IP4).  
 För de flesta av intervjupersonerna är kontakten mellan kollegor en viktig del av 
arbetstillfredsställelsen. Att det finns möjlighet till kommunikation som inte behöver avbrytas 
av larm och klienter ses som en tillgång för att främja samarbetet. Samtidigt påtalas även 
vikten av struktur. Som en intervjuperson uttrycker det: ”Kommunikation skulle kunna öka 
arbetstillfredsställelsen överlag.” (IP5). Struktur, samarbete och kommunikation är 
genomgående något som intervjupersonerna tar upp under frågan vad som kan öka 
arbetstillfredsställelsen. En av intervjupersonerna uttrycker att: ”Med lite mera struktur och 
med lite mer kommunikation så skulle verksamheten fungera bättre. Även tydligare regler 
skulle göra arbetet mer tillfredställande.” (IP4).  
 Vad som blir tydligt i detta avseende är att den nya avdelningen skiljer sig något från de 
redan etablerade avdelningarna. På den nya avdelningen finns det tankar om att 
arbetstillfredsställelsen kan öka om de får till ett mera sammansvetsat arbete. Som en 
intervjuperson uttrycker: ”Jag önskar att man skulle jobba in sig mer ihop och få lika tänk 
kring risksituationer och annat. Det som känns viktigt är att bli mer samspelta och jobba in 
sig.” (IP8). Den nya avdelningen skiljer sig även i ett annat avseende från de andra 
avdelningarna. En av intervjupersonerna uttrycker att: 
 

På vår avdelning skulle personalen uppleva en större arbetstillfredsställelse om de skulle 
veta vad som händer i framtiden, eftersom vår avdelning bara är på prov så har vi 
många som bara är tillfälligt anställda. Om personalen vet hur länge man har sitt jobb 
skulle det ge mera arbetstillfredsställelse. (IP7). 
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Struktur och samarbete verkar vara en central del över alla avdelningar för att öka 
arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen. Vid de låsta avdelningarnas intag finns tankar om att 
mer tid till klienterna och varandra i personalgruppen skulle öka arbetstillfredsställelsen: ”Ett 
lugnare tempo och annan struktur skulle ibland behövas för att öka arbetstillfredsställelsen.” 
(IP6). Att kunna ta sig tid till varje enskild klient är bidragande för arbetstillfredsställelsen. 
Flera av de intervjuade menar att det många gånger är i det vardagliga samtalet som den bästa 
kontakten med klienterna skapas. Detta samtal kan ske då personalen har tid att bara vara med 
klienterna på avdelningen. När personalen har tid att exempelvis baka eller spela spel med en 
klient, så kan samtalet många gånger bli mer levande än i ett på förhand förutbestämt samtal. 
En intervjuperson menar att: 

 
När det finns tid och man i lugn och ro kan göra något med klienten, då känner jag en 
otrolig arbetstillfredsställelse. Att kunna möta klienten när de kommer hit för första 
gången i ett lugnt tempo. Då vi har gott om personal på avdelningen bidrar oftast till ett 
bättre klimat mellan klienterna. (IP1). 

 
En annan intervjuperson menar att: ”När vi har tid för att umgås på avdelningen med 
klienterna så sker ofta spontana otvingade samtal, dessa upplever jag som otroligt viktiga.” 
(IP2). Flera intervjupersoner menar att med mer tid så skulle avdelningsarbetets kvalitet öka. 
En intervjuperson menar att: 
 

Med lite mera tid med varje klient så skulle arbetstillfredsställelsen kunna öka. Ibland 
känner man att man inte hinner med allt som man vill göra, ibland vill man så mycket 
mer. Med mer tid så får man mer kvalitets tid med klienterna vilket ofta leder till bra 
samtal. (IP3).  

 
 Under intervjuerna påtalas även att cheferna och jouren har inverkan på den upplevda 
arbetstillfredsställelsen, att de anställda får stöd och resurser för att få till ett fungerande 
avdelningsarbete. En intervjuperson berättar om en händelse där läget på avdelningen var 
ganska kritiskt: 
 

Då kom jouren in och var på plats hela dagen, det är inte alla som har jour som gör det. 
Jouren var på avdelningen hela dagen och jobbade med oss. Då känner man att man 
verkligen har uppbackning och man är känner sig tagen på allvar. (IP5). 

