
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Yvonne Johansson 

Examinator: Lotti Ryberg-Welander 

Vi tar hand om andra, vem tar hand om oss? 

 
En kvalitativ studie om personals upplevda arbetsförhållanden vid särskilda 

boenden inom den offentliga och privata sektorn 

Av Sara Jensen 

 

LUNDS UNIVERSITET 

Socialhögskolan 

 

Kandidatuppsats SOPA63 

VT 15 



 
 

Abstract 

Author: Sara Jensen 

Title: We take care of others, who takes care of us? A qualitative studie of staffs perceived 

working conditions at nursing homes in the public and private sectors. [translated title]  

Supervisor: Yvonne Johansson 

The aim of this study is to create an understanding of how caregivers at nursing homes in both 

the public and the private sector working conditions manifests itself from an organization 

theory perspective. The aim of this paper is to describe and analyze how the caregivers in 

elder care experience their working conditions and if the experiences differ depending on 

whether they work in the public or the private sector. The empirical study consists of six 

semi-structured interviews conducted on caregivers at nursing homes in six municipalities in 

southern Sweden. 

The analytical tool used to illustrate the working conditions are Bolman and Deals HR- 

perspective that focuses on the relationships that exist between an organization and the people 

who are active in the organization and how the relationship affects the different parties. The 

study shows that caregivers at nursing homes generally experiences that their working 

conditions are good and that there are no direct differences in working conditions depending 

on whether you work in the public or the private sector. Common to all respondents was that 

they all wish for an extra resource consisting of an extraordinary caregiver in order to perform 

a more qualitative work and have time to sit down and spend time with the elderly. The 

respondents' explanations of stressors were related to the bad conscience and the feeling of 

not being good enough for the elderly. 

Keywords: elderly care, nursing home, working conditions, public sector, private sector.   
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i studien och delat med sig av sina upplevelser.  

Jag vill även tacka familj och vänner som funnits vid min sida och varit ett enormt stöd när 

det har varit uppförsbacke. Utan alla er hade inte denna studie varit möjlig att utföra. 

Avslutningsvis vill jag tacka min handledare Yvonne Johansson.   
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1. Inledning 

Jag har under min studietid arbetat som vårdbiträde på ett särskilt boende (äldreboende) under 

privat regi där klagomål från mina kollegor avseende arbetet i sin helhet är vanligt 

förekommande. Innan min studietid arbetade jag även under en sommar på ett särskilt boende 

under offentlig regi där personalen likaså var missnöjda över arbetet i sig och deras 

arbetsförhållanden. Jag har själv likt mina kollegor upplevt vid åtskilliga tillfällen att mina 

arbetsförhållanden inte varit ultimata på grund av bland annat för stor arbetsbelastning i 

förhållande till andelen resurser, samt ens bristande förmåga att påverka sitt eget arbete. Å 

andra sidan har jag känt mig privilegierad över att få arbeta med vårdtagarna och uppfylla 

deras behov samt att få ta del av de erfarenheter som arbetet med äldre har att erbjuda. 

Lärdomen över att arbeta i team och tillhöra en arbetsgrupp är något jag värdesätter högt och 

finner meritererande inför mitt framtida yrke inom det sociala arbetet.    

 

1.1 Problemformulering 

År 2013 publicerade Yeshiwork Wondemeneh rapporten Stress och låg bemanning i 

äldreomsorgen - Kommunals medlemmar 2012 på uppdrag av fackförbundet Kommunal. 

Studien består av en undersökning som syftar till att ta reda på hur många av Kommunals 

medlemmar som är verksamma inom äldreomsorgen och kan tänka sig att arbeta kvar inom 

verksamhetsområdet de närmsta tre åren. Studien visar att mer än en femtedel (22 %) av 

studiens respondenter inte vill arbeta kvar inom äldreomsorgen utifrån deras upplevelser 

gällande krav som ställs i arbetet, deras chanser till utveckling och inflytande i arbetet samt 

upplevelsen av socialt stöd vid undersökningstillfället (Wondemeneh, 2013). Vidare visar 

studien att det finns ett missnöje hos personalen inom äldreomsorgen vilket hotar 

verksamheter runt om i landet. Inom en verksamhet var det enligt Socialstyrelsens senaste 

redovisade statistik som var hämtad ur rapporten Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2012 

- Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen cirka 86 800 

personer i åldern 65 år eller äldre som permanent bodde i särskilda boendeformer i Sverige, 

vilket motsvarar cirka 5 procent av befolkningen inom det ålderspannet (Socialstyrelsen, 

2013). Socialstyrelsens (2013) siffror visar på att det finns ett behov av en större arbetskraft 

inom äldreomsorgen likt många andra arbeten inom verksamhetsområdet omsorg och sociala 

tjänster (Arbetsmiljöverket, 2014). 
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Tidigare forskning visar på personals ovilja att fortsätta arbeta inom äldreomsorgen likt den 

rapport Wondemeneh (2013) upprättade i uppdrag åt Kommunal. Birgitta Fläckaman (2008) 

redogör i sin doktorsavhandling Work in eldercare: Staying or leaving? – Caregivers’ 

experiences of work and support during organizational changes hur personal inom 

äldreomsorgen ställer sig till att arbeta kvar utifrån hur den verksamhet de arbetar för 

förändras. År 1992 skedde en stor förändring vad gäller arbetet inom äldreomsorgen då 

Kommunallagen (SFS: 1991:900) ändrades. Ändringen av kommunallagen gjorde det bland 

annat möjligt för kommuner att ge i uppdrag till vinstdrivande företag att bedriva äldreomsorg 

i privat regi. I vidareutvecklingen för den privata sektorn inom omsorgsverksamhet kom 2008 

lagen om valfrihetssystem (SFS: 2008:962) där vårdtagarna själv får rätt till att välja sitt 

särskilda boende utifrån antingen den kommunala eller den privata regin. Lagändringen av 

kommunallagen har väckt många starka åsikter runt om i Sverige på olika samhällsplan men 

det finns ännu inget konkret som visar på om lagändringen medfört konsekvenser för varken 

personalen eller vårdtagarna (Hartman, 2011). 

Det beskrivande missnöjet hos personal inom äldreomsorgen och den tidigare forskning som 

gjorts kring personalens egna upplevelser av sina arbetsförhållanden väcker ett intresse hos 

mig att fortsätta fördjupa mig i hur deras faktiska arbetsförhållanden ser ut. Det huvudsakliga 

fokuset i studien kommer att vara att belysa personalen och deras egna upplevelser av hur 

deras arbetsförhållanden faktiskt ser ut på ett särskilt boende idag och huruvida dessa 

upplevelser möjligtvis skiljer sig beroende på om de arbetar inom den offentliga eller den 

privata sektorn, i hopp om att förstå varför en så pass stor andel av personal inom 

äldreomsorgen inte längre vill arbeta kvar inom verksamhetsområdet.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom ett organisationsteoretiskt perspektiv undersöka 

personalens arbetsförhållanden vid särskilda boenden under både privat och offentlig regi 

utifrån personalens egna utsagor verksamma i kommuner belägna i södra Sverige.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur upplever personalen inom den offentliga respektive privata sektorn att deras 

arbetsförhållanden/arbetsvillkor ser ut? 
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- Hur upplever personalen inom den offentliga respektive privata sektorn sin förmåga 

att utföra sina arbetsuppgifter utifrån det särskilda boendets resurser? 

 

2. Kunskap om orienteringsläget 

Min bakgrund som medarbetare på ett särskilt boende är bakgrunden till mitt intresse att 

fördjupa mig i personalens upplevelser av sina arbetsförhållanden, i kombination med mitt 

intresse för den debatt som råder angående vinstfördrivande företag och dess intåg i det 

svenska omsorgsarbetet. För att belysa relevansen av min studie kommer jag i nedstående 

avsnitt redogöra för tidigare forskning gällande äldreomsorgen i offentlig respektive privat 

regi och personalens upplevelser av sina arbetsförhållanden och arbetsvillkor inom 

äldreomsorgen.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Vid mitt sökande av tidigare forskning använde jag mig av (sökbaserna LUBsearch, Libris 

etc) och använde följande sökord: äldreomsorgen, eldercare, äldreboende, nursing homes, 

arbetsförhållanden, working conditions, offentlig regi, public sector, privat regi och private 

sector vilket resulterade i att jag fann relevant svensk forskning inom området.  

Avhandlingen Work in eldercare: Staying or leaving? – Caregivers’ experiences of work and 

support during organizational changes av Birgitta Fläckman (2008)  berör personalen vid tre 

särskilda boenden i Sverige och deras syn på omstrukturering inom verksamheten samt hur 

personalen själva upplever att deras arbetsvillkor påverkas vid omstrukturering. Avhandlingen 

bygger på en två års studie och är en kombinerad studie där både kvalitativa och kvantitativa 

metoder ligger till grund för avhandlingens resultatdel. En del av avhandlingen berör 

anledningar till varför personal vid särskilda boenden väljer att lämna omsorgsarbetet, och 

resultatet visar på att det finns ett flertal olika anledningar till denna utveckling av 

uppsägningar inom äldreomsorgen. Utifrån personalens egna utsagor går det att avläsa att 

anledningarna till att de ha lämnat omsorgsarbetet var huvudsakligen på grund av hur 

verksamheten är strukturerad och hur verksamheten hanterar personalen. Det var dock ingen 

av personalen som hade lämnat på grund av vårdtagarna. Resultaten i avhandlingen är 

följande: att man som personal vid särskilda boende inte blev bekräftad av sin chef eller 

verksamheten för det arbete man utförde och att personalen själva inte kände någon tillit till 

varken sina egna, sina kollegors eller ledningens arbetsrelaterade kunskap. Vidare upplevde 
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personalen att deras arbetsrelaterade kunskap inte togs till nytta eller fick utrymme till att 

utvecklas samt att det fanns brist på utbildning och arbetsförberedande introduktion för 

nyanställda. Dessa faktorer redogörs som ytterligare anledningar till varför personalen själva 

säger upp sig från sitt arbete inom äldreomsorgen. Avhandlingens resultat visar på att det 

finns tre specifika skäl till att personal säger upp sig och dessa är: en alldeles för hög 

arbetsbelastning för den enskilda arbetstagaren, att det sker omfattande 

verksamhetsförändringar och personalens vetskap om att det planeras att göra nedskärningar 

inom verksamheten (Fläckman, 2008). 

