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Abstrakt  
 

Syftet var att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen uppfattar äldreomsorgen som 

arbetsplats samt klargöra vilka faktorer som de upplever gör och skulle kunna göra 

äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats. En kvalitativ metod tillämpades genom 

semistrukturerade intervjuer med undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i 

Kungälvs kommun. Fyra av respondenterna var anställda då studien genomfördes och två av 

dem hade nyligen slutat.  

 

Resultatet visar en mångfasetterad uppfattning om äldreomsorgen som arbetsplats. 

Resursfördelningen på arbetsplatsen påverkar hur vården bedrivs samtidigt som 

medarbetarens egen vilja har en inverkan. Den främsta faktorn som gör äldreomsorgen till 

en attraktiv arbetsplats är den sociala kontakten med de äldre. Den sociala kontakten ansågs 

även ha en stor betydelse för att medarbetare ska vilja stanna kvar och för att kunna attrahera 

framtida medarbetare. En löneökning skulle enligt vårt resultat göra äldreomsorgen som 

arbetsplats ännu attraktivare. Det har även visat sig att organisationskulturen har en inverkan 

på attraktiviteten. Avslutningsvis diskuteras resultatet i förhållande till forskning inom new 

public management och employer branding samt använt en modell som är framtagen av 

Hedlund, Åteg, och Pontén.  



 

Abstract  
 

The purpose of this essay is to investigate how employees in elderly care perceive the 

elderly care as a workplace and to clarify which factors they feel are making and could make 

the elderly care an attractive workplace. A qualitative method was used through semi-

structured interviews with nurses and nursing assistants in nursing homes in the municipality 

of Kungälv. Four of the respondents were employed when the study was conducted, and two 

of them had recently quit their works.  

 

The results indicates a multifaceted picture of the elderly as a workplace. Resource 

allocation in the workplace affects how it is provided. The results also indicates that the 

meaning of the employee's own will have an impact on working in the elderly care. The 

main factor that makes the elderly care an attractive work place is the social contact with the 

elderly. The social contact is also to be considered as an important factor in making 

employees stay and to attract future employees. An increase of the wage would, according to 

our results make working in the elderly care more attractive. It has also been shown that 

organizational culture has an impact on attractiveness. Finally, we are discussing the results 

in relation to research on new public management and employer branding. We have also 

used a model that is developed by Hedlund, Åteg and Pontén.  



 

Förord 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Päivi Riestola som funnits med 

som stöd och givit oss råd under arbetsprocessen. Vi vill även tacka de enhetschefer i 

Kungälvs kommun som vi har varit i kontakt med och som kunnat hänvisa oss till två av de 

deltagande respondenterna.  

 

Uppsatsen hade inte varit möjlig utan de respondenter som deltagit och vi vill därför rikta ett 

stort och varmt tack till er alla!  

 

Tack! 

 

 

Emelie Axelsson och Maria Fürst 

 

Borås, januari 2014  
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt presenterar vi vårt ämnesområde samt redogör för vårt syfte, frågeställningar 

och nyckelbegrepp. Slutligen redogör vi studiens avgränsningar.  

1.1 Inledning 
Befolkningens livslängd ökar och mellan år 2010 och 2019 beräknas var tredje person inom 

välfärdssektorn gå i pension. Äldreomsorgen utgör ett område där en stor del av 

välfärdssektorns arbetskraft återfinns. Inom äldreomsorgen arbetar i sin tur en stor del av 

landets undersköterskor som ser till att de äldre får hjälp med de vardagliga sysslor som de 

har svårt att klara av på egen hand (Färnsten & Feldt, 2011:12). 

 

År 2011 rankades undersköterska och sjukvårdsbiträde som det största yrket i Sverige, men i 

och med de livliga debatter som förts kring nedskärningar och undersköterskors allt 

försämrade arbetsförhållanden har vi en uppfattning om att intresset för undersköterskeyrket 

inom äldreomsorgen sviktar (Tidsskriften Arbetet, 2012). Eftersom en stor del av 

arbetskraften kommer att pensioneras inom de närmaste åren anser vi att det är av stor vikt 

för den offentliga sektorn att lyckas attrahera och behålla kompetenta medarbetare för att 

kunna ta hand om den åldrande befolkningen. 

 

Den offentliga sektorn har sedan 1980-talet implementerat New public management-

strategier som innefattar principer kring bland annat marknadsorientering och 

effektivitetstänkande (Agevall, 2005:22-25). Debatten som förs handlar dock inte bara om 

minskade resurser utan även om det faktum att fler måste lockas till att söka sig till 

äldreomsorgen och stanna kvar för att täcka upp framtida personalbehov (Sveriges bästa 

äldreboende, Svtplay). Employer branding eller arbetsgivarvarumärke är ett begrepp som 

behandlar detta faktum - att attrahera och bevara kompetent personal (Moroko & Uncles, 

2008:160;164). En kommun som arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare är Kungälvs 

kommun. De kommer på sikt att behöva mer personal inom framförallt vård och 

omsorgssektorn i samband med att det blir en allt äldre befolkning. De arbetar därför med att 

öka intresset för kommunen som arbetsgivare (Kungälv 1).  

 

Vi läser programmet “Organisations- och personalutvecklare i samhället”, med sociologisk 

inriktning och finner att ämnet är av intresse eftersom det är ett samhällsproblem som kan få 

konsekvenser på såväl individ som samhällsnivå. Konsekvenserna kan visa sig genom en 

försämrad vårdkvalité som påverkas av en förhöjd arbetsbelastning och försämrade 

arbetsförhållanden för de anställda. Vi har valt att se närmare på problemet på individnivå, 

medarbetarnas perspektiv, eftersom vi anser att det är av intresse att få en förståelse för vad 

som attraherar enskilda individer till äldreomsorgen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen uppfattar äldreomsorgen 

som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer som de upplever gör och skulle kunna göra 

äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats. 

 

 Hur uppfattar medarbetaren äldreomsorgen som arbetsplats? 

 Vilka faktorer skulle kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats? 

1.3 Begreppspreciseringar 
Nedan följer en beskrivning av de nyckelbegrepp som förekommer i uppsatsen.  
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“Attraktiv arbetsplats” För att begreppsliggöra medarbetares positiva upplevelse av att 

arbeta inom äldreomsorgen använder vi oss av ”attraktiv arbetsplats”. Enligt vår definition 

inbegriper begreppet inte bara den fysiska miljön utan även de psykiska aspekterna. Vi 

undersöker arbetsplatsen i den meningen att vi vill få en förståelse för medarbetarens 

uppfattning om arbetsförhållanden.  Vi undersöker vilka faktorer som lockar medarbetaren 

till ett arbete, men även vad som får denne att stanna kvar.  

 

“Brukare” avser dem som är mottagare av arbetet, vilket i detta fall avser de äldre 

(Socialstyrelsen 1). 

 

”Employer branding” Employer branding kan jämställas med det svenska ordet 

"arbetsgivarvarumärke" och det handlar om organisationens eller företagets möjlighet att 

skapa ett gott rykte på arbetsmarknaden. Det handlar därmed om möjligheten att attrahera 

och rekrytera rätt medarbetare och för att göra det krävs insatser för att utveckla och forma 

sin image efter den kompetens som efterfrågas (Sveriges kommuner och landsting). 

 

”New public management” (NPM) Begreppet inkluderar företagsliknande 

styrningsmetoder för den offentliga sektorn. Dessa handlar om att konkurrensutsätta, 

effektivisera och öka produktiviteten (Almqvist, 2006: 10-11;25). 

 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Äldreomsorgen som arbetsplats 
 ldreomsorgen har genomgått stora f rändringar genom åren.  lderdomshemmen blev en 

kommunal sk ldighet år     , men var fram till      en del av fattigvården.  r      

b r ade   da korset i Uppsala att bedriva hemtjänst vilket skapade en möjlighet för många 

hemmafruar att arbeta deltid och de behövde inte ha någon utbildning för yrket.  idigare har 

den åldrande befolkningen blivit betraktad som vårdob ekt utan en egen vilja, men från och 

med 1957 kom riktlinjer som förespråkade dem som individer. Förr handlade det om att se 

till att de gamla hade tak över huvudet och mat, men i takt med att välfärdsstaten har byggts 

ut har synen på de äldre ska vårdas förändrats och idag handlar det mer om att ge de äldre ett 

värdigt liv. De äldre har numera rätt till infl tande  ver vilken service och omsorg de får och 

om de vill bo kvar i sitt hem eller inte (Hörngren, 2011:8-10;20). 

 

1.4.2 Värdegrund i arbetet med äldre 
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Enligt den ska 

vården av de äldre vara mer individanpassad för att kunna skapa ett värdigt liv för de äldre 

samt att de ska känna ett välbefinnande. Alla kommuner och enskilda verksamheter som 

bedriver vård av äldre i enlighet med socialtjänstlagen ska arbeta för att följa den nationella 

värdegrunden (Socialstyrelsen 2; 3; 4). 

Värdegrunden innebär att omsorgsinsatser som ges till äldre ska inbegripa ett välbefinnande 

och värdigt liv för den äldre. Ett värdigt liv innebär bland annat att vården av den äldre ska 

inneha god kvalité genom att systematiskt utvecklas och säkras samt ha personal med 

utbildning och erfarenhet. Vården ska bygga på respekt inför individens integritet och 

självbestämmande genom att individen ska få leva i enlighet med sin personlighet och 

identitet. Personalen bör därav beakta diskretion i omsorgsarbetet och vara mån om att det 

sker i samråd med den äldre. Exempelvis genom respekt för att de befinner sig i den äldres 

bostad och att individen själv får bestämma när den vill ha hjälp i av och påklädning. Vården 

ska innebära ett individanpassat omsorgsarbete. Personalen ska stötta individen till att verka 
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oberoende genom att anpassa arbetssättet så att individen kan verka självständigt och vara 

lyhörd för individens önskemål om tillvägagångssätt i omsorgen. Organiseringen av 

personalens arbete bör innebära att de får tid till att samtala och lyssna på den äldre. 

Personalen bör även bemöta individen på ett sätt som för denne upplevs som respektfullt 

(Socialstyrelsen 5). 

Den äldre ska uppleva en trygghet och meningsfullhet i tillvaron. Personalen bör därför 

arbeta för att skapa ett förtroende till individen och utföra arbetet på överenskommen tid. De 

anställda ska även beakta önskemål om vem som ska utföra arbetet och i samråd med den 

äldre skapa förändringar för att förhindra känslan av ovisshet eller otrygghet hos individen. 

Personalen bör även verka för att skapa en lättillgänglighet för den äldre att nå personalen. 

Verksamheten bör göra det möjligt för att skapa en meningsfull tillvaro för individen. 

Personalen ska ha i åtanke att skapa förutsättningar för det genom exempelvis fysisk 

aktivitet, socialt innehåll eller livsåskådning (Socialstyrelsen 5). 

1.4.3 Kungälvs kommun 
Det bor cirka 42000 invånare inom Kungälvs kommun, men kommunen beräknas nå en 

ökning i befolkningsantal utifrån senaste prognoserna som gjorts 2013. Befolkningen blir 

äldre vilket även ökar efterfrågan på kommunens välfärdtjänster och socialtjänster. En 

ökande befolkning med allt fler äldre innebär att kommunen är i behov av att få mer 

personal i vård och omvårdnadssektorerna. För att bli attraktiva arbetsgivare och kunna 

konkurrera gentemot grannkommuner krävs det att medarbetare kan försörja sig på sin lön 

men även kunna kombinera sitt arbetsliv med privatliv. Detta är något som kommunen 

arbetar för genom att utforma ett bemanningsprojekt samt ett planeringssystem för 

schemaläggning (Kungälv 1;2;3).  

 

Ytterligare insatser som genomförs av kommunen i mål om att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare är att utse yrkesambassadörer. Dessa personer är ute i kommunen på skolor och 

mässor för att berätta om sitt yrke. Målet är att visa upp mångfalden av yrken inom 

kommunen och skapa intresse för dem. Ett förslag från kommunens sida är även att låta 

ungdomar komma ut och praktisera. Kommunens ambition som arbetsgivare är att skapa 

möjlighet för delaktighet och inflytande för medarbetarna. Avgångsundersökningar har 

genomförts för att undersöka varför medarbetare väljer att säga upp sig från sitt arbete inom 

kommunen. Ett flertal faktorer som framkom var: organisering av arbetet, att kompetens inte 

tas tillvara, dåliga utvecklingsmöjligheter, låg sysselsättningsgrad, hög arbetsbelastning, 

upplevd brist på delaktighet och chefskapet. Majoriteten av de som svarade talade dock om 

att de kunde tänka sig att rekommendera Kungälvs kommun. Detta är även något som 

kommunen strävar efter, att medarbetare ska ta med sig en positiv erfarenhet av kommunen 

som arbetsgivare samt kunna tänka sig att rekommendera kommunen som arbetsgivare och 

sprida en positiv marknadsföring av kommunen (Kungälv 4). 

1.5 Avgränsningar 
Vi valde att undersöka äldreomsorgen eftersom behovet av personal beräknas öka i 

framtiden. Vi valde undersköterskor och vårdbiträden som är den största yrkesgruppen. Vi 

valde att fokusera på en kommun eftersom vi tror att arbetet med äldreomsorgen som 

arbetsplats kan skilja sig mellan kommuner. Det krav vi hade var att samtliga respondenter 

skulle ha arbetat inom äldreomsorgen i minst sex månader, detta för att de skulle ha 

yrkeserfarenhet inom äldreomsorgen. Vi valde att bortse från etnicitets- och genusperspektiv 

på grund av att tidsmässiga skäl. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

Dispositionen av uppsatsen är följande: 

 

Kapitel 1: I vårt inledande kapitel redogörs för studiens problemformulering, syfte, 

frågeställningar, begreppspreciseringar, bakgrund och de avgränsningar vi gjort i studien.  

 
Kapitel 2: I detta kapitel redogörs för tidigare forskning som berör vårt område och som vi 

kommer återkoppla till i kapitel 6.   

 

Kapitel 3: I detta kapitel förklarar vi den teoretiska referensramen, samt den modell vi har 

använt oss av för att förstå vårt empiriska inhämtade material.  

 

Kapitel 4: I detta kapitel redogör vi för metodval och vetenskapliga ansatsen, urval, 

material, tillvägagångssätt, bearbetning/analys, etiska överväganden, tillförlitlighet och 

trovärdighet, arbetsfördelning samt redogörelse kring vår egen förförståelse.  

 

Kapitel 5: I detta kapitel presenteras vårt empiriska material i indelningarna “Medarbetarens 

uppfattning av arbetsplatsen“ och “Attraktiv arbetsplats”. 

 

Kapitel 6: I vårt avslutande kapitel diskuteras och analyseras vårt resultat under 

resultatdiskussion. Till sist diskuteras studiens tillvägagångssätt i en metoddiskussion för att 

slutligen ge förslag till fortsatt forskning inom området. 

  



5 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
                                                                                            

                                                                                   

avhandling. 

 

Vi var framförallt intresserade av studier relaterade till äldreomsorgen som attraktiv 

arbetsplats ur ett medarbetarperspektiv. Tidigare forskning om äldreomsorgen ur ett 

medarbetarperspektiv inbegriper oftast flertalet yrkeskategorier och inte enbart 

undersköterskor och vårdbiträden. Trydegårds (2012) artikel som vi redogör för är en 

kvantitativ studie om arbetsförhållanden i äldreomsorgen, den belyser faktorer som 

medarbetare inom äldreomsorgen anser påverkar möjligheterna att göra ett bra arbete. 

Resultatet från denna studie är relevant i förhållande till vårt empiriska material eftersom vi 

vill få en förståelse för hur medarbetare uppfattar äldreomsorgen som arbetsplats och 

faktorer som kan påverka. För att finna tidigare forskning som inbegriper attraktiv 

arbetsplats har vi funnit dessa i relation till studier om attraktiv arbetsgivare och attraktivt 

arbete. Studier om attraktiv arbetsgivare finns främst i relation till företag och 

marknadsföringsstrategier, vi redogör för två artiklar: Backhaus och Tikoos (2004) och 

Moroko och Uncles (2008). Dessa handlar om att bli betraktad som en attraktiv arbetsgivare 

för att kunna vara konkurrenskraftig gentemot andra arbetsgivare. Konkurrensen handlar om 

att få de mest kompetenta medarbetarna för att sedan kunna ge den bästa servicen mot 

kunden. Arbetstagarna blir på så sätt ett viktigt konkurrensmedel på marknaden. Vi tar 

utgångspunkt i dessa idéer för att förhålla oss till vad medarbetarna anser vara attraktivt med 

äldreomsorgen som arbetsplats och sedan relatera detta till hur Kungälvs kommun arbetar 

för att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Vidare har vi även tagit fasta på tidigare 

forskning som berör attraktivt arbete eftersom det är en central del i vårt syfte. Hedlund, 

Åteg och Pontén (2004) har undersökt vad som utmärker ett attraktivt arbete och utformat en 

modell för att beskriva de delar som utmärker ett attraktivt arbete. Nedan följer en närmare 

redogörelse av den tidigare forskning vi har tagit del av. 

