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Sammanfattning 
 
Titel: ”Om personalen mår bra, så mår de boende bra”. En studie om trivsel, delaktighet och 
arbetsmiljö på ett särskilt boende som drivs på entreprenad. 
Författare: Höggren Jessica, Karlsson Malin 
Handledare: Christina Hjorth-Aronsson 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur personalen på ett särskilt boende som drivs på 
entreprenad upplever trivsel, delaktighet och arbetsmiljö i sitt dagliga arbete. Vi valde att 
undersöka ett särskilt boende som ligger i Mellansverige och valde sedan en kvalitativ 
forskningsmetod. Våra frågeställningar är: Hur upplever personalen sin arbetsmiljö på ett 
äldreboende som drivs på entreprenad? Vad påverkar upplevelsen av trivsel på arbetsplatsen? 
Upplever personalen sig delaktig i sitt arbete? 
 
Intervjuer genomfördes med sex respondenter och frågorna var av öppen karaktär. Frågorna 
var indelade i tre områden, delaktighet och inflytande, trivsel och sammanhållning och 
arbetsmiljö. De teoretiska begrepp som vi har utgått från är trivsel, delaktighet och inflytande, 
samt arbetsmiljö. Dessa begrepp ligger till grund för hela studien och resultaten och analysen 
redovisar vi utifrån dessa tre begrepp. Vi har även använt oss av relevant forskning inom 
området. I tolkningsramen tar vi också upp arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagen regleras 
arbetsmiljön och lagen är till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå 
en god arbetsmiljö. I tolkningsramen tar vi även upp vad som kännetecknar en byråkratisk 
organisation och dess styrning.  
 
Resultatet i denna studie visar att personalen på boendet trivs på sitt arbete och med sina 
arbetsuppgifter. De anser att det är en bra arbetsmiljö och känner sig delaktiga samt har 
inflytande över sin egen arbetssituation. Något som många berättade om var stressen. Att inte 
hinna med det man ska göra på sitt arbete ansågs stressande. Det framkom även att det fanns 
brister i hur bearbetningen av dödsfall gick till, detta var något som inte prioriterades. 
 
 
Centrala nyckelord: arbetsmiljö, delaktighet och trivsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The purpose of this study is to describe how the employees, at a home for care of old people 
that is run by a private contractor, experience wellbeing, participation and work environment 
in their daily work. We choose to explore a home for care of old people that is placed in the 
middle of Sweden and then we choose a qualitative research method. Our research questions 
are: How do the employees experience their work environment? What influences the 
experience of wellbeing at work? Do the employees experience that they are involved in their 
work? 
   
Interviews were conducted with six persons and the questions were of open character. The 
questions were divided in three areas, participation and influence, wellbeing and work 
environment. This study is based on these theoretical conceptions and the result and analysis 
shows on the basis of these conceptions. We also used relevant research from the area. In the 
chapter were we describe our theoretical conceptions we also describe the work environment 
act. In the work environment act regulates the work environment and the law is there for 
prevent ill health and accident at work and to achieve a good work environment. In the 
chapter we also talk about what distinguish a bureaucratic organization and how it is ruled.       
 
The result in this study shows that the employees at the nursing home enjoy one’s work and 
the work assignments. They regard that it is a good work environment and they feel involved 
in their own work situation. Many talked about the stress. To not have time for the work 
assignments are consider stressing. They also told us that there was some lacks in the work on 
death of older people, this was something that wasn’t prioritized.  
 
 
 
Keywords: work environment, participation and wellbeing. 
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1 Inledning 
 
Denna studie handlar om trivsel i arbetet och fokus har legat på att undersöka hur personalen 
på ett särskilt boende som drivs på entreprenad upplever sin arbetsmiljö, delaktighet och 
inflytande, samt trivsel. Intresset för entreprenader växer sig allt större i samhället och det kan 
därför vara intressant att undersöka hur personal som arbetar inom privat vård- och 
omsorgsverksamhet upplever trivsel på sitt arbete. Det finns många undersökningar som 
handlar om trivsel inom offentlig sektor och det är bland annat därför studiens fokus har varit 
på den privata vård- och omsorgsverksamheten. I denna studie kommer fokus att ligga på den 
privata vård och omsorgsverksamheten eftersom detta kan bli något som vi i framtiden kan 
komma att arbeta med och har en stor relevans för det sociala arbetet. 
 
Efter sekelskiftet 1900 började en modernare form av äldreomsorg att växa fram i Sverige. 
Den har sedan gått från fattigvård till ålderdomshem och sedan till kommunens samlade 
ansvar för äldreomsorgen och till ett köp- och säljsystem med entreprenader och 
privatiseringar.1 Entreprenad innebär att utföraren ansvarar för omsorgsverksamheten eller 
hemtjänsten i ett område. Privata företag har länge varit ganska sparsamt förekommande inom 
äldreomsorgen men har under de senaste åren växt sig starkare. En period mellan 1992 till 
1995 brukar man kalla för entreprenadernas genombrottsperiod. Tiden efter 1996 har präglats 
av en alltmer etablerad blandning av offentlig omsorgsverksamhet och omsorg på 
entreprenader.2 Att öka konkurrensen har under det senaste decenniet setts som ett sätt att höja 
effektiviteten i resursutnyttjandet. Konkurrens anses också vara ett sätt att öka valfriheten för 
den enskilde. Det har tidigare funnits hinder för utvecklingen av privata driftsformer i den 
svenska lagstiftningen, men sedan 1993 har det blivit möjligt för kommuner och landsting att 
skapa avtal med en annan part om att utföra de uppgifter som tillhör kommun eller landsting, 
till exempel äldreomsorg och äldrevård. Enligt en undersökning som socialstyrelsen gjorde 
1994 var det 125 kommuner som anlitade privata entreprenörer. Att kommunen anlitade 
entreprenörer var vanligt i storstäder, större städer, förortskommuner och medelstora städer. 
Det är vanligast att privata entreprenader anlitas för att utföra uppgifter som städning och 
matdistribution, näst vanligast är drift av särskilda boendeformer. Privat verksamhet omfattar 
ungefär fyra procent av kommunernas sammanlagda bruttokostnader för äldre- och 
handikappomsorg.3 År 1999 gjordes en kartläggning av privata entreprenörers insatser och 
avsättning av äldreomsorgsplatser av Bo Engström. Han identifierade 120 stycken företag 
som bedrev äldreomsorg på entreprenad. Ungefär 300 aktörer, stiftelser, aktiebolag mm. säljer 
enstaka vårdplatser inom äldreomsorgen. Engström hävdar i sin studie att det handlade om ett 
fåtal storföretag och en stor mängd mindre företag, företagen var ofta familjebaserade 
vårdföretag.4  
 
Antalet småföretag inom vård och omsorg har vuxit kraftigt under de senaste tio åren. 
Lönsamheten är god för de flesta men viljan att växa är trots detta något lägre än bland andra 
små företag. Sverige har internationellt sett en hög kvalitet inom vården vilket talar för en i 
grunden god konkurrenskraft för offentliga och privata vårdgivare i Sverige. Vård och omsorg 
är en bransch som står inför stora omstruktureringar och utmaningar.5  
 

                                                 
1 Edebalk & Lindgren. 1996, s.150 
2 Dahlberg. 2002, s. 258 
3 Edebalk & Lindgren. 1996, s. 148 
4 Trydegård  & Thorslund,  2001, s. 174-184 
5 Nutek & Almega. 2007 
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Den ökade andelen äldre ställer välfärdssamhället inför stora utmaningar och antalet tunga 
vårdtagare ökar. För att få en plats på ett särskilt boende behöver man idag vara sjukare än för 
några år sedan.6 Detta innebär att det blir allt tyngre för personalen som arbetar på de 
särskilda boendena, hos såväl kommunala som privata aktörer. Dagens vård- och 
omsorgsarbete innebär ofta en stor belastning för personalen och när man talar om 
arbetstrivsel finns det många olika faktorer som påverkar. Med tanke på vår framtida yrkesroll 
inom det sociala arbetet är det av stor relevans att undersöka vad som påverkar trivseln hos 
personalen inom vårdyrket och i detta fall på ett privat särskilt boende i en mellanstor svensk 
stad.7 
 
Privata aktörer har alltså länge varit ovanliga inom äldreomsorgen i Sverige. De senaste åren 
har det dock blivit vanligare.8 En studie från 1993 visar att verksamheter som drivs på 
entreprenad drivs på ett annat sätt än i verksamheter i kommunen. Bonussystem, delegerat 
ansvar och kvalitetskontroller är inte ovanligt inom entreprenadernas verksamheter. Enligt 
studien sägs kompetensutveckling vara viktigt och företagen arbetar mycket för att skapa en 
vi-anda. Detta är saker som kan ha betydelse för anställda vid valet av arbetsplats och detta 
kan även locka personal att söka sig till de privata företagen.9  
 
Det har gjorts flera studier som handlar om hur personal inom kommunal äldreomsorg trivs på 
sitt arbete men vi har inte funnit någon studie som handlat om hur personalen i den privata 
äldreomsorgen trivs på sitt arbete. Det problem vi avser att behandla i vår studie är hur 
arbetstrivsel kan utvecklas och upprätthållas i en privat äldreomsorg där trivsel i arbetet skall 
kombineras med effektivitet i resursutnyttjande. Till problembilden hör även att verksamheten 
skall kännetecknas av hög kvalitet i omsorgerna och gott etiskt bemötande av de äldre.   
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur personalen på ett äldreboende som drivs på 
entreprenad trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter.  
 