Job satisfaction, strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential 

care for older people är en avhandling skriven av Anneli Orrung Wallin (2013). Likt 

Fläckmans avhandling är Wallins (2013) avhandling uppdelad i olika delar och är en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod i form av fokusgruppintervjuer och 

frågeformulär. De olika presenterade delarna visar på att personal vid särskilda boenden 

upplever en större påfrestning då äldre personer nuförtiden bor längre hemma och förflyttas 

först vid senare skeden till särskilda boenden och därmed erhåller dessa vårdtagare mer 

omfattande och tidskrävande vårdbehov. Enligt avhandlingen beror påfrestningarna bland 

annat på personalens ålder och yrkeserfarenhet, den rådande arbetsmiljön, det utförda 

ledarskapet inom verksamheten samt personalens emotionella påfrestning.  Avhandlingens 

resultat visar att om en verksamhet innehar knappa resurser kan detta resultera i stress hos 

personalen, samt att personalens samvete påverkas negativt då den vård man vill erbjuda inte 

kan ges då det finns brist på tid och resurser. Vidare uppgav personalen att det som får dem att 

känna tillfredställelse på arbetet var när de hade tid för möten med vårdtagarna och när de 

kunde erbjuda vård- och livskvalité till dessa. Avhandlingen belyser att det krävs positivt 

arbetsklimat och ett organisatoriskt stöd för att ge utrymme för tillfredställande möten med 

vårdtagarna (Wallin, 2013). 

Karolinska Institutets folkhälsoakademi kom ut med rapporten Arbetsförhållanden, 

levnadsvanor och hälsa inom vård och omsorg – en jämförelse mellan anställda inom 

landsting, kommun och privat sektor i Stockholms län (2009) på uppdrag av Stockholm läns 

landsting. Rapporten berör olika yrkesgrupper inom vård och omsorg varav omvårdnads- och 

omsorgspersonal bestående av bland annat undersköterskor och vårdbiträden. En del av 

rapporten jämför yrkesgrupper inom den offentliga regin och den privata regins och deras 

upplevelser avseende deras hälsa, arbetsförhållanden och levnadsvanor. Insamlandet av 
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empirin till rapporten har skett genom utskickade folkhälsoenkäter samt telefonintervjuer och 

således utgörs studien av en kombination med kvalitativ och kvantitativ metod.  

Vid jämförandet av huruvida de olika yrkesgruppernas upplevelser skiljer sig kring hälsa och 

arbetsförhållanden beroende på om de arbetar som kommunalanställda eller privatanställda 

framkom det att personalen inom kommunala verksamheter upplever sin hälsa vara mer 

nedsatt än vad privatanställda upplever sin hälsa. De största skillnaderna kring hälsan rör 

ihållande trötthet, sömnsvårigheter, oro/nedstämdhet, stress och värk i rörelseorganen. Utifrån 

vad deltagarna uppgett kan det dock fastställas att det inte finns någon större skillnad mellan 

verksamhetstyperna när det gäller det psykiska välbefinnandet, men det är en liten andel fler 

kommunanställda som upplevt sig nedstämda jämfört med de privatanställda. I jämförandet 

av arbetsförhållandena visar det sig att en större andel kommunanställda, likt vid hälsofrågan, 

upplever sina arbetsförhållanden sämre än de privatanställda, men skillnaderna mellan 

verksamhetstyperna är i denna fråga inte anmärkningsvärda. Dock skiljer det sig mellan 

privatanställda och kommunalanställda avseende arbetsförhållanden på så vis att 

kommunanställda upplever sig ha lägre stöd från överordnad, låg belöning, mer tungt 

kroppsligt arbete, upprepad sjuknärvaro och att det sker fler omfattande omorganisationer än 

vad de privatanställda upplever (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009).  

Vid jämförandet av huruvida anställdas inom yrkesgruppen omvårdnads- och 

omsorgspersonal upplever sin hälsa och arbetsförhållanden skiljer det sig beroende på om de 

arbetar inom kommunal eller privat regi, och det framkom även här att personalen inom 

kommunala verksamheter upplever att sin hälsa är mer nedsatt än vad privatanställda 

upplever. De betydande skillnaderna kring hälsa rör ihållande trötthet, oro/nedstämdhet, 

stress, värk i rörelseorganen, upprepad korttidsfrånvaro och sömnsvårigheter. När det gäller 

smärtor och besvär upplever männen inom den privata sektorn detta mer än vad männen inom 

den kommunala sektorn gör, och kvinnorna inom den kommunala sektorn upplever mer 

smärtor och besvär än kvinnorna inom den privata sektorn. När det gäller jämförandet av 

arbetsförhållandena mellan alla yrkesgrupperna visade det sig att de som är anställda inom 

den offentliga sektorn upplever mer negativa arbetsförhållanden än de andra grupperna. 

Vidare upplever de kommunanställda kvinnorna att de får låg belöning i högre grad än de 

privatanställda kvinnorna, dock finns det en liten skillnad gällande männen då de 

privatanställda upplever låg belöning i högre grad än de kommunanställda. Vidare 

framkommer det fler skillnader i den mening att privatanställda män upplever sitt arbete som 

ett högstressarbete, att det görs fler omfattande omorganisationer, att arbetet är ett tungt 
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kroppsligt arbete och att det finns en större obalans mellan privatlivet och arbetet än vad 

kommunanställda män upplever (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009). Gällande 

kvinnornas upplevelser finns det skillnader gällande stöd från arbetskamrater där 

privatanställda upplever sig ha lägre stöd än vad kommunanställda upplever sig ha. 

Sammanfattningsvis visar studien att generellt upplever sig kommunanställda ha mer negativa 

upplevelser av sin hälsa och sina arbetsförhållanden än vad de privatanställda upplever sig ha 

och att ens könstillhörighet spelar roll i huruvida man upplever sin hälsa och 

arbetsförhållanden, och det spelar därmed inte enbart roll inom vilken typ av verksamhet man 

arbetar inom. Vidare hänvisar rapporten till Målqvist (2009) som menar att den nya typen av 

konkurrens inom äldreomsorgen verkar för att personal vid särskilda boenden ställs inför 

högre och mer omfattande krav när det gäller deras arbete i förhållande till både produktivitet 

och effektivitet. De högre ställda kraven kan i sig leda till att den enskilda individen genast 

upplever en större arbetsbelastning och stress i sitt arbete. En annan faktor som redogörs i 

rapporten är hur personal upplever sin hälsa och sina arbetsförhållanden utifrån upplevelsen 

av begränsade resurser och att deras arbete således blir begränsat (Karolinska Institutets 

folkhälsoakademi, 2009).  

 

3. Metod  

I metodavsnittet redogör jag inledningsvis för valet av studiens metod. Vidare redogör jag 

kring urvalsprocessen och mitt tillvågagångssätt under insamlingen av empiri samt 

bearbetningen av denna. Jag reflekterar över den valda metodens förtjänster, begränsningar 

och tillförlitlighet. De hinder jag stött på under processens gång är något jag även jag 

problematiserar och lyfter utifrån ett reflekterande synsätt. Avslutningsvis redogör jag för de 

etiska överväganden jag gjort i förhållande till studien.  

 

3.1 Val av metod 

Då syftet med denna studie är att få ta del av personalens vid särskilda boendens egna 

upplevelser om sina arbetsförhållanden valde jag att använda mig av en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metodens tyngd ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv grundar sig i att den är 

tolkningsinriktad och byggs upp av individers egna utsagor och deras förståelse av den sociala 

verkligheten utifrån deltagares tolkningar av denna i en viss miljö (Bryman, 2008). Jag ville 

genom min studie besvara mitt syfte genom att med hjälp av kvalitativ forskning skapa en 
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förståelse för hur arbetsförhållanden på särskilda boenden upplevs av personalen utifrån deras 

egna tolkningar och utsagor. 

För att på bästa sätt skaffa mig denna förståelse genom personalens upplevelser och 

tolkningar valde jag att använda mig av att intervjua mina respondenter utifrån den 

semistrukturerade modellen. Semistrukturerade intervjuer ger möjligheter till 

intervjupersonen, i detta fall mig, att skapa förståelse för bland annat mina respondenters 

upplevelser, åsikter, värderingar och känslor (May, 2013). Valet av att använda mig av den 

semistrukturerade intervjumodellen framför den strukturerade- och ostrukturerade 

intervjumodellen låg till grund i att man genom semistrukturerade intervjuer kan arbeta och 

bygga upp sin intervju efter specifika teman. Fördelen med en intervju uppbyggd efter teman 

är att respondenterna ges en möjlighet att i sitt svarande vara flexibla och att de till viss del 

kan formulera sig fritt i den mån de vill. Utifrån studien och dess syfte och frågeställningar 

var detta upplägg av intervjuer att föredra då respondenternas svar bestod av upplevelser och 

tolkningar. En annan fördel jag såg med den kvalitativa metoden var att respondenterna, som 

jag tidigare nämnt, till viss mån har möjligheten att tala fritt medan jag som intervjuare kunde 

styra intervjuns innehåll utifrån studien och dess syfte. Vidare fick jag som intervjuare genom 

semistrukturerade intervjuer chans att fånga upp det som respondenterna berättade och med 

hjälp av svaren följa upp med nya frågor (Bryman, 2008). Utrymmet för följdfrågor i en 

semistrukturerad intervju öppnade upp för en mer intimare dialog mellan respondenterna och 

mig som intervjuare och den relation som skapades gav möjlighet för mig som intervjuare att 

få en mer djupgående förståelse av respondenternas egna upplevelser av deras sociala 

verklighet (May, 2013). Vid skapande av relationer har människan en tendens att känna sig 

mer trygg och öppna upp sig vilket jag upplevde till att vara en fördel i förhållande till min 

studie där personalens egna upplevelser ibland kan vara känsliga att dela med sig av.  

