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SAMMANFATTNING

Syftet med studien var att öka förståelsen för hur personalen upplever den psykosociala 

arbetsmiljön på ett särskilt boende som drivs i privat regi. Studien genomfördes på ett särskilt 

boende i en norrländsk kommun. För att uppnå syftet har undersökning genomförts med en 

kvalitativ ansats och data har samlats in via intervjuer. Intervjuerna har varit av öppen karaktär och 

frågeställningar har varit: Vilka möjligheter har personalen till medbestämmande? Vilka 

utvecklingsmöjligheter finns när det gäller karriär och kompetensutveckling? Vilka 

personalaktiviteter som inte är arbetsrelaterade förekommer? Hur planerar och organiserar det 

privata vårdföretaget arbetstiderna?

En intervjuguide med övergripande teman kopplade till forskningsfrågorna har använts.

Frågorna har indelats i fyra områden: medbestämmande, möjligheter till karriär och 

kompetensutveckling, personalaktiviteter och arbetstider. 

Resultatet visar att det stora flertalet av informanterna känner sig delaktiga och anser sig ha 

inflytande över sin arbetssituation. Samtliga informanter tycker att de vidareutvecklas i någon form

och en del upplever att de har viss möjlighet att göra karriär. Överlag är informanterna nöjda med 

de fritidsaktiviteter som finns inom förtaget och ingen ger uttryck för att sakna någon speciell typ 

av aktivitet. Det som verkar vara värdefullt för både företaget och de anställda är den friluftsdag 

som anordnas eftersom informanterna upplever att de lär känna sina medarbetare från en annan 

synvinkel och detta ger i sin tur utrymme för att sammanhållningen i gruppen stärks. Personalen 

arbetar var tredje helg. De flesta upplever att arbetstiderna på helgerna är intensiva pga. av låg 

personalbemanning och att arbetspassen är långa, trots detta är alla informanter nöjda med sina 

arbetstider.

Nyckelord: New Public Management, psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljölagen, 

medbestämmande, personalaktiviteter, arbetstid, särskilt boende.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to increase the understanding of how staff at a privately run nursing home 

experience their psycho-social work environment. The study was conducted at a nursing home in a 

municipality in the north of Sweden. In order to achieve the purpose of the study data has been collected 

through qualitative interviews. The interviews have been of open character and the following questions 

have been answered: What possibilities are there for staff to participate in decision making? What 

possibilities are there for gaining higher levels of knowledge/skills and advancement? What staff 

activities are there, that are not strictly work related? How does the private employer plan and organise 

work hours?

The survey is attached to an interview guide with all embracing themes. The questions are divided in 

four areas: participation in decision making, development of skills and advancement, staff activities and 

work hours.

The result shows that the majority of informants feel that they participate in decision making and can 

influence their work situation. All of the informants are of the opinion that they develop their skills in 

some form and some experience that they have opportunities of advancement. In general, the informants 

are content with the leisure activities provided by the employer. None of the informants express any need 

for additional activities. What seems valuable to both employer and the employees is the annual outdoor 

sports day. The informants say that they get to know their colleagues in a different context and this, in 

turn, strengthens the solidarity and unity in the group. The staff works every third weekend. Most of the 

employees experience weekend duty as intense due to long working hours and insufficient staffing, 

despite this all the informants are satisfied with their working hours. 

Key word: New Public Management, psycho-social work environment, working environment law, 

participate in decision making, staff activities, work hours, nursing home.
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INLEDNING

Från slutet av 1990-talet har det blivit allt vanligare att kommunerna överför äldreomsorgen till 

entreprenad och genom detta kan erbjuda valfrihet för de äldre. Motiven är främst att öka 

mångfalden beträffande antalet aktörer och skapa större konkurrens inom äldreomsorgen. Lika 

positiva är inte Svensson och Edebalk (2001) som anser att konkurrensutsättningen inte lett till 

någon revolutionerande förnyelse av äldreomsorgen. Enligt författarna kan detta ha sin förklaring i 

att entreprenörerna ofta tagit över verksamhet som initierats av kommunen och att man arbetar 

vidare på samma sätt som tidigare. Även i de fall då entreprenörer själv valt att starta och driva ett 

äldreboende, är det mestadels efter samma koncept som boenden med kommunalt 

huvudmannaskap, hävdar författarna.

Som motsats visar en studie som Svenska Kommunalarbetarförbundet (1998) har initierat, att 

privata vårdgivare överlag anses ge personalen mer ansvar, har en mindre hierarkisk organisation 

som innebär färre chefer och mindre administration. Dessutom anses privata arbetsgivare vara mer 

kostnadsmedvetna och vara bättre på att belöna prestationer. Till dessas nackdelar är lägre 

personaltäthet och högre ställda krav på personalen i jämförelse med en anställning i kommunal 

regi.

Andra motiv till att överlåta ansvaret för äldreomsorg på entreprenad anser Andersson (2002)

är att den krympande kommunala ekonomin inneburit skärpta krav på effektivitet och att de 

kommunala monopolen har börjat brytas upp. Detta innebär, enligt författaren, att den ökade 

andelen av privata aktörer kan förklaras med att kommunerna har anpassat sig till att 

konkurrensutsätta delar av sin verksamhet. Exempelvis har andelen äldre som bor i särskilt boende, 

och som drivs på entreprenad, ökat successivt, från 11,3 procent år 2000 till 13,7 procent år 2006 

(Socialstyrelsen, 2008). Utredaren i frittvalsutredningen (SOU 2008:15) föreslår att en ny lag om 

valfrihet införs, lagen om valfrihet (LOV). Syftet med lagen är att den ska reglera vad som gäller 

för de kommuner men även landsting som vill konkurrenspröva sina verksamheter

Ett flertal kommuner har ansett att det bästa sättet att effektivisera äldreomsorgen är att 

privatisera den till en viss del, medan andra privatiserar full ut. Fridolf (1993) menar att oavsett 

vilket synsätt kommunerna har, måste de ange vilka krav de ställer på en alternativ entreprenör. 

Dessa krav ska politikerna utforma utifrån Socialtjänstlagen, (SFS 2001:453) och kraven ska sedan 

finnas med i de avtal som skrivs med en tydligt utformad målsättning för verksamheten. 

I maj 2007 invigdes en driftsentreprenad med privat vårdgivare som utförare inom ett 

äldreboende i en norrländsk kommun. Driftsentreprenad innebär enligt Fridolf (1993) att 

kommunen fortfarande är huvudman och därmed ansvarig för verksamheten, men att själva 

utförandet görs av någon extern part. De privata ägarna kan vara privatpersoner men även olika
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organisationer. Ett boende som lagts ut på driftsentreprenad drivs av en utförare som har fria 

händer gällande beslut och utformning av verksamheten så länge den håller sig inom 

socialtjänstens lagar och ramar (SFS 2001:453).

Det har gått ett och ett halvt år av den treåriga avtalstiden sedan den aktuella verksamheten 

startades. Det är därför av intresse att ta reda på personalens uppfattning om arbetsmiljön och deras 

möjligheter till individuell utveckling.

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur personalen upplever den psykosociala arbetsmiljön 

på ett särskilt boende som drivs i privat regi. Fokus kommer att vara på medbestämmande, 

möjligheter till karriär och kompetensutveckling, personalaktiviteter och arbetstider. Utifrån detta 

kommer studien att fokusera på följande frågeställningar:

– Vilka möjligheter har personalen till medbestämmande?

– Vilka utvecklingsmöjligheter finns när det gäller karriär och kompetensutveckling?

– Vilka personalaktiviteter som inte är arbetsrelaterade förekommer?

– Hur planerar och organiserar det privata vårdföretaget arbetstiderna?

BAKGRUND

Ädelreformen (Prop, 1990/91:14), introducerades 1992 och hade till syfte att bl.a. ge den äldre 

befolkningen möjligheten att få sina omsorgsbehov tillgodosedda i eget boende. Det var 

landstingen som var ansvariga för de äldres sjukvård innan Ädelreformen trädde i kraft och de 

äldre som hade behov av omvårdnad bodde ofta på sjukhem under sista levnadstiden. Enligt 

Svensson och Edebalk (2001) fick kommunerna i och med reformen ett samlat ansvar för 

långvarig service, vård och omsorg om alla äldre utskrivningsklara och färdigbehandlade patienter 

som skrevs ut från sjukhusen. Dessa ansågs inte vara en god miljö för de äldre, då man satsade mer 

på de medicinska än det sociala stödet och servicen. Det satsades istället på nya hemliknande 

boendeformer och tanken var att de äldre skulle få mer valfrihet, trygghet och integritet vad gällde 

vård och omsorg. För att nå dessa mål byggdes servicehus, ålderdomshem och sjukhem om för att 

likna vanliga bostäder och hyreskontrakt infördes. Dessa boendeformer bytte också benämning och 

samlades under det gemensamma namnet särskilda boenden.

Vidare beskriver författarna upphandlingen av äldreomsorg, som den process genom vilken 

kommunen begär in anbud på ansvaret av en verksamhet och därefter väljer entreprenör. 

Upphandlingen regleras av lagen om offentlig upphandling, (LOU, SFS 1992:1528) som träder i 

kraft först när ett anbudsförfarande initierats och syftar till att värna konkurrensneutraliteten i den 

fortsatta processen. Lagen i sig innehåller inga tvingande krav på att upphandling ska ske eller att 

processen måste leda till att en privat utförare väljs. LOU anger att den upphandlande kommunen 
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måste välja det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt när hänsyn till kvalitet, 

företagskompetens, mm vägts in i bedömningen. Kommunen är alltså inte skyldig att ta det 

billigaste anbudet, men kommunen måste kunna visa vilka andra relevanta faktorer som tagits i 

beaktande.

Almqvist (2006) hävdar att efter det borgerliga regeringstillträdet 1991 fick konkur-

renssättning och privatisering större genomslagskraft. De kommuner som hade ett borgerligt styre 

gjorde starka markeringar av att öka konkurrensen genom att bredda inslagen av privata 

entreprenörer och uppmuntra privata alternativ inom vård och omsorg.