2.1 Arbetsförhållanden i äldreomsorgen 
Trydegårds (2012) artikel baseras på en kvantitativ studie som genomfördes år 2005 av 

danska, norska, finska och svenska forskare. Den syftade till att undersöka hur medarbetare i 

de ovannämnda nordiska länderna upplever arbetsförhållandena i äldreomsorgen och hur de 

upplever möjligheterna att kunna göra ett bra arbete. De menar att kvaliteten på 

arbetsförhållandena hör ihop med kvaliteten på omvårdnaden. I en tid då de nordiska 

länderna influeras av new public management ville de undersöka hur detta inverkat på 

välfärden(Trydegård, 2012:119-120).  

 

En enkätundersökning gjordes på ett slumpmässigt urval där enkäten skickades till 1200 

personer i varje undersökt land och svarsfrekvensen varierade mellan 67 och 77 procent. 

Trydegårds (2012) artikel baseras på enkätdata från totalt 2583 personer. Majoriteten bestod 

av kvinnlig sjukvårdspersonal inom äldreomsorgen med yrkeskategorier såsom hemvårdare, 

undersköterskor och sjukvårdsbiträde.  Respondenterna arbetade inom antingen hemtjänst 

eller särskilt boende och majoriteten hade en offentlig arbetsgivare (94%) (Trydegård, 

2012:120).  

 

Resultatet analyserades med hänsyn till skillnader i hur länderna genomgår new public 

management reformer. Av enkätundersökningen framkom att medarbetarna i alla länderna 

kände frustration över att inte kunna göra ett bra arbete eftersom de upplevde sig ha för hög 

arbetsbelastning. Majoriteten i Sverige och Danmark ansåg att arbetsförhållandena hade 
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blivit sämre och även möjligheterna att möta kundernas behov. De finska och norska 

respondenterna var dock mer positiva i avseende till arbetsförhållandena (Trydegård, 

2012:123). 

 

De som upplevde att arbetet innebar en hög psykisk påfrestning och påpekade svårigheten i 

att göra ett bra jobb under dessa förutsättningar, var även de som funderade på att lämna sina 

arbeten inom äldreomsorgen. Den faktor som tycktes ha störst påverkan på om 

respondenterna skulle stanna kvar på arbetsplatsen är det stöd man efterfrågar av ledningen. 

Samtliga länder upplevde sig ha dåligt stöd från ledningen, men de finländska 

respondenterna uppgav att de hade en mer regelbunden kontakt med sina chefer än de andra 

respondentgrupperna angivit. Genom analys av materialet kunde man även se att 

överväganden om att sluta var dubbelt så stor i Danmark och Sverige än i Finland och Norge 

(Trydegård, 2012:124-126). 

 

Majoriteten upplevde att det var svårt att påverka såväl sitt dagliga arbete vad gäller 

planering och utförande. Det land som utmärkte sig i frågan om utveckling i arbetet var 

Sverige, 80-85 procent av de svenska respondenterna upplevde sig ha lite eller inga 

möjligheter till utveckling. Samtidigt visade även undersökningen att de som fick mer 

utbildning även var de som övervägde att sluta. En förklaring till detta kan vara att de som 

har mer utbildning finner att den verkliga vården inte motsvarar det som de har lärt sig i 

teorin (Trydegård, 2012:124; 126-127).  

 

Trydegårds (2012) slutsatser är att den nordiska välfärdsstaten har förändrats och att den 

genom att implementera NPM strategier gjort det svårare för personalen inom 

äldreomsorgen att kunna anpassa vården efter brukarnas specifika önskemål och behov. 

Trydegård (2012) menar vidare att arbetsgivare och chefer måste blir bättre på att ge stöd till 

medarbetarna och visa sig synliga om de avser att behålla sin personal, men samtidigt menar 

hon att i och med förändringarna som har skett har även chefernas arbetsuppgifter förändrats 

och de måste vara allt mer inriktade på den finansiella biten vilket gör det svårt för dem att 

kunna vara närvarande för sin personal (Trydegård, 2012:126-127). 

2.2 Attraktiv arbetsgivare 
Backhaus och Tikoos (2004) definierar begreppet employer branding i sin artikel som: 

 
The process of building an identifiable and unique employer identity, and the employer 

brand as a concept of the firm that differentiates it from its competitors 

(Backhaus & Tikoo, 2004: 502). 

 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att det finns många praktiska utövningar av employer 

branding men att forskningen kring begreppet är mindre utvecklad. De har utvecklat 

begreppet genom att använda marknadsföringskoncept och humanresourceskoncept för att 

rama in vad employer branding står för. Deras slutsatser i artikeln är att employer branding 

kan användas av ledningen i form av ett paraplykoncept, alltså en samordnande strategi för 

personalarbetet (Backhaus & Tikoo, 2004: 504). 

 

Employer brand association är den uppfattning som arbetstagare har om en arbetsgivare. 

Den baseras på de tankar och känslor som arbetstagaren kopplar till arbetsgivaren. Om man 

slår samman dessa är det den image som arbetsgivaren lyckats bygga. Ett employer brand 

förmedlar de funktionella och symboliska fördelarna med att söka sig till en specifik 

arbetsgivare. De funktionella fördelarna kan exempelvis vara den lön, de villkor eller 

förmåner som arbetsgivare erbjuder. De symboliska fördelarna är tillskillnad från de 
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funktionella inte objektiva, de innebär främst det sociala godkännandet arbetstagarna tror att 

de får genom att arbeta hos en specifik arbetsgivare. Ett effektivt användande av employer 

branding innebär ett aktivt arbete för att identifiera vad arbetssökande eftersöker hos 

arbetsgivaren. Genom att arbeta för att finna dessa och skapa utmärkande attribut kan 

arbetsgivaren använda det som en strategi för att nå den potentiella arbetskraften som passar 

in i ramen för företaget. När arbetstagarens intresse, behov och värderingar stämmer överens 

med arbetsgivarens image blir arbetsgivaren ett attraktivt val samtidigt som företaget får den 

typen av personal de eftersträvar. Employer branding bygger således på föreställningen om 

att personalen är en investering i företaget och en källa till konkurrenskraftighet gentemot 

andra företag (Backhaus & Tikoo, 2004: 504-506).  

 

Employer branding kan vara en källa till att stärka medarbetarnas identifikation med 

organisationen. Organisationskulturen underbyggs och kan förändras av organisationens 

employer branding. Employer brand loyalty innebär att medarbetarna förhåller sig lojala till 

organisationen och detta i sin tur kan påverka graden av produktivitet i organisationen 

(Backhaus & Tikoo, 2004: 508-509). 

 

Moroko och Uncles (2008) artikel handlar om vad som karaktäriserar framgångsrika 

employer branding strategier och de definierar begreppet som: 

 
The sum of a compan ’s efforts to communicate to existing and prospective staff that it 

is a desirable place to work (Moroko & Uncles, 2008:161) 

 

De har alltså funnit att en framgångsrik employer branding bygger på precision och 

attraktion. Av artikeln att döma kan employer branding jämställas med marknadsföring där 

”produkten” är arbetsgivaren och där ”konsumenterna” utgörs av såväl anställda som 

potentiell arbetskraft. I takt med att den tekniska utvecklingen kräver en allt mer kompetent 

personal blir det viktigare för företagen att profilera sig för att kunna attrahera denna 

personal(Moroko & Uncles, 2008:160-161).  

 

Employer branding handlar givetvis inte enbart om att attrahera den mest kompetenta 

arbetskraften utan även om att lyckas behålla den. Faktum är att även medarbetarna påverkar 

arbetsgivarens bild eftersom de budskap de för vidare bidrar till en positiv eller negativ 

upplevelse av arbetsplatsen och arbetsgivaren (Moroko & Uncles, 2008:161). 

 

De genomförde sin studie genom sjutton djupgående, semistrukturerade intervjuer med en 

expertpanel bestående av tretton högt uppsatta deltagare från industrisektorn. Fyra av dessa 

var uppföljningsintervjuer för att återkoppla till det som tidigare framkommit. 

 espondenterna tillfrågades om begreppen "framgångsrik" och "missl ckad” i relation till 

employer branding och vad som karaktäriserade framgångsrika respektive misslyckade 

arbetsgivarvarumärken (Moroko & Uncles, 2008:162-163). 

 

Det var en samstämmighet i att en lyckad employer branding är den marknadsföring som 

inte bara blir tomma ord utan något som visar sig genom handling. För att marknadsföra sitt 

arbetgivarvarumärke på ett framgångsrikt vis måste arbetsgivaren synas och differentiera sig 

gentemot de konkurrerande arbetsgivarna. Det är dock viktigt att marknadsföringen är 

anpassad och riktad mot den målgrupp man vänder sig till (Moroko & Uncles, 2008:163-

164).  

 

Ett framgångsrikt employer brand handlar även om ett pågående löfte till arbetstagarna. 

Arbetsgivare bör inte marknadsföra något som de inte kan hålla i praktiken då detta snarare 
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kan generera sämre engagemang och produktivitet hos de anställda (Moroko & Uncles, 

2008:165). 

 

Det ska dock tilläggas att Moroko och Uncles (2008) artikel inte har varit riktad mot 

välfärdssektorn, men vi finner ändå att det resonemang som redogjorts för ovan är relevant 

för vår studie. 

2.3 Attraktivt arbete 
Hedlund, Åteg och Pontén (2004) har undersökt vad som gör ett arbete attraktivt. De har 

med hjälp av resultatet från intervjuer och teori format en modell för attraktivt arbete. 

Utgångspunkten för studien var på ett tillverkningsföretag i dalarnas län. Urvalet, totalt 17 

personer, bestod främst av personal inom produktion, men även personer som tidigare hade 

arbetat inom produktion men som nu jobbade på personalavdelningen. Urvalet grundades 

främst på produktionspersonalen eftersom det var en grupp det kommer vara brist på i 

framtiden (Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:4). 

 

Baserat på resultatet från de semistrukturerade intervjuerna formade de en modell som 

innehöll tre kategorier för vad ett attraktivt arbete innebär, dessa var ”attraktivt 

arbetsinnehåll”, “arbetstillfredsställelse” och “attraktiva arbetsf rhållanden”. Alla kategorier 

innehöll ett flertal dimensioner som sammantaget beskriver ett attraktivt arbete. 

Föreställningen av ett attraktivt arbete kunde variera beroende på om man var yngre eller 

äldre på grund av olika prioriteringar. Det var även en stor spridning i svaren om hur ett 

arbete kan förbli attraktivt. Svar som framkom var bland annat inriktade mot utveckling av 

olika slag eller gemenskap och arbetskamrater. Dimensionerna prioriterades olika och hade 

därmed skilda betydelser i valet av yrke. Slutsatserna av deras undersökning var att 

modellen var generaliserbar på attraktivt arbete (Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:5-7; 43-44). 

Efter att ha tagit del av deras undersökning fann vi det intressant att applicera deras modell 

även i vår studie genom att använda den som diskussionsunderlag för att relatera till 

medarbetarens uppfattning av arbetsplatsen samt vad som gör och skulle kunna göra arbetet 

inom äldreomsorgen attraktivt.   
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3. TEORIANKNYTNING 
I detta avsnitt redogör vi för New public management som vi använt som en teoretisk 

referensram samt ett teoretiskt verktyg i form av en modell av Hedlund, Åteg och Pontén 

(2004). Dessa används för att analysera vårt material med hänsyn till syftet. Syftet var som 

tidigare nämnt att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen uppfattar 

äldreomsorgen som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer som de upplever gör och skulle 

kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats. 

3.1 New public management 
Sedan 1980-talet och framåt har diskussionen om styrningen av den offentliga sektorn 

inbegripit en rad olika idéer som först i efterhand, sammanfattningsvis, har kommit att kallas 

för new public management rörelsen (NPM). Influenserna av idéer från näringslivet och 

privatdrivna företag har bidragit till metoder som har fått fäste i kommunerna. Det handlar 

om en företagsorienterad styrningsmetod och marknadslösningar för att generera 

förbättringar av verksamheten genom effektiviseringar. Förändringen i styrningen av 

kommunal verksamhet har dock mötts av kritik som menar att kvalitén i verksamheten blir 

lidande på grund av dessa idéer (Almqvist, 2006: 10-11). 

 

Det finns en rad förespråkare till att konkurrensutsätta kommunala verksamheter. De menar 

att en marknadisering förbättrar effektivitet och produktivitet i den offentliga verksamheten 

genom att skapa ett mer kostnadseffektivt tänk genom att konkurrera. Närmare bestämt 

innebär en marknadslösning att det är utbud och efterfrågan som styr verksamheten, vilket 

antas innebära en större makt hos brukaren och mindre makt hos producenterna. 

Konkurrensen mellan dem som erbjuder tjänsten ökar då individen har en större valfrihet. 

Det ställs ett högre krav på utförarna att se över hur verksamheten bedrivs och kvalitetssäkra 

verksamheten. Det handlar om att säkerställa sin verksamhet gentemot vad konkurrenterna 

erbjuder. Konkurrensen bidrar till att se över alla delar för att vara konkurrenskraftig. 

Företagsorienterade idéer präglar styrningen genom att fokusera mer på målformulering och 

måluppfyllelse än regler och policydokument (Almqvist, 2006: 25, 39-40, 55). 

 

Forskning påvisar att det är främst konkurrenssituationen som uppstår som bidrar till 

förbättringar av verksamheten. När verksamheten befinner sig i en konkurrenssituation sker 

ett flertal förbättringar med avseende på effektiviseringar och produktivitet. Ägarsituationen 

är på så sätt mindre viktig. Då en verksamhet är marknadiserad drivs verksamheten främst i 

syfte att tillfredställa kunden, det handlar om att bli ett attraktivt val. Dock anser 

motståndare till denna konkurrensutsättning att konkurrensens strävan efter effektiviseringar 

och kostnadsbesparingar kan bidra till minskad kvalité (Almqvist, 2006: 40, 42-43). 

3.2 Modell av attraktivt arbete 
För att analysera vårt empiriska material har vi använt oss av den modell som framtagits av 

Hedlund, Åteg och Pontén (2004). Modellen består av tre kategorier med ett flertal 

dimensioner, men vi fann inte att alla vara relevanta för att besvara vårt syfte. Nedan 

förklaras de delar av modellen som vi har använt oss av. 

 

Attraktivt innehåll 
Det attraktiva arbetets innehåll förklaras i flera dimensioner; Arbetstakt, fysisk aktivitet, 

handlingsfrihet, tankearbete och variation. 

 

Arbetstakten avser det tempo som arbetet utförs i. Arbetet ska innehålla en balans i pauser, 

lugna perioder och intensitet. Sammantaget ska det finnas tid för egna behov så som att äta 

och gå på toa och perioder för återhämtning. Samtidigt får inte arbetet enbart bestå av lugna 
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perioder utan det krävs även intensiva stunder för att det ska vara ett attraktivt arbete 

(Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:36).  

 

Ett attraktivt arbete kännetecknas av såväl den fysiska aktiviteten vad gäller en rumslig 

förflyttning och en arbetsbelastning som inte är skadlig för hälsan. Handlingsfrihet innebär 

att styra sitt arbete genom att ha inflytande i organiseringen av arbetet. Ett attraktivt arbete 

innebär att det finns någon form av tankearbete. Det kan innebära i koppling till att utföra 

arbetsuppgiften men även i en specifik situation som dyker upp. Tankearbetet kan vara 

individuellt men även gemensamt i grupp. Under dimensionen variation innebär ett 

attraktivt arbete ett arbetsinnehåll som har en arbetsrotation, möjlighet till flexibilitet och 

förnyelse av arbetsuppgifter. Det anses vara attraktivt att kunna strukturera om 

tillvägagångssättet av arbetsuppgiften men även att det sker en förnyelse av arbetsuppgiftens 

innehåll genom att den till exempel utökas (Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:37). 

 

Arbetstillfredsställelse 
I denna kategori används begreppen: eftertraktad, erkänsla, status, stimulans 

och resultat för att kunna beskriva vilka positiva aspekter som finns för att medarbetaren ska 

känna sig tillfreds med sitt arbete. 