Utifrån syftet härleder vi följande frågeställningar: 
 
1. Hur beskriver personalen sina upplevelser av arbetsmiljön på ett äldreboende som 
drivs på entreprenad? 

2. Vilka faktorer beskriver personalen som påverkar upplevelsen av trivsel på 
arbetsplatsen? 

3. Hur beskriver personalen delaktighet och inflytande i sitt arbete? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Dehlin, Hagberg, Samuelsson, Sjöbeck. 2000, s. 19 
7 Dahlberg. 2002, s. 259 
8 Dahlberg. 2002, s. 258 
9 Dahlberg. 2002, s. 259 
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2 Tidigare forskning 
 
Inom offentlig sektor har man under den senaste tiden genomfört många förändringar och 
många har inneburit att man måste minska kostnaderna, öka flexibiliteten och införa mer 
marknadslika förhållanden inom offentlig sektor. Detta kan i vissa fall leda till att flera 
uppdrag läggs ut på privata entreprenörer, verksamhet överförs från det offentliga till det 
privata.10 Även inom den privata sektorn har man under senare år varit tvungen att göra 
nedskärningar. Det turbulenta klimatet som var under 1990-talets början har satt spår både i 
offentlig sektor och hos privata aktörer.11 Maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
rubbas, detta genom den ökade rörligheten och en ökad risk för arbetslöshet. Dessa 
förändringar kan leda till nya arbetsförutsättningar men kan också påverka tryggheten hos de 
anställda och kan skapa en otrygghet och en tveksamhet hos de anställda som bland annat kan 
leda till att de inte vågar ställa några krav. En förändring har skett och anställda verkar inte 
protestera lika gärna som tidigare. Många anställda väljer att acceptera förhållanden som de 
tidigare skulle protesterat emot.12  
 
Statistik mellan åren 1984 och 2003 som handlar om den psykosociala arbetsmiljön har visat 
att den andel av personer som svarat att de har så mycket att göra på jobbet har också svarat 
att de måste jobba över för att hinna med sina arbetsuppgifter. Kurvan för kvinnor visar på en 
större ökning de senaste åren och detta kan kopplas samman med kvinnornas jobb inom den 
offentliga sektorn där neddragningar till stor del format denna kurva. Statistiken visar även att 
det både för män och kvinnor blivit svårare att koppla bort arbetet från tankarna och visar 
även att andelen män och kvinnor som har problem att sova har ökat stadigt från och med 
1993.13  
 
Statistiken om den psykosociala arbetsmiljön visar också att kontrollen över att själv kunna 
bestämma arbetstakten har minskat. Detta gäller både för offentligt anställda och privat 
anställda, men det är inom den kommunala verksamheten minskningen av kontroll över 
arbetstakten minskat mest.14 Samma statistik kunde även berätta för oss att det är färre som 
anser att de kan vara med att besluta om uppläggningen av arbetet, nedgången hittar man hos 
alla socioekonomiska grupper fram till år 2001. I boken talar man om att det kanske är på 
grund av den ökade arbetstakten som inflytandet minskat. Arbetets intensitet minskar 
möjligheten att kunna vara med och besluta om saker som rör det egna arbetet.15 ”Andelen 
som känner sig uttröttad i kroppen efter arbetet har däremot ökat, liksom mycket annat som 
indikerar ökad arbetsintensitet. Vi får bilden av ett ökat uttag av övertid och människor som i 
ökad utsträckning tar med sig arbetet hem.”.16 Statistiken visar tydligt att arbetet tränger sig 
på mer och mer. Ökade krav, omorganisationer, ökat ansvar, ökad osäkerhet om den framtida 
situationen kan ligga bakom denna utveckling.17 
 
Det finns många olika faktorer i arbetsmiljön som kan ge upphov till stressrelaterade problem, 
bland annat hög arbetstakt, omorganisering, för mycket arbete. Det är denna typ av 

                                                 
10 Sundin & Wikman, 2004, s. 22-23 
11 Sundin & Wikman, 2004, s. 26-27 
12 Sundin & Wikman, 2004, s. 29 
13 Wikman, 2004, s. 59-60 
14 Wikman, 2004, s. 61 
15 Wikman, 2004, s. 70-71 
16 Wikman, 2004, s. 72 
17 Wikman, 2004, s. 72 
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arbetssjukdom som just nu ökar mest.18 Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade i början 
av 1990-talet och den lägsta nivån var 1996-1997. Efter 1997 har antalet anmälda 
arbetssjukdomar ökat igen.19 Tidigare arbetsmiljöstudier har visat att kombinationen låg 
kontroll och höga krav är en risk om man ser utifrån ett hälsoperspektiv. Ofta orsakar denna 
kombination också negativa konsekvenser även ur ett socialt perspektiv. I flera studier har 
man visat att de arbeten som är problematiska är arbeten där man har små möjligheter att 
påverkar hur arbetet utförs, när de utförs och i vilken takt. Finns det även en tidspress med i 
arbetet som bidrar att rasterna dras in, att man inte hinner prata med sina arbetskamrater mm. 
leder detta till ökad risk ur ett hälsoperspektiv.20 I en tidigare studie av Redfern har man 
kunnat påvisa att arbetstrivsel är positivt påverkad till vårdkvaliteten och man har även kunnat 
se att stress påverkar trivseln negativt.21  
 
Herzberg är en person som har forskat mycket om trivsel och i hans teori utgår han från att en 
persons trivsel bygger på i vilken mån dennes behov är tillfredsställda.22 Herzberg gick i en 
studie ut och frågade folk vad de ville ha ut från sina arbeten och han upptäckte att personer 
som var nöjda med sitt arbete ofta pratade om saker som rörde arbetsuppgifterna, 
framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter. Herzberg menar att detta hänger samman med 
behovet av självförverkligande. Han menar också att människor har benägenhet för att 
förverkliga sig själva i alla delar av livet men just arbetet är en av de viktigaste delarna när 
människor förverkligar sig själva.23 Herzberg menar att det finns ett antal faktorer som 
påverkar tillfredsställelsen/trivseln, dessa är prestationer, erkännande, arbetet i sig själv, 
ansvar, befordran och kunskap/fortbildning.24 
 
2.1 Sammanfattning 
Arbetslivsforskningen som har tagits upp i detta avsnitt fokuserar främst på den psykosociala 
arbetsmiljön och arbetstrivsel. Nedskärningar kan leda till en otrygghet och en osäkerhet 
bland de anställda. Ökad press i arbetsutförandet leder till att människor har svårt att koppla 
av när de går hem. Kontroll är en viktig faktor som lyfts fram i forskningen men kontrollen 
över det egna arbetet har minskat de senaste åren, kanske på grund av den ökade arbetstakten. 
Stress påverkar arbetstrivseln negativt och trivsel är beroende av i vilken mån den anställdes 
behov blir tillgodosedda. Arbetstrivseln påverkas bland annat av prestationer, erkännande, 
arbetet i sig, ansvar, kunskap och fortbildningsbehov som arbetsgivaren tillgodoser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Sundin & Weiner, 2004, s. 82 
19 Gustavsson. 2004, s. 84 
20 Gustavsson. 2004, s. 258 
21 Redfern, 2002 
22 Abrahamsson & Andersen, 2000, s. 149 
23 Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman, 1999, s. 113f 
24 Abrahamsson, & Andersen, 2000, s.149 
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3 Tolkningsram 
 
3.1 Arbetsmiljölagen 
På arbetsmiljöverkets hemsida beskriver man arbetsmiljölagen såhär: ”I arbetsmiljölagen 
(1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.”25 Målet 
med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en god 
arbetsmiljö.26 I Arbetsmiljölagen sägs det att arbetet ska anpassas till människors olika 
förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. I arbetsmiljölagen står det även att 
arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin arbetssituation och 
förändrings- och utvecklingsarbete som rör individens arbete.27 
 
3.2 Arbetsmiljö 
Upplevelsen av den objektiva arbetsmiljön har ett samband med hur den kan tillfredsställa 
våra behov av:  

• Att ha kontroll och inflytande över sin arbetssituation och kunna vara självständig och 
ha ett eget ansvar. 