Skapandet av förståelsen för mina respondenter och få fram en analys som är av en mer 

subjektiv och djupgående karaktär av personalens egna upplevelser talade mer för den 

kvalitativa metoden än för en kvantitativ metod där grundtanken är att få en generell bild av 

verkligheten och vikten läggs på ett större antal respondenter där siffror har större betydelse 

än ord och upplevelser (Bryman, 2008).   
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3.2 Urval/undersökningspopulation 

Vid insamlingen av empiri till min studie har jag intervjuat personal vid särskilda boenden 

under både offentlig respektive privat regi. Jag fick sammanlagt ihop sex intervjuer med sex 

olika personer varav de både regierna representerades av tre olika respondenter vardera. 

Respondenterna bestod av fem kvinnor och en man, alla inom ålderspannet 22-46 år. Fem av 

respondenterna titulerade sig som undersköterskor och en som vårdbiträde varav fyra var 

tillsvidareanställda, en var deltidsanställd och en var timanställd. 

Grundtanken var att intervjua respondenter som var verksamma inom en och samma kommun 

och att intervjua både undersköterskor och vårdbiträden i olika åldrar för att undersöka om 

deras upplevelser skiljer sig utifrån deras ålders- och yrkeskategorier. På grund av svårigheter 

att få respondenter att delta i studien och att fyra respondenter var verksamma inom en och 

samma kommun valde en person att dra tillbaka sitt deltagande innan intervjuerna utförts, fick 

jag istället tänka om och kontaktade även särskilda boenden i närliggande kommuner runt om 

i Södra Sverige. Jag fick kontakt med mina respondenter via mejlutskick (se bilaga 1 och 2) 

till ett flertal enhetschefer i Södra Sverige med information om studien och dess syfte samt 

informationsblad tillägnat deltagarna. Ett fåtal enhetschefer återkom till mig och som i sin tur 

gav mig kontaktuppgifter till villiga deltagare av studien. Urvalsprocessen resulterade i något 

helt annat en själva grundtanken som var att två särskilda boenden i en specifik kommun 

skulle representeras av tre i personalen som självmant skulle vilja delta i studien och inte på 

enhetschefens begäran, urvalet gick till att bli ett snöbolls- eller kedjeurval vilket inte var den 

huvudsakliga tanken (Bryman, 2008).  

Valet av de slutgiltiga respondenterna grundade sig i att det är personalen vid särskilda 

boendens upplevelser som jag ville skapa en förståelse för utifrån deras tolkningar om deras 

arbetsförhållanden. Syftet är specifikt och studien är endast tillämplig för personal vid 

särskilda boenden. För att underlätta och utifrån mina förutsättningar valde jag att genomföra 

studien genom att intervjua personal på särskilda boenden i Södra Sverige för möjligheterna 

att kunna göra mina intervjuer ansikte mot ansikte och inte över telefon där viktiga aspekter 

som respondentens minspel och kroppsspråk försvinner (Bryman, 2008). Det är svårt att 

skapa en intim dialog på annat sätt än direkta intervjuer. Att kunna ha en intim dialog med 

mina respondenter fann jag viktigt då det kan upplevas som känsligt och obehagligt att berätta 

om hur man som person upplever sin arbetsplats, särskilt om man har något negativt att dela 

med sig av. Om respondenterna känner sig trygga kan det ha en betydelse för studiens utgång 
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då fler följdfrågor kan ställas och på så sätt bidra till en mer djupgående och riktig analys över 

hur personal upplever sina arbetsförhållanden vid särskilda boenden (May, 2013).  

 

3.3 Tillvägagångssättet av intervjuer 

Inför mina intervjuer och insamlingen av empiri utformade jag en intervjuguide (se bilaga 3) 

innehållande frågor framställda utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden är 

uppdelad i sex olika teman: bakgrund, arbetsuppgifter, arbetsförhållanden, arbetsbelastning, 

organisationen och en avslutande sammanfattning. Tre av intervjuerna tog plats på 

respondenternas arbetsplatser, en tog plats hemma hos respondenten och två av intervjuerna 

tog plats hemma hos mig själv. Val av plats fick respondenterna själva bestämma utifrån 

tanken att skapa en trygghet för respondenterna att dela med sig av sina upplevelser. 

Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter där tidskillnaden berodde på hur mycket 

respondenterna själva ville dela med sig. Respondenterna fick innan varje intervjutillfälle ta 

del av de forskningsetiska huvudkraven och att intervjuerna skulle spelas in, men påmindes 

om detta en gång till vid intervjutillfällena där en närmare beskrivning om intervjuns upplägg 

även delgavs. Intervjuerna spelades in med hjälp av två olika typer av diktafoner för att 

säkerställa att allt som sades dokumenterades. För att verkligen säkerställa intervjuernas 

innehåll antecknade jag själv vid sidan av under intervjuernas gång.  

 

3.4 Analys och bearbetning av empiri 

Efter varje genomförd intervju valde jag att omedelbart transkribera den empiri jag insamlat. 

Vid färdig transkribering av alla sex intervjuer kodade jag sedan empirin för att lättare kunna 

bearbeta empirin och skapa en överblick för huruvida jag skulle kunna strukturera upp min 

analys. Kodning är en del av analysarbetet och behöver inte betyda att helhetsperspektivet av 

empirin försvinner om man låter kopplingarna mellan teoretiska begrepp vara kvar, vilka 

utgör en annan del av analysarbetet (Aspers, 2011). För att undvika förlust av 

helhetsperspektivet valde jag att analysera empirin två gånger innan jag började med att koda 

materialet. På så sätt behöll jag kontexten i empirin och kunde sedan fånga upp det jag funnit 

intressant och koda materialet utifrån det (Bryman, 2008). Kodningen strukturerade jag upp 

på följande sätt: efter att jag fått helhetsperspektivet började jag leta kategorier/koder i de 

olika intervjuerna utifrån studiens syfte, frågeställningar och den intervjuguide jag utformat 

som underlag till intervjuernas genomförande. De kategorier/koder jag fann var: personalen 
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syn på sina arbetsförhållanden vid särskilda boenden, personalens syn på arbetsbelastning vid 

omsorgsarbete av äldre och personalens syn på verksamheten och dess betydande roll. 

 

3.5 Metodens förtjänster och begränsningar 

Intervjuer är ett redskap till att förstå hur människor förklarar sin sociala verklighet och hur de 

handlar därefter (May, 2013). Genomförandet av semistrukturerade intervjuer gav mig 

möjligheten att som intervjuare få ta del av respondenternas upplevelser, värderingar och 

liknande utifrån respondenternas egna språkbruk i de svar de känner sig bekväma att ge 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjuer ger respondenten en möjlighet att få berätta 

sitt perspektiv på saker och ting. Samtidigt som intervjuer ger en möjlighet för respondenterna 

att framföra sitt perspektiv finns det en risk att intervjuaren tolkar respondenternas utsagor på 

ett annat sätt än vad respondenten menar (Bryman, 2008). Respondenterna i min studie 

framför sina upplevelser om hur deras arbetsförhållanden ser ut och presenterar sig själv i sin 

yrkesroll. Tanken var att respondenterna skulle ge en riktig presentation av sig själva men det 

är av vikt att ha i åtanke att genom en intervju gavs dem möjligheten att presentera sig själva 

på det sättet de själva ville, och de kunde skapa en egen identitet som inte stämmer överens 

med verkligheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

3.6 Metodens tillförlitlighet 

Då studien är utformad som kvalitativ forskning är det svårt att utifrån begreppet reliabilitet 

motivera metodens tillförlitlighet då reliabilitet är förankrat till den kvantitativa forskningen. 

Reliabilitet berör huruvida en undersökning som gjorts får samma resultat om den görs igen 

och om inte, hur urvalet och tillfälligheter påverkat resultatet (Bryman, 2008). För att ge min 

studie trovärdighet utformade jag en intervjuguide (se bilaga 4) som alla respondenter skulle 

vara benägna att svara på.  På så sätt riskerade jag inte att respondenter kom till tals mer än 

andra utan alla hade samma förutsättningar i sitt deltagande. Vidare för att motivera 

forskningens tillförlitlighet använde jag mig av en diktafon under intervjuerna och undvek på 

så sätt att betydande empiri utesluts (Bryman, 2008).  

Till skillnad från reliabiliteten är validiteten förankrad till både den kvantitativa och den 

kvalitativa forskningen. Validiteten berör huruvida man undersöker det man avser att 

undersöka och att de slutsatser man hade i sin inledning hänger ihop med de slutsatser som 
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uppstått efter insamlingen av empirin (Bryman, 2008). För att nå så hög validitet som möjligt 

informerade jag mina respondenter om studiens syfte och förklarade intervjuns upplägg 

därefter. Jag bestämde mig för att påminna mig själv under arbetets gång och formulerade min 

intervjuguide utifrån studiens huvudsakliga syfte.  

Då jag själv arbetar som vårdbiträde på ett särskilt boende har jag redan en förförståelse över 

hur mina respondenters arbetsförhållanden kan se ut. Utöver den praktiska förförståelsen har 

jag även en teoretisk förförståelse genom att ha agnat genom tidigare forskning kring 

personals arbetsförhållanden vid särskilda boenden. Att ha en förförståelse är en nödvändig 

del till att till nå förståelse (Aspers, 2011). Jag ser min förförståelse utifrån en positiv 

bemärkelse då jag kunde använda mig av denna för att skapa en relation till respondenterna 

samt få inspiration till intervjufrågor utifrån mina egna upplevelser. Det är viktigt att 

poängtera att de finns även brister med min förförståelse och att eventuella förutfattade 

meningar kan vara problematiska. Men i och med att jag problematiserar över min 

förförståelse och förutfattade meningar finner jag det enklare att distansera mig från dem.  