Privat regi: New Public Management

I slutet av 1990-talet hade New Public Managementfilosofin introducerats i flera kommuner, men i 

olika omfattning. New Public Managementrörelsen kan karaktäriseras som ett paraplybegrepp vad 

gäller förändringar inom den offentliga sektorn enligt Almqvist (2006). Det skulle vara ett mycket 

omfattande arbete att analysera hela New Public Managementrörelsen. Den delen av New Public 

Management, nedan kallad NPM, som detta avsnitt kommer att koncentreras på, är konkurrens och 

privatisering av offentlig verksamhet.

Almqvist (2006) anser att med konkurrensutsättning menas att den offentliga verksamhetens 

monopol avskaffas och privata aktörer tillåts komma in på marknaden. I likhet med Svensson och 

Edebalk (2001) anser han att der är ett vanligt sätt att försöka effektivisera organisationens 

verksamhet och detta leder till att enheterna inom organisationen konkurrensutsätts. Hotet i sig 

fungerar som en pådrivare för att tvinga verksamheterna till rationalisering och tillvägagångssättet 

leder också till att verksamheten blir billigare att utföra, men inte nödvändigtvis mer effektiv. 

Almqvist (2006) hävdar å ena sidan att det handlar ofta om effektivitetsökning genom personal-

och kapitalnedskärningar som i sin tur kan resultera i en försämring av kvalitén. Å andra sidan 

anser han att effektiviteten höjs genom en decentralisering eftersom besluten då kommer närmare 

de anställda. Dessa har då större chanser att uppfatta problem och möjligheter. Får personalen rätt 

stöd har de tillfälle att tänka ut bästa möjliga lösning på problem som kan uppkomma. Upp-

finningsrikedomen ökar med decentralisering, då idéer om förnyelse i de flesta fall inte kommer 

från ledningen utan från de anställda. Detta beror enligt författaren, på den kontakt dessa har med 

kunderna. Den sista fördelen med en hög grad av decentralisering, är enligt författaren att det 

skapar ett stort engagemang och hög moral vilket leder till en större produktivitet. När anställda 

känner att de får vara med och fatta viktiga beslut, att deras åsikter värderas högt, stimuleras de att 

göra ett bättre arbete.

Förespråkare av NPM är b.la Osborne och Gaebler (1994) som riktar kritik mot att den 

offentliga sektorn lägger tyngdpunkten på regler och budgetramar istället för att fokusera på de 
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uppgifter som verksamheten har. Lösningen på detta menar de är en offentlig verksamhet där 

entreprenörskap råder. På detta sätt lösgör man sig från reglerna och budgetanslagen, för att göra 

de anställda fria att själva definiera och utföra sitt uppdrag. Även Christensen, Lægreid, Roness 

och Røvik (2005) håller med om att en central punkt i NPN rörelsen är att myndigheter och 

organisationer i den offentliga sektorn bör bli mer marknadsorienterade, med andra ord införa 

privata marknadsmekanismer i den offentliga verksamheten. Detta genom att exempelvis utnyttja 

effekterna som konkurrens kan få för effektivitet och kostnader. I största mån försöker man i första 

hand att decentralisera stora och komplicerade organisationer till mindre enheter. Detta 

kombineras sedan med konkurrens, dels inbördes mellan offentliga organisationer, dels mellan 

offentliga organisationer och privata företag.

Osborne och Gaebler (1994) menar att klara fördelar med en decentraliserad offentlig 

förvaltning är flexibilitet, effektivitet, kreativitet och produktivitet till följd av en höjd moral. 

Styrkan att genom decentralisering skapa en överlägsen flexibilitet återspeglas av det faktum att 

alla beslut inte behöver ta lång väg genom en hierarki för att bli godkända. Detta hjälper också 

cheferna som slipper att sätta sig in i varje litet eller stort ärende utan kan rikta in sig mer på sin 

ledarroll. Kunderna blir också som tidigare nämnt nöjda genom att de fortare får reda på de beslut 

som fattas och man uppfattar inte organisationen som trög. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en röd tråd för NPM är att den offentliga sektorn bör styras 

mer som den privata, vad gäller affärsmässighet och effektivitet.

Den psykosociala arbetsmiljön

Begreppet psykosocial arbetsmiljö är delvis svårdefinierat. De sociala och organisatoriska 

förhållandena på en arbetsplats speglar den psykosociala arbetsmiljön. Dessa förhållanden kan 

t.ex. utgöras av arbetsuppgifternas innehåll, samarbetet mellan arbetskamrater och arbetsgivare, 

medbestämmande eller möjligheten att påverka sin personliga utveckling visar 

arbetsmiljöutredningens betänkande (SOU 1976:2). Eriksson och Gustavsson (2002) hävdar 

att den psykosociala arbetsmiljön kan delas in i tre kategorier. Den första består av arbetets 

innehåll och karaktär, den andra handlar om arbetets organisation, som innefattar den anställdes 

möjligheter till kontroll. Den tredje består av de sociala relationerna i arbetet, främst socialt stöd. 

Detta gör att dessa tre kategorier: arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd kan sammanfattas med 

begreppet psykosocial arbetsmiljö.

Iseskog (2000) påtalar att avgörandet för hur arbetsmiljön utvecklas är hur arbetet organiseras 

och styrs och om arbetstagaren har möjlighet att påverka vad, hur och när arbetsmomenten ska

genomföras. Arbetsorganisationen är grunden för det sociala livet på arbetsplatsen och en bra 

organisation ger glada och motiverade arbetstagare. Utredarna i SOU (1976:2) anser att det sker ett 
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samspel mellan den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och påtalar att: ”den fysiska miljön ger 

ramen för den sociala och samtidigt påverkas den psykiska miljön av värderingar och anspråk hos 

dem som arbetar där. Tillsammans bildar alla dessa typer av faktorer till det totala sammanhang i 

vilket arbetet bedrivs” (s, 133).

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen, (AML, SFS 1977:1160), ska ses som en ramlag. Detta innebär att den tar upp de 

grundläggande reglerna, uppger vem som har ansvar och befogenheter och talar om hur 

arbetsmiljöarbetet ska fungera. AML kompletteras med föreskrifter som meddelats med stöd av 

lagen. Dessa bestämmelser anger närmare vilka specifika krav inom de olika områdena som skall 

uppfyllas (Ahlberg, 2006). Andra författare som Ericsson och Gustafsson (2002) anser att lagen 

även bör ses som ett stöd i arbetet med att utveckla en god arbetsorganisation, som ger den 

anställde en chans att utvecklas i sitt arbete. Enligt 2 kap 1 § AML femte och sjätte stycket, är de 

grundläggande kriterierna för en god arbetsmiljö att arbetet ger ”variation, social kontakt och 

samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter”. Arbetsförhållandena ska dessutom 

ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och yrkesmässigt ansvar 

(SFS 2003:365). Även Angelöv (2002) anser att goda relationer på arbetsplatsen och god 

kollegialitet kan förebygga att människor känner sig isolerade. Enligt AML är en bra 

arbetsorganisation ett skydd mot överutnyttjande, utbrändhet och stress, anser Iseskog (2000).

AML 3 kap. 2a § handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som innebär att 

arbetsgivaren i det dagliga arbetet ska uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska 

och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. Det gäller att upptäcka och ta 

hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet, 

skriver Ahlberg (2006). Författaren påtalar att arbetsgivaren ska planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett systematiskt sätt som medverkar till att arbetsmiljön tillfredsställer de 

föreskrivna kraven för en god arbetsmiljö.

Resultaten från en studie i ett mindre tillverkningsföretag som Hedlund och Pontén i 

samarbete med Arbetslivsinstitutet (2006) genomförde visar att det systematiska miljöarbetet kan 

förebygga att arbetstagarna drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av 

arbetet. Dessutom ökar trivseln och engagemanget på arbetsplatsens, vilket sin tur ger företaget ett 

gott anseende, och arbetsplatsen kan lättare rekrytera och behålla sin personal.

Medbestämmande: Samverkansavtalet

Lagen om medbestämmande, (SFS 1976:580) har som syfte att öka de anställdas delaktighet och 

inflytande. Enligt Kareld och Petersson (2003) är det samma tanke som finns i samverkansavtalet 

från 1992 inom kommuner och landsting. Författarna beskriver samverkansavtalet som ett centralt 
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ramavtal, som ger möjligheter till en ökad delaktighet för de anställda genom ett direktinflytande 

istället för ett representativt inflytande via facket. Dessutom lägger samverkansavtalet en större 

tyngd på att inflytandet handlar om ett bredare spektrum av frågor och inte som tidigare enbart 

sådant som rör en viktigare förändring. Samverkansavtalet syftar till att reglera arbetsmiljö och 

medbestämmande, som en del i den löpande verksamheten. För detta krävs att samverkan sker på 

olika nivåer, på individnivå genom ett direktinflytande via utvecklingssamtal och på gruppnivå 

genom arbetsplatsträffar. Dessa är en mötesplats och ett viktigt forum för samverkan och 

delaktighet på arbetsplatserna.

Som motsats menar Paul, Niehoff och Turnley (2000) att, när ledningen för en arbetsplats 

börjar arbeta med metoder för att öka de anställdas inflytande så skapas förväntningar hos 

medarbetarna. De menar att ju mer delaktiga medarbetarna blir desto mer ökar deras förväntningar 

på graden av inflytande, vilket kan medföra orimliga förväntningar på arbetsgivaren. Detta innebär 

enligt dem att medarbetarna aldrig kommer att bli nöjda med graden av delaktighet. För att 

arbetsgivaren således ska kunna uppfylla kravet på detta, måste arbetsgivaren ständigt öka 

medarbetarnas möjligheter till delaktighet, något som i praktiken inte låter sig göras. Thylefors 

(2004) för ett liknande resonemang i sin studie bland statligt anställda och menar att endast ett fåtal 

upplever sig ha tillräckligt med inflytande. Hon menar dessutom att personer som tillfrågas om 

inflytande uppger att det bland annat önskar att kunna vara med och påverka utvecklingen på 

arbetsplatsen i större omfattning.