• Att uppleva att arbetet utnyttjar ens resurser. 
• Gemenskap med andra människor. 
• Meningsfulla arbetsuppgifter. 
• Uppskattning för utfört arbete, samt 
• Att kunna utvecklas i arbetet.28 

 
När man talar om arbetsmiljö så innefattar det alla faktorer som omfattar människan i dennes 
arbete och det handlar om såväl fysiska, tekniska och kemiska faktorer som psykosociala 
faktorer. Fysiska faktorer som kan påverka arbetsmiljön kan vara buller, tunga lyft, obekväma 
arbetsställningar mm. De psykosociala faktorerna inkluderar de sociala relationerna man har 
på arbetet med arbetskamrater, chefer mfl.  När man talar om den psykosociala 
arbetsmiljön finns det två dominerande perspektiv: kvalifikationsperspektivet och 
stressperspektivet. Robert Karasek (1979) har presenterat en modell som beskriver olika typer 
av arbeten, och han utgår från att reaktionerna på arbetsvillkoren påverkas av de olika krav 
som arbetet ställer och på de möjligheter den anställde har att påverka sitt arbete. Modellen 
innehåller fyra typer av arbeten: aktiva, passiva, högstressarbeten och lågstressarbeten. De 
aktiva arbetena är de mest intressanta och stimulerande. Ju mer stress det är på arbetet desto 
större risk att den anställde utvecklad ohälsa.29  
 
Intresset för den psykosociala arbetsmiljön har ökat under åren och anledningen till det är att 
de psykiska kraven har ökat och den fysiska miljön har förbättrats. Intresset för den 
psykosociala miljön har lett till att kraven har blivit högre. Erik Homburger Eriksson var den 
förste att använda ordet psykosocial och ville med detta begrepp visa på att människan 
utvecklas i samspel med sin sociala omgivning. Ett psykosocialt synsätt innebär att forskare 
och praktiker betraktar omgivningens betydelse för hur människan utformar sin identitet.30 
Begreppet arbetsmiljö utifrån arbetsmiljölagen definieras utifrån att den ska anpassas efter 

                                                 
25 http://www.av.se/lagochratt/aml/ hämtat den 14 maj 2007 
26 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 
27 Granberg. 1998, s. 551-552 
28 Dahlgren. 1981, s. 33 
29 Eriksson & Larsson. 2002, s. 125-134 
30 Furåker. 1991, s. 155-156 

http://www.av.se/lagochratt/aml/
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människans fysiska och psykiska förutsättningar och det ska även vara möjligt för den 
anställde att själv kunna påverka sin arbetssituation.31 
 
Det finns olika friskfaktorer i arbetslivet, och en av dem är att få säga sin mening och göra sig 
hörd, delaktighet, makt och status är också viktiga faktorer ur en hälsosynpunkt. En 
arbetsplats utan medbestämmande är ingen bra arbetsplats.32 
 
3.3 Delaktighet och inflytande 
Det finns många definitioner av delaktighet. En av dessa är den definition som WHO 
använder sig av. WHO definierar delaktighet som involvering i en livssituation. ”I termer av 
delaktighet handlar det om att uppleva engagemang i en situation, där genomförandet av 
handlingen leder till lärande eller kunskapstillämpning”.33 WHO beskriver delaktighet som en 
persons engagemang i en livssituation och delaktighet visar personens upplevelse av och 
involvering i olika livssituationer.34 En annan definition av delaktighet hävdar att man ska 
vara aktiv i sin egen livssituation. Att vara med och bestämma om sådant som rör ens eget liv, 
att vara delaktig.35  
 
De flesta teorier om arbetsmotivation och arbetsglädje innehåller möjligheterna till inflytande 
och kontroll över sitt arbete och det är då viktigt att se att dessa inflytandemöjligheter handlar 
om olika frågor på olika nivåer i arbetet. Dessa nivåer handlar om allt från möjligheterna att 
kunna påverka utförandet av det egna arbetet till inflytandet på uppläggningen av arbetet och 
även till medbestämmande i övergripande frågor inom arbetet.  
 
När man talar om medbestämmande i arbetet är Medbestämmandelagen en viktig del då det 
främsta syftet med denna lag är att ge de anställda ett ökat medbestämmande.36  
 
Finns det brister i inflytande i den egna arbetssituationen kan detta leda till stress och 
otillfredsställelse som kan visa sig både fysiskt och psykiskt. Detta kan bero på att 
planeringen och styrningen av arbetet ofta är något som ligger utanför individens kontroll.37   
 
3.4 Trivsel 
Den nordiska arbetslivsforksningen har lett till en ökad kunskap om vad i människors arbete 
som leder till upplevelser av välbefinnande och arbetsglädje. Einar Thorslund menar att vi 
människor har fler behov än lön, arbetstid, anställningstrygghet osv. Han menar även att man 
har ett behov av ett innehållsrikt arbete, utveckling, möjligheter att påverka, mänsklig 
förståelse och respekt och uppfyllelse av förväntningar.38  
 
Trivsel och gott arbetsklimat är viktigt för de människor som arbetar i ett företag och därmed 
för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister i trivseln 
och arbetsklimatet och arbetets innehåll än i den fysiska arbetsmiljön (dvs. buller, tungt 
arbete, kemikalier mm). Bristerna kan yttra sig i vantrivsel, relationsproblem, hög 
sjukfrånvaro, hög personalomsättning men också som fysiska hälsoproblem. Om problemen 
är stora behöver man oftast hjälp utifrån för att lösa dem. I de flesta  företag kan de anställda 
                                                 
31 Eriksson & Larsson. 2002, s. 125 
32 Fjaestad & Wolvén. 2005, s. 58 
33 Gustavsson, 2004, s. 43 
34 Gustavsson, 2004, s. 38, 41 
35 Bergh, 2002, s. 365 
36 Dahlgren, 1981, s. 53 
37 Dahlgren, 1981. s. 57 
38 Dahlgren, 1981, s. 24 
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själva arbeta med trivsel och arbetsklimat. Många företag har redan medarbetarsamtal 
(utvecklingssamtal) med alla anställda.39 
 
Exempel på trivselfaktorer: 

• Att bli sedd och uppmärksammad. 
• Att känna stöd från chefer och medarbetare. 
• Att ha möjlighet att påverka. 
• Att ha möjlighet att utvecklas. 
• Att jobbet känns meningsfullt. 
• Att känna sig trygg att kunna säga ifrån, samt 
• Att känna sig delaktig.40  

 
I en studie av Sally Redfern om arbetstrivsel, stress, vårdkvalitet och moral på ett äldreboende 
beskrivs en skala för att mäta trivsel. De faktorer som påverkar trivseln är: arbetsrelationer, 
relation med ledningen, arbetstrygghet, avtal, arbetstimmar per vecka och lön.41 
 
Synen man hade under efterkrigstiden var att engagemang i arbetet var en drivkraft för hög 
produktivitet återfinns i en trivselpolitisk tankemodell. I en numera klassisk studie av 
Segerstedt och Lundqvist (1952) utvecklades varför trivsel och arbetsglädje ansågs vara så 
viktigt. De menade att trivsel har en stor betydelse för hela vårt liv. Med trivsel i arbetet avsåg 
de en känsla av tillfredställelse och menade att de förväntningar som människor har på sitt 
arbete och sin arbetsmiljö ska bli uppfyllda.42  
 
Utifrån litteraturen så har industrisociologerna den gemensamma synen att människans 
anpassning, trivsel och arbetsglädje påverkas av en rad olika faktorer. De påverkas av tillit 
och känsla av sammanhang i arbetet och engagemang och motivation, arbetets styrning och 
organisering och även av de yttre villkoren som fysisk arbetsmiljö, produktionssystem och 
löner. Delaktighet och kompetensutveckling är två viktiga faktorer för att skapa mer 
meningsfulla processer.43  
 
En central tes hos Bertil Gardell var att det finns ett tydligt samband mellan arbetsuppgiften, 
arbetsvillkoren och arbetsglädjen. Är arbetet utformat så att det ställer olika krav på 
intellektuella resurser och uppmuntrar till självbestämmande finns det stora förutsättningar för 
hög arbetsglädje.44 Flera forskare har menat att Gardell likställer arbetsglädje med 
arbetstillfredställelse och att forskare på så sätt skulle kunna påverka de faktorer som gör att 
man blir mer positivt inställd till arbetet.45  
 
Bertil Gardell sammanfattade även olika förutsättningar för arbetsglädje. Upplevelser av 
arbetsglädje är beroende av att: 

• Ha möjlighet till kontroll och inflytande över den egna arbetssituationen. 
• Kunna uppleva sitt arbete som meningsfullt, samt 
• Kunna ha kontakt och gemenskap med andra människor genom arbetet.46 