Att min urvalsprocess inte gick till som jag tänkt mig är viktigt att reflektera över och hur 

metodens tillförlitlighet påverkas av det faktum att jag inte vet om enhetscheferna valt ut 

respondenter och sedan påverkat respondenterna inför intervjuerna. Det problematiska i 

ovetskapen om huruvida respondenterna själv visat sitt intresse för studien eller om 

enhetscheferna valt ut och eventuellt påverkat respondenterna kring deras svar är att min 

studie kanske inte resulterar i att ge den sanna bilden av hur personal vid särskilda boenden 

upplever sina arbetsförhållanden.  

 

3.7 Etiska överväganden 

De etiska överväganden jag utgått från i min studie är de fyra huvudkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet presenterade 

av Vetenskapsrådet i Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.  

Som jag tidigare redogjort för kan det upplevas som känsligt och obehagligt att dela med sig 

av sina upplevelser av hur ens arbetsförhållanden faktiskt ser ut på ens arbetsplats. För att 

underlätta för respondenterna valde jag därmed som författare att utgå från forskningsetiska 

principer för att skydda de personer som deltar. Alla som deltog i studien har varit införstådda 
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i att deras delatagande var frivilligt samt att de när som helst under studiens gång kunde dra 

tillbaka sin medverkan (Vetenskapsrådet). Ett informationsblad delades ut till respondenterna 

om studiens syfte och villkoren för deras frivilliga deltagande. Som förtydligande att 

respondenterna förstått informationen som getts kring deltagandet valde jag att fråga om deras 

samtycke i början av intervjuerna utifrån premisserna att de fortsatt kan dra tillbaka sitt 

deltagande. För att försäkra respondenterna om deras anonymitet och att deras uppgifter 

varken kan nyttjas av någon annan eller att någon utomstående skall komma åt uppgifterna 

förvarade jag alla handlingar i säkert förvar.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör jag för den teoretiska utgångspunkt som jag valt att analysera min 

insamlande empiri utifrån och berörs även i den avslutande diskussionen. För att inte begränsa 

insamlandet av empiri valde jag att använda mig av ett induktivt angreppsätt vilket betyder att 

empirin bestämmer teorin. Att använda sig av det induktiva angreppsättet jämfört med det 

deduktiva angreppssättet där teorin styr empirins resultat, minskar risken för att jag som 

intervjuare styr och begränsar respondenternas svar för att de skall kunna kopplas till en 

förutbestämd teori. 

  

4.1 Human Resource – perspektivet (HR-perspektivet) 

Human Resourse – perspektivet, även känt som HR-perspektivet, är ett organisationsteoretiskt 

perspektiv vilket presenteras i Bolman och Deal (2012) Nya perspektiv på organisation och 

ledarskap. HR-perspektivet fokuserar på de relationer som råder mellan en organisation och 

de människor som är verksamma inom organisationen och hur relationen påverkar de olika 

parterna (Bolman & Deal, 2012). Bolman och Deal (2012) redogör för HR-perspektivets fyra 

grundläggande antaganden, vilka framställdes som kritik till en tidigare rådande filosofi som 

innebar att en arbetares uppgifter var att följa överordnades order och arbeta hårt för att uppnå 

de krav som ställdes på den enskilda individen. Pionjärerna till HR-filosofin menade att 

organisationerna och människorna är beroende av varandra och att organisationerna fanns för 

att stilla människornas behov och inte tvärtom som de andra filosofierna antog. 

Organisationerna skulle börja våga ta tillvara på sin personals kompetens och låta dessa 

utvecklas inom organisationen och i utbyte få nya kunskaper, idéer, effektivetet och 

produktivitet. Vid ett icke-fungerande samspel mellan organisation och personal spelar de 
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båda parterna ut varandra och minst en part blir lidande i jämförelse med ett fungerande 

samspel där båda parter blir gynnade, personalen blir tillfredsställda och organisationen har 

stor möjlighet att lyckas och bli framgångsrik (Bolman & Deal, 2012).  

Bolman och Deal (2012) presenterar hur olika organisationer under åren strukturerat upp sina 

organisationer när det gäller personal och deras arbetsförhållanden utifrån organisationernas 

egen vinning. Organisationerna som presenteras är till största del industriella företag vars 

prioriteringar ligger i det antal varor som produceras och att organisationen går med 

ekonomisk vinning (Bolman & Deal, 2012). Trots att dessa organisationer skiljer sig radikalt 

från särskilda boenden för äldre med litet undantag för de privata vinstdrivande boendena kan 

man använda de strategier som presenteras för att förklara hur respondenterna i studien 

upplever sina arbetsförhållanden.  

HR-perspektivet skiljer på organisationer som letar kortsiktiga ekonomiska lösningar: ”Lean 

and mean” och de organisationer som tänker mer långsiktigt och ger organisationen och dess 

personal tid att nå framgång genom att investera i människor. ”Lean and mean”- metoden 

bygger på att en organisation minskar sin personalstyrka med syftet att dra ned kostnader, 

höja effektiviteten och ge organisationen flexibiliteteten att anpassa sig efter rådande 

svängningar, och metoden betyder kort och gott att nedskärningar utförs på olika plan inom 

organisationen. Med nedskärningar kommer även uppoffringar. Organisationer som minskar 

sin personalstyrka offrar tre viktiga egenskaper inom en organisation: kunskap, kompetens 

och framförallt lojalitet hos sina anställda. En annan kortsiktig lösning som presenteras är att 

organisationer går från att ha heltidsanställningar till att anställa fler deltidsanställda och 

timanställda, och ekonomisk vinning och resurssparande går före kunskap och kompetens. De 

presenterade organisationerna som använt sig av ”Lean and mean”- metoden har skapat låg 

eller ingen arbetstillfredställelse hos sin personal varpå den eftertraktade höjningen av 

produktivitet och effektvitet istället sänkts radikalt jämfört med innan nedskärningarna 

gjordes (Bolman & Deal, 2012).  

Motsatsen till ”Lean and mean”- metoden är att organisationer istället investerar i sin 

personalstyrka och använder dennes kunskap och kompetens. I enlighet med HR-filosofin är 

det personalstyrkans välmående i organisationen som öppnar för att organisationen över tid 

skall nå framgång. Personalens arbetstillfredsställelse är lika viktig som kundernas 

tillfredställelse (Bolman & Deal, 2012). Vidare redogör Bolman och Deal (2012) för hur 

organisationer kan investera i sin personal med betoning på att det oftast krävs att flera 
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investeringar görs på olika plan och inom olika områden om något resultat skall kunna nås. 

Exempel som ges är att ge personalen möjlighet att utvecklas inom organisationen, erbjuda 

utbildningar, ge personalen större inflytande och delaktighet samt att använda personalens 

kompetens och kunskap och förlita sig på denna. 

5. Analys 

I detta avsnitt analyserar jag det insamlade empiriska underlaget utifrån HR-perspektivet och 

med hjälp av den tidigare forskning som jag tidigare redogjort för. Det finns en hel del kritik 

gentemot HR-perspektivets syn på organisationer och jag själv kan i vissa anseeden ställa mig 

kritisk. Jag väljer trots min kritiska ställning att använda mig av HR-perspektivet för att förstå 

empirion utifrån HR-filosofin. Empirin som analyseras i analysavsnittet består av sex stycken 

genomförda semistrukturerade intervjuer med fem undersköterskor och ett vårdbiträde på sex 

olika särskilda boenden under både offentlig och privat regi i södra Sverige. Intervjuerna 

berör personalens upplevelser av sina arbetsförhållanden i omsorgsarbetet av äldre. I 

nedstående delavsnitt redogörs personalens upplevda arbetsförhållanden utifrån temana 

arbetsuppgifter, arbetsbelastning och organisation som intervjuerna byggde på och ett flertal 

citat urdragna ur intervjuerna för att förstärka respondenternas egna utsagor. 

5.1 Personalens utrymme avseende deras arbetsuppgifter 

I intervjuerna fick respondenterna redogöra för hur en vanlig arbetsdag ser ut på särskilda 

boende och vilka arbetsuppgifter omsorgsarbetet av äldre innebär. Vad det gäller 

arbetsuppgifter gällande vårdsbiten och det administrativa i form av dokumentation, skiljer 

sig ingen av respondenternas beskrivningar av sina arbetsuppgifter från de andras. Däremot 

visade det sig att undersköterskorna utöver vårdandet och det administrativa hade ytterligare 

arbetsuppgifter inom ett eller flera specifika områden de fått förtroendet att ansvara över. 

Utrymmet att utföra sina arbetsuppgifter inom ansvarsområdet under arbetstid föll inte lika 

självklart för alla. En av respondenterna (Respondent 2), verksam inom den offentliga sektorn 

vars ansvarsområde är att agera gruppledare för nattpersonalen menade att denne använde sig 

av tiden då vårdtagarna sov och behövde därmed inte schemalägga för denna typ av 

arbetsuppgifter men att denne vid behov har rätten till att under sitt arbetspass avsätta 

administrativ tid. En annan respondent (Respondent 3) även denna verksam inom den 

offentliga sektorn med ansvaret att lägga scheman för arbetsgruppen uppger att det vanligtvis 

inte är några problem att utföra sina arbetsuppgifter så länge man förbrukar den avsatta 
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administrativ tid man har rätt till. Respondent 3 ger följande exempel på när tiden inte riktigt 

räckt till:  

 

Schemat har jag suttit mycket hemma med, ett tag, vi har haft, det är så här att när vi gick från 

att jobba de här långa helgerna, till att jobba varannan helg, så har det varit jättesvårt att få ihop 

ett schema, just helgerna. Det har varit mycket rörigt och där har jag jobbat mycket hemma., 

suttit uppe länge på kvällarna för att få ihop det. [---] Och chefen vet om det, att jag försökt att få 

det att fungera (Respondent 3, den offentliga sektorn). 

