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Abstract  
Syftet med uppsatsen är att kvalitativt undersöka vilka förväntningar medarbetare har utifrån en 

profession då de påbörjar en anställning, samt att undersöka individernas upplevelser om dessa 

förväntningar sedan inte visar sig stämma överens med verkligheten. Begreppen förväntningar på 

arbetsplatsen, det meningsfulla arbetet, det psykologiska kontraktet och relationer definieras med 

hjälp av tidigare studier gjorda inom ämnet.  
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex kvinnor på medarbetarnivå inom den offentliga 

sektorn. Utifrån analyser av intervjuerna lyfts begrepp som tas upp i teoriavsnittet.  
De intervjuades förväntningar visade sig stämma föga överens med den verklighet de idag arbetar i 

då stress och tidsbrist gör att medarbetarna känner att avkall måste göras på de saker som de 

beskriver gör deras arbete meningsfullt. Det visade sig att en förväntan om ett meningsfullt arbete 

existerade hos de anställda i den offentliga sektorn, med vård och utbildningsrelaterade arbeten, då 

de aktivt sökte sig till den profession de idag innehar. Relationerna till kollegor var av stor vikt för den 

nuvarande situationen på arbetet och något som framhölls som viktigt.   
Vikten av att känna till de anställdas förväntningar på sitt arbete då anställningen påbörjas, samt hur 

detta kan kommuniceras mellan arbetstagare och arbetsgivare för att minska det glapp som kan 

finnas mellan förväntningar och verklighet de anställda arbetar i.   

  

Ämnesord  
Förväntningar, Krav och kontroll, Human serviceyrke, Meningsfullt arbete, Relationer på arbetsplatsen.  
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1. Inledning  

Då en individ söker sig till en viss profession antar vi att det ligger specifika förväntningar 

bakom att individen söker sig till just den professionen. Det aktiva valet av profession antar 

vi är baserat på förväntningar individen har på vad ett arbete inom denna profession ska 

kunna erbjuda och uppfylla. Persson (2006) skriver att en profession kan beskrivas som en 

grupp eller person som systematiskt tillskansat sig en expertrelation i förhållande till sin 

omgivning och dessutom innehar en legitimation, auktorisation eller titel. Läraryrket 

betraktas som en relationsprofession vilket innebär att de ska se till både klienternas och 

offentliga förvaltningens intressen (2006).  

  

Det är idag vanligt med grupporienterade arbetsplatser och inom dessa arbetsplatser ligger 

ansvaret för genomförandet av arbetet till stor del på arbetsgruppen vilket ställer ökade krav  

på god kommunikation och samarbete. De grupporienterade arbetsplatserna är 

kvinnodominerande och många anställda har en universitetsutbildning, till exempel 

sjuksköterskor (Bolin & Höckertin, 2010).  

  

I vår undersökning representeras de anställda av undersköterskor och lärare, och deras 

klienter blir därmed vårdtagare och elever. Att arbeta inom human serviceyrken innebär att de 

anställda arbetar i en organisatorisk miljö där de som medarbetare utför viktiga 

arbetsuppgifter i mötet med klienter. En gemensam nämnare för anställda i human 

serviceyrken är att de arbetar med uppgifter i direkt relation till en klient, samt att de styrs i 

sitt yrkesutövande av en organisation. Denna organisation bestämmer vilka mål som ska vara 

styrande för verksamheten samt vilka medel de har till förfogande att använda (Leppänen, 

Jönsson, Petersson och Tranquist, 2006).  

  

Leppänen m.fl. (2006) skriver att inom den offentliga sektorn är mötet som sker mellan 

organisation och klient finansierat av skattemedel till stor del, vilket innebär att det inte har 

lika stora krav på vinstrelaterade frågor som i en privat organisation. I den privata 

organisationen kan klienten ställa större krav på tjänsten som erbjuds än vad klienten kan 

göra i en offentlig organisation, detta eftersom klienten själv står för kostnaden i den privata 

organisationen. Klienternas krav och önskningar är något som den anställde i ett human 

serviceyrke får till sig, ofta ansikte mot ansikte, och ska då hantera och bemöta dessa krav 

och önskemål. Då de gör detta, ska de göra det med målet att klienten ska bli nöjd, men inom 

de ramar den offentliga verksamheten sätter upp för dem. Mötet mellan organisation och 

klient är mer reglerat i den offentliga verksamheten eftersom bland annat politiker och 

lagstiftning påverkar de tjänster som levereras. I human serviceyrken präglas de 

arbetsrelaterade problemen som uppstår ofta av psykosociala aspekter. Det är i medarbetarens 

möte med klient och organisation som detta uppstår, då det är i detta möte medarbetarna 

hanterar de sociala relationerna inom organisationen (2006).  

  

Leppänen m.fl. (2006) skriver att det är vanligt att human servicearbetaren upplever att det 

finns begränsade resurser för att kunna göra det arbete de är ombedda att göra. Framför allt 
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märktes detta av under 1990-talet då nedskärningar inom den offentliga sektorn var stora. 

Olika aspekter har lyfts fram som det som har påverkat medarbetarna och handlar då främst 

om det antal klienter varje medarbete har hand om, samt den tid som finns till förfogande för 

det arbete som ska utföras. I vårt fall kan detta handla om antalet vårdtagare på den avdelning 

där de undersköterskor vi intervjuat verkar. Det kan även beskrivas av det stora antal elever 

de lärare som deltagit i vår undersökning upplever att de har ansvar för. Att storleken på 

klasserna ökat, kan leda till att lärarnas möjlighet att se varje enskild elevs behov påverkas. 

Det kan i sin tur komma att leda till att personalen upplever bristande meningsfullhet i sin 

arbetssituation, vilket i sin tur kan leda till att medarbetaren känner sig otillfredsställd i sitt 

arbete (2006).  

1.1 Syfte  

Genom att medvetandegöra förväntningar och det eventuella glapp som finns mellan 

förväntningar och verkligheten de anställda arbetar i, tror vi att denna uppsats kommer kunna 

bidra med tankar kring vikten av att som rekryterande arbetsgivare vara tydlig med vad den 

nyrekryterade kan förvänta sig av att arbeta inom sin yrkesroll hos den aktuella arbetsgivaren.   

  

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka förväntningar en arbetssökande har när denne 

söker sig till en arbetsplats samt individers upplevelser om dessa förväntningar inte 

införlivas.  

2. Tidigare forskning - centrala begrepp  

2.1 Förväntningar på arbetsplatsen - det psykologiska kontraktet  

Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson & Sverke (2011) skriver att det psykologiska 

kontraktet utvecklades på 1960-.talet och har sedan dess utvecklats ytterligare. Aronsson  

m.fl. (2011) beskriver det psykologiska kontraktet som innebär att ömsesidiga förväntningar 

finns mellan arbetstagare och arbetsgivare, som ligger utöver det formella kontrakt som ett 

anställningskontrakt innebär. Detta kontrakt grundar sig i sociala relationer och dess 

kommunikation då de inte är förbestämt, utan något som kommuniceras fram efter hand. 
Aronsson m.fl. (2011) skriver även om anställningsintervjun som tillhandahåller en möjlighet 

för såväl organisationen som den arbetssökande att tydliggöra och klargöra vad som gäller för 

att undvika missförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare.  Även introduktionen av den 

nyanställde är av vikt, då det personliga kontraktet utvecklas än mer i introduktionen, 

eftersom den nyanställde då träffar arbetskamrater och får lära sig vad arbetet inbegriper 

(2011).  