 
Under flertalet intervjuer är detta återkommande. Att chefer eller jour kommer ut på 
avdelningen och finns där speciellt i mera kritiska situationer ökar arbetstillfredsställelsen.  
 Något som även motiverar personalen till arbete är om det går bra för klienterna som 
placeras ut från LVM-hemmet. En av intervjupersonerna menar att: ”När man faktiskt kan se 
ett resultat av det arbete man gjort, när vi har lyckats med en placering av en klient och man 
får se att det faktiskt fungerar. Det är en stor glädje i jobbet.” (IP4). Flera av 
intervjupersonerna är inne på samma linje. En intervjuperson påtalar: ”Att se klienter som det 
går bra för, det får en att orka jobba vidare.” (IP3). 
 
 Klienter på avdelningen och uppföljning av klienter. Samtidigt som kollegorna verkar ha 
en avgörande roll för arbetstillfredsställelsen påtalar även de flesta intervjupersoner klienterna 
som en stor del av den upplevda arbetstillfredsställelsen. Personalen jobbar tätt tillsammans 
med varandra och med klienterna. Eftersom det dagliga arbetet med klienterna sker på 
avdelningen så påverkar stämningen i klientgruppen i stor grad arbetstillfredsställelsen i 
personalgruppen. Flera intervjupersoner menar att eftersom det är klienterna som är och bor 
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på avdelningen så beror arbetstillfredsställelsen till stor del på hur stämningen är i 
klientgruppen. Samtidigt behövs det en styrka i personalgruppen för att kunna möta olika 
stämningar i klientgruppen. Vid frågan hur klienterna påverkar arbetstillfredsställelsen på 
avdelningen svarar en intervjuperson: ”Det påverkar otroligt mycket, är det bra stämning så är 
jobbet bra.” (IP6). En annan intervjuperson menar att: 
 

Det är ju klienterna som är avdelningen. Det där märker man tydligt om man har en 
klientgrupp och det kommer in en ny klient, en ledartyp. I en trygg grupp kan en 
ledartyp känna att den inte får någon med sig och fogar sig. Är det dock mycket vilsna 
själar på avdelningen kan fler gå med i ett sånt beteende. Då blir det en helt annan 
situation, det kan direkt bli stökigt på avdelningen. (IP2). 

 
En annan intervjuperson menar att: ”Det är en liten avdelning, så om det är många negativa 
klienter påverkar det hela gruppen. Samtidigt blir det ju även tvärt om, många positiva 
klienter ger en positiv avdelning.” (IP8).  
 Några intervjupersoner menade att förändringen hos klienterna under LVM-tiden är positiv 
för arbetstillfredsställelsen: ”Jag upplever att det är motiverande förändringen hos klienterna. 
Först kommer de oftast i dåligt skick till intaget, sen blir de oftast i bättre och bättre skick. 
Man får vara med om jättemycket under den tiden som klienterna är här.” (IP5). Att se 
klienternas förändring från att komma till institutionen, ibland direkt från gatan i mycket 
dåligt skick, påverkad och trasig. Sedan sakta förändras och bli drogfri verkar vara en stor del 
av motivationen hos personalen. En av intervjuperson menar att: ”När man ser förändringar 
hos klienterna, de blir piggare och piggare. De kanske inta har sovit eller ätit på mycket länge, 
så får man successivt se små framsteg. När killarna tänker drogfritt för första gången på riktigt 
länge, och själva märker förändringen. Det är helt klart nåt man blir glad av.” (IP1). Flera av 
intervjupersonerna påtalar vikten av att få någon form av feedback från klienterna som 
avgörande del av arbetstillfredsställelsen. En intervjuperson uttrycker att: 
 

Om en klient kommer och säger till en att ”fan vad bra”. Tio chefer kan komma och 
klappa mig på axeln och säga att ”det här var bra gjort”, men kommer en klient och 
säger tack för hjälpen eller att ”det var skönt att detta löste sig” om man hjälpts åt med 
någonting, det är så mycket viktigare. (IP2). 