 

Begreppet eftertraktad handlar bland annat om att medarbetaren känner att den är behövd. 

Medarbetarens kunskaper i yrket genererar upplevelsen av att det den gör är viktigt. 

Hedlund, Åteg och Pontén (2004) menar att känslan av att vara behövd och att vara en 

tillgång bidrar till att skapa attraktivitet i arbetet. Begreppet erkänsla har Hedlund, Åteg och 

Pontén (2004) valt att dela in i yttre och inre. Den inre erkänslan är personlig och handlar 

om medarbetarens upplevelser kring att ha utfört ett bra arbete. Den yttre erkänslan berör 

uppskattningen från ledning, arbetskamrater och kunder. Begreppet status inbegriper bland 

annat stoltheten över sin arbetsprestation, men även arbetsplatsen i sig. Yrkesidentiteten 

stärks och attraktiviteten ökar om arbetet har potential att leda till framgång (Hedlund, Åteg 

& Pontén, 2004:38).  

 

För att arbetet ska ses som attraktivt och tillfredställande behövs även stimulans. Detta 

begrepp handlar om att arbetet ska vara intressant, personligt utvecklande och utmanande. 

Det ska dock inte vara för utmanande, men tillräckligt för att medarbetare ska anstränga sig 

och använda sina kunskaper och färdigheter. Medarbetaren ska känna att den får ut något av 

arbetet genom exempelvis personlig utveckling. För att arbetet ska ses som tillfredställande 

behöver medarbetaren kunna se tydliga och direkta resultat baserat på arbetet (Hedlund, 

Åteg & Pontén, 2004:39).  

 

Attraktiva arbetsförhållanden 
Attraktiva arbetsf rhållanden handlar om de delar som inte är beroende av arbetsuppgifterna 

utan själva arbetssituationen gällande punkterna: adekvat utrustning, arbetstid, ledarskap, 

lön, organisationen, relationer och social kontakt.  

 

För att skapa ett attraktivt arbetsförhållande behövs en adekvat utrustning som i sin tur 

skapar förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete utan en negativ arbetsbelastning som 

att underlätta vid tungt och monotont arbete. Utrustningen behöver inte vara ny, men den 

ska inte vara begränsande för arbetet. Arbetstiden är en annan aspekt som berörs och 

Hedlund, Åteg och Pontén (2004) belyser vikten av att ha bestämda arbetstider där det 

framgår tydligt vilka timmar som arbetsdagen utgörs av. Det handlar även om möjlighet till 

att kunna påverka sina arbetstider genom omfattning, fördelning och möjlighet till ledighet 

(Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:40). 
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Dimensionen ledarskap handlar om hur kommunikationen sker mellan medarbetarna och 

ledningen och hur informationen sprids på arbetsplatsen. Det berör även medarbetarnas 

förtroende för ledningen. En annan viktig del är att ledningen kan ge sina medarbetare 

delaktighet och inflytande genom att delegera ansvar och befogenheter, men att även kunna 

tillhandahålla kurser och liknande för sina medarbetare (Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:41). 

 

Lön är en annan dimension och Hedlund, Åteg & Pontén (2004) menar att lönens nivå är av 

betydelse och att en hög lön kan generera en bättre livsstandard. Attraktivt anses det vara om 

lönen är prestationsrelaterad beroende på arbetets mängd och kvalitet och att den även ökar 

successivt med tiden. Attraktivitet tycks skapas genom att höja lönen och kan kompensera 

för andra bristande kvalitéer, men den har inte en avgörande betydelse utan det tycks trots 

allt vara viktigt för många människor att ha bra arbetskamrater och trivas med sitt arbete 

(Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:42). 

 

Organisationens utformning och arbetsgivarvarumärke har betydelse för huruvida 

arbetsförhållandena anses vara attraktiva. Om organisationen ifråga har bra ekonomi, är ett 

känt varumärke och har låg personalomsättning kan detta sammantaget generera en känsla 

av trygghet. Det är även attraktivt om medarbetarna upplever att det finns möjligheter att 

kunna få utvecklas i arbetet och kunna byta såväl position som att få en högre lön, men även 

möjligheter till förmåner som exempelvis någon gemensam aktivitet för alla medarbetare 

(Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:42). 

 

Det sociala samspelets funktion beskrivs i dimensionen relationer. Aspekter som lyfts fram 

är att medarbetarna stödjer och underlättar för varandra verbalt eller praktiskt. Det handlar 

om att bry sig om varandra genom att visa empati. Laganda är viktigt för att kunna känna 

tillhörighet och likaså umgänget med varandra. Även samarbete är viktigt och Hedlund, 

Åteg och Pontén (2004) särskiljer laganda och samarbete med motiveringen att lagandans 

vi-känsla inte är betydande för att samarbete ska kunna ske. Det är viktigt att medarbetarna 

kan ventilera positiva och negativa saker och att kommunikationen fungerande och att alla 

som är berörda får ta del av väsentlig information. Att kunna ha roligt på arbetet är även 

viktigt. Dimensionen social kontakt inbegriper slutligen kontakten med kunder och 

arbetskamrater. Denna dimension skiljer sig mot ovannämnda på så vis att den ser endast till 

att det sker en interaktion mellan människor, men inte vilken karaktär den har (Hedlund, 

Åteg & Pontén, 2004:42-43). 
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4. METOD 
I detta avsnitt redogörs vårt val av perspektiv, metod, urval, material, tillvägagångssätt och 

bearbetning. Vi redogör även för vår studies tillförlitlighet och trovärdighet samt de etiska 

övervägande vi haft i åtanke. Slutligen                                                     . 

4.1 Val av perspektiv och metodansats 
Den kvalitativa metodens styrka är att den ger en djupare förståelse för ämnet. Ett uttalande 

kan ge ett flertal olika tolkningar som sammantaget ger en djupare förståelse för det som 

studeras. Den hermeneutiska tolkningsläran utgörs av en rörelse mellan delen och helheten. 

Kontexten är en centralaspekt i tolkandet, då delens mening förstås i relation till helheten 

och tvärtom (Alvesson & Sköldberg, 2008:191; 193; Kvale & Brinkmann, 2009:226; 233). 

Vi redogör närmare för hur vi tillämpat detta under bearbetning och analys av material. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en av de saker som skiljer kvalitativa studier från 

kvantitativa är att de kvalitativa till större del utgår ifrån studieobjektens perspektiv 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:17). Eftersom vi med utgångspunkt i individen vill få en 

förståelse för hur äldreomsorgen som arbetsplats uppfattas har vi valt en kvalitativ metod. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att samtalet är en grund för att studera individens 

perspektiv. För att få förståelse och kunskap är samtalet en viktig del i studien, genom en 

intervju kan vi närma oss meningen bakom individens uppfattning (Kvale & Brinkmann, 

2009:17). 

 

En deduktiv ansats betyder att forskningen utgår ifrån teorins genomförbarhet i empirin. 

Detta ställer dock stora krav på att forskaren har kunskaper om det som är avsett att studera 

för att kunna skapa hypoteser att testa mot empirin. En induktiv ansats innebär att arbeta 

förutsättningslöst i empiri för att finna teoretiska kopplingar efter att den har samlats in. 

Problematiken i den induktiva ansatsen är att det redan i urvalet finns en typ av teoretisk 

förankring som forskaren inte kan bortse ifrån. En kombination av dessa förhållningssätt 

förekommer ofta och benämns som abduktiv ansats (Aspers, 2011:32; Wallén, 1996:47-48). 

Vi anser att vi har haft en abduktiv ansats eftersom vi utgått ifrån tidigare forskning, texter 

från Kungälvs kommun, socialstyrelsen, rapporter från SKL och förstudien. Vi förhöll oss 

dock öppna för andra teorier som skulle kunna kopplas till vår empiri och senare utgöra en 

bra grund för vår diskussion. 

4.2 Urval 
Enligt Becker (2008) påverkar våra föreställningar vårt sätt att forska. Hur vi gör ett urval 

baseras ofta på att vi vill finna ett representativt urval för att kunna motivera en trovärdig 

grund för vår forskning. Detta menar dock Becker inte borde vara det främsta skälet till 

urvalet (Becker, 2008:21, 78-79). I vårt fall bestod urvalet i studien av sex undersköterskor 

och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Respondenterna bestod dels av fyra personer som vi 

själva hade kännedom om, vilket kan liknas vid ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010:140- 

141). Vi visste att de arbetade eller nyligen hade arbetat i äldreomsorgen då vi tog kontakt 

med dem per telefon eller e-post. Två av dessa var anställda då intervjun gjordes, medan två 

nyligen hade avslutat sin anställning vid tidpunkten för intervjun. De resterande två 

respondenterna valdes ut av enhetschefer i kommunen. Vi tog först kontakt med en 

enhetschef per telefon som i sin tur hänvisade oss till en annan enhetschef. Båda 

enhetscheferna tilldelade oss personer som vi intervjuade.  

 

Samtliga av våra respondenter arbetade på olika arbetsplatser och inriktningar inom 

äldreomsorgen i Kungälvs kommun. Vårt krav var att samtliga respondenter skulle ha 

arbetat i minst sex månader, detta eftersom vi trodde att de då hade hunnit bilda sig en 
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uppfattning om äldreomsorgen som arbetsplats vilket var viktigt för vår studie. Våra 

respondenter har varit verksamma mellan ett till 25 år. Av de som nyligen hade slutat var en 

ordinarie och en vikarie under sin anställningstid. Av de resterande respondenterna var tre 

ordinarie och en var visstidsanställd. Visstidsanställd innebar att hon var anställd en månad i 

taget. Respondenternas ålder sträcker sig mellan 19 och 45 år. Vi anser att det är en styrka 

att vi fått ta del av både nuvarande och tidigare anställdas upplevelser eftersom det gav oss 

ett större perspektiv än om vi endast hade fått ta del på en av grupperna. Vi anser även att 

det är en styrka att vi genom bekvämlighetsurvalet kunde bygga upp ett förtroende under 

kort tid. Bekvämlighetsurvalets svaghet är dock att vår relation till respondenterna kan ha 

haft en viss inverkan på de svar vi fått ta del av(Trost, 2010:140- 141). 

 

4.3 Material 
 

Förstudie 

Enligt Aspers (2011) kan det vara bra att integrera med fältet innan forskningen påbörjas för 

att underlätta valet av metod och för att precisera forskningsfrågan. För att få kunskap om 

fältet, avgränsa vårt syfte och testa intervjufrågorna valde vi därför att göra en förstudie 

(Aspers, 2011:15). Förstudien baserades på två testintervjuer och två diskursanalyser. 

 

Testintervjuerna genomfördes med två personer som arbetade inom äldreomsorgen i en 

annan kommun inom Västra Götalandsregionen. Intervjuerna visade att vi till viss del hade 

bra frågor, men vi upptäckte att det var svårt att nå en djupare förståelse samt att vårt syfte 

varit lite för brett. Vi valde därför att avgränsa det ytterligare, göra lite förändringar i 

frågorna samt lägga till ytterligare frågor för att kunna komma djupare i ämnet. 

 

Båda diskursanal serna b ggde på marknadsf ringspro ektet “Sveriges viktigaste  obb” som 

lanserades i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Detta projekt har 

syftat till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och attrahera och behålla den mest 

kompetenta arbetskraften. Diskursanal serna baserades på hur begreppet “Emplo er 

branding” implementerades i detta pro ekt och vilka sanningar det f rmedlade. Slutsatserna 

var sammantaget att begreppet bygger på ett flertal olika diskurser såsom 

kunskapsekonomin, globaliseringen, den tekniska utvecklingen, social kompetens, men även 

kring det faktum att samhället till stor del har gått ifrån ett kollektivt tänkande till ett mer 

flexibelt individtänkande. Det framhävdes som en nödvändighet att tillämpa employer 

brandingstrategier för att kunna svara mot samhällets förändringar i syfte att stärka sin 

attraktivitet på marknaden. Detta innebar i sin tur att det förläggs ett större ansvar på 

arbetsgivaren att vara aktiv i detta arbete. 

 

Huvudstudie 

I den kvalitativa intervjumetoden skapas kunskap i samtalet mellan respondent och 

intervjuare. Kvaliteten på intervjun är beroende av intervjuarens kunskaper i ämnet och 

färdigheter i att använda intervjuteknik (Kvale & Brinkmann, 2009:98). Vi är medvetna om 

att våra färdigheter i att intervjua är begränsade. En anledning till att vi valde en 

semistrukturerad intervju var att vi ville ha frågor att stödja oss på men samtidigt utrymme 

att följa upp intressanta aspekter hos respondentens berättelse. 

 

Enligt May (2001) gör en semistrukturerad intervju det möjligt att få utvecklade och 

förtydligande svar från respondenten eftersom forskaren kan ställa följdfrågor vilket inte är 

möjligt i en mer kontrollerad intervjuform såsom strukturerad intervju. Forskaren får genom 

en semistrukturerad intervju möjligheten att kunna fånga upp sådant som ger uttryck för 
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respondentens upplevelse i kontextuella sammanhang genom att fördjupa svaren med 

följdfrågor (May, 2001:148-150). Detta är till vår fördel då vi ville skapa en förståelse för 

respondenternas uppfattning kring äldreomsorgen som arbetsplats. Vi fick på så sätt en frihet 

i att kunna följa upp intressanta åsikter, funderingar eller känslor som respondenten ger 

uttryck för. 

 

Utformning av intervjuguide 

Vi använde oss av två intervjuguider, en som var riktad mot nuvarande medarbetare och en 

som var riktad mot de som tidigare arbetat inom äldreomsorgen. Det som skiljde 

intervjuguiderna åt var att frågorna i den till de tidigare medarbetarna var i dåtid samt att 

enstaka frågor var bortplockade eftersom de inte kunde besvaras av den personen på grund 

av att den inte arbetade. De frågor som plockades bort var: ”Hur ser du på din egen framtid 

inom äldreomsorgen?”, ”Om du inte hade arbetat inom äldreomsorgen vad skulle du gjort 

då?” (Bilaga 1; 2). 

 

Den första delen i intervjuguiden användes som hjälp för att försäkra oss om att vi 

informerat respondenterna om vårt syfte och hur vi skulle behandla intervjumaterialet. Vi 

valde att dela in våra interv ufrågor under rubrikerna: “I relation till brukaren”, och “I 

relation till arbetsplatsen som helhet”. Den här indelningen gjorde vi eftersom vi delvis 

utgått ifrån bakgrundsavsnittet som inkluderar socialstyrelsens allmänna råd men även 

tidigare forskningsavsnittet. Frågorna formades på så sätt i relation till dessa för att få en 

struktur och ett sätt att närma oss ämnet. 

 

De första frågorna i intervjuguiden började med bakgrundsfrågor. Dessa använde vi för att 

få enklare faktafrågor om personen men även en enkel beskrivning om respondentens 

förhållande till äldreomsorgen som arbetsplats. Efter bakgrundfrågorna följde sedan 

intervjufrågorna en kronologisk ordning. 

 

Aspers (2011) nämner problematiken i att de frågor som ställs oftast är baserade på 

forskarens egen förkunskap i ämnet och likaså att resultatet och diskussionen bygger på 

detta. Det kan göra att annan relevant information eller infallsvinkel går förlorad (Aspers, 

2011:141-142). Vi har varit tydliga med att uttryckligen beskriva vår förförståelse innan vi 

gjorde intervjufrågorna. På så sätt har vi blivit medvetna om den och förhållit oss till den 

genom att inte ställa ledande frågor för att söka specifika svar. Vi har varit noga med att be 

respondenten komma med konkreta exempel för att ytterligare försöka förstå deras tankar i 

ett kontextuellt sammanhang för att inte tolka genom vår egen förförståelse. 

 

Vi valde medvetet att använda ett flertal frågor som b r ade med “hur” eftersom vi avsåg att 

få utförligare beskrivningar. Ibland ville vi dock klargöra respondentens åsikt och använde 

då “Ja” och “Ne ” frågor men f l de upp med en fråga där de fick beskriva mer varf r de 

hade den uppfattningen. Vi avslutande intervjuguiden med frågan om de hade något att 

tillägga för att ge respondenten en möjlighet att diskutera något som dykt upp under 

intervjun eller som den kom att tänka på i efterhand. 

4.4 Tillvägagångssätt 
Innan vi tog kontakt med våra respondenter hade vi planerat vad vi skulle informera dem om 

för att det skulle bli samma information till samtliga, exempelvis hur mycket vi skulle 

berätta om vår studies syfte. 