  

Aronsson m.fl. (2011) skriver vidare att det psykologiska kontraktet handlar om hur 

individerna i en anställningsrelation tolkar och upplever de villkor som finns, samt vilka 

förväntningar de har på utbytet av relationen arbetsgivare-arbetstagare. Variationer rörande 

förhandlingsutrymme inom det psykologiska kontraktet kan bero på kollektivavtalsanslutning 

eller beror på storleken på organisationen där det psykologiska kontraktet utformas. 

Personalpolicy, företagskultur spelar även de in, men även de individuella skillnaderna i 

förväntningar, värderingar och tidigare erfarenheter hos den enskilde anställde spelar in 

(2011).  
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Sutton och Griffin (2004) menar att då en individ har påbörjat en anställning görs en 

utvärdering av de förväntningar individen tidigare hade på hur det nya arbetet skulle vara 

samt vad det nya arbetet skulle ge dem. Det kan ha funnits förväntningar angående 

möjligheten att vidareutvecklas inom arbetet eller förväntningar på en särskild utbildning som 

önskas erhållas av individen som sökte sig till det aktuella arbetet. De psykologiska 

kontrakten utformas vanligen redan under anställnings-fasen och Hyde, Harris, Boaden och 

Cortvriend (2009) beskriver att det psykologiska kontraktet kan fungera som en form av 

ramverk för förväntningarna som finns mellan anställd och arbetsgivare. Sutton och Griffin 

(2004) skriver vidare att till skillnad från de förväntningar som individen har på sin framtida 

arbetsplats, utformas det psykologiska kontraktet i en interaktion med arbetsgivaren.   

  

Förväntningar på arbetsplatsen kan beskrivas som vad den anställde förväntade sig att få 

uppleva innan anställningen påbörjades kontra vad denne faktiskt fick uppleva väl på plats i 

sin anställning (Sutton och Griffin, 2004). Forskarna skriver vidare att det problem som 

uppstår då en individ inom organisationen väljer att söka sig vidare till en annan arbetsplats, 

kan undvikas genom att det sker ett klargörande angående de förväntningar som finns på 

arbetsplatsen. Forskarna skriver vidare att det finns ett signifikant samband mellan 

klargörande av förväntningar och arbetstillfredsställelse hos de anställda. Ouppfyllda 

förväntningar riskerar att leda till otillfredsställda anställda som i sin tur kan leda till att de 

söker sig till nya arbeten. Det kan uppstå upplevelser av kontraktsbrott i det psykologiska 

kontraktet, dessa brott kan handla om att utbildnings och utvecklingsmöjligheter, möjlighet 

till trygg anställning, jobbets upplägg och ansvar bland annat. Dessa brott menar forskarna 

uppstår eftersom det inte är norm att kontinuerligt omförhandla de psykologiska kontrakten, 

utan att de ständiga förändringar som sker utan att stämmas av kan leda till missförstånd och 

därigenom kontraktsbrott (2004).   

  

Aronsson m.fl. (2011) skriver om kontraktsbrott och hävdar att de anställda vid upplevelser 

om kontraktsbrott kan komma att reagera med starka känslomässiga reaktioner. Det som 

avgör styrkan i dessa känslomässiga reaktioner är hur pass viktigt den anställde själv 

värderade det som denne upplevde att det bröts mot i kontraktet. Besvikelse och misstro är 

något som kan följa i spåren efter ett brutet psykologiskt kontrakt, men även känslor av att 

vilja ge igen på ledningen. Detta kan visa sig genom att de anställda minskar sin effektivitet, 

blir mindre noggranna eller kanske rent av missköter sig på arbetsplatsen. Att säga upp sig 

från sin anställning är något som i vissa fall sker till följd av upplevelsen av ett brutet 

psykologiskt kontrakt. Sämre prestation och misstro mot ledningen är inga önskvärda effekter 

för en organisation och för att stämma av personalens upplevelser kan utvecklingssamtal 

användas. Där kan det psykologiska kontraktet följas upp och stämmas av för att upptäcka 

om det råder balans eller inte, samt om både arbetsgivare och arbetstagare är nöjda med 

fullföljandet av kontraktet. Aronsson m.fl. (2011) skriver vidare att det viktiga i ett 

psykologiskt kontrakt inte är själva innehållet, utan om det råder en samstämmighet mellan 

parterna och om de åtaganden som ingår i kontraktet kan uppfyllas eller inte (2011).   

  

2.2 Det meningsfulla arbetet  

Aronsson m.fl. (2011) menar att arbetet har dels en instrumentell funktion då det ger en 

ekonomisk trygghet men att det även bidrar till en personlig identitet och självkänsla hos 

individen. Arbetets värde för individen avser att ange vad det är som påverkar individens 
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ställningstaganden och bedömningar mellan olika möjligheter. Vad individen värdesätter i sitt 

arbete skiljer sig åt mellan individer. En modell som beskriver ett generellt antagande om 

arbetets värde för den enskilde individen är Meaning of Working-studien, vilken är en 

omfattande studie gjord inom området (2011).  

  

Lee (2015) skriver om “meaning of work” och har i sin studie kommit fram till fyra viktiga 

kriterier för att arbetet ska kännas meningsfullt; att den anställde upplevde positiva känslor på 

jobbet, att arbetet i sig betyder något för den anställde, att det finns ett meningsfullt syfte och 

mål med arbetet och att arbetet fungerar som en del av livet som bidrar till meningsfull 

tillvaro. Den anställdes upplevelse av positiva känslor på jobbet inbegriper en känsla av 

egenvärde hos den anställde samt en känsla av självuppfyllelse, Anställda som finner mening 

i sitt arbete känner att arbetet är betydelsefullt För att arbetet ska kännas meningsfullt ska 

syftet eller målet med arbetet vara något som den anställde anser vara meningsfullt. Arbetets 

ändamål kan förklara varför och om de anställda engagerar sig, men även indikera varför de 

sökte sig till arbetet från första början. Lee (2015) beskriver vidare att det meningsfulla 

arbetet hänger ihop med livet självt i sin helhet, det meningsfulla arbetet som utförs avspeglar 

sig på privatlivet. Det är viktigt att den anställde finner vad denne själv anser vara det 

meningsfulla i arbetet, och där kan chefer eller andra administratörer på arbetsplatsen vara 

viktiga, detta för att den enskilde individen ska kunna finna sin egen meningsfullhet. De 

positiva följderna av att anställda finner meningsfullhet i sitt arbete beskrivs i artikeln som att 

arbetsmiljön upplevs som förbättrad men även att de anställda får en känsla av personlig 

utvecklig (2015).  

  

Personer med anställning inom utbildningsområdet har enligt Persson (2006) uttryckt ett 

missnöje över sin anställning samtidigt som de påpekat att de känner meningsfullhet i sitt 

arbete. Hur kan dessa två åsikter sammanstråla? Persson (2006) beskriver en tanke kring att 

missnöjet ligger i att inte kunna påverka förhållandena till det som påverkar deras roll som 

anställd. Att arbeta utöver sin ordinarie arbetstid är vanligt inom yrkesgruppen, omkring 80 

% har angett i Perssons undersökning att de arbetar övertid. Dock uttrycks inte ett missnöje 

över arbetstiderna trots att 5-10 timmars övertidsarbete per vecka inte är ovanligt. Eftersom 

mer arbetstid krävs än vad som är avsatt kan frågan ställas om det finns förväntningar som 

inte kan uppnås på ordinarie arbetstid. Persson (2006) uttrycker att under de senaste 15 åren 

har förväntningarna ökat på de anställda men resurser har inte tillsats till samma grad.  