 
En annan intervjuperson menar att: ”Ibland när man får uppskattning av klienterna så blir man 
glatt överraskad. Man förväntar sig inte någon otrolig tacksamhet, men när man väl får det så 
kommer det från en ärlig känsla.” (IP2). Att få feedback från klienterna har flera olika 
betydelser, en intervjuperson menar att: ”Det är kul att få positiv feedback från klienterna, då 
känner man att man gör ett bra jobb.” (IP7). 
 Den dagliga kontakten mellan klienter och personal genererar i en ganska ovanlig kontakt. 
Klienterna bor på personalens arbetsplats, ofta mot deras vilja. Vad som är tydligt i alla 
intervjuer är att personalen månar om klienterna, och vill att det ska gå bra för klienterna i 
framtiden. Detta resulterar i att personalen uttrycker att det är viktigt för dem att veta vad som 
händer med klienterna efter LVM-tiden. Flertalet intervjupersoner uttrycker att det känns 
viktigt att få höra något från klienterna efter LVM-tiden: ”Det känns positivt om det går bra 
för någon klient efter LVM-tiden. När de ringer och talar om hur det går, att man får en 
uppföljning.” (IP4). Uppföljning av klienterna verkar vara en stor motivation hos personalen. 
En intervjuperson uttrycker att: ”Det är positivt när någon tidigare klient ringer och berättar 
att det går bra och att han har till exempel jobb och flickvän. Oftast hör man tvärtom, så det är 
skönt att höra positiva händelser då orkar man jobba vidare.” (IP8). Som en intervjuperson 
uttrycker: 
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Något som jag uppskattar otroligt mycket är att få uppföljning på klienterna, få höra vad 
som hänt. Ibland är det tyvärr inte positivt, men det kan vara skönt att veta att de lever. 
Någon gång har klienter skickat kort, det kan göra mig otroligt glad. (IP1). 

 
Klienterna har stor betydelse för arbetstillfredsställelsen på avdelningen, är klimatet bra 
mellan klienterna upplever personalen att det ofta är lättare och roligare att jobba. Se Tabell 1 
som besvarar forskningsfråga (2) vilka faktorer som är av betydelse för 
arbetstillfredsställelsen på LVM-hemmet och forskningsfråga (3) att klienterna på LVM-
hemmet påverkar personalens upplevda arbetstillfredsställelse. 
 
Tabell 1 
Tema Faktorer som ökar 

arbetstillfredsställelse 
Faktorer som minskar 
arbetstillfredsställelse 

Kollegor Tillit 
Trygghet 
Bra kommunikation 
Humor 
Säkerhet 
Stöd 
Kontinuerlig personal 
Samvaro mellan kollegor 

Dålig kommunikation 
Varierande personal 

Klienter Bra stämning i klientgruppen 
Förändring hos klienter 
Feedback från klienter 
Uppföljning av klienter 
Samtal med klienter 
Tid för klienterna 

Dålig stämning i klientgruppen 
Utåtagerande klienter 
För lite tid med klienter 

Avdelning/chef Styrka i arbetsgruppen 
Varierande arbetsuppgifter 
Stöd från chefer 
Tydligare regler 
Lugnare arbetstempo 
Chefer på avdelning 

Hög arbetsbelastning 
Dålig struktur 
Dålig kommunikation 
Inget gehör från chefer 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med undersökningen var att studera vad som påverkar arbetstillfredsställelse hos 
personal som arbetar inom tvångsvård. Därför studerades personalens upplevelse av 
arbetstillfredsställelse generellt och i relation till hur personal upplever att klienter inverkar på 
arbetstillfredsställelsen specifikt. I undersökningen studerades även om det fanns någon 
skillnad i arbetstillfredsställelse mellan låst och öppen avdelning. Studien visade att den 
generella arbetstillfredsställelsen skiljde sig mellan personal som arbetar på låst avdelning och 
personal som arbetar på öppen avdelning på LVM-hemmet. Personalen på den öppna 
avdelningen upplevde en högre generell arbetstillfredsställelse än personalen på de låsta 
avdelningarna. Detta kan bero på att personalen inom de låsta avdelningarna mestadels är 
inlåsta tillsammans med klienterna under ett arbetspass, där personalen ofta arbetar väldigt 
nära klienterna. Personalen på den öppna avdelningen har däremot ett större personligt 
utrymme och klienterna är inte alltid på avdelningen då de kan gå in och ut på egen hand. 
Tidigare forskning har också visat att den viktigaste faktorn för personalens 
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arbetstillfredsställelse är skyddad egen tid (Demmy et al., 2002). En annan orsak till 
skillnaden i upplevd arbetstillfredsställelse som framkom i intervjustudien kan också bero på 
att de låsbara avdelningarna under en längre tid har haft en hög arbetsbelastning, något som 
visat sig kunna påverka arbetstillfredsställelsen enligt tidigare forskning (Roelen et al., 2006). 
Att det finns en större kontinuitet i personalen på den öppna avdelningen jämfört med de låsta 
avdelningarna kan vara en orsak till att arbetstillfredsställelsen är högre på den öppna 
avdelningen. Det visas i studien att en av de viktigaste faktorerna till en hög 
arbetstillfredsställelse är det kollegiala samarbetet, om personal byts ut ofta kan en stark tillit 
inte byggas upp mellan kollegorna. Med kontinuerlig personal får även klienterna mer 
trygghet i sin dagliga tillvaro på LVM-hemmet vilket kanske medför att det blir lugnare på 
avdelningen, vilket samtidigt ger en bättre arbetsmiljö för personalen. 