 

Under fem av intervjuerna har vi båda deltagit, men vid den sista intervjun hade vi inte 

möjlighet att vara två, vilket innebar att en av oss fick hålla i den själv. Vid de intervjuer vi 
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båda deltagit i höll en av oss intervjun medan den andra kontrollerade tidsåtgången för att 

hålla den avtalade tiden med respondenten. Vi började samtliga intervjuer med att tala om 

vårt syfte och även etiska aspekter som att vi inte skulle benämna respondenten vid namn 

och även en sista gång säkerställa respondentens godkännande av att spela in intervjun. Vi 

övergick sedan till att ställa bakgrundsfrågor för att inledningsvis mjuka upp samtalet och 

skapa en relation till respondenten (Aspers, 2011:146). 

 

Vid genomförandet av våra intervjuer hade vi några av Aspers (2011) råd i åtanke såsom att 

göra intervjuerna i avskilda och tysta miljöer (Aspers, 2011:155). Två av intervjuerna 

gjordes i ett avskilt rum på arbetsplatserna och de övriga gjordes i hemmiljö hos en av oss 

intervjuare. 

 

Enligt Aspers (2011) är det de förutbestämda rollerna som skiljer en intervju från ett vanligt 

samtal. Han nämner även olika problem som ofta uppkommer i samband med intervjun.  Ett 

av dessa problem handlar om den maktobalans som till viss del är ofrånkomlig, men som 

forskaren bör ha i åtanke (Aspers, 2011:141-142). Vi har förhållit oss till detta genom att 

försöka skapa en trivsam atmosfär i de fall vi intervjuade i hemmiljö. 

 

Samtliga intervjuer tog mellan 40-50 minuter att genomföra. Vi spelade in intervjuerna för 

att direkt efter transkribera materialet. Transkriberingen gjorde den av oss som hade haft 

huvudansvaret i att hålla intervjun. Vi kom överens om att skriva ut så mycket som möjligt 

under transkriberingen. Pauser som var betydande för svaret markerades ut likväl som ironi 

och skratt. Respondentens tonläge noterades även i transkriberingarna för att kunna förstå 

den kontextuella innebörden, exempelvis vid ironi eller betoningar vid ord. Efter att 

transkriberingen var gjord bestämde vi oss för att allt material skulle bli kodat samtidigt. 

4.5 Bearbetning och analys av material 
Eftersom vi delade upp transkriberingen var vi pålästa på intervjuerna olika mycket till en 

början. Vi hade dock båda närvarat vid alla intervjuer, förutom en, och hade på så sätt våra 

enskilda uppfattningar om dessa. Vi använde oss av marginalmetoden när vi kodade vilket 

betyder att vi gjorde markeringar med färgpennor i marginalen på vårt empiriska material 

(Aspers, 2011:184-185) Vi började att koda avvikande aspekter för varje individ i 

marginalen. Vi hade även koder för de aspekter vi fann var relativt gemensamma för 

samtliga. Vi utgick alltså ifrån individens uppfattning för att därefter se den i förhållande till 

helheten. Alla koder inkluderades i de två teman som vårt resultat är uppbyggt utefter, dessa 

var “Medarbetarens uppfattning av arbetsplatsen” och “Attraktivt arbete”. Vi upplevde att 

dessa teman inkluderade hela bilden av intervjuerna. 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Vi anser att vår studie är såväl tillförlitlig som trovärdig. Innan genomförandet var vi båda 

pålästa i ämnet. Det faktum att vi genomförde en förstudie styrker studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet på det vis att denna förstudie gjorde det möjligt att finna fel och kunna 

ändra dessa i intervjuguiden innan det riktiga genomförandet. Vi anser vidare att teori och 

den forskning vi tagit del av har varit relevant för att kunna förstå vårt resultat. 

 

Intervjun är en mellanmänsklig metod där interaktionen sker mellan oss intervjuare och 

respondenten och där påverkan sker mellan båda parter (Aspers, 2011:33). Vi valde att vara 

två vid alla intervjutillfällen utom ett och detta var dels för att kunna säkerställa att alla 

frågor blev ställda, men även för att vi ansåg att detta skulle vara till en stor fördel för oss 

eftersom vi inte är erfarna intervjuare. För att inte endast få en tolkande uppfattning om 

intervjun försökte vi båda närvara i den mån det gick. Kvale (1997) skriver om det faktum 
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att forskaren bör vara medveten om sin egen förförståelse, förhålla sig självkritisk till det 

egna arbetet och vara noga med att försöka undvika ett snedvridet resultat (Kvale, 1997:218-

219). Vi har förhållit oss efter detta genom att ha spelat in intervjuerna och genomfört 

ordagranna transkriberingar, men även genom att vi gjort oss medvetna om vår förförståelse. 

  

Vi anser att vårt urval är tillförlitligt även om det inte baseras på mer än sex personers 

upplevelser. Vårt syfte har inte varit att kvantifiera och generalisera utan endast få en inblick 

i några personers tankar och upplevelser kring ämnet. Även om vi inte valt att särskilja 

respondenterna baserat på var i äldreomsorgen de arbetar så finner vi att det ger en 

variationsbredd i studien i och med att det är några som har slutat, att det till viss del är olika 

åldrar, att några arbetar heltid medan vissa arbetar som vikarier. Detta upplever vi har gett 

studien en mer nyanserad bild än om vi bara haft ett urval med personer med liknande 

bakgrundsfaktorer såsom samma arbetsplats och ålder. 

4.7 Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna syftar till att vara riktlinjer för hur forskningsarbetet ska 

genomföras. Individskyddskravet är en av dessa och kan i sin tur bli betraktad genom fyra 

olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vi har i vår studie tagit hänsyn till dessa krav och nedan följer en tydligare 

redogörelse för hur vi har gjort detta (Vetenskapsrådet, 2002:5-6). 

 

Informationskravet har vi tagit hänsyn till genom att informera våra respondenter om hur vi 

avsåg att gå tillväga. Vi har varit öppna med vad vårt syfte med studien var och talat om att 

vi avsett att spela in vid intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 2002:7-8). Vi har inte utlovat 

anonymitet eftersom det skulle kunna gå att spåra våra respondenter i och med att de utgör 

ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010:140-141). Vi har dock informerat dem om att vi inte 

kommer att benämna dem vid deras riktiga namn. Genom att avidentifiera samtliga av våra 

respondenter har vi därmed även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Vi har även på 

grund av etiska skäl valt att till största del bortse ifrån de specifika arbetsplatser som 

respondenterna har (Vetenskapsrådet, 2002:12-13). 

 

Samtyckeskravet har vi förhållit oss till genom att vi har anpassat oss efter respondenternas 

önskan om vald plats och tid för intervjutillfället. Medverkan i vår studie har varit frivillig 

och om någon av våra respondenter skulle begärt att avbryta intervjun hade vi givetvis gjort 

detta. Nyttjandekravet har vi förhållit oss till genom att vara tydliga med att vårt arbete 

endast bedrivits i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002:9-11; 14). 

 

I vår studie har vi beaktat den påverkan vi kan ha haft på respondenterna genom att noga 

överväga våra intervjufrågor i den meningen att vi undvikit att ställa närgångna frågor. För 

att få en djupare förståelse för individernas upplevelser var vi till viss del tvungna att ställa 

frågor som var personliga, men vi gjorde det endast om vi övervägt att det är avgörande för 

vårt syfte. Vi har även valt att frånse de resonemang och åsikter som vi anser kan vara för 

personlig och med risk för att kunna identifiera respondenten valt bort detta. Vi ville även att 

våra respondenter skulle känna sig tillfreds efter intervjun och i vissa fall har vi efteråt 

fortsatt att prata om hur det kändes med intervjun och om det är något som personen har 

kommit på i efterhand eller vill tillägga. 

4.8 Förförståelse 
Aspers (2011) menar att en forskare alltid har en förförståelse som bygger på kunskap och 

erfarenheter som förvärvats genom att leva i samhället (Aspers, 2011:14). Med hänvisning 

till Becker (2008) har vi vardagliga och vetenskapliga föreställningar om det vi avser att 
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undersöka. Becker menar att samhällsforskningens grund bygger på våra föreställningar som 

vi måste beakta och arbeta med under forskningsprocessen, vi kan inte se bortom dem utan 

ska istället använda oss av dem för att hjälpa oss att förstå vad vi studerar (Becker, 2008:23). 

 

Det är av särskild betydelse att diskutera den förförståelse vi som författare hade innan vi 

påbörjade vår studie om äldreomsorgen som arbetsplats och hur den har förändrats under 

skrivandets gång. Vi läser båda programmet Organisations- och personalutveckling i 

samhället med en sociologisk inriktning. Att vi båda läst en sociologisk inriktning påverkar 

vår infallsvinkel om vårt forskningsområde, genom att vi vill belysa relationen mellan 

individnivå och samhällsnivå. 

 

Det faktum att vi tidigare genomf rt en diskursanal s på pro ektet “Sveriges viktigaste  obb” 

som är i samarbete med SKL har påverkat vår bild av hur det på samhällsnivå arbetas för att 

stärka kommunen som arbetsgivare genom profilering. Vår sammantagna uppfattning av den 

diskursanalysen är att det i samhället förs en debatt om att attrahera fler till arbeten inom den 

kommunala sektorn och att det på så sätt förs ett arbete för att tydligare profilera kommuner. 

 

Vi har många i vår bekantskapskrets som arbetat eller arbetar inom äldreomsorgen som kan 

ha påverkat våra vardagliga föreställningar om äldreomsorgen som arbetsplats. I relation till 

detta har även en av oss en knapphändig erfarenhet av en arbetsplats inom äldreomsorgen. 

Vår förförståelse är därav färgad av enstaka individers uppfattningar samtidigt som vi 

påverkas av diskursen om äldreomsorgen i samhället som är av negativ karaktär. Vi tror 

arbetsförhållanden kantas av stress och underbemanning i nuläget och har så varit under en 

längre period ur ett medarbetarperspektiv. Vi tror att medarbetarna inom äldreomsorgen 

känner att det sker besparingar och att detta bidrar till att de upplever att äldreomsorgen inte 

prioriteras. Vi tror att de upplever äldreomsorgen som en arbetsplats där de vill arbeta och 

arbetar på grund av att de vill ha den sociala kontakten med brukarna. Däremot upplever de 

kanske att det dras in på den sociala kontakten och att det då kan brista i deras motivation till 

att arbeta inom äldreomsorgen. 

 

Vi förhåller oss till vår förförståelse i analysen genom att vara medvetna om vad våra 

föreställningar inbegriper. Vi tror att vi kommer att få en mer nyanserad uppfattning efter 

avslutad studie. 

4.9 Arbetsfördelning 
Vi har redan från början varit noga med att dela upp arbetet med vår kandidatuppsats 

jämlikt. Det mesta av arbetet har vi gjort tillsammans såsom problemformulering, syfte, 

frågeställningar, intervjuer, resultat och diskussion. Vi har dock delat upp transkriberingar 

och mindre avsnitt var för sig. Det har varit viktigt för oss att båda skulle ha en gemensam 

förståelse och vara insatta i vår studies innehåll. 
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5. RESULTAT 
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av vårt empiriska material genom de teman vi valde 

                        : “Medarbetarens uppfattning av arbetsplatsen”     “Attraktiv 

           ”  

5.1 Medarbetarens uppfattning av arbetsplatsen 
När det gäller relationen till brukarna ansåg alla att de har eller hade förutsättningar för att 

göra ett bra arbete, men samtidigt påpekade många att de saknar möjligheten att göra det 

lilla extra som att exempelvis ta promenader eller liknande som de upplever att många av 

brukarna önskar. En del av respondenterna kände därav en uppgivenhet av att inte räcka till. 

En av respondenterna som hade slutat ansåg att det fanns tid att umgås med brukarna om de 

anställda tog sig tiden. Hon tog sig ibland friheten att strunta i vissa uppgifter, så som 

städning, för att kunna prioritera tid med brukarna. En annan respondent berättade om att 

hon försöker få tid till att exempelvis shoppa med någon av brukarna som älskar mode. En 

respondent beskrev att den tid hon har hos varje brukare beror på den tid de har blivit 

beviljade. Även om det inte finns tid för mer än det som är beviljat upplever hon att hon 

ibland har möjlighet att kunna stanna hos någon av brukarna och titta på TV i en kvart vilket 

hon tror betyder mycket för dem som annars sitter ensamma. Hon ansåg att den tid hon har 

hos varje brukare är tillräcklig för att kunna tillgodose deras behov. 

 

För att kunna skapa trygghet för brukaren ligger betoningen på att kunna behålla lugnet trots 

vissa stressiga dagar. Exempel på hur de brukar skapa trygghet är först och främst genom att 

vara synliga, säkra i sin yrkesroll och att hålla brukarnas hand. 

 

Aktiviteter 

Av intervjuerna framkom det att det sker någon form av aktivitet varje dag. Det kan 

exempelvis vara när en kyrklig representant kommer dit, bingospelande och årstidsbundna 

aktiviteter som pepparkaksbakning. En respondent menade dock att det inte alltid är så att 

brukarna vill bli aktiverade. 

 
Det är faktiskt många som säger: men jag har hållit på hela mitt liv kan jag inte bara få 

ta det lugnt nu? – Respondent 3 

 

Hon berättade att det förr sågs mer som tvång att vara med på det som anordnades, men att 

det idag är mer individanpassat och att de lyssnar mer till de äldres behov. Ny teknik har 

gjort det möjligt att kunna individanpassa aktiviteterna, detta genom att exempelvis låta 

brukarna få spela Wii. Respondenten menade vidare att det finns tid för spontanitet, men att 

det i vissa fall beror på huruvida brukarnas anhöriga kan bidra med pengar för exempelvis 

enstaka restaurangbesök. Samtidigt ansåg en annan respondent däremot att det inte var lika 

spontant idag som hon upplevt arbetet tidigare på grund av allt mer minskade resurser i 

personal och tidsåtgång. 

 

Flexibilitet 

Flexibilitet var ett begrepp som många av respondenterna talade om. Några talade om det 

faktum att det idag inte finns specifika duschdagar utan att det kan ske i stort sett när som 

helst under dygnet. I möjligaste mån försöker de att se till brukarnas önskemål om att få 

sova längre om de vill och spara mat om det är så att någon av brukarna skulle vara någon 

annanstans under mattillfällena. Om någon eller några av brukarna inte har ork att medverka 

på någon av de dagliga aktiviteterna försöker de anställda att göra det trevligare på den 

aktuella avdelningen. Upplevelsen hos en av respondenterna var dock att underbemanningen 
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ibland gjorde dem tvungna att bortse från önskemål om att exempelvis få sova längre 

eftersom de var tvungna att börja i någon ände för att hinna med. 

 

Det arbetas i enlighet med ett friskvårdstänkande som ska bidra till att brukarna ska kunna 

göra de sysslor som de klarar av och orkar göra själva. En respondent påpekade dock att hon 

upplever att det ibland brister i vara tillräckligt påläst i genomförandeplanerna, där det är 

dokumenterat vad varje brukare behöver hjälp med och kan klara av. Hon menade att det 

brister då det kommer nya medarbetare eftersom det kan vara svårt för dem att finna tid till 

läsning. 

 

En annan aspekt som två av respondenterna talade om var den socialtjänstelag som ger 

brukare rätt att bestämma om de exempelvis vill ligga kvar i sängen hela dagen. En av 

respondenterna nämnde detta problematiskt eftersom vissa av brukarna kan vara alldeles för 

dementa för att kunna ta vissa beslut. Hon menade att f r vissa människor kan “ a” bet da 

“ne ” och tvärtom vilket g r det ännu svårare om personen sitter i en säng med avf ring. 

Båda respondenterna sa dock att de försöker komma förbi detta genom att exempelvis lirka 

med dem på morgonen och försöka betona det positiva som att det väntar en god frukost 

eller att det är vackert väder istället för att på ett bryskt vis fråga om de avser att gå ur 

sängen. 

 

Förändring 

De flesta av respondenterna blev positivt överraskade när de började arbeta inom 

äldreomsorgen. En av respondenterna beskrev hur hennes tankar om arbetet har förändrats:  

 
Det är mycket bättre tycker jag. Jag trivs jättebra, det är fortfarande ingenting jag vill 

göra resten av livet, men jag trivs väldigt bra med det just nu. Från början behövde jag 

bara ett jobb och kände att jag måste ha någonting, men nu så nu väljer jag ju det här 

jobbet över många andra känner jag. – Respondent 4 

 

En annan av respondenterna menade att äldreomsorgen har blivit mer levande mot vad den 

var förr. Respondenterna beskrev den glädje och uppskattning de får av brukarna och deras 

anhöriga och att de känner sig behövda. Ingen dag tycks vara den andra lik och två av 

respondenterna betonade glädjen de får av att se framsteg som brukarna gör genom 

rehabilitering. De berättade exempelvis om brukare som har varit rullstolsbundna, men nu 

kan gå igen tack vare deras hjälp.  