2.3 Krav och kontroll  

Karasek och Theorell (1990)  skriver om krav-kontroll-modellen som berör de tre 

psykosociala faktorerna krav, kontroll och socialt stöd. Kraven i modellen syftar på 

arbetsbelastning och tidspress medan kontroll syftar till handlingsutrymme och möjligheten 

för individen att utnyttja sin kompetens i sitt arbete. Krav och kontroll-modellens hypotes 

kring stress är att kombinationen av hög arbetsbelastning och arbetskrav i samband med låg 

grad av kontroll är särskilt ogynnsam (1990).  

  

Grönlund (2007) uttrycker i sin artikel att negativ stress på arbetsplatsen inte är något 

ovanligt i dagens samhälle. För att öka chanserna att minska denna typ av stress har studier 

visat att vid en högre grad av kontroll i sitt arbete ger möjlighet att hantera stressen utan att 

påverka välbefinnandet. Genom ökad kontroll skapas även möjlighet till flexibilitet för de 

anställda vilket visat sig minska frånvaro och personalomsättning. Baksidan av den ökade 
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kontrollen har dock visat sig vara att de anställda jobbar mer övertid när de har mer kontroll. 

Denna kontroll och typ av övertidsarbete har även visat sig skapa mer konflikter mellan 

arbete och familj. Trots denna baksida av kontroll hos anställda visar forskning sammantaget 

att en högre grad av kontroll leder till ett ökat välbefinnande (Grönlund, 2007).  

  

Krav/kontroll-modellen menar att om höga krav finns behövs även hög kontroll för att kunna  

“väga upp”. Att ha låg kontroll samtidigt som höga krav ställs är enligt modellen skadligt då 

de skapar stor risk för negativ stress (Karasek och Theorell, 1990).   

Grönlund (2007) ifrågasätter modellen då resonemanget förs om höga krav verkligen kan 

vägas upp av kontroll. En del krav kanske helt enkelt är för höga och då spelar det ingen roll 

vilken grad av kontroll som finns, menar författarna. Kraven på anställda har dock ändrats då 

de är idag mer emotionella än vad de tidigare har varit. Detta bör tas hänsyn till när krav på 

anställda diskuteras, då alltså olika slags krav finns (2007).  

  

Malik och Shahabuddin (2015) beskriver att upplevelsen av att ha orealistiska jobbkrav kan 

leda till en känsla av frustration och ett flertal negativa konsekvenser för den anställde, 

innehållandes såväl fysiska som psykiska symptom. Artikelförfattarna redogör för tre olika 

nivåer av stress, faktisk stress, episodisk stress och kronisk stress. Faktisk stress uppkommer 

ofta då en individ utsatts för stress en kortare period och där stressen kan komma utav 

oförenliga arbetsuppgifter. De fysiska och psykiska reaktioner som kan uppkomma av denna 

typ av stress är huvudvärk, trötthet och muskelsmärta, men även emotionella symptom som 

nedstämdhet och oro kan uppstå.  Den andra graden av stress benämns som episodisk stress 

vilket innebär att en person känner av stressen ofta och i flera delar av arbetet. Upplevelserna 

av denna stress kan komma att leda till en känsla av anspänning och otålighet medan det även 

kan medföra risker för hjärtsjukdom och bröstsmärta. Den tredje graden av stress benämns 

som kronisk stress vilket innebär att stressen varit närvarande under lång tid och den kan bero 

på familjeproblem, långvariga sjukdomstillstånd eller ekonomiska problem. Den kroniska 

stressen kan även bero på arbetssituationen individen befinner sig i (2015).  

  

Malik och Shahabuddin (2015) uttrycker att organisationen kan arbeta för att minska känslan 

av stress hos de anställda genom att hålla utbildningar för de anställda, så att de lär sig möta 

tidspressen och kraven från organisationen De anställda bör även ha möjlighet till flexibla 

arbetstider så att balansen mellan privatliv och arbetsliv kan upprätthållas. Anställda och 

chefer bör ha en professionell förhållning till sitt arbete och sin arbetsplats för att minska 

risken för att någon anställd känner sig orättvist behandlad. Forskarna skriver även att 

anställda bör tilldelas arbetsuppgifter och ansvar i som ligger i linje med deras förmåga, 

kompetens, och erfarenhet (2015).  

  

Härenstam och Bejerot (2010) skriver att sociala relationer har inverkan på människan och 

hur hon bland annat hanterar stress. Goda relationer kan till och med vara viktigare än en 

hälsosam livsstil för människans välbefinnande (2010). Hur vi tolkar vår omgivning påverkas 

av relationer, till exempel vad som tolkas som hög och låg status. Det påverkar i sin tur hur vi 

förhåller oss till varandra på arbetsplatsen, vilket har stor betydelse för hur de dagliga arbetet 

fungerar. Organisationen är även beroende av att de sociala relationerna är goda då kunskap 

förmedlas via dessa, vilket är grunden för att en organisation ska utvecklas och kunna leva 

vidare (2010).   
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Bolin och Höckertin (2010) menar att relationen mellan chef och medarbetare är en 

grundläggande relation på arbetsplatsen. Även relationen mellan kollegor har en central 

betydelse för trivsel på arbetet. På arbetsplatsen finns ständigt relationer och det är 

organisationens struktur som ger förutsättningar för att kunna uppnå goda relationer för de 

anställda. Om organisationen har en låg formell struktur ger det bättre förutsättningar för de 

sociala relationerna då det ställs högre krav på bland annat kommunikation hos de anställda 

för att arbetet ska fungera. Den grupporienterade arbetsplatsen är den organiseringsmetod 

som har mest positiv påverkan på de sociala relationerna på arbetsplatsen, både mellan chef 

och medarbetare och medarbetare emellan (2010).  

3. Forskningsfrågor  

Den tidigare forskningen som presenterats ovan har en gemensam nämnare: förväntningar. 

Dessa förväntningar uppstår någonstans och kan påverkas av de psykologiska kontraktet som 

finns mellan arbetsgivare och anställd. Detta har utmynnat i följande forskningsfrågor:      

  

- Vilka förväntningar har medarbetaren då den söker sig till en specifik arbetsplats?   

- Hur upplever individerna att deras förväntningar stämmer överens med 

verkligheten?  

  

4. Metod  

4.1 Val av undersökningsmetod  

Syftet med studien uppsatsen ligger i att undersöka vilka förväntningar som finns då en 

individ söker sig till en profession som arbetar inom ett human serviceyrke.  

Att erhålla en förståelse och kännedom kring vilka förväntningar som finns då valet av 

profession görs, samt vilka konsekvenser det får om dessa förväntningar inte stämmer 

överens med den verklighet individen arbetar i är målet med undersökningen. För att kunna 

uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ undersöknings-metod. Målet var att vi ville erhålla 

information om intervjupersonernas upplevelser vad gäller deras förväntningar då valet av 

profession gjordes, samt hur bilden av dessa förväntningar ser ut i den verklighet de just nu 

verkar i.  