                                                 
39 www.prevent.se/doc_pdf/checktrivsel.pdf  hämtat 3 april 2007 
40 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____5103.aspx hämtat 3 april 2007 
41 Redfern. 2002, s. 513 
42 Fjaestad & Wolvén. 2005, s. 32-33 
43 Fjaestad & Wolvén. 2005, s. 44-45 
44 Furåker. 1991, s. 180 
45 Fjaestad & Wolvén. 2005, s. 38 
46 Dahlgren. 1981, s. 25 

http://www.prevent.se/doc_pdf/checktrivsel.pdf
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____5103.aspx
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3.5 Byråkratisk organisation 
Enligt Max Weber (1864-1920) är byråkratins kännetecken: att organisationen styrs av regler 
och lagar, det finns en hierarkisk maktordning där de som är långt ner i organisationen lyder 
under dem som är högre upp, en god utbildning krävs för specialiserade arbetsuppgifter, 
ansvarsområden fördelas i form av officiella plikter. Weber betonade den byråkratiska 
organisationens fördelar. Det huvudsakliga motivet för att använda sig av en byråkratisk 
organisationsform är att denna organisation rymmer precision, klarhet, enhetlighet, kunskap 
om de skrivna dokument som finns, tydliga ordervägar, effektivitet, kontinuitet, minskade 
materiella och personella kostnader samt mindre konflikter.47 Under senare år har arbeten i 
servicesektorn ökat alltmer. Detta ställer krav på arbetsgivaren att rationalisera arbetarnas 
självpresentation och beteenden. Arbetsgivarna påverkar vad de anställda ska ha för 
bemötande mot brukarna samt deras utseende. Arbetsgivaren använder sig av olika 
föreskrifter, klädesnormer och andra regler och riktlinjer för kontakter med brukare och 
medarbetare.48 
 
3.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har det bland annat tagits upp om arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagen 
(1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga. Målet 
med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en god 
arbetsmiljö. Det är arbetsmiljölagen som styr arbetsmiljön. I arbetsmiljölagen finns det krav 
som åläggs arbetsgivare att ansvara för en god arbetsmiljö.49 
 
Det har även presenterats en byråkratisk organisation och dess kännetecken, samt de nya krav 
som ställs på arbetsgivaren i arbetet och hur arbetsgivaren påverkar de anställda.50 
 
De tre begrepp som har presenterats, arbetsmiljö, delaktighet och inflytande samt trivsel, 
hänger alla ihop med varandra och det är här en förklaring ska presenteras om hur dessa 
begrepp hänger samman och hur dessa kommer att användas i analysen. Arbetsmiljön utgör 
den överordnade sociala kontexten och utan denna kontext skulle inget av de två andra 
begreppen, delaktighet och inflytande samt trivsel, finnas. Arbetsmiljö består av 
arbetsinnehållet, den fysiska och psykiska miljön. Finns delaktighet och inflytande i 
arbetsmiljön kan detta vara en faktor som leder till trivsel. Alla begrepp är beroende av och 
påverkar varandra och därför är det viktigt att presentera alla begrepp och redovisa för hur de 
hänger samman. I analysen kommer resultatet att analyseras utifrån dessa tre begrepp, 
arbetsmiljö, delaktighet och inflytande och trivsel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Wilson. 2003, 45-46 
48 Wilson. 2003, 49 
49 http://www.av.se/lagochratt/aml/ hämtat den 14 maj 2007 
50 Wilson. 2003, 45-49 

http://www.av.se/lagochratt/aml/
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4 Metod 
 
I metodavsnittet beskrivs vilket tillvägagångssätt som använts i studien. Det kommer även att 
nämnas vilken forskningsansats och datainsamlingsmetod som har använts, validitet och 
reliabilitet tas även upp, samt en avslutande metoddiskussion. 
 
4.1 Kvalitativ forskningsansats 
Kvalitativ forskning baserar sig på individens skrivna eller verbala yttranden och även 
observerbara handlingar. Denna metod omfattar tre typer av datainsamling: öppna intervjuer, 
öppna och dolda observationer och dokumentanalyser. Öppna intervjuer går ut på att 
intervjupersoner beskriver sina attityder, tankar, känslor och kunskaper inom det valda 
forskningsområdet. Kvalitativ metod fokuserar på att beskriva olika situationer eller individer 
ur ett helhetsperspektiv. I den kvalitativa metoden fokuserar man inte på enskilda variabler 
utan man ser till individens helhet. Forskaren måste göra vissa avgränsningar, tex att använda 
sig av speciella teman. Forskaren vill trots avgränsningarna kunna analysera hur dessa 
tematiseringar hänger ihop i ett helhetsperspektiv.51  
 
Den induktiva strategin handlar om att kunna fånga eller skapa förutsättningar för att 
individen ska ha möjligheter att med egna ord och begrepp beskriva sina upplevelser. Den 
deduktiva strategin innebär däremot att undersökaren utgår från olika teoretiska perspektiv 
och detta leder till att det teoretiska perspektivet styr vilka frågor som kommer att ställas och 
det ger även en tolkningsmall för de svar som framkommer.52 Patton menar att det finns en 
möjlighet att använda både induktiva och att arbeta mer deduktivt utifrån olika teoretiska 
perspektiv.53 Den kvalitativa metoden har en styrka i att den utgör en naturalistisk metod som 
induktivt belyser olika fenomen utan förutfattade hypoteser och man menar att begrepp och 
teori framkommer ur det observations och intervjuarbete som har gjorts.54 Man utgår från 
verkligheten och begrepp eller teori kommer fram först efter resultatet har samlats in.   
 
I denna studie används en kvalitativ metod genom öppna intervjuer. Öppna intervjuer gjordes 
med personalen på ett särskilt boende som drivs på entreprenad i en mellanstor stad i Sverige. 
Vi har under studien arbetat deduktivt. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod 
eftersom syftet med undersökningen är att undersöka hur personalen på det särskilda boendet 
upplever trivsel. För att kunna beskriva personalens upplevelser ansåg vi att en kvalitativ 
metod skulle passa bäst eftersom kvalitativ forskning går ut på att man utifrån vad en person 
berättar ska kunna beskriva personens upplevelse av ett visst fenomen. 
 
4.2 Avgränsning 
Studien avgränsas till att endast omfatta personalen på ett äldreboende som drivs på 
entreprenad i Mellansverige. På grund av tidsbegränsningen valde vi att bortse från 
enhetschefens syn och upplevelse på personalens trivsel men från början var tanken att detta 
skulle vara med i studien. På grund av tidsbegränsningen kunde inte intervjuer ske med alla 
anställda på det privata äldreboendet, utan valet blev att göra intervjuer med totalt sex stycken 
anställda.   
 
 
 
                                                 
51 Larsson. 2005, s.91-92 
52 Larsson. 2005, s. 22-23 
53 Larsson. 2005, s. 95 
54 Larsson. 2005, s. 95 
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4.3 Datainsamling  
Nedan finns en genomgång på hur tillvägagångssättet som har använts för att samla in data, 
vilka data som har använts och vilka urval som gjorts, samt hur bearbetningen av data gått till. 
 
4.3.1 Primär- och sekundärdata 
Både primär- och sekundärdata har använts i studien. Intervjuerna och resultatet av dessa 
utgör primärdata, detta är den information som vi själva samlat in. Böcker, tidskrifter och 
Internetkällor utgör sekundärdata, data som funnits innan denna studie påbörjats.55  
 
4.3.2 Urval 
Generalisering och representativitet är inte centralt i kvalitativa metoder. Trots detta är urvalet 
av undersökningspersoner en viktig del av studien. Fel personer kan leda till att 
undersökningens resultat blir värdelöst i förhållande till syftet.56 Eftersom syftet är att inrikta 
oss på att undersöka hur personer som arbetar på ett särskilt boende som drivs på entreprenad 
trivs på sitt arbete valdes först ett boende som var relevant för studien. Efter det bokades tid 
för intervju med enhetschefen på det särskilda boendet. Intervjuerna genomfördes under 2 
dagar och intervjuerna genomfördes med dem som fanns på plats vid dessa tillfällen. Ett slags 
tillfällighetsurval användes med andra ord. Bedömningen att alla ur personalgruppen som 
fanns på det särskilda boendet vid dessa tillfällen hade den kunskapen som behövdes för att 
kunna svara på frågeställningarna gjordes. Urvalet kan också betecknas som ett systematiskt 
urval eftersom valet av undersökningspersonerna skett utifrån vår för-förståelse, förutfattade 
meningar som fanns redan innan starten av undersökningen.57 
 
4.3.3 Intervjuerna 
En intervjuguide skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Olika teman skapades 
utifrån huvudbegreppen, arbetsmiljö, delaktighet och inflytande, samt trivsel. Utifrån dessa 
teman bildades sedan frågorna som ställdes under intervjuerna. Tanken var att frågorna skulle 
ge svar som kunde härledas tillbaka till huvudbegreppen. 
 