Under denna period upplevde Respondent 3 att denna hade låg arbetstillfredställelse då dels 

dennes arbete följde med hem, och dels då en kollega upprepade gånger framförde klagomål 

avseende dennes framställning av personalgruppens schema. Det yttersta ansvaret ligger hos 

enhetschefen och enligt Respondent 3, gick enhetschefen i god för dennes arbete med en 

stöttande hand och berömde för det goda utförda arbetet. Enhetschefens stöttande roll fick 

Respondent 3 att känna sig sedd och denne började förlita sig på att denne besatt den rätta 

kompetensen för uppgiften. I detta fall kan enhetschefens sätt att agera på liknas med vad 

Bolman och Deal (2012) kallar för att investera i människan, att en verksamhet visar på att 

man ser de enskilda individerna och att deras välmående och tillfredsställelse har betydelse.  

För att en verksamhet ska kunna påstå att deras verksamhet använder sig av den filosofi HR-

perspektivet grundar sig på krävs bland annat att de anställda ges inflytanden över deras 

arbete och deras arbestförhållanden (Bolman & Deal, 2012). På respektive särskilda boende 

som respondenterna representerar är det personalen själv som planerar och strukturerar upp 

för arbetspasset och vad det är som ska göras och när. Enligt samtliga respondenter är 

personalen väl medveten om vad det är som behöver göras, och vet man inte och det inte finns 

en kollega att tillfråga har man tillgång till genomförandeplaner med beskrivningar om 

vårdtagarens behov och hur dessa skall tillfredställas. Verksamheterna anordnar så kallade 

bredvid gångar för nyanställda, en typ av introduktion var de under några dagar går bredvid 

en ordinarie personal och får se hur själva arbetsuppgifterna utförs samtidigt som de lär sig 

om sin hur saker och ting fungerar på deras nya arbetsplats. En investering görs för att den 

nyanställda skall snabbare komma in i arbetet samtidigt som denne själv får en känsla av 

trygghet under introduktionen (Bolman & Deal, 2012).  Alla respondenterna upplever att 

följande upplägg, att man i personalgruppen tillsammans delegerar och planerar dagens 

arbetsuppgifter, till en viss mån ger utrymme för egna initiativ och hur man vill gå tillväga i 

sitt arbete. 
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5.2 Personalens upplevelser av belastning på sitt arbete 

När det gäller respondenternas syn på huruvida de i sitt arbete utsattes för fysisk och/eller 

psykisk belastning var den första reaktionen hos alla att de inte upplevde någon direkt typ av 

belastning, men att det är ett tufft arbete, särskilt vid arbetet med dementa. Det framkom att de 

olika särskilda boenden, på ett ungefär, angrep på liknande sätt om någon i personalstyrkan 

hade psykiska besvär på grund av arbetet. Man pratar om utlösaren till besvären och stöttar 

upp varandra och löser oftast det inom arbetsgruppen. Vid behov kan de alltid ventilera hos 

enhetschefen. Vad det gäller fysiska besvär var alla utom en respondent (Respondent 5), 

verksam inom den privata sektorn, överens om att verksamheterna har försett dem med 

hjälpmedel varpå det nästan är omöjligt att skada sig om man inte slarvar och gör fel. 

Samtliga verksamheter ger all personal minst en gång om året utbildning i lyftteknik och 

respondenterna menar därför att man helt enkelt får skylla sig själva vid eventuell skada. Den 

respondent (Respondent 5) som ställer sig emot de andra till viss mån, menar att hjälpmedel 

finns men att det tar för lång tid in beslut fattas om rätt hjälpmedel och därmed ökar 

skaderisken radikalt under den tiden och har ett flertal gånger haft väldiga smärtor i både rygg 

och axlar. 

Det som är mest fysiskt, det är när en brukare går från att ha varit gående till att behöva sitta i 

rullstol. Perioden där emellan kan vara rätt så lång. Där känner vi kanske att sjukgymnasten eller 

arbetsterapeuten inte lyssnar, när det liksom tar vecka efter vecka efter vecka..  Men du..  liksom 

vi orkar inte, och då kan jag.. då blir jag..  jag blir inte irriterad mot mina brukare men 

inombords blir jag liksom förbannad. Och jag känner bara, ska jag jobba minst 34 år till, man vet 

ju aldrig hur hög pensionsåldern är när jag ska sluta, så minst 34 år ska jag orka arbeta. Jag är 

inte ett dugg intresserad av att dra sönder min rygg, eller min kropp, för saker och ting ska 

fungera. […] Jag känner väl inte alltid riktigt att dem lyssnar. Det är klart att dem bryr sig om 

brukarna, brukaren ska göra det dem själva klarar av, och ja, det är så jag jobbar med, hjälp till 

självhjälp.. Men när det går så att jag får ont i ryggen, när jag får ont i mina axlar, då är det inte 

hjälp till självhjälp längre utan då hjälper jag bara.  [---] Jag har lärt mig att man måste nästan 

låta irriterad och förbannad, inte skrika och vara otrevlig, utan säga att detta håller inte längre. 

Det går inte, min rygg orkar inte detta mer liksom. […] Men nu vet dem vem jag är, så nu 

händer det väl någonting (Respondent 5, den privata sektorn) 

Ovanstående är ett exempel som kan förstås utifrån Bolman och Deals (2012)  resonemang 

om att det finns verksamheter som inte förlitar sig på sina medarbetares kompetens. 
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Respondent 5 beskriver hur dennes kollegor av annan yrkesbefattning inte lyssnar och tidigare 

har försummat dennes klagomål avseende hur arbetet tar lång tid och skapar dåliga 

arbetsförhållanden för denne och dennes arbetskollger inom den samme personalstyrkan. Vad 

denna försummelse grundar sig i, är inget som diskuteras men kan ha att göra med hierkierna 

de olika yrkena emellan inom verksamheten menar respondenten. Att inte bli lyssnad på gör 

att personalen blir irriterade och på så sätt tappar lusten för att arbeta. Respondenten har 

förvisso märkt en liten skillnad och upplever att saker och ting tas på allvar så länge man 

höjer sin röst, men verksamheten har inte ändrat sig efter dennes behov utan respondenten har 

anpassat sig efter verksamhetens rådande struktur. Respondenten (Respondent 5) vågar att 

höja rösten en aning och med ett irriterat tonläge säga ifrån, men det finns säkerligen kollegor 

till denne som inte besitter dessa egenskaper. Känner kollegorna sig fortsatt försummade och 

att deras kompetens och välmående inte har någon betydelse eller var det enbart respondenten 

som upplevt arbetsförhållandena som sådana och de andra anses att dem blir hörda av 

sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna.  

Det var först när vi pratade om bemanningen vid de särskilda boendena som det kunde 

konstateras att alla respondenterna, utifrån deras utasagor, i olika grad, på något sätt känner 

sig belastade över att arbeta med omsorgsarbete av äldre. De flesta menade att det fungerade 

med den bemanning som rådde på verksamheten, men att det skulle underlätta med en extra 

insatt resurs.  

”Ibland känner jag att det är sjukt stressigt att vara två för man hinner inte prata med dem 

boende, ibland för man ska vidare och hjälpa någon annan.. Man hinner liksom inte vara där för 

dem, man bara är där och gör ett snabbt arbete och sen ska man vidare. Man ska ändå vara där 

för att dem ska känna sig trygga. Det skulle varit skönt med en till så att man hinner med att 

umgås med dem också ” (Respondent 1, den offentliga sektorn). 

Ovan får vi ta del av hur en respondent (Respondent 1) som arbetar under den offentliga 

sektorn beskriver i vilken typ av situation denne blir stressad, varför denne blir stressad och 

lösningen på det stressmoment denne upplevt. Var på följdfrågan om denne känner någon 

skillnad när de är fler än de två som arbetar svarar, ”Jag känner mig lugnare och fullföljer 

jobbet mer”. Vid en extra insatt resurs går respondenten (Respondent 1) från att känna sig 

stressad och utföra sitt jobb halvdant till att känna sig lugn och trygg och kunna fullfölja sin 

arbetsuppiter utan att bli stressad av att ett flertal vårdtagare larmar samtidigt. Den känsla som 

respondenten (Respondent 1) beskriver, att denne blir stressad över att inte hinna med alla 

sina arbetsuppgifter, räcka till för alla som behöver hjälp samtidigt och inte ha möjligheten till 
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att socialisera sig med de äldre är återkommande exempel på vad respondenterna inte själva 

uttrycker som sämre arbetsförhållanden men är något som de upplever att de varken har tid 

eller resurser till. Respondenternas känslor av stress och missnöje gällande att inte räcka till 

och stilla alla behov de äldre har liknar deltagarnas upplevelser i Wallins (2013) studie Job 

satisfaction, strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential 

care for older people var det definieras som samvetsstress och är en av de huvudsakliga 

anledningar till varför personal vid särskilda boenden väljer lämna verksamhetsområdet. 

Likt Respondent 1 och respondenternas i Wallins (2013) studie belyste en respondent 

(Respondent 2) hur viktig bemanningen är, för huruvida man kan utföra sitt arbete och vara 

nöjd med det arbete man utför, i kritik mot den verksamhet denne är verksam i på följande 

vis:  

Det viktigaste är bemanningen, och det kan vi säga att på den arbetsplatsen jag jobbar nu, är man 

inte jätteduktig på att kolla arbetssituationen, och den varier väldigt mycket. Speciellt för oss på 

natten. Då den ena avdelningen är för livets slutskede och vi är tre personer där, så är vi väldigt 

bundna till den avdelningen.. Och sen så har vi ju de övriga avdelningarna med 20 personer på, 

som inte får samma hjälp så att säga. Kvaliteten sjunker ju med tanke på att vi bara är två på 23 

stycken (Respondent 2, den offentliga sektorn). 