  

Utifrån ovanstående resonemang valdes semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

intervjun delvis var strukturerad men att intervjuaren hade möjlighet att gå djupare in på de 

områden som uppkom. Denna typ av struktur användes just för att skapa möjlighet till att 

definiera olika områden och utforska nya infallsvinklar beroende på vad intervjupersonen tog 

upp. Grunden för intervjun var att det skapades åtta begrepp som skulle beröras i 

intervjuerna. Detta gjordes för att få med de begrepp, som enligt vår förförståelse är relevanta 

för vår undersökning, för att vi som intervjuare ska kunna få en heltäckande bild av 

intervjupersonens upplevelse.  

  

Som ovan nämnt behövs en struktur för intervjuerna för att kunna genomföra flera liknande 

intervjuer, samtidigt som intervjupersonerna skulle ha frihet att uttrycka deras tankar och 

åsikter utan att begränsas av fastställda intervjufrågor. De begrepp som under förarbetet 
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bildade den strukturerade delen av intervjun utmynnade sedan i tre delar som tillsammans 

motsvarade ramen för intervjuerna: Då, Nu och Stanna eller gå. I varje del fanns två 

intervjufrågor som var fastställda inför intervjuerna. Nedan följer intervjuguiden som 

användes i samtliga intervjuer:  

  

Intervjuguide  
Dessa begrepp ska beröras under intervjun:  

Tillhöra  

Delaktighet  

Frihet  

Kompetens  

Meningsfullhet  

Räcka till  

Information/dialog/relation/stöd   

Förmåner (lön, gymkort, dator etc.)  

  

Del 1: Då.   

Vad var det som gjorde att du sökte dig till din arbetsplats?  

Vilka förväntningar hade du?  

Del 2: Nu.   

Stämmer dina förväntningar överens med verkligheten?  

Hur uppfattar du din arbetsplats idag?  

Del 3: Stanna eller gå.  

Vad saknar du på din arbetsplats?  

Vad skulle kunna få dig lämna din arbetsplats?  

4.2 Urval   

Uppsatsen grundar sig i human serviceyrkena vilket ligger till grund för urvalet av de sex 

intervjupersonerna som samtliga var kvinnor. Tre av intervjupersonerna arbetar inom 

området vård, som i denna uppsats motsvarar undersköterskor och skötare. Dessa personer 

har en åldersspridning från 22-60 år och deras erfarenhet inom yrkesområdet är fyra år och 

uppåt. De andra tre intervjupersonerna arbetar inom utbildningsområdet vilket i denna 

uppsats innebär lärare i olika åldersgrupper. De befattningar som intervjuats är 

högstadielärare och gymnasielärare som har fler än 5 årserfarenhet inom yrket. Åldern på 

intervjupersonerna inom utbildningsområdet sprider sig mellan 30-50 år.   

4.3 Genomförande   

Intervjuerna genomfördes på neutrala, lugna platser, vilket är något som Bryman (2008) 

nämner som ett tips vid intervjusituationer (2008). Dessa platser var inte på 

intervjupersonerna arbetsplatser då vi ville minska risken för eventuell påverkan på 

intervjupersonerna. Intervjuerna genomfördes utanför arbetstid och det bidrog till att 

intervjuerna kunde utföras i lugn och ro, utan stress. Vi gjorde bedömningen att om 

intervjuerna istället skulle genomförts på arbetstid fanns risken för att intervjun skulle bli 

påverkad av stress då tidsbrist är förekommande inom de yrkesområden vi valt att fokusera 

på. För att intervjuerna skulle generera den information som behövdes för att besvara våra 

forskningsfrågor, skapades en tidsram för intervjuerna som var 40 minuter per intervju. 

Intervjuerna spelades in för att ge oss möjlighet transkribera materialet, samt att bearbeta det 
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flera gånger vilket även minskade risken för bortfall av material. Inspelningarna hanterades 

endast av oss två intervjupersoner och raderades så fort materialet var transkriberat.   

  

Vår intention med intervjuerna var att intervjupersonerna skulle berätta så fritt som möjligt 

kring deras tankar. Metaforiskt sätt ville vi ge intervjupersonerna fria tyglar. Men eftersom 

att det var för osäkert, då vi riskerade att få alldeles för spridd information som inte kunde 

användas i detta arbete, valde vi istället att ge intervjupersonerna lösa tyglar. Med lösa tyglar 

menar vi att intervjupersonen får möjlighet att berätta vad de vill och anser är viktigt för just 

den individen, men kommer vi allt för långt ifrån den stig vi tänkt vandra på, har vi möjlighet 

att styra in dem tillbaka in på stigen med hjälp av den intervjuguide vi utformat.  

4.4 Bearbetning av material  

När intervjuerna var genomförda började bearbetningen av materialet och det första steget var 

transkribering. Alla intervjuer transkriberades för att kunna läsa det intervjupersonerna sagt 

på ett mer objektivt sätt. Det objektiva synsättet gjorde att materialet kunde avläsas utan 

påverkan av exempelvis tonläge, utan att materialet istället läses endast ordagrant. Ur de 

transkriberade intervjuerna plockades meningsbärande nyckelord ut som vi har utläst från alla 

intervjutexter. Det gick till på det vis om exempelvis begreppet relation funnits i alla 

intervjutexter plockades detta ut som ett nyckelord, då vi antog att det var av vikt för 

personerna som intervjuades, eftersom det hade nämnts ett flertal gånger under intervjuerna. 

Totalt plockades 18 nyckelord ut, och dessa kan avläsas i figur 1.   

  

Ytterligare ett steg i bearbetningen av den insamlade datan var att räkna antalet gånger våra 

olika nyckelord nämndes i intervjuerna Nyckelorden matades in i dataprogrammet Wordle 

som är till för att skapa så kallade ordmoln som illustrerar i vilken grad ord har blivit nämnda 

i en text. Vår transkriberade text matades in i programmet vilket genererade en illustrativ bild 

på de ord vi skrivit in, med storleken på orden proportionerligt överensstämmande med 

antalet gånger de matats in. Meningsfull visade sig vara det nyckelord som nämndes flest 

gånger under de sex intervjuerna vilket således resulterade i att det blev representerat som det 

största ordet i figuren nedan (figur 1). Nyckelorden relationer och tidsbrist nämndes även de 

ofta, vilket går att se i figuren nedan. De tre nyckelord som återkom flest gånger under 

intervjuerna valdes ut som de begrepp vi ville analysera vidare med våra forskningsfrågor i 

fokus.  
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Figur 1, visar de 18 nyckelord som plockats ut i de transkriberade intervjuerna.  

  

Med utgångspunkt i de 18 nyckelorden och utifrån resultatet som skapades i Wordle 

kategoriserades texten i tre olika områden, vilka vi redan i transkriberingen märkte förekom 

frekvent genom hela arbetet med utskrifterna. Dessa tre kategorier var; förväntningar, 

relationer och meningsfullt arbete. Då intervjupersonerna exempelvis talade om kollegor 

valdes de nyckelordet att placeras under kategorin relationer. Dessa tre kategorier blev sedan 

huvudområdena i vår presentation av materialet. Det kan avläsas under rubrik 5; Resultat, där 

underrubrikerna är just: förväntningar, meningsfullt arbete och relationer.  