Karriär och kompetensutveckling

Den forskning som handlar om karriär och kompetensutveckling fokuseras på att mäta och jämföra 

olika individers möjligheter till utveckling i olika grupper och organisationer. Eftersom en 

forskningsfråga behandlar upplevelsen av karriär och utvecklingsmöjligheter finner jag inte dessa

studier relevanta i detta sammanhang. Le Grand (1993) har i en studie för ett antal år sedan funnit 

att chanserna till att göra karriär är sämre för de delar av den offentliga organisationen vars 

verksamhet består av vård och utbildning, det vill säga områden som är kvinnodominerade. Han 

stödjer sin studie på teorier som utgår från att de organisationer som satsar på sina medarbetares 

utveckling också får en högre produktivitet. Edling och Sandberg (1993) hävdar att hierarkiskt 

strukturerade organisationer bidrar positivt till personalens utvecklingsmöjligheter i och med att 

det finns möjligheter att klättra i organisationen. I organisationer där besluten inte är centraliserade 

utan fattas på den lokala arbetsplatsen är utvecklingsmöjligheterna större liksom där arbete i 

huvudsak utgörs av lagarbete. Bang (1999) skriver att anställda idag vill ha mer än bara lön för sitt 

arbete. Personalen har insett att det är en stor del av livet som tillbringas på arbetet och har alltså 

krav på trivsel och vill ha möjlighet att tillgodose flera andra behov på sin arbetsplats.
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Ordet karriär har många betydelser och en traditionell syn på innebörden skriver Ashburner (1994) 

är att bli befordrad och flyttad uppåt i hierarkin i företaget. Att lönen följer med uppåt och att man 

får en ökad frihet i arbetet ingår också i konceptet. En annan definition av begreppet karriär är hur 

den definieras i dag och författaren menar att det är en bredare utveckling av kunskap och 

erfarenhet som omfattar hela arbetslivet.

Kompetensutveckling har länge varit synonymt med utbildning av personal men på senare tid 

har dock begreppet vidgats. Kompetensutveckling är enligt Svensson (2002) ett sätt att förkovra 

personalen och detta kan ske på många olika sätt. Han nämner som exempel utveckling inom 

ramen för det vardagliga arbetet, arbetsrotation, arbete i projektgrupper, personligt engagemang, 

ny teknik eller genom olika fortbildningssatsningar i form av traditionella kurser eller satsningar på 

teambuilding. Fürth, Holmberg och Larsson (2007) visar i en undersökning som handlar om 80-

talisternas syn på attraktiva arbetsplatser att det är viktigt att ha ett arbete där personalen utvecklas. 

Lärandet är en nyckelprocess i utvecklingen mot hållbara arbetsplatser och ett ständigt lärande 

stärker de anställda och därmed även organisationen, anser Gatu (2006). Även han hävdar att an-

ställda vill ha ett arbete som tillåter dem att utvecklas och få kunskap och kompetens. Han menar 

även att kompetensutveckling är en viktig del av en välmående arbetsplats.

Personalaktiviteter

Ett flertal företag arbetar aktivt för att motivera sin personal för att de ska trivas på arbetsplatsen 

genom till exempel belöningar som inte är av ekonomisk art. Dessa belöningar är ofta 

företagsgemensamma för att stärka gemenskapen. Alla motiveras inte av pengar, och lön är inte 

den viktigaste faktorn när det gäller arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation anser Rubenowitz 

(2004). Dessutom anser han att de bästa lösningarna för att de anställda ska vara motiverade inte 

behöver vara kostsamma för företaget. Svensson (2001) håller med och även han menar att pengar 

inte är alltid den viktigaste motivationsfaktorn utan det är minst lika viktigt att bli uppskattad och 

att trivas på arbetsplatsen. 

Att utforma och använda sig av ett belöningssystem i en organisation syftar enligt Jäghult 

(2005) till att bättre ta tillvara de anställdas kompetens och resurser så att företaget stärks och blir 

mer konkurrenskraftigt. Belöningssystem är till för att motivera till ett önskvärt beteende, få 

människor att prestera mera, behålla kompetent personal, skapa motivation samt styra mot 

verksamhetens mål. Arvidsson (2005) diskuterar för och nackdelar med individuella respektive 

kollektiva belöningar och kommer fram till att om man belönas individuellt är det störst chans att 

man får sina egna behov tillfredställda. Belöningen är alltså baserad på den enskilde individens 

prestation. Risken med individuell belöning är att det kan hämma samarbetet kollegor emellan, 

vilket i slutändan inte är lönsamt för företaget. En kollektiv belöning delas ut till en grupp och dess 
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gemensamma prestation och kan, enligt författaren främja samarbetet och ansvarskänslan mellan 

de anställda. Nackdelen att anställda åker snålskjuts på sina medarbetare ökar samt att risken är 

större att belöningen inte tillfredställer alla anställdas olika behov.

Angelöw (2002) anser, att det är vanligt bland företag att de erbjuder sina anställda medicinsk 

kontroll, friskvård, fysisk träning och möjlighet till avslappning och massage. Dessvärre hävdar 

han att företagen satsar mycket mer på att förebygga och bota ohälsa än på hälsofrämjande arbete. 

Andra grundläggande orsaker till framgång för att få en friskare arbetsplats är vikten av att det 

finns ett positivt klimat på arbetsplatsen menar författaren.

Arbetstid 

Den tid som den anställde tillbringar på arbetet är den anställdes arbetstid och Åteg, Hedlund & 

Pontén (2004) påstår att möjlighet till fasta arbetstider och tider som går att påverka är av 

betydelse. Fasta tider innebär enligt författarna att den anställde är medveten om att arbetet startar 

och slutar vid en viss tid. Då den anställde kan ha inflytande över sin arbetstid innebär det att 

denne kan påverka arbetstidens omfattning, fördelning över veckan, flexibilitet och ledighet. Vilka 

arbetstider som är attraktiva varierar. De som uppger att dagtidsarbete gör arbetet tilltalande menar 

att det underlättar när den anställde har barn samt att skiftarbete inte ger en möjlighet till en 

kvalitativ fritid. Det finns även de som menar att skiftarbete är attraktivt. Dessa personer uppger att 

fördelarna med detta är högre lön samt längre sammanhängande ledighet. 

Om en anställd har inflytande över den egna arbetstiden bidrar det enligt Angelöw (2002) till 

att den anställde känner sig delaktig och upplever att han har ett inflytande i beslutsprocessen. 

Flexibla arbetstider har i en undersökning utförd av Bazen, Lucifora, & Salverda (2005) visat sig 

vara viktigt för ett attraktivt arbete. Dessutom framhåller de arbetsmodeller som gör att 

arbetstagarna får större möjlighet att styra över utformningen av sin arbetstid, dvs. vilken tid eller 

dag som personalen vill och kan jobba.

METOD

I den här delen redogörs för hur studien har genomförts. Delar som tas upp är planering av studien, 

tillvägagångssätt vid datainsamling, intervjuer, urval och avgränsningar, analysens genomförande,

etiska reflektioner samt en metoddiskussion.

Tillvägagångssätt vid datainsamling

För att uppnå uppsatsens syfte har undersökningen genomförts med en kvalitativ inriktad ansats. 

Dessa studier är ofta, enligt Kvale (1997) deskriptiva och beskriver ett fenomen eller en upplevelse 

av något slag. Av detta följer att frågeställningarna ofta innebär att man frågar vad, hur, och varför 

snarare än hur mycket som vid en kvantitativ undersökning. Kvalitativa intervjuer passar bäst när 
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förståelse för människors sätt att resonera eller agera eftersökts, eller när man vill särskilja eller 

urskilja varierande handlingsmönster (Kvale, 1997; jfr Trost, 2005, Hartman, 2004). Genom de 

kvalitativa intervjuerna ges möjlighet att förstå informanternas upplevelse av arbetsmiljö och den 

individuella utvecklingen på arbetsplatsen. 

Planering av studien

Den inledande fasen påbörjades våren 2008 genom att en PM som blev granskad av handledare, 

opponenter och examinator skrevs. Dessutom inleddes den empiriska studien genom att 

telefonkontakt togs med enhetschefen på det särskilda eboendet och därefter skickades ett kort 

följebrev (Bilaga 1) där syftet med studien presenterades och där informerades att de ur personalen 

som var intresserade kunde anmäla sig till enhetschefen. Under hösten 2008 skickades ytterligare 

ett följebrev till de ur personalen som anmält sitt intresse att delta i studien. I detta följebrev 

tackades de som visat intresse att delta och informerades bl.a. om att de skulle bli uppringda för att 

boka tid och plats för intervjuerna (Bilaga 2).

Intervjuer

Det empiriska intervjumaterialet har samlats in under två veckor hösten 2008. Två intervjuer 

genomfördes per dag, detta för att dessa inte skulle bli rutinmässiga. Parallellt med 

bandinspelningarna har anteckningar förts för att lättare kunna gå tillbaka i materialet och ta upp 

saker som behövde mer förklaring. Intervjuerna har inletts med relativt ovidkommande frågor för 

att etablera kontakt och få informanterna att slappna av. Jag delgav samtliga informanter syftet 

med studien och till sist fanns möjlighet för ytterligare frågor och funderingar.

En intervjuguide (Bilaga 3) med övergripande teman kopplade till forskningsfrågorna har 

använts och guiden har också att innehållit några mer specifika områden, för att vara till stöd vid 

intervjutillfällena. Vid utformandet av intervjuguiden har hjälp hämtats från böcker som har 

behandlat intervjumetodik, eftersom syftet var att göra undersökningen så genomtänkt och tydlig 

som möjligt. En anledning till att en intervjuguide bör användas är, enligt Hartman (2004), att 

samtalet ska stanna inom det tilltänkta området. Kvale (1997) benämner den här typen av intervju

halvstrukturerad. Alla intervjuer har spelats in och intervjuerna har tagit mellan 45 och 60 minuter 

att genomföra. 