Den största skillnaden mellan personal på låst och öppen avdelning vad gäller upplevelse 
av arbetstillfredsställelse var inom dimensionen Rollförväntningar som innefattar tydliga 
roller på arbetsplatsen. En av frågorna inom dimensionen Rollförväntningar var: ”Ställs det 
oförenliga krav på dig från två eller flera personer?”, vilket kan tolkas som krav från 
arbetsledare, kollegor samt klienter. En av anledningarna till att den lägre generella 
arbetstillfredsställelsen på de låsta avdelningarna kan bero på att det är högre arbetsbelastning 
på de låsta avdelningarna jämfört med den öppna avdelningen, samt att det generellt är ett 
närmare samarbete mellan personal och klient på de låsta avdelningarna jämfört med den 
öppna avdelningen. Att Rollförväntningar är av stor vikt för den upplevda 
arbetstillfredsställelsen överensstämmer även med tidigare forskning (DeLoach, 2003). Här 
visas att det kan vara extra viktigt med tydliga roller och kanske stöd från sina chefer för att få 
stöd i sina dubbla roller för att klara av att vara stark i sin yrkesroll gentemot klienten oavsett 
situation. Att även låta personalen inom de låsta avdelningarna få lite mer utrymme skulle 
troligen öka arbetstillfredsställelsen på de låsta avdelningarna. 
 I intervjuerna med personalen framkom att en av de viktigaste faktorerna för personalens 
upplevda arbetstillfredsställelse var kollegorna, där särskilt det kollegiala samarbetet, tillit och 
humor var mycket viktiga faktorer för att personalen ska känna arbetstillfredsställelse. Att 
kollegorna är av stor vikt för personal som arbetar inom tvångsvård kan bero på flera olika 
saker. En av anledningarna kan vara att personalen ofta arbetar med klienter som kräver 
mycket, då klienterna kan vara abstinenta, utåtagerande eller må väldigt dåligt både psykiskt 
och fysiskt. Detta är i linje med tidigare forskning som påvisar att arbetskollegorna är av stor 
vikt för personalens upplevda arbetstillfredsställelse (Hagström & Kjellberg, 2007; 
Tourangeau et al., 2006). Däremot påvisar en annan undersökning att tillfredsställelse med 
kollegor hade minst samband med arbetstillfredsställelse (Roelen et al., 2006). Att det 
kollegiala samarbetet var en av de största bidragande faktorerna till upplevd 
arbetstillfredsställelse i denna studie kan bero på att personalen till skillnad mot personal 
inom många andra yrken ofta måste arbeta mycket nära varandra i personalgruppen, då 
personalen ska ha både en stödjande och motiverande funktion, och har samtidigt många lagar 
och regler att förhålla sig till i relation till klienterna (Billqvist & Skårner, 2009). För att 
förhindra att bland annat droger kommer in på avdelningarna, att rymningar sker och att 
personalen inte blir utsatt för hot och våld så krävs det av personalen att de arbetar fram en 
tillit och trygghet i varandra. Att lita på sin kollega verkar vara en avgörande faktor för hur 
personalen inom LVM-vård trivs med sitt arbete. Att humor har en stor del i upplevelsen av 
arbetstillfredsställelsen kan ses som ett redskap för att klara av att arbeta i en miljö som bitvis 
kan vara ganska tung. Denna studie visar hur viktigt det kollegiala samarbetet och stämningen 
är på en arbetsplats där personalen arbetar så nära inpå varandra och även så nära klienterna. 
Att för personalen ha en möjlighet till att göra lite roliga saker tillsammans under fritiden kan 
vara en sak som förbättra sammanhållningen, kanske även att göra roliga saker tillsammans 
med klienterna för att stämningen på hela avdelningen ska bli bättre. 
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 En annan viktig faktor som upplevdes påverka arbetstillfredsställelsen var stöd från chef. 
Att cheferna kommer ut på avdelningen och finns där speciellt i mer kritiska situationer ökar 
arbetstillfredsställelsen hos personalen. Detta kan bero på att det är en trygghet för 
personalen, och att de känner att de får det stöd och de resurser de behöver under arbetspasset, 
eller bara någon att prata med. Det kan även handla om att cheferna verkligen visar intresse 
för det jobb personalen utför och att bli bekräftad. Detta resultat samstämmer med tidigare 
forskning där det visades att stöd från chefer var den starkaste orsaksfaktorn till 
arbetstillfredsställelse (DeLoach, 2003; Tourangeau et al., 2006). Tidigare forskning har 
också visat att olika ledarskapsbeteenden påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse 
(Chiok Foong Loke, 2001). I den föreliggande studien, påtalade en intervjuperson att cheferna 
som arbetar på jouren arbetar olika. Arbetstillfredsställelsen ökar när jouren engagerar sig på 
avdelningen och arbetstillfredsställelsen minskar istället när jouren inte tar de anställda på 
allvar utan låter de anställda lösa problemen på egen hand. Att jouren inte tar den anställde på 
allvar kanske kan bero på problem i kommunikationen mellan den anställde och chefen, som 
även visats i tidigare forskning vara en av faktorerna som påverkar upplevelsen av 
arbetstillfredsställelse (Demmy et al., 2002; Miles et al., 1996). Denna studie visar att stöd 
från chefer och kommunikation mellan chef och den anställde är viktigt för personalens 
generella arbetstillfredsställelse. Det kanske skulle behövas en bättre kommunikation för att få 
ett bättre samspel vad som gäller i olika situationer på LVM-hemmet för att samtliga som har 
jouren ska handla lika. 