5. Resultat  

5.1 Vilka förväntningar finns?  

Förväntningar på arbetet vid början av intervjupersonernas anställningar beskrivs på liknande 

sätt. De vårdanställda uttrycker att de förväntade sig ett meningsfullt arbete där de skulle få 

möjlighet att göra livet bättre för vårdtagarna. De utbildningsanställda beskriver lika så 

förväntningar på ett meningsfullt arbete där de ska ge barn och ungdomar en bra grund att stå 

på i livet som komma skall.   

  

De anställda inom vårdyrket beskrev med stor känsla och inlevelse sin arbetssituation och de 

förväntningar de en gång hade på det yrke de sedan valde. Förväntningar på ett meningsfullt 

jobb med chans att få göra skillnad för någon människa stod ut som det mest framträdande 

förväntningarna som de hade på sin yrkesroll. En av dem beskrev sina förväntningar på sitt 

framtida yrke:   

  

 “Helt ärligt, att bli som Moder Theresa. Att få chansen att göra det allra bästa för en 

människa. Jag vill att människan ska få känna att den är värdefull hela livet, och inte  

bara när de är unga”.  

  

I den ena intervjupersonens introduktion av anställningen, som började som ett 

sommarvikariat, fanns ett introduktionsmöte där alla sommarvikarier samlades. Där beskrevs 

grundläggande förväntningar att förhålla sig till och vilka skyldigheter samt rättigheter de 

anställda har. Det var uppskattat av intervjupersonen som berättade med glädje hur viktigt de 

påpekats vara att komma med egna idéer och tankar kring förbättring. Intervjupersonen kände 

därmed att hennes/hans åsikter välkomnades med öppna armar. Även utbildningar kring 

ergonomi och hjälpmedel var obligatoriska på betald tid vilket även detta stärkte 

introduktionen till anställningen som sammantaget var omfattande och tillräcklig för att 

kunna klara av sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.   

  

De förväntningar som fanns på utbildningsyrket då intervjupersonerna började arbeta med 

utbildning var att det skulle vara ett viktigt arbete, ett meningsfullt arbete som dessutom 

skulle vara roligt. Känslan och ambitionen var att kunna ge eleverna en bra start i livet och 

kunna hjälpa och påverka dem att bli bra samhällsmedborgare. Förväntningarna stämde bra 

överens med verkligheten för den ena intervjupersonen som ansåg att den goda relationen 

med sin närmsta kollega var över förväntan, vilket har en mycket positivt påverkan för 

trivseln på arbetsplatsen.   
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5.2 Meningsfullt arbete  

Då intervjun övergick till att handla om nuläget, växlade den tidigare så “mjuka” känslan till 

att bli en beskrivning av ett yrke där de inte längre känner att de utför ett fullständigt 

meningsfullt arbete. I dagsläget ser inte intervjupersonerna inom vårdyrket sitt arbete som 

meningsfullt i den höga grad som de förväntat sig, utan en låg känsla av meningsfullhet 

upplevs. Intervjupersonerna inom utbildningsyrket har delvis denna känsla i sin roll som 

lärare, men i deras roll som speciallärare beskrivs arbetet som mer meningsfullt.  

  

De arbetsuppgifter som benämns som extra meningsfulla i arbetet inom vårdyrket finns det 

inte längre tid till att göra. De beskrev det bland annat som att kunna sitta ner och prata med 

en vårdtagare en stund, är omöjligt i dagens läge. Det beskrevs vidare som att arbete de utför 

dagligen, endast är förvaring av människor. De beskrev vidare en känsla av frustration av att 

inte räcka till vilket i sin tur gav dem en ständig känsla av dåligt samvete. Dock ska inte det 

dagliga arbetet som görs tolkas som icke-meningsfullt. En av intervjupersonerna uttryckte att 

“de vardagliga sysslorna finns det tid till, med tid saknas till aktiviteter som sätter en guldkant 

på vardagen hos brukarna”. Aktiviteter förtydligades av intervjupersonen som småsaker, som 

egentligen borde vara självklara. En promenad i det fina vädret är väldigt uppskattat och i 

dessa situationer märks verkligen uppskattning och glädje.   

  

I intervjuerna framkom att de ständigt fick vara på sin vakt genom att uppmärksamma om 

någon vårdtagare skulle visa sig vara “extra pratglad” en dag. Den ena intervjupersonen 

beskrev att hon/han försöker prata bort det hela, så att samtalet inte ska glida in på något som 

skulle kunna få den äldre att bli ledsen, nedstämd eller upprörd, eftersom det inte finns något 

tidsutrymme att hantera den typen av känsloutspel. En annan intervjuperson beskrev att 

hon/han hanterade liknande situationer genom att själv vara tyst och endast tala om för 

vårdtagaren vad den skulle göra, så som:   

  

“Ställ dig upp, nu ska vi borsta tänderna, nu ska du kissa, nu sätter vi dig i rullstolen, 

nu är det dags för frukost.”   

  

På detta vis försökte hon/han kontrollera att inte vårdtagaren började prata om något annat, 

med risk för att hon än en gång skulle behöva göra vårdtagaren besviken genom att återigen 

inte kunna uppfylla en eventuell önskan. De beskrev att stor del av arbetstiden går åt till 

pappersarbete, de upplever att de har mer tid för pappersarbete än tid för/med vårdtagarna. 

Dokumentation om de äldre går före en härlig promenad i solen då det är extremt mycket 

lagar och paragrafer som ska följas. Socialstyrelsen ska följas, policys ska följas och 

livsmedelsverket ska följas.  

  

Det meningsfulla delen i jobbet inom utbildning uttrycks av en intervjuperson är den del av 

tjänsten hon arbetar som speciallärare. Detta är en upplevelse som delas med samtliga 

intervjupersoner inom utbildningsområdet. Då hon numera arbetar som speciallärare, anser 

hon att hennes förväntningar hon hade med råge fyllt upp. Hon beskriver sin arbetsroll som 

speciallärare som givande och meningsfull, men även viktig. Det hon saknade var känslan att 

“vara ledig när hon var ledig”. Hon beskrev det som att samtal kunde behöva ringas på 

kvällstid, samt att de förberedelser som behövs göras innan nästa dags lektioner, kunde ibland 

behöva göras på kvällstid hemma. Detta var något hon var och är medveten om ingår i hennes 
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yrkesroll då hon har 35 timmars undervisningstid och 10 timmar förberedelsetid varje vecka.   

En annan intervjuperson beskrev det nuvarande arbetet som en vardag av tidsbrist, höga krav 

från organisationen hon arbetar i samt en känsla av att stor del av tiden går till att uppfostra 

elever istället för att undervisa dem. Även denna intervjuperson beskrev att det tillkommer en 

del arbete utanför arbetstid, till exempel alla samtal som måste ringas på kvällstid hem till 

föräldrarna om någon elev hamnat i en incident under dagen som föräldrarna behöver 

meddelas om. Detta skapar en känsla av att vara som en polis istället för lärare nuförtiden 

vilket tyvärr gör att känslan av meningsfullhet minskar.  