Enligt Lantz (2007) ska områdena i intervjuguiden vara öppna för att informanten ska få 

möjlighet att ta upp och verkligen visa vad han/hon har för ståndpunkter. Strävan har varit att 

försöka formulera frågorna på ett så lättförståeligt och enkelt sätt som möjligt för att undvika 

missförstånd. Dessutom har noggrannhet med att endast ställa en fråga i taget och undvika nega-

tioner ytterligare beaktas, med stöd av Trost (2005).
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Ansträngningar har gjorts för att inte låta min förförståelse vara ett hinder för att objektivt 

identifiera det väsentliga i informanternas beskrivning. Detta framställer Lantz (2007) som att ha 

en öppenhet för den intervjuades upplevelser. I likhet med Lantz anser Kvale (1997) att den 

kvalitativa intervjun är ett bra instrument för att få en beskrivning av intervjupersonernas 

erfarenheter. På detta sätt kan dessa förmedla sin situation, ur sitt eget perspektiv och med egna 

ord, vilket studien också syftar till att återge.

Den personal som har visat sitt intresse att bli intervjuade är sex kvinnor i åldrarna 35-53 år.

De har arbetat som undersköterskor mellan 15 och 30 år inom äldreomsorgen. Samtliga 

informanter har arbetat inom den kommunala äldreomsorgen innan de har börjat sin anställning 

hos det privata vårdbolaget. Äldreboendet består av totalt tre avdelningar och personalen arbetar på 

samtliga avdelningar efter ett förutbestämt schema. De som arbetar på boendet är, sjuksköterskor 

och undersköterskor samt en enhetschef. Bland undersköterskorna har två gruppchefer anställts. 

Samliga har haft möjlighet att söka dessa gruppchefstjänster och gruppchefsrollen är bl.a. att 

ansvara för bemanning, arbetsledning och medarbetarsamtal.

Urval och avgränsning

Urvalet har begränsats till ett äldreboende i en norrländsk kommun. Kvale (1997) anser att man i 

samband med en kvalitativ studie arbetar med ett litet urval av personer. Forskaren undersöker 

dessa samband utifrån ett bestämt syfte medan man vid kvantitativa studier har ett större urval för 

att se olika mönster generellt. När det gäller urvalet av informanter tycker Hartman (2004) att det 

är viktigt att skaffa sig kännedom om dem som ska intervjuas. Författaren menar att ett

ändamålsenligt urval innebär att forskaren söker efter bestämd kunskap och väljer att intervjua de 

personer som kan delge den kunskapen. Eftersom jag tagit kontakt med personerna som hade

anmält sitt intresse till enhetschefen innan intervjuerna, har jag sett möjligheter att få viss 

kännedom om dem jag skulle intervjua. 

Eftersom arbetsmiljöfrågor är ett omfattandet ämne har jag tvingats att begränsa mig till 

medbestämmande, karriär och kompetensutveckling, personalaktiviteter samt arbetstid.

Analysens genomförande

Innan analysarbetet påbörjades märktes samtliga intervjuer med ett nummer. Den analysmetod 

som har valts är en metod som används för att beskriva innehållet i det berättade, kvalitativa 

materialet genom att ta fram det karaktäristiska ur innehållet som Kvale (1997) förespråkar. 

Det bandade intervjumaterialet har skrivits ner ordagrant och analyseras. De texttextenheter 

som svarade mot syfte och frågeställningar har identifieras, markerats och stödord har skrivits ut i 

marginalen. Nästa moment har varit att utgå från orden som skrivits ner och försökt att 

kategorisera dessa i ett dokument, därigenom fick jag en bättre översikt och hittade relationerna
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mellan dem. Koncentrationen har varit på det som är mest framträdande och som förekommer ofta, 

samt det som verkade vara en viktig del i deltagarnas liv. Kategorier med liknande innehåll har 

sedan sammanförs till bredare kategorier så kallade huvudkategorier. Dessa kategorier är

medbestämmande, karriär och kompetensutveckling, personalaktiviteter och arbetstider.

Etiska reflektioner

Studien har utgått från Vetenskapsrådets huvudkrav för forskningsetiska principer vilka bl.a. 

Gustafsson, Hermerén och Peterson (2005) redogör för. Dessa är informations-konfidetialitet-

nyttjande-och samtyckeskravet. Innan intervjuerna har blivit aktuella har berörd personal genom 

brev informeras om att intervjun är en del av en uppsats i utbildningen på sociala 

omsorgsprogrammet och att samtalen kommer att spelas in på band. Detta har känts viktigt 

eftersom människor kan känna olust när de blir inspelade och detta kan, enligt Kvale (2005) 

hämma den som blir intervjuad. 

Personalen har blivit informerad om att bandinspelningarna kommer att raderas efter det att 

studien är genomförd. Vidare har deltagarna upplysts om att personliga uppgifter rörande dem 

kommer att bearbetas konfidentiellt, vilket innebär att jag så långt det är möjligt skyddar deras 

identitet. Detta gjordes i enlighet med rekommendationer av Trost (2005). Materialet kommer inte 

att lånas ut eller nyttjas av andra än mig och min handledare. Deltagandet är helt frivilligt och kan 

när som helst avbrytas. 

Metoddiskussion

Medvetenhet finns om att urvalsförfarande inte är det ultimata då enhetschefen i studien har 

kännedom om vilka informanterna är eftersom de anmält sitt intresse att delta till henne. Detta kan 

också påverka resultatet då informanterna kanske inte vågar utrycka alltför negativa åsikter. Det 

finns dock alltid en risk vid genomförande av en intervjustudie att endast positiva personer deltar 

då man som forskare måste ta hänsyn till den etiska aspekten gällande frivillighet. Jag ansåg inte 

att det kunde göras på något annat sätt eftersom enhetschefen måste ge sitt godkännande till 

intervjuerna då dessa utfördes på informanternas arbetstid. Det gick inte heller begära att alla 

informanter skulle ställa upp på sin lediga tid när de inte kunde få någon ersättning utan ansåg att 

det var att föredra att utföra intervjuerna på arbetsplatsen på arbetstid. Eftersom informanterna 

hade fått kännedom om att jag arbetar som enhetschef kan detta ytterligare vara en vara en orsak 

till att informanterna kände sig begränsade att uttrycka sig kritiskt eftersom det kan finnas en 

rädsla att deras åsikter skulle kunna avslöjas.

Denna halvstrukturerade intervju, har trots dessa eventuella begränsningar lett till att 

informanterna har gett sin syn på upplevelse av medbestämmande, karriär och 



17

kompetensutveckling, personalaktiviteter och arbetstider. De har även getts tid att fundera på sina 

svar samt att följefrågor har kunnat ställas för att klargöra vad de menar.

Reliabilitet inom kvalitativ forskning handlar, enligt Kvale (1997) om pålitlighet av resultaten 

och de mätverktyg forskaren använt. Medvetenhet om att den metod som har valts gör det nästan 

omöjligt att få samma resultat om intervjuerna upprepas. Eftersom det är informanternas 

upplevelse som efterfrågas så kan de ha ändrat sig till nästa gång intervjuerna sker. 

Kvalitativ forskning handlar enligt Kvale om forskarens skicklighet att ifrågasätta, granska 

och teoretiskt tolka sitt material. Utifrån erfarenheter anses att arbetet med det insamlade 

materialet har använts omsorgsfullt och strukturerat. Frågorna som används vid intervjuerna kan 

kopplas till syftet och frågeställningarna och med detta kan arbetet anses ha undersökt det som var 

tänkt med studien.

PERSONALENS UPPFATTNING OM MEDBESTÄMMANDE

I avsnittet nedan redogörs för personalens upplevelse av delaktighet och inflytande. Här beskrivs

personalens upplevelse av information, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning.

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande definieras av forskare på varierande sätt, de flesta fokuserar dock på en 

överflyttning av makt och ansvar nedåt i organisationen skriver Paul, Niehoff & Turney (2000). 

Dessutom anses delaktighet och inflytande för medarbetarna i arbetslivets organisationer ha 

positiva effekter på produktivitet och arbetstillfredsställelse enligt författarna.

Samtliga informanter svarar att de kan vara med och påverka sitt arbete till stora delar. En av 

dem tycker att vissa frågor som hur personalen exempelvis lägger upp sin arbetsdag kan de vara 

med och påverka i stor utsträckning. Däremot anser hon att de är självklart att de övergripande 

målen för verksamheten ska förankras högre upp i organisationen men hon känner sig delaktig i 

processen att påverka vägen till hur de ska nå de uppsatta målen. Detta enligt följande utsaga:

Vi bestämmer ju mycket tillsammans men sen bestäms det ju mycket ovanför ändå men vi får 
ju vara med att bestämma hur vi lägger upp dagen. Men ett större beslut kommer ju uppifrån
(…) givetvis. Det ska ju komma direktiv uppifrån vad vi har för mål men hur vi når dom målen 
det tycker jag vi får vara mycket med och bestämma.

En annan informant säger att det är upp till alla i personalgruppen att tycka till och att 

möjligheterna att få sin röst hörd kan de bl. a utnyttja på de arbetsplatsträffar som de har varje 

månad. Hon säger att: ”Kommer man inte på arbetsplatsträffar så är man inte med och 

bestämmer.” och tillägger: ”Vi är väldigt öppna och törs säga vad vi tycker.” Samliga informanter 
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berättar att en i personalgruppen har varit ansvarig för att utforma det schema som finns på 

äldreboendet. Detta framgår av följande: ”Det är ju en i personalen som har gjort våra scheman. Vi 

är jättestolta faktiskt” En annan informant säger: ”Vad som är bra är att en i personalen har gjort 

våra scheman och dom är bra.” En annan möjlighet att påverka hur verksamheten ska bedrivas är i 

de olika så kallade inflytelseråd som finns. Majoriteten av informanterna anser att det är alldeles 

för många råd på boendet och en av informanterna säger: ”Åh, fråga inte mig hur många råd vi har. 