Under intervjuerna utgicks det ifrån ett antal olika teman som även utgår från frågeställningar 
i denna studie, dessa teman var delaktighet och inflytande, arbetssituationen, trivsel. Utifrån 
dessa teman utformades det sedan ett antal frågor som ansågs vara viktiga för att uppfylla 
syftet med studien samt att ge svar på frågeställningarna. Tanken med frågorna var att 
respondenterna skulle kunna tala ganska fritt utifrån frågorna för att kunna beskriva hur de 
upplever sitt arbete. Intervjuerna genomfördes med totalt sex personer, två från varje 
avdelning på det särskilda boendet. Intervjuerna skedde i ett hemtrevligt rum som var en 
allmän lokal på boendet. Lokalen låg inte inne på någon av avdelningarna utan var en helt 
neutral miljö, detta eftersom den inte var direkt kopplad till deras vanliga arbetsmiljö. I detta 
rum kunde intervjuerna genomföras utan att respondenterna blev distraherade av något runt 
omkring. Under alla intervjuer användes en bandspelare för att få med allt som berättades. 
Kroppsspråk och uttryck som inte kom med på bandet fick tolkas med hjälp av författarnas 
syn och upplevelse.   
 
4.3.4 Bearbetning 
Efter intervjutillfällena avlyssnades alla inspelningar och de skrevs sedan ner i datorn. De 
bandade intervjuerna skrevs ner i deras exakta ursprungsform eftersom misstolkningar skulle 
undvikas eller att något skulle bli förvrängt. Intervjuerna skrevs ner för att det lättare skulle gå 

                                                 
55 Saunders, Lewis & Thornhill. 2003, s 50ff 
56 Holme & Solvang. 1997, s. 101 
57 Holme & Solvang. 1997, s. 101 
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att få en överblick av vad som framkommit under intervjuerna. När den insamlade datan 
skrevs ner kategoriserades svaren in i olika kategorier eller teman. Dessa teman var 
delaktighet och inflytande, trivsel och sammanhållning samt arbetsmiljön. Detta gjordes för 
att lättare få en överblick och för att kunna analysera materialet. Analysen har genomförts 
genom att knyta litteraturen till resultaten från intervjuerna. Begreppen, arbetsmiljö, 
delaktighet och inflytande, samt trivsel har haft en betydande roll i analysförfarandet. 
Resultaten analyserades utifrån begreppen och knöts även till den tidigare forskningen. 
 
4.4 Validitet 
Både i kvalitativa och kvantitativa metoder är det viktigt att uppnå så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt. Med hög validitet menas att forskaren så nära som möjligt lyckas 
mäta det som avses att mäta. För att resultaten ska vara tillförlitliga krävs både hög validitet 
och hög reliabilitet.58 Låg validitet kan innebära att forskaren tex. inte har rätt typ av frågor i 
förhållande till det fenomen han/hon tänkt undersöka.59 Genom hela studien fokuserades det 
på ämnet och har mätt det som var avsett att mäta. Alla frågor som har använts vid 
intervjuerna kan kopplas till syftet och frågeställningarna och detta kan ses som hög validitet.  
 
4.5 Reliabilitet 
Med hög reliabilitet menas att urvalet är stabilt och inte störs av variationer i tid, plats, 
intervjuare och så vidare.60 Något som är viktigt för att man ska kunna uppnå hög reliabilitet 
är att frågorna är tydligt formulerade, detta för att de inte skall tolkas olika från person till 
person.61 Frågorna vid intervjuerna har noggrant formulerats för att respondenterna inte skulle 
kunna tolka frågorna olika. Svaren som framkommit från respondenterna har varit mycket lika 
varandra vilket kan tolkas som att reliabiliteten är hög. Då det var svårt att finna en studie 
inom samma område är det svårt att avgöra om huruvida måttet är stabilt eller inte. För att 
kontrollera reliabiliteten kan forskaren göra två tester vid två olika tillfällen. Blir resultatet 
lika så vet man att man har hög reliabilitet.62 På grund av begränsningar i tid kunde det inte 
göras två tester för att kontrollera reliabiliteten. 
 
4.6 Etiska överväganden 
”Etikens uppgift inom samhällsvetenskapen är tvåfaldig. För det första har den som uppgift 
att ställa forskningens värdepremisser i fokus. Den ska klargöra sambandet mellan ”är” och 
”bör” och rikta ett kritiskt sökarljus mot dessa begrepp. För det andra ska etiken kritiskt 
granska och ge riktlinjer för själva forskningsprocessen.”.63  
 
I alla studier som görs är det viktigt att ta hänsyn till olika forskningsetiska perspektiv. Det är 
viktigt att man inte ställer frågor som kan uppfattas som kränkande och det är också viktigt att 
respondenternas anonymitet beaktas vid resultatredovisningen.64 Anonymitet har beaktats 
under hela denna  undersökningsprocess. Under intervjuerna fick respondenterna information 
om studiens syfte och att de skulle förbli anonyma. En annan etisk aspekt som det har tagits 
hänsyn till är att inte peka ut det särskilda boendet, detta eftersom anonymiteten skulle 
bevaras. Detta är viktigt eftersom resultatet annars kan vara alltför utpekande. I 
forskningsrådets principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning står det att man 

                                                 
58 Elofsson. 2005, s. 66 
59 Lilja. 2005, s. 296 
60 Elofsson. 2005, s. 66 
61 Lilja. 2005, s. 294 
62 Lilja. 2005, s. 295 
63 Holme & Solvang, 1997, s. 331 
64 Elofsson. 2005, s. 67-68 
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ska informera dem som ingår i studien, alltså respondenterna, om studiens syfte. Detta har 
tagits i beaktande och det har även betonats att respondenterna deltagit frivilligt i studien. Alla 
respondenter informerades om att detta är en c-uppsats som handlar om arbetsmiljö och trivsel 
och det var ingen av respondenterna som tackade nej till att delta i studien. Självklart har alla 
respondenter själva valt om de skulle delta i studien eller inte, vilket också är en viktig del av 
forskningsrådets principer.65  
 
Ett allmänt krav som tas upp i forskningsrådets principer är konfidentialitet, det står 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem.”.66 Under intervjuerna påpekades mycket noga att det endast var författarna som 
skulle gå igenom materialet som framkommit vid intervjutillfället. För att respondenterna 
skall få förtroende för intervjuarna måste de veta att informationen inte kommer att spridas 
vidare. De enda som har tillgång till deras personliga uppgifter är endast författarna till 
studien. Uppgifterna som samlats in under studiens gång skall endast användas till denna c-
uppsats och inte till något annat, detta beskriver forskningsrådet som ”nyttjandekravet”.67 
 
4.7 Metoddiskussion 
Fördelar och begränsningar, vad kunde ha gjorts annorlunda? 
Eftersom valet har fallit på att undersöka hur personal på ett äldreboende som drivs på 
entreprenad upplever trivsel i arbetet var den kvalitativa metoddesignen bäst lämpad. Denna 
metod ger fördelar när man ska beskriva upplevelser och när man vill beskriva ett fenomen på 
djupet. En kvantitativ metod hade kunnat väljas men det hade varit mycket mer tidskrävande 
eftersom man då är tvungen att ha fler respondenter för att kunna generalisera, annars kan en 
sådan studie vara meningslös. En större urvalspopulation hade kunnat ge ett generaliserbart 
resultat. Hade en kvantitativ ansats valts hade man kunnat skicka ut enkäter till ett större antal 
privata entreprenörer inom vård- och omsorgsområdet i hela landet. Resultatet skulle sedan 
kunna säga något om hur personer som arbetar inom ett privat särskilt boende upplever trivsel 
på sin arbetsplats. På grund av tidsaspekten valdes en kvalitativ forskningsdesign. Det finns 
saker som kan ha utförs annorlunda i studien men utifrån förutsättningarna valdes en metod 
som ansågs bäst lämpad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Forskningsrådets principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf hämtat den 16 april 2007 
66 forskningsrådets principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf hämtat den 16 april 2007 
67 Forskningsrådets principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf hämtat den 16 april 2007 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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5 Resultatredovisning och analys 
 
Frågeställningarna i denna studie kretsar runt begreppen trivsel, delaktighet och inflytande 
samt arbetsmiljö. Detta är även de begrepp som är de teoretiska utgångspunkterna. Det 
regelverk som styr såväl offentlig som privat verksamhet är arbetsmiljölagen. Studien 
avgränsades till att endast omfatta ett särskilt boende som drivs på entreprenad av ett av de 
ledande vårdföretagen i denna bransch. För att läsarna ska få en bättre bild av 
resultatredovisningen ska det här göras en presentation om boendet. Det särskilda boendet 
finns i en svensk stad någonstans i Mellansverige. Vårdföretaget är ett av de större i Sverige 
och har verksamhet på flera orter. Detta är en byråkratisk organisation, chefer på olika nivåer 
driver verksamheten. Arbetsgivaren betonar vikten av korrekt bemötande gentemot brukarna 
och deras anhöriga och personalen har fortbildning inom detta område. På boendet finns tre 
avdelningar. Intervjuer gjordes med två anställda på varje avdelning, alltså totalt sex personer. 
Av dessa sex personer var två män och fyra kvinnor, alla utbildade undersköterskor. Under 
intervjuerna utgicks det ifrån de teoretiska begreppen i studien och nedan redovisas resultatet 
utifrån dessa begrepp. Alla respondenter har varit anställda minst två år på boendet och den 
som arbetat längst hade varit där i 12 år.  
 