Genom att ha en mindre personalstyrka för att öka kostnadseffektiviteten offrar verksamheten 

i ovanstående fall sin personal och deras rätt till så bra arbetsförhållanden som möjligt 

samtidigt som vårdtagarna blir lidande då verksamhetens tjänster i form av service inte håller 

samma kvalitet för alla som brukar verksamheten. Verksamheten riskerar att förlora både 

personalens och vårdtagarnas tillit till verksamheten. Enligt min egen förförståelse skiljer sig 

inte särskilda boenden från andra verksamheter var det finns en baktanke med att 

verksamheten skall gå med ekonomisk vinning, eller som man säger gällande kommunala 

verksamheter, stå på plussidan vid årsslutet.  Det som låter bra, med att gå plus kan istället bli 

till att man i slutändan står på minussidan. Genom att verksamheten prioterar en kortsiktig 

ekonomisk framgång framför personalens välmående och arbetsförhållanden riskerar de att 

förlora personalens effektivitet och produktivitet. Låg arbetstillfredsställelse hos personalen 

kan i sin tur påverka deras arbete i vården och vid misskötande av vårdtagare riskerar 

verksamheten att vårdtagarna söker sig till en annan verksamhet. Verksamhetens 

tillvägagångssätt kan förstås utifrån den ”Lean and mean” metod Bolman och Deal (2012) 

presenterar var organisationen och resurstänket går före individen. Vidare redogör en av 

respondenterna (Respondent 4), verksam i den privata sektorn, för de lagkrav som trädde i 



23 
 

kraft för några år sedan, med krav på att saker och ting skulle i allt större grad dokumenteras. 

I och med lagkraven på mer dokumentationen blev personalens arbetsuppgifter fler medan 

bemanningen fortsatte att vara densamma och tiden för att socialisera sig med de äldre blev 

allt knappare.  

Jag tror att vi har rätt så lika bild, att det finns tillfällen när det är stressat och det skulle 

underlätta med mer personal, och det här med att känna att man inte riktigt räcker till hela vägen 

ut till allt vad man skulle vilja göra för dem, de grundläggande hinner man liksom med, men det 

här lilla extra hinner man dåligt med (Respondent 4, den privata sektorn) 

Formuleringar som det fungerar men det kan alltid bli bättre var vanligt åstadkommande svar 

under intervjuerna gällande hur personalen vid särskilda boenden upplevde de rådande 

arbetsförhållanden inom deras verksamhet. De beskrev inte sina arbetsförhållanden som 

dåliga, utan de alla instämde på att deras arbetsförhållanden var bra samtidigt som det fanns 

lite brister här och där. Några av respondenterna inom de både verksamhetsområdena menade 

på att det är såhär det ser ut för de som arbetar vid särskilda boenden, och om man inte 

upplever dessa arbetsförhållanden som tillräckligt bra, och om man tycker att arbetsbördan är 

för hög, kraven som ställs är för höga utifrån personalstyrkans resurser och om man är mer 

probleminriktad än lösningsorienterad så bör man söka sig ett annat arbete, inom ett annat 

verksamhetsområde. Det blev ett konstaterade på något vis att det är dessa, till viss del, 

bristfälliga arbetsförhållanden som gäller och att de kommer att gälla under en längre tid 

framöver.  

 

5.3 Personalen och relationen till deras verksamhet och chefer 

För att verksamhet ska anses som framgångsrik i enlighet med HR-filosofin krävs det att 

verksamheten värnar om sina anställda likt de värnar om sina vårdtagare (Bolman och Deal, 

2012). Det krävs att ledningen, i detta fall, enhetscheferna känner tillit till sina anställda, och 

att de anställda känner tillit till sin enhetschef. De anställda skaffar sig sin tillit genom att 

utföra ett gott arbete i enlighet med verksamhetens mål och vårdtagarnas behov. 

Enhetscheferna i sin tur, skaffar sig tillit genom att tillgodose de anställdas behov och skapa 

de förutsättningar som krävs för de ska känna att de utför det kvalitativa arbete som krävs av 

dem och som de framförallt själva vill utföra. 
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En av respondenterna (Respondent 2) menar att dennes enhetschefer brister i sitt sätt att 

lyssna och ta till vara på personalens kompetens och att det är dem som skall beskyllas för hur 

problem bara skjuts fram inom verksamheten.   

Det är typiskt enhetscheferna, enligt mig är det där problemet ligger (…) Man kan gå med saker 

till cheferna och så vet dem inte riktigt vad dem ska göra med det, och sen är man tyst om det ett 

tag och sen har det runnit ut i sanden” (Respondent 2, den offentliga sektorn) 

Ovanstående utdrag är ännu ett exempel på hur personal vid särskilda boenden, känner att de 

inte lyssnas på och att deras åsikter åsidosätts. Risken med att enhetschefer inte går vidare 

med saker som personal delger dem om hur arbetssituation ser ut, är att personalen blir 

likgiltig och att vårdtagarna i slutändan blir de som drabbas, och på så sätt har inte 

verksamheten lyckats med sitt huvudsakliga uppdrag, att vårda och uppfylla vårdtagarnas 

behov (Bolman & Deal, 2012). I detta fall, var det även så att enhetscheferna aldrig var ute i 

verksamheten själva och anses därmed inte ha den förståelse för hur arbetet faktiskt ser ut. 

Enhetschefernas distans till avdelningen skapar stor irritation och uppgivenhet från 

respondentens (Respondent 2) sida gentemot sina enhetschefer. Respondent 2 var ensam om 

att inte känna någon direkt tillit till sina enhetschefer. En av respondenterna (Respondent 6) 

beskriv sin chef och sina arbetskollegor på det privata särskilda boende denne arbetar för, på 

följande vis: 

Jag har jobbat på andra ställen, så jag vill säga att jag trivs och är jätteglad över att vi har den 

chefen som vi har, hon ser oss och hon hör oss, vi får bekräftelse och liksom hela den biten. Jag 

har varit på andra ställen där de inte bryr sig ett dugg, så det känner jag betyder mycket för mig, 

att ventilera med henne, både jobbiga och lätta saker (---). Jag känner mig glad för att jag har 

mitt jobb här, det känns lättare, skönare och bättre på alla sätt och vis att kunna gå till jobbet, för 

att man vet att man blir uppskattad, inte bara med henne utan även med vår lilla grupp på 

avdelningen, då vi känner varandra så bra. (Respondent 6, den privata sektorn) 

Den stora skillnaden, utdragen emellan, är att respondenten (Respondent 6) upplever att denne 

kan gå till sin enhetschef och ventilera om arbetsrelaterade ting, och i utbyte få feedback och 

bekräftelse på att denna faktiskt lyssnas på. Dessutom är enhetschefen alltid närvarande då 

dennes kontor ligger på avdelningen var respondenten jobbar. Respondenten (Respondent 2) 

däremot, känner ingen tillit alls till sin enhetschef och har tappat förhoppningen om att 

ändringar till det bättre skall ske, och försöker istället själv hitta lösningar tillsammans med 

sin arbetskollega i den mån de går. Vidare uttrycker sig respondenten att denne trivs med sin 

arbetskollega denna jobbar i team med, och att de tillsammans har hittat sitt sätt att arbeta 
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utefter och hantera de problem de stöter på, vilket denne upplever kompenserar upp för 

enhetschefernas bristande i att engagera sig vad det gäller att höra på vad sin personal har att 

säga. Att man tillhör en god, samarbetsvillig arbetsgrupp är enligt respondenterna av stor vikt 

avseende hur de känner tillfredsställese och glädje över sitt arbete.  

Ett annat exempel över hur chefer skapar förutsättningar för att ge sin personal inflytande 

över sin arbetssituation är att enhetschefen, var Respondent 3 är verksam annordar veckovis 

reflektionsmöten. På reflektionsmötena ges arbetsgruppen tillfälle att ventilera och diskutera 

saker som uppstått under veckan både i arbetet och i gruppen. Bland annat får personalen 

möjlighet att diskutera hur arbetsbelastningen ser ut på avdelningen. Deras förslag på hur 

olika problem skall lösas är välkomna, och diskuteras sedan med enhetschefen för att se om 

de är genomförbara eller om det går att lösa på annat sätt. Enligt Bolman och Deal (2012) kan 

ett sådant reflektionsmöte förstås som ett utbyte mellan verksamheten och personalen. 

Personalen får sina behov tillgodosedda genom att de blir delaktiga i hur gruppen skall arbeta 

sig framåt och får ett bevis på att verksamheten bryr sig om hur dem har det på arbetet. 

Verksamheten i sin tur får ta del av den kunskap och kompetens dennes personal besitter i 

form av idéer som kan förbättra verksamheten. 

När det gäller relationen till sin enhetschef, finns det en viss skillnad i hur personalen som 

arbetar i den privata sektorn framställer sin enhetschef, jämfört med hur personalen som 

arbetar inom den offentliga sektorn framställer sin enhetschef. De privatanställda 

respondenterna talade mer om sina enhetschefer överlag under intervjuerna och vid beröring 

av något som brast gällande arbetsförhållanden, betonade respondenterna, att det inte hade 

med enhetschefen att göra. En av de kommunalt anställda respondenterna talade i likadana 

termer som de privatanställda angående dennes enhetschef men vad de gäller de andra 

kommunalanställda respondenterna, nämnde en av dem knappt sin enhetschef, och en annan 

hade en del kritik gentemot sina enhetschefer gällande deras engagemang gentemot 

personalen och deras välmående.  

5.4. Personalens syn på bra arbetsförhållanden på särskilda boenden 

Under intervjuerna fick vardera respondent redogöra för vad denne kännetecknade som bra 

respektive dåliga arbetsförhållanden på särskilda boenden. Med hjälp av dessa redogörelser 

skulle respondenterna sedan redogöra för hur deras arbetsförhållanden såg ut på deras 

arbetsplats, och då framkom det att det de tidigare kallat bra arbetsförhållanden, många av 

respondenterna nämnde hur deras arbetsförhållanden såg ut redan innan frågan ställts, inte alla 
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stämde överens med vad de själva kännetecknade som bra arbetsförhållanden generellt på ett 

särskilt boende.  