Jag vet inte.” En annan informant uttrycker det så här:

Jag förstår inte att alla dessa råd ska finnas. Ja, jag vet inte hur många råd vi har. (Hm) Jag 
fattar inte ens själv varför vi har så många råd. Jag vet ju inte knappt vad det finns för råd.

Det finns också informanter som är positiva till att det finns olika ”råd” och menar att inget ramlar 

mellan stolarna. En informant ger exempel på att hon gett förslag till kostrådet om att beställa in 

den fetare mjölken till de gamla som ligger i riskzonen för undernäring.

När det gäller planerad ledighet förs alltid en diskussion bland dem som ska arbeta den aktuella 

dagen om det är möjligt att avkorta arbetstiden för vikarien eller om det rent av är möjligt att inte 

alls ta in någon vikarie. Detsamma gäller även vid kortare frånvaro då det finns möjlighet att styra 

om arbetet och kanske vänta med exempelvis duschningar av de boende till en annan dag då 

personalen är fulltalig. I kontaktmanskapet ingår förutom att inhandla varor till dem som bor på 

äldreboendet att en timme i veckan göra något speciellt med den boende. Här har personalen stor 

möjlighet att påverka vad de anser är lämpligt att göra. Det kan exempelvis vara att utföra 

manikyr, att läsa tidningen eller gå ut på promenad.

Information

Att tillgodogöra sig information och sprida den vidare har i alla tider varit väsentligt för att kunna 

utvecklas och fungera tillsammans i samhället, på arbetet och i övriga relationer i vår vardag

skriver, Bang (1999). All dokumentation när det gäller de boende sker i ett dataprogram som heter 

safe-doc. Det är ett program som alla känner sig nöjda med och som dessutom är användarvänligt. 

Det fungerar så att allt som skrivs om de boende sker i en databas. All personalen kan läsa vad 

t.ex. sjuksköterskorna, enhetschefen-, rehab- och omsorgspersonalen skrivit. En informant hävdar 

att:

Jag kan inte säga att det visste jag inte. Det funkar inte så. Jag måste gå in och titta. Det är min 
skyldighet helt enkelt. Dessutom förekommer självklart muntlig överrapportering vid byte av 
personal.
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Enhetschefen skriver ett veckobrev om aktuella saker som händer på äldreboendet och 

informationen i veckobreven samlas i en pärm på varje avdelning. En informant upplever att om 

man är intresserad så får man den information man vill ha, medan en annan menar att det inte alltid 

fungerar och att viss information aldrig når ut. Som exempel på detta nämner hon: ”När vi får 

någon ny boende så får vi lite information. Man vet ju ingenting om personen.” Samtliga anser att 

de har god insyn i husets ekonomi men en informant anser att det många gånger fokuseras det på 

siffror och utan att analyseras om varför och säger: ”T.ex. nu sist var det ju 8 procents frånvaro 

under sommaren. Varför undersöker man inte varför det?” Andra anser att de har blivit mer 

kostnadsmedvetna när det så tydligt och överskådligt visas hur utgifterna har fördelats som 

framgår av följande:

Vi vet precis hur mycket blöjor vi beställer in. Vi vet ju precis vad vi har för budget. Man ser 
det på ett helt annat sätt när man vet budgeten. Man måste ju försöka hålla. Ibland är de ju på. 
Det finns inte det och det finns inte det. Vi väntar med det ett tag. De [skrattar] klarar sig med 
det ett tag. Man blir ju prismedveten. Det blir man.

Samtliga informanter känner att de är väldigt delaktiga och tar stort ansvar när det handlar om 

boendets ekonomi. Några anser att det periodvis blir alldeles för mycket prat om att spara men 

samtidigt har de en viss förståelse till varför de ska spara. Alla informanter svarar att de är mer 

motiverade att tänka ekonomiskt när ett eventuellt överskott blir kvar inom äldreboendet och inte 

som tidigare när de upplevde att pengarna som blev över reglerade andra verksamheters budget.

Medarbetarsamtal

Kareld och Pettersson (2004) anser att det är den närmaste chefen som skall genomföra samtalet 

med varje medarbetare. Chefen ansvarar för att samtalet kommer till stånd och att det genomförs 

på ett bra sätt. Ledningen organiserar och driver medarbetarsamtalen, men både chef och 

medarbetare har ett gemensamt ansvar för genomförande och resultat.

De medarbetarsamtal och även lönesamtal som genomförts har skett med de två gruppchefer 

som arbetar på boendet. Deras uppdrag är att vara en länk mellan personalen och medarbetaren.

Alla utom en informant upplevde det som svårt och problematiskt att ha denna typ av samtal med 

sina kollegor, ”eftersom de är undersköterskor och gör en större del av sitt jobb tillsammans med 

oss personal på golvet. Vi står ju som sida vid sida i det dagliga.” Alla informanter utom en önskar

att i fortsättningen ha denna typ av samtal med sin enhetschef. En beskriver upplevelsen av 

samtalet så här: ”Jag tyckte inte det kändes riktigt bra. Ärligt. Handen på hjärtat. Jag tyckte inte 

det. Det är ju inte det enklaste att kunna ta och diskutera och leda ett samtal.” Alla informanter 

utom en upplever olika dilemman med dessa samtal med gruppcheferna. Dessa svårigheter handlar 
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om kombinationen att ena stunden vara kollegor och i nästa stund företräder arbetskamraten 

arbetsgivaren. Dessutom upplever någon av informanterna bristande kompetens att genomföra 

samtalen.

Arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffen beskrivs av Kareld och Peterson (2004) som ett forum för att hantera 

verksamhetsfrågor, delaktighet, inflytande, arbetslaget och det praktiska arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsplatsen. Den definieras som ett forum för dialog mellan medarbetarna och chefen för att 

gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. 

Arbetsplatsträffen beskrivs vidare som ett forum för information, erfarenhetsutbyte, 

problemlösning och beslutsfattande. 

Det privata vårdföretaget har månatliga arbetsplatsträffar. Dessa är beslutande möten och det 

som bestäms på mötena gäller fortsättningsvis. En av de intervjuade tycker att mycket av det 

missnöje om olika beslut som tidigare ventilerats vid kaffebordet har avtagit eftersom de flesta vet 

att de faktiskt haft sin chans att påverka det som beslutats vid mötet . Hon säger:

Kommer man inte på arbetsplatsträffar så är man inte med och bestämmer. Du kan inte sitta 
och säga vid kaffebordet sen. För det hjälps inte. Det som är bestämt på en arbetsplats(…)det 
är bestämt.

Alla anser att arbetsplatsträffarna är välstrukturerade med bestämda fasta punkter. Dessutom finns 

alltid möjlighet att ta upp övriga frågor. Dessa frågor kan lämnas in i förväg eller så är det fritt att 

ställa frågorna vid mötets slut.

Sammanfattning

Att delaktighet är ett brett begrepp som påverkas av många faktorer är uppenbart efter att ha 

intervjuat informanterna. Upplevelsen av delaktighet kan skilja sig mycket mellan olika individer i 

samma miljö. Sammanfattningsvis känner det stora flertalet av informanterna att de är delaktiga 

och anser sig ha inflytande över sin arbetssituation. Orsaken till att det finns olika åsikter om 

upplevelsen av de så kallade inflytelseråden kan vara flera. En tänkbar anledning kan vara att det 

handlar om nya sätt att arbeta och nya former för samverkan. Eftersom vårdföretaget endast har 

varit i drift i ca ett och ett halvt år är det möjligt att med tidens gång kommer de allra flesta av 

informanterna att uppskatta och tydligare se fördelarna med de olika råd för inflytande och 

medbestämmande som finns på äldreboendet.

Informationsutbytet är enligt de flesta väl fungerande på arbetsplatsen. Det framkommer att 

informanterna upplever att de får en bra, tydlig och överskådlig information över hur stor budget 

som finns att tillgå och hur pengarna har använts. När det handlar om sjukfrånvaron så skulle man 
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kunna tolka det som om att personalen funderar över om all sjukfrånvaro är legitim eftersom de 

inte fått reda på varför sjukskrivningarna har ökat med 8 % under sommarmånaderna. Intressant är 

att fundera på vad som gör att inte all information når ut trots att både databaser och 

informationspärmar finns tillgängliga på äldreboendet? En möjlig orsak kan vara att personalen 

upplever svårigheter att använda datorn som arbetsredskap. 

Företaget har en ambition att arbeta i en decentraliserad vårdorganisation där gruppcheferna 

har som uppgift att avlasta enhetschefen. Eftersom alla informanter utom en upplever olika 

svårigheter att genomföra dessa samtal med gruppcheferna så kan frågan ställas om företaget har 

kännedom om hur dessa samtal upplevs bland de anställda? Den tolkning som kan göras är att 

enhetschefen borde få annan hjälp av gruppcheferna än dessa medarbetarsamtal. Samtalen sätter 

personalen i en märklig och obekväm situation. På företagets hemsida står det att de som arbetar 

inom företaget har ett starkt engagemang. Detta engagemang beskrivs vila på en människosyn som 

utgår från att alla är individer med olika behov och önskemål. Denna människosyn borde ju gälla 

för både kunder och medarbetare.

Sammanfattningsvis kan sägas att intervjupersonerna är nöjda med arbetsplatsträffarnas 

utformning och innehåll. Informanterna upplever arbetsplatsträffarna som ett forum för att få gehör 

för ett redan fattat beslut eller möjlighet att rådgöra om och hur i så fall ett beslut skall genomföras. 

Dessa träffar visar på en kultur kännetecknad av god information, öppen stämning, konstruktiva 

diskussioner, praktisk problemlösning och en vilja att sätta verksamheten i centrum enligt Kareld 

och Peterson (2004).