5.1 Arbetsmiljö 
Samtliga respondenter svarade på frågan om arbetsmiljön att de var nöjda med arbetsmiljön 
på boendet.Samtliga respondenter var även nöjda med sina arbetsuppgifter och beskrev de 
uppgifter som de hade utöver de ordinarie uppgifterna. Två av respondenterna var med i en 
kvalitetsgrupp, en annan var ansvarig för elever och praktikanter och en var palliativt ombud 
och rehabombud och denna person hade även hand om fakturering och data. Personalen hade 
själva fått bestämma vilka ansvarsområden de ville ha. De övriga respondenterna hade inga 
andra uppgifter utöver de ordinarie omvårdnadsuppgifterna. Samtliga intervjuade svarar att 
det finns tid att ta ut sina raster och att det även finns möjlighet att gå undan till fikarummet 
vid behov. Endast en av respondenterna har någon gång varit sjukskriven på grund av 
arbetsrelaterade orsaker. På frågan om de anser att de kan utvecklas i sitt arbete svarar alla att 
de kan utvecklas genom de olika utbildningarna som de får tillfälle att gå på, en av 
respondenterna svarade även att det finns möjlighet att under utvecklingssamtalen tala om vad 
man är intresserad av att utvecklas i. Arbetsgivaren kräver att personalen ska gå på två 
utbildningar per år och detta upplevs som positivt av alla respondenter. Utbildningarna kan 
handla om demenssjukdom, data, nutrition. Vikten av utbildning och fortbildning kan ses som 
en del i den byråkratiska organisationen där kunskap är något av yttersta vikt.68  
 
En fråga handlade om stress på arbetsplatsen och hur detta upplevdes. Att tiden inte alltid 
räcker till är något som flera av respondenterna nämner som en stressfaktor. En svarade att det 
många gånger är de boende som sätter igång stressen genom att tex. ropa och tjata. Detta blir 
man trött av som anställd. En annan säger att det kan vara stressande att inte veta vem som 
ska komma till boendet, när det är frågan om att nya brukare ska flytta in på. Ibland är det 
tunga brukare som kräver mycket av personalen och ibland är det brukare som inte kräver alls 
lika mycket. Något annat som upplevs som stressigt är när någon anställd blir sjuk och att det 
då fattas en personal, svarar en respondent. En av de intervjuade svarar att det ibland finns för 
lite tid men säger ”Det är inte säkert att man utför mer bara för att man är fler personal, det 
handlar om planering.”. En sista respondent uttrycker sig såhär, vissa dagar när man har 
mycket att göra så kan det bli stressigt men oftast försöker man organisera situationen. Detta 
kan man bli trött av och känna av när man kommer hem, ”Så är det att jobba med dementa, de 
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är psykiskt krävande.”. Samtliga respondenter upplever ändå att de faktiskt kan hantera den 
stress som är. En av de intervjuade respondenterna tycker själv att denne nu kan hantera 
stressen bättre än de fyra första åren inom yrket.  
 
På frågan om konflikter i arbetsgruppen svarar en av respondenterna att denne skulle vända 
sig till chefen i första hand om en konflikt uppstod och det kan då handla om olika 
relationskonflikter i arbetsgruppen. En annan svarar att de försöker lösa problemen som 
uppstår inom gruppen och de har en dialog med varandra. Varannan månad finns det tillfälle 
att diskutera i arbetsgruppen, tidigare var dessa möten en gång i månaden men i brist på tid 
har man ändrat på detta, berättar en respondent. En annan svarade på frågan om konflikter ”Vi 
är olika som personer, men själv är jag ganska rak. Man ska ta problemen på en gång innan de 
blir stora.” Samtliga respondenter svarar att de anser att det finns möjlighet till 
konflikthantering om det skulle vara frågan om en stor konflikt i form av tex. bråk inom 
personalgruppen.  
 
Fyra av respondenterna svarar att deras arbete inte är psykiskt påfrestande. De resterande två 
berättade att det kan vara psykiskt påfrestande med dödsfall. Det kan då bli jobbigt när det 
kommer nya brukare och även att ta hand om de anhöriga. En av de intervjuade säger att man 
blir trött av detta och att man då får försöka att inte ta med sig arbetet hem. På frågan om det 
finns tid till sorgebearbetning och stöd vid dödsfall svarade samtliga att det då var mycket 
viktigt att man pratade med varandra inom arbetsgruppen och detta var något som alla svarade 
att de gjorde.  
 
Samtliga respondenter anser sig kunna påverka sin arbetssituation och detta kan ses utifrån 
arbetsmiljölagens definition av arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska anpassas efter individens 
förutsättningar och de ska själva kunna påverka sin arbetssituation.69 En annan sak som 
personalen på boendet nämner är att de får tillfälle att vara med att påverka genom olika typer 
av arbetsgrupper tex. kvalitetsgruppen. Ur en hälsosynpunkt så är delaktighet, makt och status 
och att få säga sin mening och göra sin röst hörd viktiga faktorer för att det ska vara en bra 
arbetsplats.70 När man talar om stress svarade personalen att stressen inte var något problem 
utan något som de kunde hantera. Stress är annars en faktor som gör att arbetaren löper större 
risk för ohälsa.71 Den objektiva arbetsmiljön har ett samband med hur den uppfyller behoven 
av utveckling och meningsfulla arbetsuppgifter. Ser man detta utifrån resultaten så har 
samtliga respondenter svarat att de anser att sina arbetsuppgifter är meningsfulla och nämner 
att de kan utvecklas i sitt arbete genom de olika fortbildningar som de har möjlighet att gå 
på.72 Bertil Gardell menar att det finns ett tydligt samband mellan arbetsuppgiften, 
arbetsvillkoren och arbetsglädjen.73  Resultaten i denna studie pekar på att det stämmer i detta 
fall eftersom personalen ansåg att de hade meningsfulla arbetsuppgifter och trivdes bra med 
sin arbetsgivare.  
 
De faktorer som påverkar upplevelsen av den objektiva arbetsmiljön är: möjligheten att ha 
kontroll och inflytande över arbetssituationen och att kunna vara självständig och ha eget 
ansvar, gemenskap med andra människor, ha meningsfulla arbetsuppgifter, att få uppskattning 
för sitt arbete och att kunna utvecklas i arbetet.74 Personalen som deltog i denna studie 

                                                 
69 Eriksson & Larsson. 2002, s. 125 
70 Fjaestad & Wolven. 2005, s. 58 
71 Eriksson & Larsson. 2002, s. 125-134 
72 Dahlgren. 1981, s. 33 
73 Eriksson & Larsson. 2002, 125-134 
74 Dahlgren. 1981, s. 33 
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upplevde sig ha kontroll och inflytande, eget ansvar, ett intressant och meningsfullt arbete, bra 
arbetsrelationer och uppskattning från medarbetare och chef samt att de kunde utvecklas i sitt 
arbete. Detta påverkar deras upplevelse av arbetsmiljön och de anser därför att arbetsmiljön 
på boendet är bra. Arbetsmiljön styrs av arbetsmiljölagen och det är arbetsgivarens ansvar att 
de anställda har en bra arbetsmiljö att vistas i.   
 