Personalen upplever att klienterna har inverkan på arbetstillfredsställelsen. Klienterna på 
avdelningarna påverkar hur personalen upplever arbetstillfredsställelse beroende på hur 
klientgruppen är. Om det är en lugn klientgrupp påverkar det personalen positivt, om det 
däremot är dålig stämning i klientgruppen får personalen mer arbete och då blir personalen 
mer negativt påverkad. Personalen upplever att det är viktigt att få feedback från klienterna, 
vilket kan bero på att det blir som en direkt respons på det dagliga arbete personalen gör. När 
personalen får konstruktiv feedback från klienterna upplevs det ofta som mycket positivt då 
det inte är något personalen räknar med. Personalen anser att det är viktigt med uppföljning av 
klienterna då de arbetar tätt ihop med klienterna som sedan försvinner när de skrivs ut utan att 
ha någon slags kommunikation med personalen. När personalen får information om hur det 
går för klienterna utanför LVM-hemmet upplevs detta som positivt då det fungerar som 
motivation hos personalen att arbeta vidare, klienterna är dock inte obligerade till att kontakta 
LVM-hemmet efter LVM-tidens slut. Samtliga faktorer stöd från chefer, det kollegiala 
samarbetet och kontakten med klienterna kan ha både en positiv och en negativ inverkan på 
personalens upplevda arbetstillfredsställelse. Om vi fokuserar på det positiva så kan både att 
bli lyssnad på av chefen, och en bra kontakt med sina kollegor samt feedback från klienten 
vara något som ger personalen en positiv känsla. Detta i linje med (DeLoach, 2003) som visar 
att positiva känslor är en stor faktor till upplevelsen av arbetstillfredsställelse. 
 