PERSONALENS UPPFATTNING OM KARRIÄR, KOMPETENSUTVECKLING OCH 

MOTIVATIONSHÖJANDE ÅTGÄRDER

I det följande beskrivs personalens uppfattning om utvecklingsmöjligheter, och 

motivationshöjande åtgärder och avsnittet avslutas med en sammanfattning.

Utvecklingsmöjligheter/fortbildning

Utbildning är enligt Angelöw (2002) en medveten process som har som syfte att höja den allmänna 

kompetensen hos enskilda individer, eller hos en grupp av individer. Det handlar om att investera i 

olika former av lärande och att tillåta och uppmuntra anställda att använda sin kompetens.

Samliga informanter tycker att de har fått mycket utbildning i samband med att vårdföretaget 

etablerade sig på orten. Några informanter anser att det var väldigt intensivt när företaget startade

när det gällde information och utbildningstillfällen. Stundtals upplevde någon att: ”vi fick så 

mycket information just den här tiden att det känns att man har glömt bort hälften”. En annan 

informant menar att de anställda inte alltid kan kräva att de ska ha en viss utbildning utan är 

personalen intresserad av något speciellt så finns alltid möjligheten att förkovra sig på fritiden. En 
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tredje informant upplever att personalen har möjlighet att delta i utbildningar och inspirationsdagar 

men att de själva måste vara aktiva och komma med förslag på vad de vill ha för utbildning. En 

person uttrycker att: ”Vi utvecklas hela tiden. Vi gör ju det” och syftar på att den arbetsrotation 

som förkommer mellan avdelningarna. Sammantaget verkar personalen tycka att de får tillräckligt 

med utbildning och att arbetet är utvecklande och medger ytterligare möjligheter till 

kompetensutveckling.

Karriär

Organisationer är uppbyggda strukturer som även om de vill kalla sig moderna ofta har sin form 

från en hierarkisk modell anser Ashburner (1994). Strukturen påverkar de människor som arbetar i 

den och många individuella beteenden och attityder har ett starkt samband med hur organisationen 

ser ut. En annan orsak har att göra med de förväntningar och framtida utsikter som någon har i en 

organisation och kan bestå av karriärstegar, hur många olika karriärvägar som är möjliga, vilka 

utmaningar som finns och hurdan tillgång man har till utveckling och belöningssystem. 

Vidare menar författaren att det finns människor som inte värderar ansvar och deltagande 

särskilt högt. De har en lägre självkänsla och ser inte sina prestationer som något speciellt. De 

söker självuppfyllelse utanför arbetet och som motsats till detta finns det människor som har högre 

framtidsvisioner och självkänsla. Dessa människor anser att arbetet är ett viktigt intresse i livet och

de är tävlingsinriktade och hängivna organisationen, vars mål de tror på. De jämför sig med andra 

uppåt i organisationen och blir otåliga och missnöjda när det inte händer något. De ser arbetet som 

en möjlighet att utvecklas och växa i. Ingen av informanterna har haft en tanke på om de har 

möjlighet att göra karriär inom företaget trots att möjligheten ges att arbeta som gruppchef. En 

informant är osäker och säger: ”Jag vet inte om jag skulle vilja bli befordrad. Nog ger dom så 

mycket gamlingarna (…) Så jag vet inte om jag skulle vilja vara någon annanstans än på golvet.”

En annan informant anser att hon har bättre utvecklingsmöjligheter inom det privat företaget än 

inom kommunen och menar att det handlar om att vara aktiv och framåt. Ytterligare en annan 

håller med och säger att: ”Men nog tror jag givetvis att om man är jätteengagerad och är beredd att 

t.ex. byta arbetsplats och nog kan man säkert stiga upp i graderna på det sättet.” Samtliga 

informanter tycks uppfatta att de har möjligheter att göra karriär i någon form men det finns också 

någon som verkar sakna intresse för detta.

Motivationshöjande åtgäder

Arvidsson (2005) anser att syftet med belöningssystem är att motivera till beteenden som är 

önskvärda för företaget, och därmed säkerställa effektiviteten i verksamheten. Belöningar kan 

enligt författaren vara yttre och inre belöningar. Den yttre belöningen beskriver författaren något

förenklat som sådana belöningar som förmedlas av någon annan i form av t.ex. bonuslön. När det 



23

gäller inre belöningar är det organisationen som skapar förutsättningarna för dessa genom arbetssätt, 

kultur och ledarskap men författaren tydliggör att det är bara individen själv som kan uppleva inre 

belöningar.

Samtliga informanter är tydliga med att några penningbelöningar inte existerar. En informant

upplever att de ofta får veta att de gjort ett bra arbete. En annan har samma uppfattning och upplever 

att alla är bättre än tidigare på att se varandra och ge beröm och säger:

Chefen är väldigt duktig på att tala om att vi har varit duktiga. Vi gör ett bra jobb. Vi är väldigt 
duktiga på att berömma varandra. Det är vi liksom (hm) som att kunna säga att det faktiskt 
varit en bra dag och så där. Jag tycker vi har blivit bättre på att se varandra, det har vi. Men 
några andra morötter det har jag då inte sett faktiskt.

Företaget bjuder samliga anställda på frukt och kaffe varje dag. Vid juletid har de blivit bjudna på 

ett julbord, däremot har de inte fått några julklappar. Det bidrag på 300 kr som personalen får till 

att köpa arbetsskor uppskattas av samtliga. Ingen av informanterna räknar in arbetskläder som 

något som är motivationshöjande, utan de anser att det är en självklarhet att företaget ska erbjuda 

sina anställda arbetskläder. Detta enligt följande utsaga: ”Det är helt förkastligt att inte ha 

arbetskläder. Det ser inte snyggt ut när personalen går med gamla urtvättade t-shirtar. Det ger ju ett 

annat intryck om man är bättre klädd.” En slutsats av ovanstående resonemang är att företaget ger 

förutsättningar för att personalen ska ha möjlighet att uppleva inre belöningar.

Sammanfattning

Samtliga informanter känner att de vidareutvecklas i någon form. Dagens arbetsliv och samhälle 

ställer nya krav på livslångt lärande och kompetensutveckling. Kompetensutveckling är nödvändig 

i en värld som ständigt förändras och även en förutsättning för verksamhetens utveckling.

Tolkningen av denna studie är att personalen upplever att vårdföretaget ger sina medarbetare chans 

att utveckla sin kompetens, samtidigt som det krävs att personalen tar egna initiativ.

Sammanfattningsvis kan sägas att vissa av informanterna upplever att de har viss möjlighet 

att göra karriär men intressant är att diskutera om svaren sett annorlunda ut om frågan ställts enbart 

till män? Aschburner(1994) hävdar att det finns människor som har en lägre självkänsla och inte 

ser sina prestationer som något speciellt och en koppling till det författaren påstår kan göras till det 

svar en av informanterna ger där hon upplever att de som bor på äldreboendet ger så mycket och 

hon inte vill vara någon annanstans än tillsammans med dem

Det framgår att informanterna inte förväntar sig monetära belöningar. Däremot är den inre 

belöningen att få känna sig uppskattad något som många upplevde som positivt. Inom alla 

verksamheter är det av vikt att medarbetarna är tillräckligt motiverade för att inte brista i 

engagemang och service. Motivationen är det som driver människor till att agera på ett specifikt 



24

sätt och slutsatsen är att företaget är en bra bit på väg när det handlar om motivationshöjande 

insatser för sin personal. 

PERSONALENS UPPFATTNING OM FRITIDSAKTIVITETER, FRISKVÅRD OCH 

ARBETSTIDER

Nedan kommer personalens uppfattning om fritidsaktiviteter, sammanhållning, friskvård och 

arbetstider att beskrivas. Avsnittet kommer som att tidigare att avslutas med en sammanfattning.

Fritidsaktiviteter och sammanhållning

Samtliga informanter berättar om den friluftsdag som företaget ordnar två gånger om året för

personalen. Denna aktuella dag åker all personal ut till ett närliggande friluftsområde och grillar 

korv och promenerar runt en naturstig. Den är väldigt uppskattad och någon informant menar att 

det samtidigt är en möjlighet att lära känna varandra. Detta visar följande citat: ”Nu hade vi 

friluftsdag i går. Det var riktigt kul faktiskt, man lär ju som känna varandra på ett annat sätt 

liksom.” Det kan konstateras att kostnaden för denna typ av aktivitet är relativt låg men 

informanternas upplevelse av mervärdet att få lära känna varandra har en viss betydelse.

Andra aktiviteter som förekommit är att de under våren har haft en gambiansk afton. En av 

medarbetarna är från Gambia och han lagade maten medan företaget stod för ingredienserna och 

drycken hade de blivit sponsrad av från ett företag som finns på orten. Enligt Angelöw (2002) är 

samhörigheten en viktig förutsättning för att må och fungera bra. En väl fungerande 

sammanhållning är en betydelsefull komponent för att skapa arbetsglädje och ett positivt 

arbetsklimat.

När det gäller sammanhållningen i personalgruppen anser de allra flesta att den är väldigt bra. 

En informant tycker att vissa ur personalgruppen har blivit tystare på personalmötena än tidigare 

men har egentligen inget svar på varför hon upplever det så. Hon uttrycker: ”Visst har det blivit 

tystare nu när det är privat. Jag vet inte varför men jag upplever det så.” Vissa av de anställda 

umgås även privat men naturligtvis inte alla. Någon upplever att alla i personalgruppen har så olika 

förutsättningar för att kunna umgås på fritiden och säger:” Vi har ju så olika förutsättningar att 

kunna umgås på fritiden. Har man små barn eller är ensamstående så är det ju svårare.” Det som 

framkommer är att de allra flesta tycker att sammanhållningen i personalgruppen är bra men någon 

upplever att personalens åsikter är begränsade i jämförelse med när kommunen stod för driften av 

verksamheten. Men denna person kan inte peka på någon konkret orsak till varför hon upplever det 

så.