 

Det framkom olika åsikter om hur äldreomsorgen som arbetsplats har förändrats sedan de 

började arbeta där. En av respondenterna beskrev försämringar som bidragit till att de fått 

fler arbetsuppgifter, men en minskad personalstyrka. 
 

Alltså från att jag började till att jag slutade hade de städare varje dag som gick överallt 

och städade. Nu har de inga städare och nu vi får till och med städa de boendes rum 

själva och jag menar arbetsstyrkan har ju inte direkt ökat heller, men vi har fått mer att 

göra – Respondent 6 

 

En annan av respondenterna berättade om början av karriären, om en fantastisk vård där det 

fanns pengar, att det satsades, men idag ser hon liksom många av respondenterna att det har 

blivit en försämring.  
 

Det har blivit försämringar, alltså just med personalstyrkan och man inte har den tiden 

med dem som vi hade då. Då planerade vi, vi lagade ju mat och allting. Det har kommit 
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så mycket regler och så mycket grejer som försvårar och förhindrar arbetet. – 

Respondent 2 

 

Det som två av respondenterna benämnde i positiv bemärkelse var att tekniken har gjort det 

lättare att bli av med mängden av pappersarbete eftersom det numera görs på datorn. En 

annan respondent tyckte att de har blivit bättre på att använda tiden förnuftigare, men 

upplevde svårigheter i att vara spontan i arbetet eftersom det blir allt mer krav på att 

dokumentera. Hon menade att det alltid har dokumenterats under de år hon arbetat, men inte 

i den omfattning som råder idag. Hon ansåg samtidigt att det inte är alla arbetsplatser inom 

äldreomsorgen som är i behov av denna dokumentation och att det borde ses över och vara 

mer anpassat till de som är i behov av det och inte. 

 

Planering 

Respondenten belyste att det handlar om planering för att få tiden att räcka. Detta var även 

något som en annan av respondenterna talade om genom att hon liksom sina arbetskollegor 

exempelvis var tvungna att tänka taktiskt på morgonen och hjälpa de brukare som tog längst 

tid upp ur sängen själv. Ibland upplevde hon att hon fick arbeta för två personer och att de 

var sårbara för oförutsägbara händelser, vilket kunde få konsekvenser för resten av dagens 

arbete. Den dagliga planeringen sköts till största del av personalen. Det framkom att för det 

mesta kan respondenterna följa planeringen på respektive arbetsplats, men det varierar från 

dag till dag. 
 

Ibland hinner vi jättemycket och ibland hinner man ingenting[…]- Respondent 2 

 

En annan respondent upplevde dock att det inte finns några direkta planeringar utan att det 

krävs att medarbetaren kan känna in arbetsplatsen och lära sig se vad som behöver göras.  

 
Jag tycker att de [medarbetarna] mestadels inte missköter utan det kunde vara tiden som 

kunde vara knapp ibland. På morgonen och kvällen kunde det typ upplevas som att de 

missköter. Det hade behövts vara fler så att man kan sätta sig ner och ”hej hur mår du 

idag?”, f r det är inte alltid man hinner det – Respondent 1 

 

Två av respondenterna var positiva till planeringen och den ena av dem upplevde att det är 

lätt att själv planera sin dag genom att både göra det som är viktigast, men även inflika med 

egna önskemål, exempelvis genom att baka en kaka med brukarna. Hon menade att det är 

viktigt att ha en aktiv och intresserad personal som har viljan att strukturera de dagliga 

arbetsuppgifterna för att på så sätt få tid till annat.  

 
Alltså mina förutsättningar är ju min vilja, det är ju ingen annan som kan sätta gränser 

egentligen det är ju jag som ska vilja för att kunna –Respondent 3 

 

Även en annan respondent, som brinner för aktiviteter, nämnde viljan och menade att det 

ibland kan handla om att personalen tror att de inte har tid eller inte vågar ta sig tiden 

eftersom de är rädda för att någon av arbetskollegorna ska titta snett på dem om de gör det. 

Hon upplevde dock att det har blivit mycket bättre på den punkten på hennes nuvarande 

arbetsplats. 

 

En faktor som flera av respondenterna nämnde som problematisk var då det kom in 

aggressiva brukare. En av respondenterna påpekade att hon önskat att arbetsgivaren hade 

gett dem mer stöd i form av planering, exempelvis menade hon att det kunde gjorts en 

handlingsplan för hur de ska bemöta brukarna. Hennes upplevelse är att arbetsgivaren borde 

vara steget före än efter då det enligt henne hade kostat mindre. Situationen blev så 
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påfrestande att det var många som sjukskrev sig, om de istället hade fått utbildning i hur de 

skulle bemöta brukaren hade det kunnat förhindras menade hon. Hon menade att det fanns 

information som kunde ligga till grund för en bra handlingsplan, men att den inte användes. 

Respondenten berättade även att hon haft vissa upp och ner dagar och att hon har fått ta 

pauser för att orka med. Hon menade att hon kan känna sig utbränd i och med att hon ger så 

mycket av sig själv i arbetet. 

 

Besparingar 

Personalbrist är en aspekt som många av respondenterna talade om och som även kunde 

vara en faktor som påverkade deras vilja att gå till jobbet. Även svårigheten i att få in 

vikarier innebär att många ordinarie ibland får gå in och arbeta. Några av respondenterna 

beskrev även stressen då det kommer in vikarier som saknar behörighet att medicinera 

brukarna. Detta leder till att den ordinarie personalstyrkan får springa överallt. Det är ibland 

även så att timmarna som lagts till för att underlätta morgonarbetet inte blir ersatta vid 

sjukdom. Det framkom beskrivningar om tillfällen då en av respondenterna knappt kunde ta 

rast och kände sig otillräcklig då det var aktiviteter samtidigt som det var någon av brukarna 

som fyllde år och väntade besök. 

 

Flertalet respondenter betonade känslan av stress i arbetet på grund av personalbrist och 

tidspress. Det här är dock något som en av respondenterna inte talade om överhuvudtaget. 

Hon upplevde att det finns tillräckligt med personal och att de är bra på att anpassa 

personalstyrkan efter behovet som finns. 

 
Alltså vi jobbar mycket med de resurser som finns, och det är ju också lite det att vi tar 

ju faktiskt in personal när vi behöver personal. Det känner man att de satsar på, och om 

vi behöver utbildning i något speciellt då satsar de på det, så det känns ju inte som att vi 

inte är satsade på – Respondent 3  

 

En annan av respondenterna sa uttryckligen att hon inte upplevde sig vara stressad. Hon 

medgav att hennes arbetskollegor kanske inte skulle hålla med henne, men hon trodde att det 

beror på att människor arbetar på olika sätt och att ålder och fysisk förmåga även kan spela 

in i arbetet. En respondent upplevde att det mest är i teorin som det talas om utveckling och 

att satsa på äldreomsorgen, men att hon inte märkt av det under sin anställning. 

 
Ja, alltså det pratas ju hela tiden om vad som kan bli bättre och vad man kan utveckla 

och så vidare, men det känns ju liksom som att det bara är prat, det görs ju liksom inte 

mycket –Respondent 6 

 

Hon talade vidare om budgeterna som tvingade dem att vara sparsamma med exempelvis 

inkontinensskydd. Hon berättade även att maten har gått ifrån att vara tillagad på plats till att 

levereras som halvfabrikat, vilket hon tycker är tråkigt. Hon upplevde dock att det satsats 

mer på rehabilitering och nya tekniska hjälpmedel vilket enligt henne är positivt. En annan 

respondent beskrev frustrationen över att få lära sig om ”hur det ska gå till”, men att de inte 

får resurser till detta såsom att det är bra med färgglada glas och tallrikar till dementa. 
 

Det hade varit jätteroligt om vi har samma glas till allihop, men man har liksom inte råd 

att köpa in en sorts glas utan det e bara hopplockat lite här och där, det är tråkigt. – 

Respondent 5 

 

Ett flertal respondenter upplevde att det satsas på äldreomsorgen, men att det i relation till 

deras upplevelse av underbemanning satsas på fel saker. Den respondent som är 

månadsanställd beskrev problematiken med den jobbiga ovissheten om att inte veta om hon 
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kommer få fortsatt kontrakt förrän några dagar innan kontraktet har gått ut. Detta gör även 

att hon inte vågar säga så mycket för om hon skulle klaga på schemat eller liknande är hon 

rädd att inte få fler tider. Detta leder till att hon ofta får arbeta de tider som ordinarie 

personal till viss del kan avböja som exempelvis slippa arbeta fredagskväll innan ledig helg. 

Samtidigt upplevde respondenten ifråga att hennes röst väger lika tungt som någon annans 

när det gäller punkter som rör arbetet. Hon önskade att hon kunde få lite mer att säga till om 

gällande schemat och att hon kunde få fler månader i taget, men var samtidigt tacksam för 

att det är månader och inte bara enstaka dagar som flera vikarier har och som får kämpa för 

att ens få ihop till en halvtidstjänst. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

När det gällde utvecklingsmöjligheter talade många av respondenterna om att det är upp till 

medarbetaren själv att ta hand om sin utveckling, vissa menade på att det kunde betyda att 

anamma den nya tekniken. En av respondenterna menade att utbildningarna som ges styrs av 

de behov som finns. Hon talade delvis om den nya generationen, vars önskemål inbegriper 

en ny teknik. Detta kan medföra att personalen behöver utbildning i att hantera teknik som 

exempelvis surfplattor och Xbox. Ofta sker utbildningarna antingen genom att alla måste 

genomgå dem eller endast person i arbetsgruppen och därefter föra vidare kunskaperna till 

resten av gruppen. Detta var något som uppfattades som mindre bra. Några av 

respondenterna upplevde att det finns få möjligheter till vidareutveckling och betonade en 

obefintlig karriärstege. En av respondenterna menade att det finns många andra 

utvecklingsmöjligheter såsom att lära sig nya arbetstekniker. Hon menade att det inte alltid 

krävs särskilt stora förändringar för att kunna förbättras i sin yrkesroll. Andra respondenter 

betonade däremot den personliga utvecklingen genom en utökad social kompetens, empati 

och sympati som de upplevde sig få genom att arbeta i äldreomsorgen. En respondent 

beskrev att hon har fått ett vidgat perspektiv på sin omvärld.  

 
Man har levt på ett sätt hela sitt liv och tänker att så här har väl alla det och man blir så 

naiv i det på något vis. Sedan när man kommer ut och ser hur andra har det så utvecklas 

man ju väldigt mycket ens världsbild blir större. – Respondent 4 

 

En annan av respondenterna hade på eget bevåg tagit tjänstledigt för att arbeta ett halvår 

inom äldreomsorgen i Norge och dessutom hade hon arbetat på flertalet verksamheter i 

kommunen, vilket hade gett henne ny energi och andra perspektiv.  
 

Nej den ges inte den får man ta själv. – Respondent 2 

 

Hon menade att ansvaret till stor del vilar på individen själv och att många skulle må bra av 

att byta miljö. Arbetskollegor borde vara bättre på att uppmuntra varandra till utveckling då 

hon upplever att många inte vågar ta det steget. 

 

Stöd 

På frågan om respondenterna kände att de fick stöd från ledningen var åsikterna spridda 

mellan respondenterna. Tre av respondenterna upplevde att de hade bra chefer som var 

närvarande genom att vara tillgängliga på arbetsplatsen, lyssna till de anställdas synpunkter 

och genom att kontinuerligt visa uppskattning för de anställdas arbetsinsatser.  
 

Alltså våran chef är här så hon är ju synlig, hon visar sig ofta på avdelningarna och 

annars kan man alltid gå till henne - Respondent 3 

 

En annan respondent beskrev hur glad hon blev när hon och hennes arbetskamrater fick 

varsin fickalmanacka av sin chef och hur lite som behövs för att de anställda ska känna 
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uppskattning. Alla hade dock inte lika positivt förhållande till sina chefer. En av 

respondenterna beskriver att hon upplevde att varken hon eller hennes arbetskamrater fick 

något gehör för de tillbud, arbetsskador och avvikelser de framförde. Chefen var inte 

närvarande och enligt respondenten kändes det som att allt sopades under mattan. 

 
Hon kommer dit tio minuter en gång om dagen och tror att hon liksom kan göra en 

bedömning, det funkar liksom inte så – Respondent 6 

 

Ett flertal av de anställda som klagade blev förflyttade till andra platser i kommunen vilket 

respondenten tror var för att skapa rädsla hos resten av de anställda som var kvar på 

avdelningen. Respondenten hade önskat en chef som varit mer närvarande och lyssnat på 

sina anställda. En annan respondent beskriver två chefer som hon har haft där den ena var 

för snäll och försökte att vara alla till lags vilket snarare resulterade i osämja. Den andra 

chefen var dock raka motsatsen och respondenten menar att hon hade önskat en chef som 

kunde sätta ner foten, men inte genom att köra över sina anställda. En annan negativ aspekt 

som framkom var upplevelsen av att informationsflödet ibland inte var fungerande mellan 

chefen och medarbetarna, vilket enligt respondenten tog onödig energi hos de anställda som 

då gick runt och oroade sig på grund av vissa oklarheter. 

 

Några av respondenterna uppgav att de har en väldigt bra sammanhållning i arbetsgruppen, 

bra kommunikation sinsemellan och att de är bra på att visa uppskattning för varandras 

arbete. 
 

Alltså vi är väldigt kramiga här. Vi kramas dagligen så man har ju den här glädjen hela 

tiden både med de som jobbar här och med de som bor här. Vi är väldigt goa mot 

varandra och det märker de nog också. De[brukarna]känner sig välkomna. – Respondent 

3 

 

En av respondenterna berättade att hon har varit på olika arbetsplatser och upplever att hon 

har haft tur som hamnat i vad hon tycker är en bra arbetsgrupp.  
 

Sedan har jag haft väldigt tur också och hamnat på en bra avdelning så vi har en bra 

sammanhållning och det är trevliga kollegor och sådär. –Respondent 4 

 

Hon berättade att det har skilt sig från de andra arbetsplatserna hon har varit på där den 

ordinarie personalen undvikit att hälsa på henne. Det är även något som hon berättade att 

andra av vikarierna på hennes arbete fått erfara. Respondenten berättade att vikarierna 

brukar vara tacksamma när de får arbeta i hennes grupp eftersom de tycker att det är bättre 

stämning där. Hon skulle vilja säga att det beror på ett bra chefskap, men hon tror att det är 

slumpartat att vissa människor trivs och arbetar bra tillsammans. En annan respondent 

upplever att sammanhållningen och stämningen i personalgrupperna är varierande i 

kommunen och hon tror att det i de ”sämre” personalgrupperna finns en person som 

påverkar resten av gruppen negativt. 

 
 Jag tror att det finns en suris i gruppen som smittar ner de andra. – Respondent 5 

 

En av respondenterna trivdes med de flesta i sin arbetsgrupp där hon arbetade, men hon 

upplevde ändå att det fanns splittringar i gruppen och att det pratades bakom ryggen på 

varandra. Hon upplevde även att det blev en gruppering mellan ordinarie personal och 

vikarier. 
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Jag är inte där varje dag, men man kan ju se att människor stör sig på varandra. – 

Respondent 1 

 

En annan respondent, som själv arbetat som vikarie, upplevde att hon fick en tyngre 

arbetsbörda då hon arbetade och uppfattade det som att den ordinarie personalen tyckte att 

hon kunde få kämpa lite extra eftersom hon inte var där varje dag. Hon beskrev att det fanns 

en grupp som gärna gick ut och rökte även om det inte alltid var lämpligt. Hon tror att de 

gjorde detta eftersom de kände sig stressade och behövde en stund för sig själva. Gällande 

vikarier berättade dock samma respondent att det fanns de som inte var intresserade av 

arbetet och som inte lärde sig rutinerna. Detta bidrog till att den ordinarie personalen fick 

stressa mer eftersom arbetet tog längre tid. Hon upplevde att det var mycket skitsnack och 

att det, liksom en annan respondent trodde, främst var en person som spred den negativa 

energin. Men hon upplevde även att det fanns oenigheter mellan olika hem. Oenigheterna 

rörde bland annat att det ena hemmet tyckte att det andra hade brukare som krävde mindre 

omsorgsarbete. Trots att detta hade en viss inverkan på att hon inte såg fram emot att gå till 

arbetet kände hon sig dock omtyckt av de flesta i personalen även om hon var vikarie. 