En fråga under intervjun handlade om konflikter i arbetsgruppen. Konflikter var inte vanliga 
men om det trots allt uppstod någon konflikt framkom det att de då skulle försöka lösa 
problemen själva genom att föra en dialog med varandra i gruppen. En person sa att om en 
konflikt uppstod skulle denna gå till arbetsledaren eller chefen. Denna brist på konflikter kan 
tolkas som ett gott tecken när man pratar om arbetsmiljö då de på denna arbetsplats har goda 
arbetsrelationer. Detta kan ses utifrån Bertil Gardell’s antagande om arbetsglädje då det är 
viktigt att ha kontakt och gemenskap med andra människor inom arbetet.75 
 
5.2 Delaktighet och inflytande 
På frågan om de kunde vara med och påverka sin arbetssituation svarade samtliga att de 
kunde det till en viss del. En respondent berättade att det finns en ansvarig för 
schemaläggning på varje våning och schemat får man lämna önskemål om men det är inte 
säkert att alla önskemål går att tillgodose. Många planeringsmöten och arbetsplatsträffar finns 
där man får chans att göra sin röst hörd, berättar flera av respondenterna. En annan möjlighet 
att påverka hur verksamheten ska bedrivas är något som heter kvalitetsgruppen, berättar flera 
av respondenterna och två av de intervjuade var med i denna grupp. ”Vissa förändringar ska 
ju bara ske, då har man inte så mycket att säga till om. Det kan man ju bara ha åsikter om.” Så 
svarade en av respondenterna på frågan om de kunde vara med och fatta beslut om olika 
förändringar som rör arbetsplatsen. En annan svarade att det är viktigt att man tänker på vad 
som är bäst för gruppen när personalen fattar ett beslut och personalen måste komma överens 
när det gäller olika rutiner. Brukarens behov måste alltid komma i första hand, svarade en av 
de intervjuade. Det viktigaste är att se till att brukarna har det bra och får den omvårdnad de 
behöver.  
 
Att personalen ansåg att de kunde vara med och påverka till en viss del då det gäller tex. 
schemaläggning och andra beslut som rör deras arbetssituation kan ses som en trivselfaktor. 
Personalen anser att de kunde påverka vissa saker mer än andra, vissa förändringar går inte att 
påverka då de måste genomföras. De flesta teorier om arbetsmotivation och arbetsglädje 
handlar om möjligheterna till inflytande och kontroll över sitt arbete.76 Möjligheterna att 
påverka sin arbetssituation har alltså betydelse för arbetstrivseln. Ser man detta utifrån denna  
studie kan man dra slutsatsen att arbetsglädjen och arbetsmotivationen är hög på denna 
arbetsplats, detta eftersom personalen anser att de kan påverka sin arbetssituation och är nöjda 
med sina arbetsuppgifter. Personalens inflytande i sitt arbete kan även ses utifrån den 
byråkratiska organisationsmodellen som denna arbetsplats styrs av. De som är långt ner i 
organisationen ska lyda under de som är högre upp i organisationen. Stora beslut fattas högre 
upp i organisationen och kan inte påverkas av dem som befinner sig längre ner i 
organisationen.77  
 
Brister i inflytande kan leda till stress och otillfredsställelse som kan visa sig både fysiskt och 
psykiskt.78 Då det visade sig att personalen på boendet som vi undersökt säger sig ha viss grad 
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av inflytande kan detta ha inverkan på deras upplevelse av stress eftersom detta inte ansågs 
vara något problem.  WHO:s definition av delaktighet är en persons engagemang i en 
livssituation och visar personens upplevelse av och involvering i olika livssituationer.79 
Utifrån resultatet i denna studie som visar att personalen känner sig delaktiga i sin 
arbetssituation kan detta anses leda till ett högt engagemang i arbetet.  
 
5.3 Trivsel  
Fyra av de intervjuade nämnde att det är mycket positivt att chefen finns på plats på boendet. 
Chefen finns ofta på boendet och har sitt kontor där. Om det skulle hända något kan man bara 
gå ner till chefen direkt och någon av respondenterna nämnde även att beslutsvägarna blir 
kortare. Något som en person nämnde som kan tyckas vara negativt är att uppföljningen efter 
dödsfall av brukare inte alltid prioriteras. Något annat som också kan vara negativt är att tiden 
inte alltid räcker till och att man ibland är kort om personal, ”Detta är för att det drivs på 
entreprenad och vinsten måste ju tas någonstans ifrån, men det är ingen skillnad inom 
kommunen.” Svarade en av respondenterna. 
 
På frågan om de får uppskattning från chefen svarade samtliga att de anser att de får 
uppskattning från sin chef. En uttryckte sig såhär ”Ja hon säger ofta hur bra hon tycker att vi 
är.”.  
 
En fråga under intervjun var om de anser att deras arbete är intressant. En respondent svarade 
att arbetet är intressant eftersom man har så många olika roller, som tex. kurator, frisör och att 
man tar hand om anhöriga. Samma person säger att arbetet med människor passar denne 
perfekt. En annan svarade att arbetet är roligt eftersom man får så mycket igen från brukarna. 
En tredje svarade att ”När man arbetar med människor ska man inte förvänta sig att det är lätt, 
det är ett tungt arbete ibland också.”.  
 
En av de intervjuade berättade under intervjun att han har en bra relation till kollegorna och 
att det är många som har varit anställda en längre tid. En annan av respondenterna uppger på 
frågan hur relationen till medarbetarna ser ut att ”Vi har en öppen relation och är frispråkiga. 
Vi säger vad vi tycker. Vi berömmer varandra om någon har gjort något bra, vi är bra på att ge 
beröm.”. På samma fråga uttrycker en respondent ”Vi har en bra relation till varandra och 
många av oss har jobbat en längre tid tillsammans.”. En respondent svarar på ett liknande sätt 
att relationen mellan medarbetarna är bra och att de är många som har jobbat tillsammans 
under en längre tid. Respondenten säger även att nästan alla på våningen som denne jobbar på 
är kvar sedan denne började. Det är ingen stor omsättning på personal, menar en av 
respondenterna. En respondent säger även denne att medarbetarna har en god relation men 
säger även att det finns vissa man känner bättre än andra och det är dem man pratar med om 
det är något. En annan beskriver sin upplevelse av relationen till medarbetarna såhär ”Vi har 
en ganska bra relation tror jag väl, jag hoppas det i alla fall.”. Detta kan ses utifrån Bertil 
Gardells tes om arbetsglädje och hur viktigt det är att ha kontakt och gemenskap med andra 
människor i arbetet. I detta fall är det personen som är osäker och det kanske inte är 
arbetsgruppens relationer som ifrågasätts utan dennes osäkerhet på vad andra tycker om just 
detta.   
 
Under intervjuerna frågade vi om personalen ansåg att detta är en bra arbetsgivare och 
samtliga var positivt inställda till arbetsgivaren. Någon av respondenterna svarade att 
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arbetskläder var något som denne ansåg som positivt. En annan svarade ”Bra rutiner och 
kontroll, man hittar fel tidigt och kan rätta till felen då.”.  
 
Den sista frågan handlade om vad de upplevde som det viktigaste för att trivas på sitt arbete. 
En av respondenterna svarade att det viktigaste var att man hade gjort jobbet bra och att man 
känner att man hinner med alla och hjälpa dem på rätt sätt. En annan svarade att det viktigaste 
var en god arbetsgrupp och att det finns ett förtroende inom gruppen samt att arbetet är 
flexibelt. Personalen måste arbeta mot samma mål och att man har respekt för varandra, ”En 
psykiskt bra arbetsmiljö helt enkelt.”, svarade en av respondenterna. En annan av 
respondenterna nämnde att uppskattning för det man gör är det viktigaste för att trivas på 
arbetsplatsen, att bli sedd för det man gör är viktigt. Att trivas och ha det roligt på arbetet, 
man ska inte komma till jobbet bara för att man är anställd utan också för att det är kul. Det är 
även viktigt med bra arbetskamrater, säger en av de intervjuade. Samma person säger även att 
”För killar är det svårare från början eftersom det är mest kvinnor i arbetet. Killar är rakare 
och tjejer pratar mer runt om.”. En av respondenterna svarade att det viktigaste var att det är 
lugn och ro i personalgruppen och att alla jobbar mot samma mål. Det är viktigt att alla gör 
sitt jobb, detta underlättar för de övriga, säger den sista respondenten. Samma person säger 
även att det är ett tungt arbete med dålig lön och att det då är viktigt att det funkar bra i 
personalgruppen. 
  
Exempel på trivselfaktorer är: att bli sedd och uppmärksammad, att känna stöd från chefen 
och medarbetare, att ha möjlighet att påverka, möjlighet at utvecklas, att jobbet känns 
meningsfullt, att känna sig trygg och delaktig.80 En av frågorna som ställdes under intervjun 
var om personalen upplevde att de fick uppskattning från chefen och på denna fråga svarade 
samtliga att de får uppskattning. De nämnde också att de tyckte att det var mycket positivt att 
chefen fanns på plats på boendet. Utifrån trivselfaktorer som nämnts ovan kan man se att detta 
är något som upplevs som positivt av de anställda och har en positiv inverkan på trivseln på 
arbetsplatsen. Under intervjun ställdes frågan om arbetet upplevs som intressant och detta 
ansåg samtliga av de intervjuade att det var. Personalen nämnde bland annat att de har många 
olika roller i arbetet och att de upplever att de får mycket tillbaka från brukarna. Allt detta är 
exempel på trivselfaktorer som påverkar trivseln positivt. 
 