  

Hon upplever vidare att läraryrket inte längre har den status det en gång hade, och att hon inte 

längre känner sig fullt så värdefull på sin arbetsplats. Hon berättade om incidenter då vissa 

elever som ska ha specialundervisning inte vill närvara, vilket leder till att läraren får jaga 

dem runt skolan för att de ska komma på lektionen. Om de inte jagar dem, ringer föräldrarna 

hem efter skoltid och klagar på att skolan inte gör sin del. Det finns heller ingen respekt för 

lärarna såsom hon upplever att det fanns förr, och barnen tycker allt ska vara roligt för att de 

ska göra något överhuvudtaget. Hon beskriver det som “- Helst ska man klä ut sig, dansa på 

bordet och bjuda på kakor, för att barnen ska tycka att lektionen är kul och värd att gå på”.  

  

En av intervjupersonerna nämnde uppskattningen av flexibiliteten och friheten som finns 

inom läraryrket. Trots att tydliga ramar finns från bland annat lagen och arbetsgivaren finns 

möjligheten att planera sitt arbete. De fria händerna att forma verksamheten som beskrivs av 

intervjupersonen leder till en ökad känsla av meningsfullhet och trivsel på arbetsplatsen för 

denne då möjligheten till påverkan är viktig. Att kunna påverka sin arbetssituation benämns 

som viktig då det skapar känsla av frihet och möjlighet att bestämma över sin vardag.   

5.3 Relationer  

Relationerna på arbetsplatsen beskrivs av samtliga intervjupersonen som mycket viktiga. De 

vårdanställda uttrycker en team-känsla som är viktig för att det dagliga arbetet ska fungera. 

Av de utbildningsanställda intervjupersonerna uttrycks även att relationerna till kollegor är 

viktigt för trivsel på arbetet men att även relationen till elever har betydelse för arbetet.   

  

Majoriteten av intervjupersonerna inom vårdyrket uttryckte en positiv uppfattning om sin 

chef och kollegor. Trots en pressad vardag var relationen till kollegor och chef mycket god. 

Denna beskrevs som viktig för att kunna klara av vardagen. “Vi arbetar som ett team” 

uttrycktes vilket beskrevs som en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna på bästa sätt. 

Chefen fanns aldrig längre bort än ett telefonsamtal bort vilket skapade en trygghet trots 

tidsbrist fanns. Om den goda relationen mellan kollegorna försämrades och teamkänslan 

försvann fanns en risk för att intervjupersonen skulle välja att avsluta sin anställning. Det som 

nämndes av alla intervjupersoner var att de skulle kunna tänkas lämna detta yrke de en gång 

brunnit för, om ytterligare nerdragningar genomfördes och att det skulle bli än färre personal 

i arbetsgrupperna. En intervjuperson beskrev ännu en nerskärning som att “Det skulle vara 

fruktansvärt!”. Samtliga intervjupersoner inom vårdyrket beskrev även att det på senare år 

blivit otroligt åtstramat på boendena och att det förr, bara för 10-15 år sedan, såg helt 

annorlunda ut. De beskrev det som att förr fick det ta tid, då fanns det tid för själva mötet 

med personen som vårdas, vilket det inte finns idag. En känsla av otillräcklighet och 

maktlöshet inför ett system de inte kan påverka, präglade denna yrkesgrupp vid 

intervjutillfällena.  
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Relationerna på arbetsplatsen upplevs ha en central roll i den positiva sidan av arbetet för en 

av intervjupersonerna inom utbildningsområdet. Mötet med eleverna är viktigt då det utgör 

själva syftet med arbetet i sig, att på något sätt kunna förmedla kunskap. Därför skulle 

intervjupersonen inte kunna tänka sig arbeta som tillexempel rektor då kontakten med 

eleverna nästan bortfaller. Utöver mötet med eleverna har kollegorna stor betydelse för trivsel 

och att arbetet faktiskt fungerar och uppskattas på ett sådant bra sätt som det gör. En av 

intervjupersonerna beskriver en väldigt bra och nära relation med sin närmsta kollega och 

betydelsen av relationen. Den beskrivs avgörande för hur arbetet fungerar då 

intervjupersonen uttrycker “Om vår relation inte skulle fungera skulle det vara katastrof!”. 

Efter ett samtal förts i intervjun kring varför relationen har en så pass stor betydelse berättar 

intervjupersonen att det handlar mycket om samarbete mellan oss två för att arbetet och 

vardagen ska fungera, “vi jobbar som ett team”. Tillgängligheten till vikarier är inte stor 

vilket gör att de får ställa upp för varandra om den andra är sjuk, då får den personen som är 

sjuk skriva ihop vad som den har planerat inför dagen och skicka till den andra trots sjukdom.  

Intervjupersonen uttrycker på ett skämtsamt sätt “men som tur är så är vi knappt sjuka”.   

  

En av intervjupersonerna inser, efter intervjuns gång, att om kollegan skulle sluta så är 

chansen stor att hon också gör det. Utan den goda relationen och samarbetet skulle 

framförallt trivseln försvinna. De jobbar relativt självständigt som tidigare beskrevs som 

positivt, men är ständigt beroende av varandra. Utan stödet från kollegan skulle inte arbetet 

fungera lika bra. När intervjupersonen började sin anställning var introduktionen minimal 

vilket gjorde att ansvaret automatiskt hamnade hos kollegan att introducera till arbetet. I 

intervjupersonens fall fungerade det bra men som tidigare nämnt hade det varit “katastrof” 

annars.   

  

Sammantaget finns det två skilda saker som skulle kunna få intervjupersonerna inom 

utbildningsområdet att avsluta sin anställning. Den ena skulle vara att arbetsbelastningen 

ökade. Samtliga intervjupersoner ansåg, mer eller mindre, att arbetsbelastningen och 

förväntningarna på de anställda inte kan höjas mer, om ett välbefinnande ska finnas på 

arbetsplatsen. De sociala relationerna har även en central roll i välbefinnandet och utan de 

goda relationerna som finns i nuläget finns en risk för uppsägning.   

5.4 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis kan vi se att de förväntningar de intervjuade hade på sina framtida yrken 

i majoriteten av fallen, inte stämde överens med hur det sedan blev i verkligheten. En känsla 

av otillräcklighet genomsyrade intervjupersonernas utsagor. Intervjupersonerna beskriver att 

innan effektiviserings-åtgärderna sattes in fick besöken hos de gamla fick ta tid, de hade 

möjlighet att gå på promenader med de äldre eller bara sitta ner och titta i fotoalbum och 

samtala om svunna tider. Lärarna hade mindre klasser och fler resurser att ta till hjälp då det 

behövdes. I takt med att effektiviserings-åtgärder införts, beskriver intervjupersonerna en 

upplevd känsla av stress, press och tidsbrist vuxit sig större.   

6. Diskussion    

Uppsatsen hade som utgångspunkt att undersöka de förväntningar medarbetarna hade då de 

sökte sig till den profession de idag verkar inom och hur deras förväntningar idag stämmer 
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överens med den verklighet de arbetar i. I följande diskussionsavsnitt kommer de begrepp 

som omnämndes flest gånger i våra intervjuer att diskuteras i förhållande till de teorier vi valt 

att använda oss av.  Vi kommer även diskutera arbetsgivarens “ansvar” för att 

förväntningarna hos individen från början stämmer så bra överens som möjligt med de 

arbetsvillkor organisationen faktiskt kan erbjuda.  

  

Vilken skyldighet har arbetsgivaren att besvara och möta dessa förväntningar? 