 

En respondent upplevde att vissa kollegor i arbetsgruppen är bittra och att det finns 

såkallade ”t sta regler” som inte ifrågasätts eftersom det brister i kommunikationen. Hon har 

upplevt att vissa kan skapa irritation i gruppen genom att ”smita” ifrån vissa arbetsuppgifter.  

Denna irritation som uppkommer påverkar även till viss del brukarna som kan känna 

av den dåliga stämningen. 

 
 […]Till exempel att man inte delar upp morgonarbetet. Vissa får ta hur många som 

helst och hjälpa dem upp medan vissa får ta glider iväg med att ta upp en eller två 

stycken och så gör man kanske inte så mycket mera sedan och smyger undan. 

 – Respondent 2 

 

Respondenten upplevde dock att det har blivit mycket bättre och betonade att det är av 

största betydelse att alla hjälps åt för att de ska klara av att göra ett bra arbete med tanke på 

den snäva tidsramen de har. Hon upplevde även att det är viktigt att det kontinuerlig 

kommer nytt blod i organisationen och att personalen är noga med att kommunicera med 

varandra och strukturera arbetet mer. En annan respondent betonade också vikten av att 

hjälpas åt i arbetet. 

 
Har man en bra personalgrupp då är det klart att man arbetar bättre och dom äldre får 

liksom bättre vård då dom ser att vi mår bra[…] –Respondent 6 

 

Hon menar alltså att en bra personalgrupp även har en positiv inverkan på brukarnas 

välmående.  

5.2 Attraktiv arbetsplats 
Den gemensamma uppfattningen som samtliga respondenterna hade innan de började arbeta 

inom äldreomsorgen genomsyrades till största del av negativa föreställningar. 

 
Åh nej, nu får jag torka bajs och kräka - Respondent 6 

 

Det fanns uppfattningar om att de huvudsakliga arbetsuppgifterna skulle vara av hygienisk 

karaktär, att det luktade illa och skulle vara ett tråkigt arbete. Några av respondenterna hade 

släktingar som jobbade eller hade jobbat inom äldreomsorgen och upplevde sig ha en viss 

inblick i hur branschen fungerade. En av respondenterna hade en uppfattning av att 
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gemenskapen och stämningen skulle vara mysig medan en annan hade fått en uppfattning av 

att kulturen bland medarbetarna var negativ. 

 

Många av respondenterna belyste hur den negativa bild som cirkulerar i media bidrar till en 

allmängiltig, negativ uppfattning om äldreomsorgen. Det var framförallt en av 

respondenterna som resonerade kring detta. Den uppfattningen hon hade innan hon började 

arbeta inom äldreomsorgen var att det var stressigt och tungt och att alla som arbetade där 

var gamla, bittra rökare, men den uppfattningen motbevisades när hon sedan började arbeta. 

Hon menar att den bild vi får genom media endast är av negativ karaktär och att de positiva 

delarna hamnar i skymundan eftersom de saknar nyhetsvärde. Denna bild får dessutom fäste 

eftersom den inte kan motsägas av juridiska skäl. 
 

Det är säkert riktiga grejer som hänt och det är absolut inte så att jag tror att det är 

fabulerat, men vi som jobbar och liksom våra handläggare och våra chefer vi har ju 

sekretess allihop. Vi får ju inte lov att gå och uttala oss om det här vi kan ju inte säga 

någonting vilket innebär att den bilden blir ju oemotsagd om ni förstår vad jag menar. 

- Respondent 4 

 

Det tycks vara en gemensam uppfattning om att branschen nedvärderas och att arbetet som 

undersköterska inom äldreomsorgen inte anses generera lika hög status som att arbeta som 

undersköterska på sjukhus. En respondent beskrev hur hon tror att andra ser på hennes 

arbete inom äldreomsorgen: 
 

Ja, alltså det är ju liksom inte wow vilket fancy jobb du har, hur har du hamnat där? 

- Respondent 6 

 

En annan av respondenterna menade att undersköterskor i äldreomsorgen har sämre status 

än undersköterskor som arbetar på sjukhus. Detta tycker hon är tråkigt och menar att de både 

har bättre löner och fler åtaganden än undersköterskor på sjukhus. På frågan om hur 

respondenten uppfattar att andra i samhället ser på att arbeta inom äldreomsorgen menade 

samma respondent dock att många tycker att de är fantastiska och gör ett bra arbete. Under 

intervjuerna framkom att några av respondenterna upplevde att många människor saknar 

inblick i hur det är att arbeta inom äldreomsorgen och att det är de gamla föreställningarna 

av den tidigare äldreomsorgen som tycks leva vidare. En av respondenterna har sedan två år 

tillbaka varit ute och marknadsfört branschen hos högstadieelever genom att informera och 

svara på frågor. Hon har sett tendenser till att många väljer att söka sig till äldreomsorgen 

om de har någon nära släkting som arbetar eller har arbetat där. Under intervjuerna har det 

dock även framkommit att människor inte tycks välja att arbeta inom äldreomsorgen utan att 

det är ett arbete som människor hamnar i genom en slump. Detta är något vi kunde se hos 

samtliga av våra respondenter där några hade fått upp intresse genom praktik och några som 

såg det som vilket arbete som helst för att kunna få ihop till en lön.  

 
De allra flesta har halkat in på ett eller annat sätt. Någon har börjat som jag och varit 

timvikarie och sedan -  hoppsan jobbat där i 20 år helt plötsligt! Nu har jag inte frågat 

alla men jag vågar nästan lova att åtminstone 75 procent av alla på min på min 

avdelning har börjat som timvikarie och blivit kvar,  alltså mer eller mindre av en 

slump. - Respondent 4 

 

En annan respondent uttryckte det som att det är ett arbete som många unga väljer för att få 

en chans att ta sig in på arbetsmarknaden och ett arbete som många har i väntan på något 

annat. Detta var den främsta anledningen till att hon själv valde att sluta eftersom hon inte 

såg någon framtid i yrket. En annan av respondenterna såg sitt arbete inom äldreomsorgen 
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som tillfälligt och ett möjligt extraarbete då hon planerade att studera inom det kommande 

året. Hon berättade att hon själv valde att börja arbeta inom äldreomsorgen för att det var ett 

av de fåtal arbeten som inte krävde tidigare erfarenhet. 

 

Konkurrenskraftighet 

När det gäller framtiden hoppades de flesta av respondenterna att det kommer satsas mer på 

äldreomsorgen som arbetsplats. Samtidigt trodde många att det tyvärr inte kommer att 

förändras nämnvärt. En av respondenterna menade att det handlar om vad som händer i 

samhället politiskt. Hon tror att den kommunala hemtjänsten kommer att dö ut om det inte 

görs något då hon upplever att den privata hemtjänsten har blivit mer uppmärksammad som 

ett alternativ till den kommunala. Hon upplever att det inte finns tid till att göra mer än det 

nödvändigaste medan de privata alternativen har större möjlighet att marknadsföra sig. Hon 

tror att framtida brukare kommer vara mer medvetna om de valmöjligheter som finns genom 

kommunala och privata alternativ. Detta kan i sin tur resultera i en hårdare konkurrens och 

ett annat ekonomiskt driv än det är idag, menar hon. I hennes fall och stadsdel har det blivit 

färre brukare vilket innebär allt färre arbetstimmar, men att det samtidigt enligt hennes 

kollegor är något som förändras hela tiden. Respondenten önskar att samtlig personal inom 

äldreomsorgen skulle erbjudas fler utbildningsmöjligheter. Även om hon trivs på sitt arbete 

avser hon inte att stanna kvar och detta pågrund av att hon vill få möjlighet till 

vidareutveckling och ett mer varierat arbete.  
 

Därför känner jag lite så här på det sättet att jag är tacksam att mina månader är mina 

månader och inte mina år. – Respondent 4 

 

Två av de fyra nuvarande medarbetarna avser att stanna kvar inom äldreomsorgen och en av 

dem beskrev glädjen i arbetet som får henne att stanna kvar. 
 

Jag har inga planer på att byta för jag tycker det här är jättekul! Jag tycker det är roligt 

det här med utvecklingen, man får hänga med, man får liksom lyssna av vad som 

behövs och att man kan vara spontan att man jobbar i en god grupp. Sedan att man kan 

utvecklas. – Respondent 3 

 

Den andra medarbetaren kunde dock tänka sig att byta arbetsplats för att kanske få fler 

dagtider än hon har, men inom äldreomsorgen. En av respondenterna som har slutat tror att 

det är viktigt att fokusera på kulturen. Detta är något hon själv hade valt att arbeta mycket 

med om hon skulle börja arbeta inom äldreomsorgen igen, men då som enhetschef. Även 

den andra respondenten som slutat betonade sammanhållningen i arbetsgruppen som viktig. 

Hon tycker att det borde satsas mer på att ordna gruppaktiviteter för att stärka 

sammanhållningen och sudda ut gränserna mellan ordinarie personal och vikarier. Samtidigt 

menar hon dessutom att många slutar för att de har blivit dåligt bemötta och att det skulle bli 

bättre om man kände varandra. Hon skulle kunna tänka sig att börja arbeta inom 

äldreomsorgen igen, men i så fall som vikarie på sin förra arbetsplats för att får träffa sina 

tidigare arbetskamrater.  

 

Lönen 

En respondent tyckte att det är ett mysigt arbete, men för henne är lönen ett stort skäl till 

varför hon funderar på att lämna branschen.  

 
För att nu är det så jag har knappt råd alltså - för det första jag har knappt råd att jobba - 

Respondent 5 
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Hon belyste att det är svårt att klara sig på lite mer än en halvtidstjänst, men samtidigt skulle 

hon inte klara av att arbeta mer än så på grund av arbetsbelastningen. Hon anser även att det 

är fel att vikarielönen och ordinarie personalens lön är densamma. Hon menade att det ska 

löna sig att vara utbildad. Även en annan respondent berättade att hon känner flera 

ensamstående arbetskollegor som knappt får sin ekonomi att gå ihop med den lön de har. 

Samtidigt betonade två respondenter att det inte ska vara ett arbete där allt handlar om att 

tjäna pengar. En respondent menade att om undersköterskelönen kunde generera en 

någorlunda levnadsstandard och om det fanns fler utvecklingsmöjligheter tror hon att fler 

skulle söka sig till äldreomsorgen. Hon exemplifierar det genom att hänvisa till sin kompis 

sambo som tidigare arbetat inom äldreomsorgen.   

 
En kompis sambo sa att det var det bästa jobbet han någonsin har haft, men han är 

ingenjör nu för att - ja men det finns liksom ingen riktig framtidsutsikt riktigt. - 

Respondent 4 

 

Ett lönelyft skulle kunna möjliggöra att betydelsen av att arbeta med människor skulle bli 

större. En annan respondent menade även att en högre lön skulle motivera de många olika 

tider på dygnet, helger och på högtider som de anställda får arbeta. Hon menar att yrket är 

viktigt och att en förhöjd lön kan motivera människor till att arbeta inom äldreomsorgen.  

 
Alltså om man tänker på vad folk säger så är det ju att de måste ju höja lönerna för att 

folk ska känna att de inte tjänar på att jobba på ett lager - Respondent 3 

 

Rätt målgrupp 

En respondent hoppas att yrket ska bli mer attraktivt och att det satsas mer pengar för att 

kunna erbjuda fler heltidstjänster. Hon upplevde att många ungdomar utnyttjas och får 

arbeta fram till inlasning, men att de inte kan få förlängt kontrakt eftersom ekonomin inte 

ger arbetsgivaren någon möjlighet att erbjuda en fast tjänst. 

 
Ta till vara på alla duktiga ungdomar som finns som kommer ut och ska jobba för det 

finns otroligt många som är intresserade. Sedan finns det dem som inte är intresserade 

utan bara vill ha ett jobb så va, men de som verkligen är duktiga ska man ta till vara på. 

- Respondent 2 

 

Hon, liksom flertalet av respondenterna, menade att tyngdpunkten borde ligga på att lyfta 

fram glädjen i att arbeta med de äldre och att även lyfta fram att det är ett fritt arbete. Det 

framkom att en av respondenterna som slutat kände sig gladare när hon kom hem från sitt 

arbete inom äldreomsorgen än hon gör när hon kommer hem från sitt nuvarande arbete.  

 

På frågan om hur äldreomsorgen som arbetsplats bör förmedlas för att attrahera potentiell 

arbetskraft är det inte självklart hur arbetet med detta ska ske. Förslag som framkommit är 

att försöka få media att inte bara belysa det negativa och att inte endast se till de hygieniska 

arbetsuppgifterna. Ett annat förslag är att gå ut och berätta om branschen på olika skolor. 

Detta är något som en av respondenterna gör och hon berättade att rektorn på gymnasiet i 

Kungälv, har meddelat att intresset och antalet sökande till omvårdnadsprogrammet har 

ökat. När hon har varit ute och pratat försöker hon förmedla de utvecklingsmöjligheter som 

hon menar finns inom äldreomsorgen genom att i framtiden kanske kunna rikta in sig på ett 

område som exempelvis demens. Hon upplevde att det sker en ständig utveckling och tror 

vidare att vården i sig kommer att förändras de kommande åren till att bli mer utvecklad, 

flexibel och att fler brukare kommer att bo hemma längre. Två av de andra respondenterna 

ansåg att tekniken och utvecklingen är på frammarsch, men en av dem tror att det kommer 
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att behövas mer hjälpmedel i framtiden då även hon tror att de som kommer att komma in på 

hemmen kommer att vara i sämre tillstånd än de är idag. 

 

Något som de flesta av respondenterna talade om var att det är viktigt att attrahera “rätt 

sorts” människor. Denna typ av människa är empatisk, sympatisk, är någon som tycker om 

det mänskliga mötet, har tålamod och förståelse för andra människors situation. 

 
En rätt sorts människa är att man liksom har empati för en annan människa, man ser att 

det sitter en människa där, men så kanske inte människan kan berätta att så här vill jag 

ha det. Man ser när man kommer in till människan att så här vill hon nog ha det - man 

kör inte bara över människan - Respondent 5  

 

En av respondenterna belyste dock problematiken i att skapa någon slags profil för den 

medarbetare som efterfrågas inom äldreomsorgen. 
 

Men sedan är det svårt att sätta de egenskaperna i en viss t p av profil att ”vi letar efter 

en kvinna 25 till 30 som har jobbar si och så länge inom det här och har den här 

utbildningen” - det går liksom inte. - Respondent 4 

 

Hon menade att dessa betydelsefulla förmågor går att finna hos en mängd människor med 

olika åldrar och olika bakgrunder. Detta gör det därför svårt att veta vem det är som bör 

attraheras. 
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6. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat i förhållande till socialstyrelsens allmänna råd, 

Kungälvs kommun, tidigare forskning som gjorts samt de teorier som presenterats i tidigare 

avsnitt. Diskussionen avslutas med en metoddiskussion kring vårt tillvägagångssätt. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen uppfattar 

äldreomsorgen som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer som de upplever gör och skulle 

kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats. Resultatdiskussionen baseras på de 

frågeställningar vi haft för att underlätta läsningen och besvara vårt syfte. 

6.1.1 Medarbetarens uppfattning av arbetsplatsen 
Genom att relatera vårt resultat till flertalet av de dimensioner i Hedlund, Åteg och Ponténs 

(2004) modell, som vi redogjort för i teoriavsnittet, har vi funnit att vissa av dessa 

dimensioner uppfylls bra, vissa uppfylls mindre bra och vissa tycks inte uppfyllas 

överhuvudtaget. Vi har alltså fokuserat på de dimensioner som framkommit när vi har 

analyserat vårt material. 

 

Uppfyllda dimensioner 
Eftertraktelse, stimulans, variation och tankearbete 

Arbetet upplevdes som eftertraktat i den bemärkelsen att de flesta av respondenterna 

beskrev glädjen i mötet med de äldre och att de kände sig behövda samt att deras arbete var 

viktigt. Vår uppfattning är att respondenterna kände att de var en tillgång och att arbetet var 

viktigt vilket dimensionen eftertraktad bygger på. Gällande arbetets möjlighet till att 

stimulera medarbetarna finner vi att den var stor. De flesta fann stor glädje i att arbeta med 

brukarna och att ingen dag var den andra lik vilket även uppfyller dimensionen variation. 

Två av respondenterna talade även om glädjen att se hur brukarna blev bättre genom 

rehabilitering. Därmed fick de se tydliga resultat av sitt arbete i enlighet med modellen 

gällande positiv stimulering. Detta tyder även på att dimensionen tankearbete var uppfylld 

då respondenterna uttryckte en stolthet i att de i specifika situationer funnit lämpliga 

lösningar. Arbetet upplevdes även vara personligt utvecklande på så vis att de fått vidga sina 

empatiska, sympatiska förmågor samt en mer vidgad världsbild genom en ökad förståelse 

för andra människors situationer (Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:36-39). 