 
Styrkor och svagheter i studien 
 
En styrka i denna studie ligger i att författarna använde både intervjuer och enkäter för att 
besvara syftet och frågeställningarna, vilket ökar djupet och förståelsen av varför det finns 
skillnader mellan låst och öppen avdelning. Den kvantitativa delen av studien (studie 1) 
genomfördes med enkäter från det etablerade instrumentet QPSNordic (Dallner et al., 2000). 
Användningen av ett välbeprövat instrument kan antas stärka den interna validiteten. Dock är 
instrumentet beprövat i sin helhet och då författarna har tagit bort vissa frågor kan detta bli en 
försämring av den interna validiteten. Samtidigt finns det en kort version av QPSNordic med 
endast 34 frågor så författarna ansåg att 85 frågor skulle vara tillräckligt för att ge ett 
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tillförlitligt resultat. Enkäterna lades ut på respektive avdelning tillsammans med en försluten 
låda att lägga enkäten i efter att personalen fyllt i den. I efterhand ser författarna att det 
troligen hade varit bättre att vara på plats på avdelningarna för att vara med under besvarandet 
av enkäterna. Det tog lång tid att få in önskat antal deltagare och om författarna istället hade 
varit på plats hade enkätmaterialet förmodligen kommit in för analys snabbare. Däremot 
ökade möjligen undersökningens reliabilitet i och med att författarna inte var på plats och 
därmed i lägre grad kan antas ha påverkat deltagarnas svar. Cronbach’s alfa togs fram för att 
mäta reliabiliteten i avseende av hur frågorna i enkäten mätte begreppet 
arbetstillfredsställelse, detta resultat var högt (.904) vilket ökar reliabiliteten i studien. Viktigt 
är dock att ha i åtanke att sannolikheten för en hög Cronbach’s alfa ökar vid ett stort antal 
frågor. Vid analysen av enkätmaterialet kan författarna se att de kanske skulle ha valt färre 
frågor i enkäten. Detta hade förenklat analysen, dock användes samtliga frågor för att mäta 
den generella arbetstillfredsställelsen som avsåg flera aspekter i arbetslivet, vilket ger ett 
bredare perspektiv av den upplevda arbetstillfredsställelsen. Då dimensionen Arbetskrav fick 
ett lågt alfa-värde (.341) och därmed en låg reliabilitet uteslöts detta index gällande t-test 
mellan de låsta avdelningarna och den öppna avdelningen. Under intervjuerna i studie 2 kan 
kritik riktas till författarna eftersom intervjuerna genomfördes på den aktuella arbetsplatsen, 
under intervjupersonernas arbetstid, i ett avsatt rum för författarna och intervjupersonerna. 
Larmet gick på avdelningen under en av intervjuerna vilket blev ett störningsmoment. 
Författarna hade kunnat ha intervjuerna på en plats som var mer neutral för att inte bli störda 
samt för att få en bättre upplevelse av intervjuerna och även mer tidsbesparande, dock har 
detta troligtvis inte påverkat studiens resultat. 
 
 
Framtida forskning 
 
Eftersom författarna funnit relativt lite tidigare forskning runt personal som arbetar inom 
tvångsvård finns det en stor lucka att fylla i för framtida forskning. Den forskning som finns 
att tillgå handlar till stor del om klienter eller personal inom andra vårdande yrken. Eftersom 
tvångsvård är en del av samhället finns det flera olika aspekter att forska vidare i. Att göra en 
jämförelse mellan olika instanser som bedriver tvångsvård i aspekten upplevd 
arbetstillfredsställelse kan vara ett aktuellt ämne att forska vidare i, kanske även inom olika 
typer av tvångsvård. Longitudinella undersökningar skulle vara intressant att göra för att se 
om den upplevda arbetstillfredsställelsen förändras efter en tid på en eller flera arbetsplatser 
inom tvångsvård. Detta kanske främst i förebyggande syfte för att undvika låg 
arbetstillfredsställelse hos personalen, men även för att se vilka faktorer som är viktiga för att 
personalen ska trivas och för att de ska vilja stanna på sin arbetsplats då det kan vara en 
väldigt krävande miljö att arbeta i. Enkätundersökningar kan med fördel användas för att få en 
bredare syn på upplevelsen av arbetstillfredsställelse, intervjuer för att nå djupare in i kärnan 
av upplevelse av arbetstillfredsställelse och även deltagande observationer för att kunna 
notera olika förhållningssätt hos personalen i olika situationer som kan påverka den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Olika faktorer som påverkar individens upplevda 
arbetstillfredsställelse som kan vara intressanta att utreda vidare kan vara självständighet i 
arbetet och på vilket sätt och under vilka förutsättningar självständighet påverkar den 
upplevda arbetstillfredsställelsen hos personal inom tvångsvård. Det kollegiala samarbetet och 
sociala möjligheter var en av de viktigaste faktorerna för en hög arbetstillfredsställelse i denna 
studie, men tidigare studier visar att det inte alltid är den viktigaste faktorn, vad detta beror på 
skulle vara ett intressant ämne att undersöka närmare. Hur olika personligheter påverkar 
individens upplevelse av arbetstillfredsställelse och vad det kan innebära för olika 
tvångsvårdande arbetsplatser skulle vara en mycket intressant studie att göra i framtiden. 
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