Gemensamt för alla respondenterna är att de skulle vilja ha en stor och tillräcklig bemanning 

så att det ges tid till umgänge med vårdtagarna och plats till att erbjuda dem det där lilla extra 

som respondenterna uttrycker sig. Tanken på att finnas där för vårdtagarna och ge bästa 

möjliga vård är huvudfokuset hos alla respondenterna, vilket visar sig då de alla upprepade 

gånger belyser vikten av att ha tid till vårdtagarna, ett exempel är när respondent 1 svarar på 

vad denna kännetecknar som bra arbetsförhållanden, ”fler personal så att man kan umgås med 

dem gamle och sitta och prata med dem och skoja och sådant” (Respondent 1). Om 

verksamheten skulle satsat på mer bemanning skulle verksamheten själv tjäna på det i långa 

loppet. Om personalstyrkan i detta fall skulle utökas skulle inte enbart vårdtagarna känna 

glädje över den extra tid de får utöver vårdandet, utan personalen skulle känna tillit till 

verksamheten då deras önskan uppfylls. Personalen skulle vidare känna sig tillfredsställd med 

sitt arbete och i gengäld till verksamheten uppfylla de krav som ställs på dem mer effektivt 

och produktivt (Bolman & Deal, 2012). 

Ytterligare ett exempel på att tiden för vårdtagarna kännetecknar ett bra arbetsförhållande är 

respondentens (Respondent 3) svar som löd: 

Tillräckligt med personal, bemanningen, ha tid för dem, god omvårdnad, det här med tiden, det 

betyder jättemycket att man har tid för dem känner av stressen, och när man är uppjagad... 

(Respondent 3, den offentliga sektorn). 

Annat som respondenterna kännetecknade som bra arbetsförhållanden var att ta in utbildade 

vikarier, och inte som nu där outbildade vårdbiträden är överpresenterade i vikariebankerna. 

En annan sak gällande vikarierna var att enhetscheferna skulle vara mer noggranna och 

försöka att ta in samma vikarier så mycket som möjligt. Återkommande vikarier skulle skapa 

kontinitet i vården och de äldre skulle känna sig mer trygga av att ha samma personal runt om 

sig. Andra gemensamma saker som togs upp var att personalen ville få bestämma över sina 

arbetstider och att dessa arbetstider är de som gäller, respondenterna vill att delade turer på 

helger försvann, att man inte arbetar två pass på en dag. Att ha en bra och närvarande chef var 

den punkt som betonades som viktigast av alla respondenterna i vad de tyckte var bra 

arbetsförhållanden. Samtliga respondenter uttryckte att deras lön var acceptabel men att den 

borde höjas med tanke på det kroppsliga och krävande arbete de utför, men de nämner att de 

till en viss del kan påverka sin lön under de årliga lönesamtalen med sina enhetschefer. 
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5. Avslutande diskussion 

Bakgrunden till att jag valt att studera hur personal vid särskilda boenden upplever sina 

arbetsförhållanden, är som jag tidigare redogjort för, att jag själv är yrkesverksam som 

vårdbiträde vid ett särskilt boende under privat regi. Jag hade ett intresse i att undersöka 

huruvida mina upplevelser av hur det är att arbete med omsorgsarbete idag stämmer överens 

med hur annan personal inom samma verksamhetsgren upplever sitt arbete och sina 

arbetsförhållanden. Inför intervjuerna och i skapandet av min intervjuguide var jag väl 

medveten om att min egen erfarenhet av att arbeta med äldre, både var till en fördel och en 

nackdel för studiens resultat. Fördelarna med min yrkeserfarenhet låg i att jag med hjälp av 

min kunskap och kompetens skulle kunna knyta an till mina respondenter och skapa ett samtal 

var vi både kunde förstå varandra och känna oss trygga med varandra. Nackdelarna däremot 

låg i att jag eventuellt på grund av min yrkeserfarenhet skulle utforma min intervjuguide och 

dennes frågor efter hur jag själv skulle ha svarat och därmed förhindra att andras upplevelser 

försummades och inte fick utrymme till att ta plats.  Men som jag redogjort för i metoddelen 

var jag insatt i vilka risker min yrkeserfarenhet skulle kunna medföra och jag hade med mig 

dessa i åtanke under hela studiens gång, och särskilt under utformandet av intervjuguiden och 

under intervjuerna för att förhindra eventuell styrning från min sida i hur respondenterna 

svarar.  

En annan anledning till att jag ville utföra studien var att jag fann rapporten Stress och låg 

bemanning i äldreomsorgen - Kommunals medlemmar 2012 av Yeshiwork Wondemeneh som 

tar upp att det är ett flertal anställda inom äldreomsorgen som väljer att sluta arbeta med 

omsorgsarbete av äldre på grund av hur deras arbetsförhållanden ser ut. De senaste åren har 

media flitigt uppmärksammat ett flertal förskräckliga fall av missförhållande i omsorgsarbetet 

av äldre, runt om i landet. Mediernas uppmärksamhet har främst riktats mot vården som 

bedrivs av de privata särskilda boendena. Jag började fundera på om det fanns brister inom 

den privata sektorn som inte fanns inom den offentliga sektorn, varpå mitt intresse för att 

jämföra om det fanns skillnader inom de olika verksamhetstyperna eller inte, tog fart. Efter att 

ha läst Wondemenehs (2013) rapport började jag tänka i tankarna om det kunde vara så att det 

inte enbart fanns brister i den privata sektorn, utan kunde det vara personalens 

arbetsförhållande som bidrog till att de äldre vårdtagarna missköttes, och mitt syfte 

fastställdes därefter.  
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Hjälpte min studie mig att besvara dessa frågor eller står de ännu obesvarade och ett nytt 

försök att besvara dem står på tur? Utifrån min yrkeserfarenhet och de utsagor jag har fått 

tagit del av i denna studie, skulle jag vilja påstå att personalens arbetsförhållanden är en 

bidragande faktor till att media har någonting att skriva om.  

Det jag annars fann särskilt intressant i att få ta del av respondenternas utsagor avseende deras 

arbetsförhållanden var att upplevelserna var i mer positiv bemärkelse än vad jag trodde att de 

skulle vara. Jag i mig själv, är rätt kritisk till hur arbetsförhållandena yttrar sig, och skulle 

vilja säga att mina kollegor, till stor del, delar samma uppfattning som mig då vi ett flertal 

gånger suttit och klagat, över både det ena och det andra. Jag tror att man ska vara kritisk till 

min studie till en viss mån, med detta menar jag inte att det respondenterna delat med sig av 

inte är sanning. Kontakterna har tagits via deras enhetschefer, vilket kan vara bra att ha i 

åtanke, och om detta möjligtvis kan ha lett till att en del sagt att saker och ting är bättre än vad 

det egentligen är för att tillfredsställa deras enhetschefer. Vidare krävs det av personal att de 

är lojala gentemot sin verksamhet och sina kollegor ur ett arbetsrättsligt perspektiv, vilket 

även det kan ha styrt respondenternas svar utifrån rädsla att bli av med sitt arbete på grund av 

illojalitet gentemot den verksamhet man representerar.  

I analysen ges exempel på både bra och mindre bra arbetsförhållanden. Exempel var 

verksamheten har inkluderat personalen och exempel var verksamheten har använt sig av lagt 

mer ansvar på den enskilde individen utan att tillfredsställa dennes behov genomsyrar 

analysen. Genom att göra personalen mer delaktig och inflytande i det som sker på 

arbetsplatsen, kan det kompensera upp arbetstillfredställesen som gått ned på grund av 

arbetsbelastning och arbetsbörda. Respondenterna la stor vikt vid att utföra ett bra arbete. Jag 

tror att många skulle tänka mer positivt om sitt arbete och sina arbetsförhållanden, om 

enhetschefen bekräftade sina anställda, genom att visa att denne ser sina anställda och att 

denne ger beröm när personal utfört ett gott arbete.  

Gemensamt för de alla respondenterna är att de alla tycker att de har goda arbetsförhållanden, 

trivs med sin arbetsgrupp och att de framförallt trivs med vårdtagarna. De alla beskrev även 

att goda arbetsförhållanden var när vårdtagarna hade det bra, när det fanns tid att umgås och 

socialisera sig med dem och inte enbart sköta deras vardagliga behov, vilket jag själv kan 

känna igen mig i. För att denna typ av arbetstillfredställelse ska kunna nås menar 

respondenterna att personaltätheten i jämförelse med vårdtagarna bör öka. Något som slog 

mig under intervjuerna var att respondenterna på sätt och vis gick i god för de rådande 
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arbetsförhållandena utifrån att det var så det så ut helt enkelt för de som arbetar inom 

äldreomsorgen. Respondenterna menade att det inte fanns någon som hade det bättre, utan 

snarare gavs exempel på hur andra inom äldreomsorgen hade det sämre på sin arbetsplats.  

Att det inte finns några märkvärda skillnader mellan de olika verksamhetstyperna kan 

förklaras utifrån att de privata särskilda boenden bedrivs i uppdrag av kommunen och att 

kommunen därför granskar de privata särskilda boenden och ställer samma krav som på sina 

egna kommunala boenden. 

Trots att jag ställer mig kritisk till att allt är så bra som det framställts i studien utifrån min 

egen förförståelse och praktiska erfarenhet, vill jag samtidigt lyfta att jag finner det oerhört 

glädjande och motivationshöjande att respondenternas utsagor i denna studie är av den 

positiva bemärkelse den är. Att alla utom en, kan tänka sig att arbeta kvar under en längre tid 

och att de alla som de säger trivs på sitt arbete tycker jag är fantastiskt och lovande. Jag 

hoppas att verksamheter inom omsorgsarbetet av äldre kan ta del av studien och förbättra sin 

personals arbetsförhållanden utifrån respondenternas egna upplevelser.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Mejlutskick + informationsblad 

 

Hej! 

 

Jag är en socionomstudent från Socialhögskolan vid Lunds Universitet som under hösten ska 

skriva en kandidatuppsats i ämnet socialt arbete. Syftet med studien är att undersöka hur 

personal vid särskilda boenden upplevelser sina arbetsförhållanden. Studien kommer att 

bygga på intervjuer med undersköterskor/vårdbiträden på särskilda boenden under offentlig 

respektive privat regi. Jag själv arbetar inom äldreomsorgen vid sidan av studierna och är 

därmed insatt i arbetet. 