 

Till viss del uppfyllda dimensionerna 
Organisation, erkänsla, adekvat utrustning, fysisk aktivitet, social kontakt, handlingsfrihet, 

arbetstakt, relationer och ledarskap 

När vi har analyserat vårt resultat finner vi att flertalet dimensioner var svårbedömda i den 

bemärkelsen att det fanns skilda uppfattningar mellan respondenterna. Gällande 

organisations-dimensionen visade vårt resultat att verksamhetens ekonomiska situation 

gjorde det svårt att få utveckling i den mån som önskades såsom att det ibland bara var vissa 

av medarbetarna som fick gå en utbildning för att sedan föra kunskaperna vidare till resten 

av gruppen. Vissa upplevde att det inte fanns en karriärstege i äldreomsorgen, medan vissa 

av respondenterna ansåg att det fanns utvecklingsmöjligheter. De som ansåg att det fanns 

utvecklingsmöjligheter menade att det var i relation till att det förläggs ett större ansvar på 

individen att ta hand om sin utveckling. En av respondenterna menade även att utbildning 

styrs av behov. Slutsatserna av detta är att det fanns ett effektivitetstänk i verksamheten i 

relation till utbildning genom att exempelvis endast ett fåtal fick gå utbildning. Detta 

kopplar vi till NPM på så sätt att det är efterfrågan och utbud som styr verksamheten och att 

det är mer kostnadseffektivt att låta en person genomgå utbildning än hela personalstyrkan 

(Almqvist, 2006:39-40;55; Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:42). 
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En annan aspekt som framkommit av resultatet var en respondents uppfattning att den 

kommunala hemtjänsten skulle komma att försvinna om den inte blev bättre på att 

marknadsföra sig. Detta eftersom den kommande generationen kommer att vara medvetna i 

sitt val av vård. Hon upplevde sig se tendenser till en ökad privatisering och trodde att det 

kunde resultera i en hårdare konkurrens och ett annat ekonomiskt driv än det var idag. Detta 

gör det viktigt för den kommunala sektorn att marknadsföra sig. Enligt NPM förespråkare 

handlar konkurrenssituationen om att erbjuda det mest attraktiva valet till kunden då det är 

utbud och efterfrågan som styr då makten förskjuts till kunden (Almqvist, 2006:42-43). 

Enligt respondenten talar konkurrenssituationen för att det blir färre arbeten i den 

kommunala sektorn. Vi kan med detta dra paralleller till de diskursanalyser vi gjort kring 

SKL:s arbete med pro ektet “Sveriges viktigaste  obb” som f respråkar marknadsf ringen 

av de kommunala yrkena för att locka kompetenta medarbetare och på så sätt erbjuda den 

bästa servicen. 

 

Vi kan även se att respondenterna fick såväl inre som yttre erkänsla i sina arbeten. Det inre 

fick de genom en upplevelse av att de gjorde ett bra arbete, men samtidigt hade de minskade 

resurserna en inverkan på att de kände sig uppgivna över att inte kunna göra det arbete de 

helst av allt hade önskat. Det yttre erkännandet skilde sig mellan respondenterna. De flesta 

upplevde att de fick uppskattning av brukare, anhöriga och arbetskamraterna. Däremot, var 

det inte alla som upplevde att de fick uppskattning från sin chef (Hedlund, Åteg & Pontén, 

2004:38). 

 

Enligt Hedlund, Åteg och Ponténs (2004) modell är adekvat utrustning en viktig faktor för 

att kunna göra ett bra arbete. Några av respondenterna upplevde en positiv utveckling när 

det gällde hjälputrustningen. Detta kopplar vi även till dimensionen fysisk aktivitet genom att 

hjälputrustningen kan innebära minskad fysisk arbetsbelastning. Gällande den adekvata 

utrustningen berättade dock en av dem om hur de skulle sparas på inkontinensskydd. Det här 

är något som går att relatera till NPMs kostnadsbesparingar om att förvalta resurserna i 

möjligaste mån, men vi frågar oss om detta kan komma att gå emot socialstyrelsens 

allmänna råd gällande vårdkvalitén (Almqvist, 2006:40; Hedlund, Åteg & Pontén, 

2004:37;40). 

 

Gällande dimensionen social kontakt kan denna först och främst kopplas till att arbetet är 

knutet till interaktionen mellan människor. Detta var en punkt som de flesta talade positivt 

om, att arbeta med människor. Flertalet av respondenterna upplevde dock att 

arbetsförhållandena hade blivit sämre vilket även var något Trydegård (2012) har kommit 

fram till i sin undersökning. En av de främsta försämringarna kan härledas till brister i att 

uppfylla dimensionen social kontakt. Respondenterna kände en uppgivenhet över att inte 

kunna göra andra saker som de upplevde att brukarna önskade såsom att ta promenader på 

grund av minskade resurser (Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:42-43; Trydegård, 2012:123). 

 

Resultatet visar att respondenterna upplevde att de arbetade för att brukarna skulle kunna 

påverka sin vardag genom att exempelvis få sova längre på morgonen om de önskade eller 

kunna få middagen undanlagd om de skulle åka någon annanstans. Det framkom att det 

arbetas efter ett friskvårdstänkande som innebär att brukarna i möjligaste mån ska kunna 

göra de omvårdnadsmoment som de klarar av att göra. Det upplevdes även att det till viss 

del fanns tid att samtala och lyssna till brukaren. Trygghet skapades genom att vara synlig. 

Detta är delar som ingår i socialstyrelsens allmänna riktlinjer vilket tyder på att de följs. 

Samtidigt berättade en respondent om att underbemanningen ibland gjorde dem tvungna att 

rucka på önskemål om att exempelvis få sova längre eftersom de var tvungna att börja i 

någon ände för att hinna med (Socialstyrelsen 5). En annan problematik med att tillgodose 
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brukarens behov framförs av en av respondenterna. Hon nämner detta som problematiskt 

eftersom vissa av brukarna kan vara alldeles för dementa för att kunna ta vissa beslut och att 

medarbetarna då ställs i en komplicerad situation gentemot socialtjänstelagen.  

 

Vi ser likheter i det resonemang Trydegård (2012) för fram kring att implementerandet av 

NPM strategier har bidragit till att det är svårare för personalen inom äldreomsorgen att 

kunna anpassa vården efter brukarnas specifika önskemål och behov (Trydegård, 2012:126-

127). Friskvårdstänkandet fick dock kritik av en av respondenterna för att ny personal får för 

lite tid till att kunna sätta sig in i brukarnas behov vilket kan göra det svårt att veta vad som 

är överenskommet med var och en av brukarna. För en av respondenterna vars arbetsplats 

skiljer sig en del från de andras handlade det om att göra det som brukaren var beviljad. Hon 

liksom andra av respondenterna upplevde dock att de kunde ta sig lite extra tid för umgänge 

med brukarna. Detta kunde vi även se genom att flera respondenter upplevde att det finns 

handlingsfrihet i arbetet, men att den till stor del förläggs på individen i att ta tillvara på. 

Arbetstakten kunde ibland ses som alltför intensiv på grund av personalbrist. Det fanns då 

inte tid till medarbetarnas egna behov och detta påverkade även handlingsfriheten negativt. 

Detta genom att medarbetarna tvingades prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna (Hedlund, 

Åteg & Pontén, 2004:36-37). 

 

Gällande dimensionen relationer kopplas till att flertalet av respondenterna uppgav att de 

trivdes med sina arbetskamrater, att de hade roligt tillsammans, att de hade en bra 

kommunikation och att de var bra på att visa uppskattning för varandras arbete. Dessa 

egenskaper kan alla kopplas till ett attraktivt arbetsförhållande. Samtidigt framkom dock att 

sammanhållningen och stämningen tycks skilja sig arbetsplatser emellan och att irritation 

skapas då vissa av medarbetarna, enligt respondenterna, smiter ifrån vissa arbetsuppgifter. 

Det framkom även att det fanns oenigheter mellan vissa arbetsgrupper. Det fanns även en 

skiljelinje mellan ordinarie personal och vikarier så tillvida att den ordinariepersonalen 

visade mindre omtanke för vikarierna. Enligt en respondent fanns det en “t st kunskap” som 

blir allmängiltig och som gör att medarbetarna inte vågar göra vissa saker som går utanför 

ramen för de ordinarie arbetsuppgifterna, exempelvis sätta guldkant på tillvaron för brukaren 

genom att kanske gå på en promenad, på grund av rädsla för att skapa irritation i gruppen. 

En av respondenterna menar att det är viktigt att arbetet struktureras upp, att medarbetarna 

stöttar varandra och att det är viktigt med kommunikation vilket styrks av dimensionerna i 

Hedlund, Åteg och Ponténs modell (2004:42-43). 

 

När det gäller dimensionen ledarskap fann vi att i relationen till ledningen fanns det en 

splittring i huruvida det var positivt eller negativt (Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:41). De 

som var negativa upplevde sina chefer som frånvarande och ointresserad av personalens 

synpunkter vilket fick ett minskat förtroende för ledningen. En respondent anmärkte även på 

att informationen från chefen inte alltid lyckades nå samtliga vilket skapade en oro. De som 

var positiva till sin chef upplevde motsatt förhållande till ovannämnda. De hade en chef som 

var synlig och lyssnade på dem. Detta är även något som Trydegård (2012) diskuterar då 

hon menar att arbetsgivare och chefer måste bli bättre på att ge stöd till medarbetarna och 

visa sig synliga om de avser att behålla sin personal (Trydegård, 2012:126-127). 

 

De icke uppfyllda dimensionerna 
Lön, arbetstid och status 

Den dimension som vi, genom vårt resultat funnit inte kan tillgodoses av dimensionerna är 

först och främst lönen. Samtliga respondenter hade synpunkter på att den lön som dagens 

medarbetare inom äldreomsorgen har inte motsvarar det arbete de gör och det värde arbetet 

har. Några respondenter menade uttryckligen att de knappt hade råd att arbeta med det som 
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de gör. Detta hänger även till viss del ihop med arbetstiderna. Många har svårt att klara sig 

på halvtidslöner, men samtidigt framkom det att det skulle vara svårt att orka med en 

heltidstjänst. Enligt vår uppfattning måste medarbetaren vara beredd på varierande 

arbetstider och att arbeta på helger och högtider. I resultatet av våra intervjuer har vi inte 

funnit att det är något problem, men för en av respondenterna hade det en påverkan på att 

hon ville byta arbete, dock inom äldreomsorgen eftersom hon skulle önska att få ett arbete 

med mindre kvällstider. En annan av respondenterna beskrev problematiken i att inte kunna 

klaga på schemat eftersom hon var rädd för att det skulle påverka hennes möjlighet till 

fortsatt anställningskontrakt. Vi har dock främst gjort ett antagande att arbetstiderna inte är 

attraktiva med basis på den lön de får för sitt arbete. Detta är något som en av 

respondenterna menar när hon talar om att det borde vara mer betalt att arbeta i 

äldreomsorgen än på ett lager. Gällande dimensionen status ansåg många respondenter att de 

var stolta över sitt arbete och arbetsplats. Däremot belyste samtliga att yrket dessvärre har en 

lägre status i samhället (Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:38;40;42). 

 

Sammanfattningsvis är äldreomsorgen som arbetsplats enligt våra respondenter en givande 

arbetsplats i mötet med brukarna där de känner att de kan göra skillnad. För många väger 

social kontakt upp den sämre lönen som många har påpekat. Det upplevs dock att det behövs 

mer personal och resurser för att kunna få mer tid till den sociala kontakten som vi funnit 

gör arbetet attraktivt. Vi har diskuterat kring detta och ställer oss kritiska då det av resultatet 

framkom att de flesta respondenterna upplever att det inte sker någon satsning på 

äldreomsorgen som arbetsplats. Det kan kanske vara så att medarbetarna har börjat ta 

förgivet att det ska vara så. 

6.1.2 Faktorer som skulle kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats 
Enligt Backhaus och Tikoo (2004) baseras en arbetsgivares attraktivitet på de egenskaper 

som arbetstagaren efterfrågar och lägger störst vikt vid (Backhaus & Tikoo, 2004:504-506). 

Enligt vårt resultat var lönen en faktor som skulle kunna göra arbetsplatsen attraktivare. 

Backhaus och Tikoo (2004) menar att lönen kan betraktas som en funktionell fördel i att 

söka sig till arbetsplatsen. Att få en förhöjd lön var en faktor som var avgörande för om 

några av respondenterna skulle stanna kvar eller inte på sitt arbete (Backhaus & Tikko, 

2004:504-506). Detta menar Moroko och Uncles (2008) är en del av employer branding, att 

kunna bevara personalen (Moroko & Uncles, 2008:161). En respondent uttryckte det som att 

det inte ska löna sig att söka sig till ett annat yrke, vilket lyfter fram en viktig aspekt. De 

som verkligen vill arbeta där kanske inte har råd och då kan man mista kompetent 

arbetskraft. Det faktum att Kungälvs kommun anser att de måste se över lönerna och 

utvecklande av tidschemasystem inom vård- och omsorgssektorn, tror vi kan komma att 

bidra till att de blir en attraktivare arbetsplats då det enligt vårt resultat framkom att detta 

efterfrågades. Vidare har Kungälvs kommun gjort en avgångsenkät för att studera vad 

tidigare medarbetare inom Kungälv kommun saknar. Det framkom att det är få 

utvecklingsmöjligheter samtidigt som några faktiskt upplevde att det fanns tillräckligt. Detta 

kan bero på att respondenterna talade om olika typer av utveckling, exempelvis personlig 

utveckling eller teoretisk utveckling genom att få gå kurser (Kungälv 1;4). 

 

De tankar och känslor som väcks om en arbetsplats är beroende av den imagen som 

arbetsgivaren lyckats bygga upp (Backhaus & Tikko, 2004:504-506). Av våra respondenter 

framkom det blandade tankar och känslor om uppfattningen om äldreomsorgen som 

arbetsplats innan de blev anställda. Till största delen var bilden negativt präglad, men det 

fanns vissa inslag av att det uppfattades som mysigt att arbeta inom äldreomsorgen. De 

negativa tankarna och känslorna förändrades när respondenterna fick anställning inom 

äldreomsorgen. Samtliga respondenter trodde att den bild som de själva hade innan också är 
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den som cirkulerar i samhället. Det fanns även en uppfattning om att de flesta hamnat där av 

en slump eller som ett yrke i väntan på något annat vilket tyder på att det inte är ett aktivt val 

att arbeta inom äldreomsorgen.  

 

Den mest utmärkande faktorn som gör äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats är den 

sociala kontakten i arbetet enligt samtliga respondenter (Hedlund, Åteg & Pontén, 2004:42-

43). Den sociala kontakten beskrivs som det främsta man borde lyfta fram för att öka 

intresset för äldreomsorgen som arbetsplats. Backhaus och Tikoo (2004) menar att 

arbetsgivaren kan använda sig av utmärkande attribut för den berörda arbetsplatsen och 

därefter marknadsföra dessa för att nå potentiell arbetskraft som delar samma värderingar 

och åsikter (Backhaus & Tikko, 2004:504-506). Det som skulle kunna göra arbetsplatsen 

attraktiv enligt vårt resultat vore att lyfta fram den sociala kontakten och stimulansen i 

arbetet för att förändra imagen och få det till att bli ett aktivt val att arbeta inom 

äldreomsorgen. Detta är något som Kungälvs kommun arbetar med genom att de exempelvis 

utsett yrkesambassadörer som kommunicerar i kommunen för att öka intresset att aktivt 

välja dem och vad yrkena faktiskt innebär (Kungälv 4). 

 

Bemanningen menar vissa är en grund för att få tid till den attraktiva faktorn social kontakt 

som nämnts. Av vårt resultat framkommer det att det som skulle kunna göra äldreomsorgen 

till en attraktiv arbetsplats var enligt vissa av respondenterna att öka bemanningen. Det 

uppstår därmed en problematik då kostnadsbesparingar gör det svårt att marknadsföra det 

mest attraktiva med arbetet. Moroko och Uncles (2008) menar att det är viktigt av 

arbetsgivaren att inte marknadsföra något som de inte kan hålla eftersom det kan ge negativ 

effekt (Moroko & Uncles, 2008:165). Vi är medvetna om att alla respondenter inte var eniga 

i att bemanningen var låg, men vi menar ändå att det är viktigt att tänka på vad som 

kommuniceras om yrket. Om det är den sociala kontakt som lyfts fram är det även viktigt att 

arbetet verkligen genererar detta.  