25

Friskvård

Friskvårdsatsningar är ytterligare en framgångsrik strategi och en lönsam investering för att skapa 

friskare arbetsplatser hävdar Angelöw (2002). Alla som arbetar inom företaget får ett 

friskvårdbidrag på 1000 kr/år. Detta bidrag kan utnyttjas på många olika sätt. Det kan vara allt från 

rökavvänjningskurser till att få möjlighet att köpa diverse träningsredskap från företagets hemsida 

eller att få delar av ett träningskort subventionerat. Hälften av informanterna har inte utnyttjat 

friskvårdsbidraget. Anledningarna är olika men någon säger:” Jag har ju själv hemma en 

spinningcykel.” Ytterligare en annan säger: ” Friskvård är nog ingenting för mig.” En av 

informanterna uttrycker att även om man inte använder sitt friskvårdbidrag så kommer det till nytta 

för alla i personalen genom att det finns möjlighet att använda pengarna till andra typer av 

friskvård och hälsosatsningar och säger:

Om man inte själv vill använda pengarna kan man ge tillbaka dem till avdelningen. Vi var flera 
som inte hann utnyttja pengarna förra året och av de pengarna har vi köpt in en massagestol.

Två hälsoinspiratörer har anställts inom personalgruppen och deras uppgift är att föreslå olika 

friskvårdsaktivieter. För att nämna några så har möjlighet att springa Vårruset erbjudits och 

tidigare har det startat en grupp i stavgång. Just nu har de som vill ur personalgruppen erbjudits en 

stegräknare och priser bland de som valt att använda stegräknare kommer att delas ut längre fram 

under året.

Schema/Raster

Enligt Åteg, Hedlund & Pontén (2004) spelar arbetstiden stor roll för hur vi mår och bör ligga på 

en rimlig nivå. Det är inte bra om arbetet hindrar att ta del av fritidsaktiviteter, kultur, att umgås 

med familjen och sköta vår hälsa. Författarna anser att det är viktigt för alla människor att ha raster 

och pauser för att förebygga stress och ohälsa. När personalen på arbetsplatsen har raster och 

pauser skapas tid till reflektion och möjlighet för personalen att bl. a återhämta sig. Under rasterna 

bör det finnas tillfälle till gemenskap med någon annan ur personalen. Dessa tillfällen att mötas är 

en förutsättning för att skapa trivsel och det i sin tur ger personalen trygghet.

Samliga informanter är nöjda med sitt schema och att de dessutom endast behöver arbeta var 

tredje helg. Dessutom upplevs det positivt bland de intervjuade att de kan vara långlediga från 

fredag-söndag tre helger av fyra. Någon säger: ”Vi är jätteglada över våra scheman.” En annan 

uttrycker: ”Jag är jättenöjd att jobba var tredje helg. Utav mina fyra lediga helger så är jag ledig tre

helger med tre dagars ledighet.” Helgerna som de arbetar upplevs som långa och dessutom är 

personalstyrkan reducerad. En informant bekräftar detta och säger:
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Jag känner då att jag jobbar helg för då är man mindre personal. Skiften är långa 7 till17 på 
lördag och en delad tur på söndag Helgerna är det ju kort med folk. Det är de. Så då vet man 
vad man gör.

Ytterligare en informant upplever det ibland svårt att hinna ta ut sin rast då de arbetar helg. Hon 

brukar inte alltid heller säga till att hon inte hinner ta ut rasten och säger: ”Många diskuterar att för 

att vi ska få behålla det här schemat som är så bra så måste vi ställa upp.” Men hon säger att hon 

anser att raster är en självklarhet och att de givetvis inte kan ställa upp på vilka villkor som helst.

Frågan är varför denna informant inte tar ut sin rast? Det kan bero en sorts press gentemot kollegor 

eller så kan det vara så att arbetets karaktär omöjliggör vedertagna raster.

Sammanfattning

Överlag är informanterna nöjda med de aktiviteter som finns inom förtaget och ingen ger uttryck 

för att sakna någon speciell typ av aktivitet. Det som verkar vara värdefullt för både företaget och 

de anställda är den friluftsdag som anordnas eftersom informanterna upplever att de lär känna sina 

medarbetare från en annan horisont och detta i sin tur ger utrymme för att sammanhållningen i 

gruppen stärks.

Sammanhållning i grupper är någonting positivt och eftersträvansvärt och personalgruppens 

upplevelse av sammanhållning ger uttryck för att fungera på ett tillfredställande sätt. Företagets del 

i att bidra till att stärka sammanhållningen i gruppen kan vara genom det sätt de markerar och 

uppmärksamma personalen när de har gjort något bra som nämndes tidigare i denna studie.

För alla människor innebär friskvård att vi mår bra och orkar mer. Informanternas totala 

upplevelse av friskvård är att det finns ett stort utbud av aktiviteter. Det som kan lyftas fram och 

diskuteras är varför hälften av informanterna inte utnyttjat sitt friskvårdsbidrag. Eftersom inte 

företaget har låst sig till en friskvårdsanläggning utan det är fritt för personalen att utnyttja 

friskvårdbidraget så kan inte det vara en trolig orsak till att utnyttjandegraden inte är så hög bland 

de intervjuade. Självklart är det bra att de pengar som inte används av personalen går till en 

gemensamma kassa men tänk om det i förlängningen blir så att alla känner sig tvingade att avstå 

från att använda friskvårdspengarna för att de ska ha möjlighet att göra en större investering till 

arbetsplatsen.

Alla informanter är nöjda med sina arbetstider men de upplever att arbetstiden på helgerna är 

intensiva pga. av låg personalbemanning och att arbetspassen är långa. Någon av informanterna 

säger att de inte alltid hinner ta ut rasterna på helgerna. Här kan det upplevas som att personalen 

gör ett val som delvis innebär att de själva omförhandlar arbetstidslagen för att de ska kunna 

behålla sitt schema, som innebär att de arbetar var tredje helg och är långlediga tre av fyra helger.
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SLUTDISKUSSION

För att på bästa sätt fördela de resurser som finns och inte minst för att ge de äldre en god omsorg

med välförtjänt guldkant på livets höst, kommer det att krävas nya organisationslösningar på 

många av de särskilda boendena. Det finns säkerligen många olika varianter på hur dessa 

organisationsändringar kan se ut i olika kommuner. Men i vart fall har ett antal kommuner sedan 

slutet av 1990-talet valt att överlåta ansvaret för att driva äldreomsorg på entreprenad för att på så 

sätt förändra organisationen. Det råder delade uppfattningar bland olika författare om vad 

konkurrensutsättning inom äldreomsorgen inneburit. Svensson och Edebalk (2001) anser att 

konkurrensutsättningen inte lett till någon revolutionerande förnyelse av äldreomsorgen, medan 

studien som Svenska Kommunalarbetarförbundet (1998) påbörjat visar att privata vårdgivare 

överlag anses ge personalen mer ansvar och ha en mindre hierarkisk organisation som innebär 

färre chefer och mindre administration. Dessutom anses privata arbetsgivare vara mer 

kostnadsmedvetna och bättre på att belöna prestationer. Till dessas nackdelar anges lägre 

personaltäthet och högre ställda krav på personalen i jämförelse med en anställning i kommunal 

regi. Almqvist (2006) är ambivalent och menar att konkurrensutsättning å ena sidan att handlar om 

effektivitetsökning genom personal- och kapitalnedskärningar. Å andra sidan anser han att 

effektiviteten höjs genom en decentralisering eftersom besluten då kommer närmare de anställda. 

Flertalet av informanterna i denna studie upplever att de känner sig delaktiga och upplever att 

de har inflytande över sin arbetssituation. Det finns således inga belägg för att i denna studie hålla 

med Paul, Niehoff och Turnley (2000) som anser att ju mer delaktiga medarbetarna blir, desto mer 

ökar deras förväntningar på graden av inflytande, vilket kan medföra orimliga förväntningar på 

arbetsgivaren. 

Det är även svårt med fynden i denna uppsats kunna instämma med undersökning som 

Svenska Kommunalarbetarförbundet (1998) varit delaktiga till och som visar att det är det råder en 

mindre hierarkisk organisation hos privata vårdgivare eftersom vårdföretaget har anställt 

gruppchefer. Dessa fungerar som ett led mellan enhetschef och övrig personal. Visst kan det vara 

så det behövs någon i det dagliga arbetet på avdelningen som har överblicken, någon som kan ha 

möjlighet att svara på arbetsgruppens frågor och som kan fatta beslut om och följa upp att 

uppgifter utförs. Informanterna är nästan samstämmiga och upplever det dock otillfredsställande 

att gruppcheferna ska genomföra medarbetarsamtalen. Om samtalen ska leda framåt och utveckla 

organisationen så är det en fördel att båda parter är så aktiva som möjligt under själva samtalet 

hävdar Angelöw (2002). Författaren anser att det handlar om att var och en ska ta ansvar och ingen 

ska känna rädsla för att ta upp frågor som kan kännas obehagliga och den som ska genomföra 

medarbetarsamtalen bör ha kunskaper i samtalsmetodik och även kännedom i de administrativa 

rutinerna kring samtalen. Informanterna upplever att det är lätt att hoppa över sådant som kan 
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kännas svårt att diskutera när den de har samtalet med en person som ena stunden är kollega i det 

dagliga arbetet men vid medarbetarsamtalen ska företräda arbetsgivaren. Dessutom upplever 

personalen att den de samtalar med inte har tillräcklig kompetens att genomföra denna typ av 

samspråk. Det är därför viktigt att reflektera över vilka arbetsuppgifter som kan delegeras till 

gruppcheferna.