De sociala relationer man har på arbetet är en psykosocial faktor som inkluderar relationerna 
med arbetskamraterna och chefen.81 Arbetsglädje är beroende av att man kan ha kontakt och 
gemenskap med andra människor genom arbetet.82 Samtliga respondenter svarade att de har 
en bra relation till medarbetarna och en nämnde att detta bland annat kan bero på att det inte 
är så stor omsättning på personalen och att de har arbetat en längre tid tillsammans och därför 
har lärt känna varandra bra. Denna kontakt med medarbetare är en förutsättning för 
arbetsglädje.  
 
Den sista frågan som ställdes under intervjutillfället var frågan om vad som de upplevde som 
den viktigaste faktorn för att de skulle trivas på sitt arbete. Flera svarade att arbetsgruppen var 
viktig för trivseln och det var viktigt att denna fungerade bra. Personalen nämnde även 
uppskattning som en viktig trivselfaktor. Allt detta kan ses utifrån Segerstedt och Lundqvists 
studie om varför trivsel och arbetsglädje anses vara så viktigt, deras slutsats var att trivsel har 
en stor betydelse för hela vårt liv. Deras definition av trivsel var en känsla av tillfredställelse, 
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att människors olika förväntningar på arbetet och på arbetsmiljön var avgörande för om trivsel 
och tillfredsställelse med och i arbetslivet ska bli uppfyllda.83  
 
Om det finns stora brister i trivseln kan detta yttra sig som vantrivsel, hög sjukfrånvaro, hög 
personalomsättning och fysiska och psykiska hälsoproblem.84 I studien har det inte gått att 
finna några som helst belägg för att det skulle finnas brister i trivseln på denna arbetsplats.   
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6 Slutsatser 

 
I Slutsatsen av denna studie av ett privata särskilt boende blir att personalen trivs bra på sitt 
arbete och upplever en hög grad av delaktighet och inflytande. De ansåg även att deras 
arbetsmiljö var bra.  
 
Resultatet visar att respondenterna var nöjda med sin arbetsmiljö och tyckte att 
arbetsuppgifterna var meningsfulla och intressanta. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter hade 
personalen olika ansvarsområden, områden som de hade valt själva. Det finns goda 
möjligheter för personalen för fortbildning då de ska gå på minst två utbildningar per år. 
Personalen får själva välja vilka utbildningar de vill gå på inom en viss ram. Konflikter var 
inte vanliga och detta kan tolkas som att de har goda relationer och en bra stämning i 
arbetsgruppen. Arbetsmiljön upplevdes vara bra och det var endast några små saker som de 
ansåg kunde bli bättre.  
 
Att inte hinna med sina sysslor och att när man går hem för dagen känna att man inte har gjort 
ett tillfredsställande arbete var något som upplevdes som stressande. Samtidigt nämnde 
respondenterna att detta inte var något stort problem och alla sade sig kunna hantera den stress 
som faktiskt fanns. 
 
Utifrån vår begreppsdefinition av delaktighet och inflytande kan slutsatsens att personalen 
tycker att de har ett tillräckligt stort inflytande i sin arbetssituation dras. Det framkom att 
personalen inte kunde påverka allt men kunde ha åsikter och förslag om det mesta. Detta är en 
del av den byråkratiska organisationsstrukturen, med tydliga beslutsvägar. 
 
Många faktorer påverkar personalens upplevelse av trivsel men det som personalen själva 
upplevde som det viktigaste var närheten till chefen och bra arbetsrelationer. Att chefen satt i 
samma hus betydde mycket för personalen och påverkade deras arbetstrivsel och upplevelsen 
av delaktighet.  
 
Vi kunde i resultatet inte hitta några som helst belägg för att personalen på boendet inte skulle 
trivas på sitt arbete, tvärtemot pekar alla resultat på att personalen trivs väldigt bra. 
Anledningen till att personalen trivs är goda arbetsrelationer, närhet till chefen, meningsfulla 
arbetsuppgifter, möjlighet till ansvar samt möjlighet till fortbildning.  
 
Studiens slutsats är att personalen på boendet trivs bra och känner sig delaktiga i sitt arbete. 
De är även tillfredsställda med sina arbetsuppgifter och de anser att har ett viktigt och 
betydelsefullt arbete.  
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7 Diskussion 
 
Denna studie har belyst trivsel, delaktighet och arbetsmiljö på ett särskilt boende som drivs på 
entreprenad. Studien har varit intressant och resultaten blev inte riktigt som vi hade tänkt från 
början. Det visade sig att personalen trivdes väldigt bra på sitt arbete. Detta kan ha att göra 
med att de flesta hade jobbat där under en längre tid och blivit kvar på arbetsplatsen. Att de 
flesta hade jobbat på arbetsplatsen länge kan också ses som ett tecken på bekvämlighet och en 
osäkerhet för vad andra arbetsplatser har att erbjuda.  
 
I denna studie har det inte fokuserats på kön och könsskillnader men vi märkte ändå att det i 
detta fall inte var någon skillnad i åsikter mellan könen. För att kunna göra en undersökning 
där man skiljer på könen behöver man få fler män att ingå i undersökningen. Det skulle alltså 
vara lättare om man gör en större studie med fler personer och alltså fler män. Män inom 
omsorgen är sällsynta.  
 
Yrket har låg status och låg lön och med tanke på att antalet äldre ökar och det kommer att 
ställas högre krav på äldreomsorgen i framtiden. Det bör därför satsas på äldreomsorgen 
genom att öka lönerna, höja statusen och på andra sätt locka människor att söka sig till 
yrkesområdet. Personer som jobbar med människor inom omsorgen har idag bland de lägsta 
lönerna men ändå är detta arbete något av det mest betydelsefulla i samhället.  
 
Det privata sektorn har den senaste tiden expanderat, flera företag inser att omsorgsbranschen 
är något som är lönsamt att satsa på. Flera privata aktörer på marknaden skapar konkurrens 
och leder till att det ställs högre krav på kommunen. Det är inte bara positivt med en ökad 
privatisering. Det ger ingen garanti för att omsorgen blir bättre och det kan snarare vara 
tvärtom eftersom företagens syfte är att göra en stor vinst. Omsorgen kan då bli lidande och 
även personalen som jobbar inom det privata.  
 
Som ett förslag på fortsatt forskning föreslås följande: 

• Är det någon skillnad på ett kommunalt respektive privat äldreboende utifrån 
personalens upplevelse av trivsel, delaktighet och arbetsmiljö? 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Kön, anställningsform, tjänstgöringsgrad, tid som anställd, utbildning, huvudsakliga 
arbetsuppgifter, avdelning. 
 
Delaktighet och inflytande 
1. Känner du att du kan vara med påverka hur ditt arbete läggs upp/arbetet utförs? Ge 
exempel. 

2. Får du vara med och fatta beslut som gäller olika förändringar på arbetsplatsen? På 
vilket sätt kan du påverka detta? 

3. Får du vara med och bestämma vilka arbetstider du ska ha? Hur ser gruppens 
organisering ut?  

 
Arbetssituationen 
1. Är du nöjd med dina arbetsuppgifter? Vilka arbetsuppgifter är bra/mindre bra? 
2. A. Hur definierar du stress på din arbetsplats? B. Vad upplever du som stressigt? C. 
Hur yttrar sig stressen för dig? D. Kan du hantera stressen? 

3. Har du möjlighet att ta ut dina raster? Varför inte? 
4. Har du någon gång varit sjukskriven pga arbetsrelaterade orsaker? 
5. Känner du att du kan utvecklas i ditt arbete? 
6. Har ni någon möjlighet till fortbildning? Ge exempel. 
7. A. Hur löser ni eventuella konflikter i arbetsgruppen? B. Finns det någon möjlighet till 
konflikthantering? 

8. A. Upplever du ditt arbete som psykiskt påfrestande? Ge exempel. B. Finns det 
möjlighet att få stöd i dessa situationer? C. Finns det tid till sorgebearbetning och stöd 
vid dödsfall? 

 
Trivsel och sammanhållning 
1. Känner du att det är en bra arbetsmiljö här? På vilket sätt, vad är bra och vad är mindre 
bra. 

2. Har du tid att kunna gå undan till tex. personalrummet vid behov? (Finns det möjlighet 
till vila) 

3. Upplever du att du får uppskattning från din chef?  
4. Hur upplever du din relation till dina medarbetare?  
5. Upplever du att du får uppskattning för det arbete du utför, av arbetskamrater, ledning, 
anhöriga och boende? 

6. Upplever du att ditt arbete är intressant? Utveckla… 
7. Tycker du att detta är en bra arbetsgivare? 
8. Vad är det viktigaste för att du ska trivas på din arbetsplats? 

 
 