 

Vårt syfte har varit att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen uppfattar 

äldreomsorgen som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer som de upplever gör eller skulle 

kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats. Medarbetarnas uppfattning av att 

arbeta inom äldreomsorgen var mångfasetterad. Samtliga respondenter har talat om målet att 

bedriva en bra, individcentrerad vård av äldre. Möjligheterna att bedriva den vården är dock 

relaterad till hur resurserna är fördelade på arbetsplatsen. Det har även framkommit att det 

läggs ett allt större ansvar på individen, dels i att utföra mer, men även att individens egen 

vilja påverkar hur vården av äldre bedrivs.  

 

Det som gör äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats är främst den sociala kontakten med 

de äldre. Den sociala kontakten anses vara den största anledningen för att medarbetare ska 

vilja stanna kvar och för att kunna attrahera framtida medarbetare. En löneökning skulle 

enligt vårt resultat göra äldreomsorgen som arbetsplats ännu attraktivare. 

Organisationskulturen var ett område som var en utstickande aspekt för attraktiviteten så till 

vida att det visade sig ha en betydande påverkan för arbetsplatsens attraktivitet.  

6.2 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i denna studie. Dess styrka är att den ger möjlighet 

till att få en djupare förståelse för det som vi ämnat studera. Problemet är dock att den 

förståelse som genereras till stor del grundar sig på tidigare erfarenheter och tankar. Det är 

svårt att kunna förstå något utan att relatera det till något annat och därför kan resultatet till 

viss del ha färgats av vår förförståelse.  
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Det har gjorts kvantitativa studier kring ämnesområdet som exempelvis syftat till att finna 

orsaker till varför medarbetare väljer att lämna äldreomsorgen och fördelen är att det ger en 

mer generell bild över situationen. Samtidigt upplever vi att det genom en enkät skulle blivit 

svårt att fånga upp andra aspekter på samma sätt som vi kunnat göra i den kvalitativa, 

semistrukturella intervjuguide som vi har haft då den gett oss möjlighet att ställa följdfrågor. 

Vi är medvetna om att våra respondenter endast utgör en liten del av dem som arbetar inom 

äldreomsorgen och att vi inte med basis av dessa fåtal intervjuer kan dra några generella 

slutsatser.  

 

När vi genomförde vår förstudie upplevde vi att de frågor vi hade var lite för övergripande 

och för få, men när vi genomförde den riktiga studien fann vi snarare att vi hade väldigt 

många frågor. Det blev en hel del upprepningar, vilka vi dock i slutändan upplevde som 

positivt eftersom vi märkte att de svar vi tidigare fått utvecklades under tidens gång. 

Troligtvis var det så att respondenterna hann reflektera över sina svar under intervjun och att 

de därmed hade möjlighet att vidareutveckla sina svar när de fick en liknande fråga. Vi hade 

som tidigare nämnt utformat två intervjuguider där några frågor skiljde dem åt. Vi ansåg 

dock redan vid utformandet av intervjuguiderna att det inte skulle ha någon betydelse. Detta 

eftersom de frågor vi plockade bort i intervjuguiden till tidigare medarbetare var inkluderade 

i frågan: “Hur kommer det sig att du slutade?”. 

 

För att styrka studiens tillförlitlighet och trovärdighet valde vi att göra fem av intervjuerna 

tillsammans. Samtliga intervjuer spelades dessutom in och transkriberades direkt efteråt för 

att säkerställa att det som hade framkommit inte skulle bli framställt på ett felaktigt sätt. Vi 

upplevde att det var tryggt att vara två eftersom vissa av de följdfrågor som ställdes kanske 

inte hade blivit ställda om vi varit ensamma. Det som dock kan ha varit problematiskt är att 

respondenten kan ha känt sig i ett underläge gentemot oss. Även platserna där intervjuerna 

ägde rum kan ha haft en viss påverkan. Det är svårt att undgå att det blir en mer avslappnad 

stämning i hemmiljö gentemot på arbetsplatsen, men vår upplevelse är att det inte har haft 

någon nämnvärd inverkan i förhållande till resultatet.  

 

Vid det sista intervjutillfället hade vi inte möjlighet att medverka båda två, men vi upplever 

inte att detta har gett oss mindre information än om vi hade varit två. Vid den tidpunkten var 

vi båda tillräckligt insatta i såväl intervjuguiden som intervjutekniken för att en av oss skulle 

kunna hålla den själv.  

 

Vårt urval bestod, som tidigare nämnts av sex personer där fyra av dem var ett 

bekvämlighetsurval och de andra två var personer som valts ut av enhetschefer. 

Bekvämlighetsurvalet har vi sett som en styrka i och med att vi inte har behövt arbeta lika 

mycket med att bygga upp ett förtroende eftersom det till viss del redan funnits då vi hade 

kännedom om personerna. Denna kännedom kan dock även vara negativ eftersom 

respondenterna kan ha känt sig tvungna att svara i enlighet med vad de tror att vi vill höra 

eftersom vi har en relation till dem. Vi upplever däremot att vi har fått uppriktiga svar och 

att respondenterna varit villiga att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. När det 

gäller de två respondenterna som vi blev tilldelade kan detta givetvis äventyra vår studies 

tillförlitlighet och trovärdighet eftersom vi inte vet om de var slumpmässigt valda eller om 

chefen gjort ett strategiskt val. Det faktum att respondenterna var medvetna om att chefernas 

vetskap om att de medverkade kan även ha påverkat huruvida de vågade delge oss med 

information. 

 

Den främsta anledningen till att det inte finns någon utförlig beskrivning om varje 

respondent är för att risken då är stor att det går att identifiera dem. Detta är något som till 
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viss del har varit problematiskt när vi framställt vårt resultat. Vi är medvetna om att det kan 

väckas misstänksamhet dels genom att vi bortser ifrån att respondenterna arbetar inom olika 

områden i äldreomsorgen och att vi inte skiljer mellan våra två urvalsgrupper, men detta gör 

vi alltså enbart för att skydda respondenternas identiteter. Vårt resultat kunde ha sett 

annorlunda ut om vi valt att fördjupa oss i en av arbetsplatserna eller i ett specifikt 

arbetsområde inom äldreomsorgen som exempelvis hemtjänst eller demensboende. Vi är 

även medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi gjort vår studie i en 

annan kommun. 

 

Slutligen kan vi genom att återkoppla till vår förförståelse till viss del konstatera att baserat 

på det resultat vi fått fram överensstämde detta med våra tidigare värderingar. Det har dock 

kommit fram andra aspekter under arbetets gång som vi kanske inte tänkte på innan kring 

sammanhållning eller splittringar mellan vikarier och ordinarie personal. Vi hade tidigare en 

till största del negativ bild av äldreomsorgen som arbetsplats som förmedlas genom media, 

men nu efter studiens genomförande har denna bild blivit mer nyanserad. Vi har även 

inspirerats av den glädjen som de flesta av respondenterna beskrev med sitt arbete. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
Vid ytterligare studier inom området skulle det vara intressant att se närmare på kulturens 

betydelse för huruvida medarbetaren trivs på sin arbetsplats inom äldreomsorgen. Vid flera 

av intervjuerna i denna studie framkom att flera av respondenterna upplevde att det dras en 

skiljelinje mellan den ordinarie personalstyrkan och de som arbetar som vikarier. Det skulle 

vara intressant att se närmare på hur den skiljelinjen påverkar medarbetarnas motivation och 

hur deras inställning är till denna skiljelinje.  

 

I denna studie har vi bortsett från att det kan skilja sig mellan olika specifika arbetsplatser 

inom äldreomsorgen i vad som är attraktivt med den arbetsplatsen. Det skulle vara intressant 

att se vilken eller vilka delar av äldreomsorgens arbetsplatser som är i störst behov av att 

marknadsföras för att kunna rikta marknadsföringen efter behoven. 
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Bilagor 

Intervjuguide 1 ”medarbetare inom äldreomsorgen” 
 Vårt syfte med kandidatuppsatsen är “att unders ka hur medarbetare inom 

äldreomsorgen uppfattar äldreomsorgen som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer 

som medarbetarna upplever gör och skulle kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv 

arbetsplats.”. 

 

 Vi kommer att avidentifiera dig i den meningen att vi inte kommer nämna ditt riktiga 

namn. Däremot kommer dina svar att behandlas som undersköterska inom 

äldreomsorgen i Kungälvs kommun. Vi kommer att spela in intervjun för att kunna 

transkribera materialet, vilket innebär att dina svar kommer att behandlas av oss i 

forskningssyfte. 

 

Bakgrundsfrågor: 
Syftet med frågorna är att inledande skapa förtroende mellan intervjuaren och 

respondenten. Vi vill få reda på deras bakgrund och hur de förhåller sig till att arbeta för 

äldreomsorgen. 

 

Kan du berätta lite om dig själv? (Ålder, utbildning inom vården, var/vad har du arbetat 

med tidigare) 

 

Hur kommer det sig att du började arbeta inom äldreomsorgen? 

 

Hur länge har du varit anställd inom äldreomsorgen? 

 

I relation till brukaren 
Kan du beskriva kort hur en typisk arbetsdag ser ut?(Vill undersöka vad 

äldreomsorgsarbetet innebär på daglig basis) 

 

Hur planeras det dagliga arbetsupplägget?  

 

Hur upplever du att planeringen av arbetssysslorna följs?  

 

Hur mycket kan ni samtala och lyssna till brukarna? 

 

Önskar brukarna aktiviteter av något slag? Hur väl uppfylls deras önskemål? 

(Respondentens möjlighet till att socialt umgås med brukaren)  

 

Hur ser möjligheterna ut för brukaren att påverka vem som utför arbetet? (Respondentens 

upplevelse av möjlighet att beakta önskemål från brukaren) 

 

Hur har du möjlighet att anpassa omsorgsarbetet till den enskilde brukaren? (På vilket sätt? 

Exempelvis Bertil vill sova längre idag) (Respondentens möjlighet till att utföra ett 

individanpassat omsorgsarbete) 

 

På vilket sätt tror du att du kan bidra till att skapa trygghet för brukaren?  

 

I relation till arbetsplatsen som helhet  
Hur tänkte du om äldreomsorgen som arbetsplats innan du blev anställd?



 

Blev det som du tänkt dig? På vilket sätt? Vad skiljer sig mot dina tidigare tankar? 

 

Vad är det som får dig att gå till jobbet? Kan du beskriva en bra arbetsdag? Vad tycker du är 

roligt på jobbet? Beskriv en situation då du känner stolthet i arbetet? 

 

Finns det något som kan motverka att du vill gå till jobbet? Vad är mindre roligt?  

 

Hur ser du på dina förutsättningar att göra ett bra jobb? Hur ser stödet ut från chefer, 

arbetskamrater, anhöriga? 

 

Känner du att du får uppskattning för ditt arbete, av vem? 

 

Hur upplever du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation? (Om negativ syn, 

varför tror du att det är så?) 

 

Hur skulle du vilja kunna påverka din arbetssituation? 

 

Upplever du att det ges utvecklingsmöjligheter inom äldreomsorgen? På vilket sätt har du 

fått utvecklas? 

 

Hur tror du att det är att jobba inom äldreomsorgen om exempelvis 5 år? 

 

Har du upplevt att arbetet har förändrats sen du började jobba inom äldreomsorgen?  

 

Hur upplever du att andra ser på äldreomsorgen som arbetsplats? (Varför tror du att de har 

den synen?)  

 

Hur upplever du att det satsas på äldreomsorgen som arbetsplats? (Upplever du att det är 

något som du saknar?) 

 

Vad tror du skulle kunna göra äldreomsorgen som arbetsplats bättre? Vad tror du skulle 

locka fler att söka sig till äldreomsorgen?  

 

Varför anser du att man ska jobba inom äldreomsorgen? 

 

Hur tycker du att äldreomsorgen som arbetsplats bör förmedlas? Hur kan man skapa intresse 

för branschen? Vad är det man ska lyfta fram? 

 

Hur ser du på din egen framtid inom äldreomsorgen?  Skulle du kunna tänka dig att byta 

arbete? 

 

Om du inte hade arbetat inom äldreomsorgen vad skulle du gjort då? 

 

Har du något mer du vill tillägga?



 

Intervjuguide 2 “tidigare medarbetare inom äldreomsorgen” 
 Vårt syfte med kandidatuppsatsen är “att unders ka hur medarbetare inom 

äldreomsorgen uppfattar äldreomsorgen som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer 

som medarbetarna upplever gör och skulle kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv 

arbetsplats.”. 

 

 Vi kommer att avidentifiera dig i den meningen att vi inte kommer nämna ditt riktiga 

namn. Däremot kommer dina svar att behandlas i som undersköterska inom 

äldreomsorgen i Kungälvs kommun. Vi kommer att spela in intervjun för att kunna 

transkribera materialet, vilket innebär att dina svar kommer att behandlas av oss i 

forskningssyfte. 

 

Bakgrundsfrågor: 
Syftet med frågorna är att inledande skapa förtroende mellan intervjuaren och 

respondenten. Vi vill få reda på deras bakgrund och hur de förhåller sig till att arbeta för 

äldreomsorgen. 

 

Kan du berätta lite om dig själv? (Ålder, utbildning inom vården, var/vad har du arbetat 

med tidigare) 

 

Hur kom det sig att du började arbeta inom äldreomsorgen? 

 

Hur länge var du anställd inom äldreomsorgen? 

 

Hur kommer det sig att du slutade? 

 

I relation till brukaren 
Kan du beskriva hur en typisk arbetsdag såg ut?(Vill undersöka vad äldreomsorgsarbetet 

innebar på daglig basis) 

 

Hur planerades det dagliga arbetsupplägget? 

 

Hur upplevde du att planeringen av arbetssysslorna följdes?  

 

Hur mycket kunde ni samtala och lyssna till brukarna?(Respondentens möjlighet till att 

socialt umgås med brukaren) 

 

Önskade brukarna aktiviteter av något slag? Hur väl uppfylldes deras önskemål? 

(Respondentens möjlighet till att socialt umgås med brukaren)  

 

Hur såg möjligheten ut för brukaren att påverka vem som utförde 

arbetssysslorna?(Respondentens upplevelse av möjlighet att beakta önskemål från brukaren) 

 

Hade du möjlighet att anpassa omsorgsarbetet till den enskilde brukaren? (På vilket sätt? 

Exempelvis Bertil vill sova längre idag) (Respondentens möjlighet till att utföra ett 

individanpassat omsorgsarbete) 

 

På vilket sätt tror du att du bidrog till att skapa trygghet för brukaren?  



 

I relation till arbetsplatsen som helhet  
Hur tänkte du om äldreomsorgen som arbetsplats innan du blev anställd? 

 

Blev det som du tänkt dig? På vilket sätt? Vad skiljer sig mot dina tidigare tankar? 

 

Vad var det som fick dig att gå till jobbet? Kan du beskriva hur en bra arbetsdag såg ut? Vad 

tyckte du är roligt på jobbet? Kan du beskriva en situation då du kände dig stolt i arbetet? 

 

Fanns det något som kunde motverka att du ville gå till jobbet? Vad är mindre roligt? 

 

Hur såg dina förutsättningar ut för att göra ett bra jobb under dagen? Hur såg stödet ut från 

chefer, arbetskamrater, anhöriga? 

 

Kände du att du fick uppskattning för ditt arbete, av vem? 

 

Hur upplevde du att du hade möjlighet att påverka din arbetssituation? (På vilket sätt? Om 

negativ syn, varför tror du att det var så?) 

 

Hur skulle du vilja ha kunnat påverka din arbetssituation? 

 

Upplever du att det gavs utvecklingsmöjligheter inom äldreomsorgen? (På vilket sätt har du 

fått utvecklas?) 

 

Hur tror du att det är att jobba inom äldreomsorgen om exempelvis 5 år? 

 

Hur upplever du att arbetet har förändrats sen du började och till du slutade? 

 

Hur upplever du att andra ser på äldreomsorgen som arbetsplats? (På vilket sätt? Varför tror 

du att de har den synen?) 

 

Hur upplever du att det satsas på äldreomsorgen som arbetsplats? Upplever du att du 

saknade något när du arbetade? 

 

Vad tror du skulle kunna göra äldreomsorgen som arbetsplats bättre? 

 

Vad tror du skulle locka fler att söka sig till äldreomsorgen?  

 

Varför anser du att man ska jobba inom äldreomsorgen? 

 

Hur tycker du att äldreomsorgen som arbetsplats bör förmedlas? Hur kan man skapa intresse 

för branschen? Vad är det man ska lyfta fram? 

 

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom äldreomsorgen igen? Varför/ varför inte? 

 

Har du något mer du vill tillägga? 

 