Förväntningarna uppstår någonstans och frågan är vart dessa uppkommer. Är det 

arbetsgivaren som skapar dessa vid anställningstillfället eller har de uppkommit i ett tidigare 

stadie?   

6.1 Hur bör den anställdes förväntningar besvaras av arbetsgivaren?  

Var, när och hur kan arbetsgivaren bemöta de förväntningar som finns hos individen som 

söker sig till en anställning inom en profession?  

  

I den nuvarande situationen för arbetet hos intervjupersonerna känner de sig i hög grad 

otillräckliga. Att inte kunna utföra de arbetsuppgifter som känns extra meningsfulla skapar en 

känsla av att de inte är värdefulla för arbetsgivaren. Detta grundar sig inom båda 

arbetsområdena vi undersökt, i en tidsbrist i det dagliga arbetet. Denna tidsbrist är det som 

kontrollerar vilka uppgifter som prioriteras och även vilka som får väljas bort. Leppänen mfl. 

(2006) beskriver att human servicearbetare upplever att det finns begränsade resurser för att 

kunna göra det arbete de är ombedda att göra. De problem som kan uppstå när möjligheten 

inte finns för medarbetaren att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt eller när 

medarbetaren kan vara tvungen att frångå sina professionella normer för att kunna hantera 

den rådande situationen.   

  

Känslan av otillräcklighet kan ses höra ihop med resursbristen som Leppänen m.fl. (2006) 

beskriver. Om resurserna inte är tillräckliga för att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt 

kan det göra att de anställda känner sig otillräckliga. Det som då är frågan är hur 

förväntningarna ställs på de anställda? Om arbetsgivaren ställer sådana krav och 

förväntningar som inte är rimliga i förhållande till de resurser som finns skapas en kollision 

mellan dessa som kan resultera i en känsla av otillräcklighet hos medarbetarna. Finns en 

förväntan hos personalen som inte är rimlig för professionen de arbetar inom skapas ett 

tomrum som inte är möjlig att uppfylla. Vad är då rimligt att göra som åtgärd för att 

tomrummet ska fyllas? Möjligheten finns inte alltid att öka resurser så som tid och ekonomi 

från arbetsgivarens sida. En fråga att ställa sig är vad som skulle hända om mer resurser sätts 

till?  Kommer förväntningarna då öka ännu mer från de anställda eller kommer det balansera 

upp graden av resurser och förväntningar? Om scenariot att förväntningarna ökar i samband 

med att fler resurser görs tillgängliga, kan det då antas vara så att en balans är svåruppnådd, 

eftersom förväntningarna ständigt blir högre i samband med att resurser ökar?   

  

En annan typ av balans som det behöver tas hänsyn till är balansen mellan krav och kontroll. 

Grönlund (2007) beskriver en krav/kontroll-modell som säger att högre krav behövs vägas 

upp av en hög grad av kontroll för att minska risken för negativ stress. Höga krav kan avläsas 

från intervjupersonerna då de benämner sig som otillräckliga. Frågan är då vilken grad av 

kontroll medarbetarna har över sin arbetssituation?  Finns möjligheten att kontrollera det 

dagliga arbetet och kan de kontrollera dessa krav på ett acceptabelt sätt?   
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Det material som samlats in i undersökningen tyder på att det dagliga arbetet inte kan 

påverkas eller kontrolleras i någon hög grad av de anställda, speciellt inom vårdyrket. De 

krav som finns måste tillgodoses vilket gör att utrymmet för kontroll är i princip obefintligt. 

Det som vi dock kan se utifrån intervjuerna är att en okontrollerbar stress hos de anställda 

inte nämns vilket vi därför inte kan anta är vanligt förekommande och något som påverkar 

dem i större grad. Det tyder på att utifrån krav/kontroll modellen som Grönlund (2007) 

beskriver att någon slags av kontroll finns för att till viss grad väga upp de krav som ställs på 

de anställda. Intervjupersonerna inom utbildningsområdet nämnde däremot att de har en 

möjlighet att styra sitt arbete. Speciellt inom specialpedagogiken kan kontrollen tolkas som 

högre, stressen mindre och en högre känsla av meningsfullhet, enligt intervjupersonerna. Att 

känna meningsfullhet i sitt arbete kan eventuellt kopplas ihop med den högre graden av 

kontroll i undersöknings-materialet. Dock ser vi inte detta som orsaken till ökad 

meningsfullhet inom specialpedagogiken, utan snarare kan det tolkas som att 

arbetsuppgifterna är orsaken till känslan av meningsfullhet.  

  

Intervjupersonerna som deltagit i undersökningen uttrycker kraven på olika sätt vilket kan 

spegla en oenig bild över vilken grad av kontroll som innehas av de anställda. En grad av 

kontroll kan, enligt vår tolkning, anses vara fullt tillräcklig för en anställd medan den kan 

vara otillräcklig för en annan. Detta skiljer sig från vad Grönlund (2007) beskriver i 

krav/kontroll modellen. Behovet av kontroll är individuellt vilket kan vara svårt för 

arbetsgivaren att tillfredsställa. Dock kan det ifrågasättas om dessa krav på arbetsgivaren är 

rimliga, är det rimligt att arbetsgivaren ska kunna tillgodose alla anställdas behov av kontroll 

i förhållande till kraven?       

6.2 Hur kan rimliga förväntningar skapas?  

Kan det psykologiska kontraktet som upprättas mellan parterna då en anställning påbörjas 

verka som bro mellan förväntningar och arbetsgivarens möjlighet att möta dessa 

förväntningar?   

  

Aronsson m.fl. (2011) menar att det psykologiska kontraktet rör hur individerna i en 

anställningsrelation tolkar och upplever de villkor som finns, samt vilka förväntningar de har 

på utbytet av relationen arbetsgivare-arbetstagare (2011, s 116). Sutton och Griffin (2004) 

framhåller att dessa förväntningar på professionen och arbetsplatsen kan beskrivas som vad 

den anställde förväntade sig att få uppleva innan anställningen påbörjades kontra vad denne 

faktiskt fick uppleva väl på plats i sin anställning (2004). Vi ställer oss frågan om 

arbetsgivaren i ett tidigt stadie av anställningen skulle kunna föra en dialog med individen om 

vilka möjligheter det finns till att individens förväntningar på arbetsplatsen faktiskt kan 

uppfyllas och vad konsekvenserna av att detta samtal äger rum skulle kunna vara? Vi ser att 

syftet med det samtalet skulle vara att hålla individens förväntningar på en nivå som är rimlig 

för arbetsgivaren att tillgodose. Utan konversationen med arbetsgivaren kan förväntningarna 

lätt bli för höga vilket visar sig i vår undersökning när en intervjuperson säger att hon skulle 

bli Moder Theresa. Detta samtal kan vi då se minskar det glapp som finns mellan den 

anställdes förväntningar och verkligheten samt att konsekvenserna av glappet som kan 

komma att uppstå i anställningsrelationen kan minskas.  
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Sutton och Griffin (2004) skriver att det “problem” som uppstår i en organisation då en 

individ inom organisationen väljer att söka sig vidare till en annan arbetsplats kan undvikas 

genom att det sker ett klargörande angående de förväntningar som finns på arbetsplatsen 

(2004). Vi menar att anställningsintervjun skulle kunna vara en arena där de förväntningar 

individen har kan luftas och därmed även bemötas från arbetsgivarens sida, så att individens 

förväntningar hålls på en nivå som arbetsgivaren och organisationen faktiskt mäktar med att 

bemöta. Resultatet av våra intervjuer visar tydligt på att de tillfrågades förväntningar om sin 

profession och anställning, inte stämmer överens med den verklighet de idag arbetar i. När 

samtliga intervjuade talade om sina förväntningar på det yrke de skulle påbörja, visade vårt 

resultat att samtliga talade om det meningsfulla arbetet. Det fanns en önskan hos vårdpersonal 

såväl som utbildningspersonal om att ha ett meningsfullt, viktigt arbete där det fanns 

möjlighet att göra skillnad för människor. Utbildningspersonalen pratade om att det kändes 

viktigt att göra en insats för eleverna, att forma dem till goda samhällsmedborgare medan 

vårdpersonalen pratade om tanken om att även äldre människor i vårt samhälle är lika mycket 

värda ett meningsfullt liv som yngre samhällsmedborgare.   