När det handlar om att privata vårdföretag är mer kostnadsmedvetna än de kommunala som 

undersökningen som Svenska Kommunalarbetarförbundet (1998) medverkat till så framgår det i 

denna studie att de anställda har fått mer inblick och insyn i arbetet som helhet och även i den 

ekonomiska situationen, eftersom det görs en budgetuppföljning varje månad som troligen bidrar 

till att kostnadsmedvetenheten ökar. Det verkar uppenbart att personalen måste få insikt i 

budgetarbetet eftersom det annars är tämligen svårt att motivera människor att tänka ekonomiskt 

om de inte har en kunskap hur intäkter och utgifter fördelats.

Det som också framkommer i denna studie är att det inte förekommer monetära belöningar 

inom det privata företaget. Däremot betonas vikten av att belöna prestationer genom olika former 

av uppmuntran och positiva ordalag. Kanske det kan vara något att tänka på att det kostar lite att 

berömma men upplevs som positivt av den eller de som berörs av berömmet. Samtliga informanter 

upplever att de vidareutvecklas i någon form och menar att kompetensutveckling är mer än bara 

kurser och traditionell utbildning. Företaget har genom arbetsrotation fått det stora flertalet av 

informanterna att känna att detta är ett sätt att utvecklas och att lära sig nya saker på. Dessutom 

upplever de att de får möjlighet att se helheten i organisationen i samband med att de arbetar på 

samtliga avdelningar inom boendet. Tidigare studier (Kommunalarbetarförbundet, 1998) visar att 

kompetensutveckling är en viktig framgångsfaktor och detta har vårdföretaget lagt stor vikt vid.

Hur personalen upplever möjligheten till att göra karriär är svårt att svara på. Först och främst 

kan frågan ställas om vad informanterna menar med karriär. Enligt Ashburner (1994) är en 

definition av traditionell karriär när man i sina egna och andras ögon får högre befattningar med 

högre status och högre lön. En annan definition av karriär är enligt samma författare en bredare 

utveckling av kunskap och erfarenhet som omfattar hela arbetslivet. Vissa av informanterna 

upplever att de har möjlighet att göra karriär inom företaget men påtalar att det är upp till den

enskilde att ta egna initiativ. Någon annan visar ointresse och påstår sig inte heller ha något större 

behov av att göra karriär.

Det är lätt att instämma i Rubenowitz (2004) påstående om att de bästa lösningarna för att de 

anställda ska vara motiverade inte behöver vara kostsamma för företaget. Ett sådant exempel är 

den friluftsdag som anordnas av företaget och som upplevs som positiv av samtliga informanter. 

Det framkommer tydligt att det handlar om att erbjuda personalaktiviteter som ökar 
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sammanhållningen i gruppen. Eftersom alla i personalgruppen av olika skäl inte har lika 

förutsättningar att umgås på fritiden så kan olika personalaktiviteter under arbetstid medverkar till 

att öka sammanhållningen i arbetsgruppen. Dessutom får de som är exkluderade att kunna umgås 

på fritiden en rimlig chans att känna samhörighet och delaktighet med de övriga i personalgruppen.

Samtliga informanter är nöjda med sina arbetstider och beskriver att det är en ur 

personalgruppen som implementerat förslag på det schema som finns i dag. Det stämmer med vad 

Almqvist (2006) skriver om att effektiviteten höjs genom en decentralisering eftersom besluten då 

kommer närmare de anställda. Det går att konstatera att personalen är de som är bäst på att veta när 

under dagen som de boende behöver hjälp och att personalens arbetstider styrs av de behov som 

finns bland dem som bor på det särskilda boendet.

Almqvist (2004) och den studie som Svenska Kommunalarbetarförbundet (1998) initierat till 

har till viss del rätt när de påstår att personaltätheten är lägre inom det privata än inom det 

kommunala. Men detta är enligt informanterna av underordnad betydelse eftersom de anser sig ha 

fått bättre arbetstider än de hade tidigare. Det som talar mot detta är att de inte alltid kan ta ut sina 

raster på helgerna men den slutsats som kan dras av detta är att det inte alltid är mer personal som 

krävs utan en omfördelning av befintliga resurser.

En reflektion som har gjorts i samband med analysen av intervjuerna är att informanternas 

svar var väldigt lika och det har varit svårt att finna nyanser. Frågan har tidigare ställts om det kan 

bero på att informanterna fått reda på att jag redan idag arbetar som enhetschef som de inte velat 

svara kritiskt med rädsla för att deras svar skulle avslöjas till deras chef. Kan det vara så att det är 

en kultur som råder på arbetsplatsen där personalen är rädd för att sticka ut och våga säga och 

tycka vad de egentligen menar?

Sammanfattningsvis kan sägas att denna arbetsplats erbjuder möjligheter för de anställda att 

växa och utvecklas både som människor och i sin yrkesroll. En sådan arbetsplats främjar 

engagemang och initiativ, erbjuder kompetensutveckling och delegerar ansvar till personalen. Det 

har detta privata vårdföretaget enligt informanterna lyckats väl med.

Fortsatt forskning

Le Grands studie från 1993 visar att chanserna till att göra karriär är sämre för de delar av den 

offentliga organisationen vars verksamhet består av vård och utbildning, det vill säga områden som 

är kvinnodominerade. Det skulle även vara av intresse att studera om resultatet skulle bli 

annorlunda år 2009 än det resultat han kom fram till 1993. Det hade även varit intressant att veta 

om svaren till frågorna i denna studie som handlar om begreppen karriär, schema/raster och 

fritidsaktiviteter enbart ställts till män vid samma tidpunkt varit annorlunda. Ett annat förslag till 

fortsatt forskning är om upplevelsen av att göra karriär är olika mellan män och kvinnor? En 
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lämplig frågeställning skulle kunna vara om kvinnor har sämre självförtroende och förutsätts vara 

mindre karriärinriktade än män? 
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Bilaga 1

Förfrågan om medverkan i examensarbete

Personalen på ett äldreboende har stora resurser i form av värdefull arbetslivserfarenhet och övrig 

tillgänglig kompetens. Dessa gemensamma resurser skulle kunna tas tillvara och integreras på ett 

vetenskapligt sätt i examensarbetet som kommer att beskriva personalens upplevelser av 

arbetsmiljö och den individuella utvecklingen på ett särskilt boende som drivs i privat regi.

Denna förfrågan gäller intresse av att delta i frivilliga individuella intervjuer som beräknas ta 45-

60 minuter och planeras i september månad. Önskemål finns om att använda bandspelare, för att 

ingen information ska gå förlorad. Ingen annan än jag och min handledare Lena Widerlund 

kommer att ta del av materialet. Samtliga band kommer att raderas efter det att rapporten är 

godkänd. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att ingen kommer att 

kunna känna igen dig i uppsatsen eftersom alla namn tas bort. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att du behöver ange orsaker till detta. Arbetete finns tillgänglig för läsning på 

Luleå tekniska universitets hemsida htpp://www.ltu.se/depts/lib/ från och med vintern 2009.

Jag ser verkligen fram emot att få tillgång till dina erfarenheter. Du lämnar ditt namn och 

telefonnummer till enhetschefen så kommer jag att höra av mig till dig via telefon för att bestämma 

tid och plats för intervjun. Har du frågor går det bra på telefon eller e-post. Detta är ett mycket 

spännande område och ser verkligen fram emot att snart få träffa dig!

Med vänlig hälsning

-------------------------- --------------------------

Ann-Catrin Nyberg Lena Widerlund

Sociala omsorgsprogrammet Universitetsadjunkt/handledare

Tfn: 070-261 32 55 Tfn: 0920 -49 38 58

E-post: anncatrin.nyberg@telia.com                             E-post: lena.widerlund@ltu.se

htpp://www.ltu.se/depts/lib
mailto:nyberg@telia.com
mailto:widerlund@ltu.se


Bilaga 2

Jag är väldigt glad över att jag fått kontakt med dig och ser verkligen fram emot att få tillgång till 

dina erfarenheter när det gäller examensarbetet på Sociala omsorgsprogrammet som kommer att 

handla om dina upplevelser av att arbeta på ett boende som drivs i privat regi. Syftet med min 

rapport är att beskriva personalens upplever av arbetsmiljön på ett särskilt boende som drivs i 

privat regi med fokus på medbestämmande, karriär och kompetensutveckling samt arbetstider. 

Intervjuerna intervjuer beräknas ta 45-60 minuter. Vid intervjuerna kommer jag att använda mig av 

bandspelare, detta för att ingen information ska gå förlorad. Ingen annan än jag och min 

handledare Lena Widerlund kommer att ta del av materialet. Samtliga band kommer att raderas 

efter det att rapporten är godkänd. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

så långt det är möjligt kommer ingen att kunna känna igen dig i uppsatsen eftersom alla namn tas 

bort. Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att du 

behöver ange orsaker till detta. Arbetet finns tillgänglig för läsning på Luleå tekniska universitets 

hemsida htpp://www.ltu.se/depts/lib/ från och med vintern 2009.

Jag kommer att höra av mig till dig via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun i augusti 

och intervjuerna kommer att påbörjas i september. Har du frågor går det bra på telefon eller e-post.

Jag ser verkligen fram emot att snart få träffa dig!

Med vänlig hälsning

-------------------------- ----------------------

Ann-Catrin Nyberg Lena Widerlund

Sociala omsorgsprogrammet Universitetadjunkt/handledare

Tfn:070-261 32 55 Tfn:0920-49 38 58

anncatrin.nyberg@telia.com                                          lena.widerlund@ltu.se

htpp://www.ltu.se/depts/lib
mailto:nyberg@telia.com
mailto:widerlund@ltu.se


Bilaga 3

Intervjuguide

Medbestämmande

Delaktighet/inflytande

Informationsutbytet

Utvecklingssamtal

Arbetsplatsträffar

Karriär och kompetensutveckling

Utvecklingsmöjligheter/fortbildning

Befodring

Motivationshöjande åtgärder

Ny arbetsteknik

Personalaktiviteter

Aktiviteter

Sammanhållning/teambuilding

Friskvård

Arbetstider

Omfattning

Oregelbunden

Flexibel

Raster