 

Jag undrar därför om det finns möjlighet att komma i kontakt med någon i personalen (gärna 

flera), som arbetar som antingen undersköterska eller vårdbiträde och om skulle vilja delta 

i min studie? Intervjuerna som jag planerar att genomföra tar max en timme.  

 

Nedan finns en mer utförlig beskrivning om vad det innebär. Om du tycker att studien verkar 

lämplig att genomföra med hjälp av din personal så kan du förslagsvis maila ut informationen 

nedan till dem, eller om du vet någon särskild som vi kan ta kontakt med direkt så får du 

gärna meddela mig detta via mail eller telefon.  

 

Stort tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar  

Sara Jensen 

 

Kontakt: 

Sara Jensen, XXX, XXX 
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Information till personal: 

Hej! 

Mitt namn är Sara Jensen och jag är socionomstudent vid Lunds Universitet. Jag skall under 

hösten skriva min kandidatuppsats i ämnet socialt arbete och undrar om någon av er i 

personalen skulle vilja bidra med er yrkeskompetens till studien. Syftet med studien är att 

undersöka hur personal vid särskilda boenden upplevelser sina arbetsförhållanden. Studien 

kommer att bygga på intervjuer med undersköterskor/vårdbiträden på särskilda boenden under 

offentlig respektive privat regi.  

Intervjun tar max en timme och kommer att beröra era egna upplevelser kring hur era 

arbetsförhållanden ser ut idag på er arbetsplats. Intervjuerna kommer att spelas in, men 

deltagandet och materialet kommer att vara anonymiserat efter bearbetning och endast 

användas till min studie. Vidare är deltagandet frivilligt och inte bindande. Jag hoppas att ni, 

liksom jag, tycker att syftet med studien är intressant och vill medverka och bidra till mer 

kunskap kring arbetet inom äldreomsorgen. Intervjuerna kommer att ske på er arbetsplats och 

datum bestäms utifrån ert eget utrymme.  

För att veta mer eller anmäla ditt intresse så är du varmt välkommen att maila eller ringa 

enligt kontaktuppgifterna nedan! 

Med vänliga hälsningar 

Sara Jensen, XXX, XXX 
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8.2 Uppdaterat mejlutskick + informationsblad 

 

Hej! 

 

Jag skickar ut detta mail åter igen då jag har gjort ändringar kring intervjuernas utformande 

som förhoppningsvis bidrar till att er personal vill ställa upp i min studie och skulle uppskatta 

om ni återigen skulle informera dem om studien. 

 

Jag är en socionomstudent från Socialhögskolan vid Lunds Universitet som under hösten ska 

skriva en kandidatuppsats i ämnet socialt arbete. Syftet med studien är att undersöka hur 

personal vid särskilda boenden upplevelser sina arbetsförhållanden. Studien kommer att 

bygga på intervjuer med undersköterskor/vårdbiträden på särskilda boenden under offentlig 

respektive privat regi. Jag själv arbetar inom äldreomsorgen vid sidan av studierna och är 

därmed insatt i arbetet. 

 

Jag undrar därför om det finns möjlighet att komma i kontakt med någon i personalen (gärna 

flera), som arbetar som antingen undersköterska eller vårdbiträde och om skulle vilja delta 

i min studie? Intervjuerna som jag planerar att genomföra tar max en timme.  

 

Nedan finns en mer utförlig beskrivning om vad det innebär. Om du tycker att studien verkar 

lämplig att genomföra med hjälp av din personal så kan du förslagsvis maila ut informationen 

nedan till dem, eller om du vet någon särskild som vi kan ta kontakt med direkt så får du 

gärna meddela mig detta via mail eller telefon.  

 

Stort tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar  

Sara Jensen 

 

Kontakt: 

Sara Jensen, XXX, XXX 
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Information till personal: 

Hej! 

Mitt namn är Sara Jensen och jag är socionomstudent vid Lunds Universitet. Jag skall under 

hösten skriva min kandidatuppsats i ämnet socialt arbete och undrar om någon av er i 

personalen skulle vilja bidra med er yrkeskompetens till studien. Syftet med studien är att 

undersöka hur personal vid särskilda boenden upplevelser sina arbetsförhållanden. Studien 

kommer att bygga på intervjuer med undersköterskor/vårdbiträden på särskilda boenden under 

offentlig respektive privat regi.  

Intervjun tar max en timme och kommer att beröra era egna upplevelser kring hur era 

arbetsförhållanden ser ut idag på er arbetsplats. Intervjuerna kommer att spelas in, men 

deltagandet och materialet kommer att vara anonymiserat efter bearbetning och endast 

användas till min studie och vara otillgängligt för utomstående. Vidare är deltagandet frivilligt 

och inte bindande. Jag hoppas att ni, liksom jag, tycker att syftet med studien är intressant och 

vill medverka och bidra till mer kunskap kring arbetet inom äldreomsorgen. Intervjuerna 

kommer att ske på valfri plats utifrån era önskemål utifrån anonymiseringsprinciper. 

Intervjuerna behöver göras inom en två veckors period. 

För att veta mer eller anmäla ditt intresse så är du varmt välkommen att maila eller ringa 

enligt kontaktuppgifterna nedan! 

Med vänliga hälsningar 

Sara Jensen, XXX, XXX 
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8.3 Intervjuguide 

 

Kandidatuppsatsens frågeställningar: 

- Hur upplever personalen inom den offentliga respektive privata sektorn att deras 

arbetsförhållanden/arbetsvillkor ser ut? 

- Hur upplever personalen inom den offentliga respektive privata sektorn sin möjlighet 

att utföra sina arbetsuppgifter utifrån de resurser det särskilda boendets har tillhanda? 

Intervjuguide: 

Informera om att intervjun spelas in och att intervjupersonen anonymiseras samt att denne kan 

avsluta sitt deltagande fram till dess att uppsatsens lämnas in.  Informera vidare om att 

intervjupersonen inte behöver svara på frågor som denne inte vill och att denne får säga till 

vid frågor som är oklara.  

Bakgrund 

 Din ålder? 

 

 Din yrkestitel? Din position i organisationen? 

 

 Vilken typ av anställning har du? 

 

 Hur länge har du arbetet på det särskilda boendet du nu är verksam i? 

 

 Är det särskilda boendet under offentlig eller privat regi? 

 

 Har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen? 

- Om ja, i så fall vart, under vilken sektor och hur länge?  

 

 Hur kan det komma sig att du arbetar med omsorgsarbete av äldre? Var det något 

speciellt som intresserade dig av att arbete inom äldreomsorgen? 

 

 Har du någon yrkesrelateradutbildning? 
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Arbetsuppgifter 

 Kan du berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

- Ställ fördjupande följfrågor; Kan du säga lite mer om det där och arbetsuppgiftens 

innebörd? 

 

 Skiljer sig dina arbetsuppgifter ifrån dina kollegors? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Vad tycker du om att era arbetsuppgifter skiljer sig åt? 

 

 Trivs du med dina arbetsuppgifter i största allmänhet? 

- Ställ fördjupande följfrågor; varför trivs du med respektive varför trivs du inte just 

med arbetsuppgiften.  

Arbetsförhållanden 

 Beskriv utifrån dig själv vad du tycker bra arbetsförhållanden innebär på ett särskilt 

boende? 

 

 Beskriv utifrån dig själv vad du tycker dåliga arbetsförhållanden innebär på ett särskilt 

boende? 

 

 Utifrån de beskrivningar du nyligen redovisat avseende bra och dåliga 

arbetsförhållanden kan du beskriva hur dina arbetsförhållanden ser ut på din 

arbetsplats? 

 

 Hur upplever du att dina arbetsförhållanden påverkar dig i ditt arbete? 

- Fördjupa i vilka situation och ställ följdfrågor om hur personen upplever sina 

arbetsförhållanden i just de situationerna. 

 

 Vilka krav tycker du att det ställs på dig i ditt arbete? 

 

 Upplever du att kraven är rimliga? 

- Motivera! 
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Arbetsbelastning 

 Hur ser ditt arbetsschema ut?  

- Hur upplever du ditt arbetsschema, är det lagom med timmar eller för mycket 

respektive för lite? 

- Finns det någon speciell anledning till att du upplever ditt arbetsschema på det sättet 

du nyligen beskrivit? 

 

 Upplever du att du i ditt arbete utsätts för belastning? 

- Om ja, hur och hur påverkar det dig? 

 

 Hur ser du på personaltätheten på ditt särskilda boende i förhållande till antalet 

vårdtagare? 

 

 Har ditt arbete någonsin påverkat dig psykiskt (stress, ångest)? 

- Om ja, i vilka situationer?   

 

 Har ditt arbete någonsin påverkat dig fysiskt (smärta, utmattning)? 

- Om ja, i vilka situationer?  

 Har du någonsin funderat på att sluta arbeta inom äldreomsorgen? 

Om ja, varför? 

 

Organisationen 

 Vilken bild har du av dina kollegors åsikter på det särskilda boendet när det gäller 

arbetsbelastning och arbetsförhållanden? 

- Är det också din uppfattning? 

- Om ja, vad grundar sig denna gemensamma syn i? 

- Om nej, hur skiljer sig din uppfattning från dina kollegors? 
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 Upplever du att du har kontroll i ditt arbete? 

 

 Hur ser du på din förmåga/möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter utifrån: 

1. din position i organisationen?  

2. ditt handlingsutrymme i organisationen? 

3. dina arbetsförhållanden i organisationen? 

- Fördjupa med hjälp av följdfrågor. 

 

 Ser du dig själv jobba kvar inom organisation under en längre tid? 

- Om ja respektive nej, varför? 

Sammanfattning 

Utifrån intervjun och dina svar tolkar jag att du upplever ditt arbete och dina 

arbetsförhållanden så här.. Stämmer det? 

 