  

Anställda som finner mening i sitt arbete känner att arbetet är betydelsefullt och för att arbetet 

ska kännas meningsfullt ska syftet eller målet med arbetet vara något som den anställde anser 

vara meningsfullt. Arbetets ändamål kan förklara varför och om de anställda engagerar sig, 

men även indikera varför de sökte sig till arbetet från första början (Lee, 2015). Detta sätter vi 

i samband med det som framkom under de intervjuer vi genomfört. Det var arbetets ändamål 

och syfte, att ta hand om och vårda de äldre samt att ge elever en bra start i livet som drev de 

intervjuade att söka sig till denna profession och detta arbete.   

6.3 Ouppfyllda förväntningar?  

Hur kan förväntningar tillfredsställas?   

  

De resultat vi fått av våra genomförda intervjuer pekar tydligt åt ett och samma håll. De 

förväntningar individerna hade då anställningen påbörjades stämmer inte överens med hur det 

faktiskt ser ut i deras dagliga arbete. Om individens förväntningar av resursskäl inte kan 

upprätthållas eller tillgodoses från arbetsgivarens sida, så kanske de ändå skulle kunna 

diskuteras med individen innan anställningens början?  

  

Om individens förväntningar på sin framtida profession och anställning vid 

anställningsintervjun hade stämts av med arbetsgivaren och dess möjlighet att tillgodose 

dessa, tror vi att detta glapp mellan förväntningarna och verklighet hade kunnat vara mindre, 

vilket i sin tur troligen hade lett till att de anställda i dagsläget upplevt större meningsfullhet 

med sitt arbete. Framförallt de intervjuade inom vårdområdet, uttryckte detta glapp som en 

känsla av hopplöshet och orkeslöshet gentemot sitt arbete. Att endast hinna med de 

livsnödvändiga aspekterna av en människas omvårdnad kändes som ett stort glapp ifrån vad 

de en gång trodde att de skulle kunna få bidra med. Att mata, byta på och medicinera för att 

hålla en människa vid liv är vad det finns utrymme till i dagsläget. Att sätta “guldkant” på 

tillvaron för de äldre, är en intention det inte längre finns utrymme för, trots att det var detta 

samtliga intervjuade undersköterskor lyfte fram som det absolut viktigaste för att arbetet 

skulle kännas meningsfullt, och det beskrevs som att det inte var omfattande saker som 

behövdes, utan snarare möjligheten att måla naglarna på en äldre dam eller ta en promenad i 

vårsolen.  
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Det som lyftes fram som något som värdesattes av samtliga intervjuade var relationerna till 

kollegorna, vilket var av stor vikt för att som de intervjuade beskrev det, “orka med och stå ut 

med sin arbetssituation”.  

6.4 Metoddiskussion  

Validiteten handlar om hur vida det som ämnats mäta, verkligen är det som mäts (Bryman,  

2008). I vår undersökning ägnade vis oss åt vad Bryman (2008) beskriver som 

respondentvalidering. Det innebar i vårt fall att vi i slutet av de intervjuer vi genomförde, 

gjorde vi som intervjuledare en sammanfattning av vad vi uppfattat att de sagt om de olika 

begrepp vi berört under intervjun. Detta för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att 

bekräfta eller dementera det vi uppfattat samt för att öka graden av validitet i underökningen. 

Vi ville försäkra oss om att det fanns en överenstämmelse mellan vad vi som intervjuare 

uppfattat och vad intervjupersonen menade.  

  

Den metod vi använt oss av samt den struktur efter vilken vi genomfört intervjuerna, hjälpte 

oss att nå syftet med vår undersökning. Genom att arbeta med den struktur vi valt, inom den 

ram vi drog upp underlättade det arbetet med de intervjuer vi genomförde och senare även 

arbetet med analyser av dessa.   

7. Slutsats  

Strävan efter och önskan om ett meningsfullt arbete där den anställde skulle få göra skillnad 

för människor på ett eller annat vis, var den förväntning som samtliga intervjupersoner hade 

då deras anställning skulle påbörjas. De meningsfulla aspekterna i arbetet med människor 

upplevs i nuläget av de anställda som bristfälliga på det vis att de endast har möjlighet att 

fokusera på livsviktiga angelägenheter inom sjukvården såsom mat, sömn och medicinering. 

Inom utbildningsområdet handlar det inte längre om att kunna se till varje elevs behov utan 

att uppnå de mål som finns i kursplanen, detta i samspel med krav som ställs från 

organisationen.   

  

Genom att organisationen känner till att förväntningar har inverkan på individers upplevelse 

av det egna arbetet, kan organisationen även bemöta dessa förväntningar. Vi menar att en 

anställd som inte har något glapp mellan förväntningar och den upplevda verklighet denne 

arbetar i, trivs bättre inom sin profession och på sin arbetsplats, än en anställd som har ett 

större glapp mellan förväntningar och upplevd verklighet.   

  

Förväntningar är en del av det psykologiska kontraktet oavsett om de samtalas om eller ej. 

Om det sistnämnda är fallet finns risk för upplevelse om kontraktsbrott. Om arbetsgivare och 

arbetstagare däremot samtalar om de förväntningar som existerar, kan det vara det som ger 

möjlighet att minska glappet mellan förväntningar och de anställdas upplevda verklighet. 

Uppfyllda förväntningar ger möjlighet för anställda att uppleva en tillfredsställelse på sin 

arbetsplats.    

Vi menar att anställningsintervjun kan vara en arena där de förväntningar individen har kan 

luftas och därmed även bemötas från arbetsgivarens sida. Detta för att individens 

förväntningar ska vara på en nivå som arbetsgivaren och organisationen faktiskt mäktar med 

att bemöta. Ovanstående resonemang skapar en bild över vad en anställd inom human 



17  

  

serviceyrket har för förväntningar på sin yrkesroll och huruvida dessa stämmer överens med 

individens upplevda verklighet i nuläget. Uppsatsens forskningsfrågor kan därmed anses vara 

besvarade.  

  

Arbetet med uppsatsen har lett till att nya frågor väckts hos oss, frågor som även skulle vara 

intressanta att genom ytterligare forskning undersöka. Hur kan arbetsgivaren arbeta och agera 

för att överbygga detta glapp som finns vad gäller individens förväntningar på arbetsplatsen? 

Vilka vinster skulle det generera för såväl individ som organisation?  
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