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Abstract 

I Sverige arbetar många människor i human service organisationer såsom: skolor, sjukhus, 

äldreboenden. I denna typ av organisationer har personalens arbetsglädje en utvidgad 

betydelse eftersom denna antas ha en stor inverkan på relationen mellan personal och brukare 

och därigenom också för brukarnas upplevelser av verksamhetens kvalitet. Denna uppsats 

syftar till att belysa olika aspekter av vad arbetsglädje kan innebära för personal som arbetar 

inom kommunal äldreomsorg samt att relatera detta till chefens syn på sin betydelse för 

personalens arbetsglädje. För genomförandet av studien användes en kvalitativ ansats. Det 

empiriska materialet samlades in genom intervjuer och observationer. Respondenterna bestod 

av åtta undersköterskor/vårdbiträden och en chef på ett kommunalt äldreboende i södra 

Sverige. Resultaten visar att chefen uppfattar att personalens arbetsglädje till viss del saknas 

och att den behöver lyftas fram. Chefens uppfattning är att grunden för personalens 

arbetsglädje ligger i ett bra arbetsmiljöarbete. Resultaten visar också att 

omvårdnadspersonalen upplevde ett stort mått av arbetsglädje. Arbetets innehåll, 

gemenskapen med arbetskamraterna samt kommunikationen på arbetsplatsen var av stor 

betydelse för omvårdnadspersonalens upplevelser av arbetsglädje, medan gemensamma 

personalaktiviteter, feedback, ledarskap och lön ansågs vara av mindre betydelse. 

Genomgående är det relationerna i arbetet som är av störst vikt för personalen. Dels handlar 

det om relationerna med vårdtagarna, dels om relationerna med arbetskamraterna.     

 

Nyckelord: arbetsglädje, arbetstillfredsställelse, äldreomsorg, offentlig sektor 

                    äldreboende, omsorg   
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Förord 
 

Vi vill inleda med att tacka alla respondenter som tog sig tid att dela med sig av 

tankar och upplevelser under våra intervjuer. Studien hade inte varit möjlig att 

genomföra utan er. 

Vårt tack vill vi även rikta mot övriga medarbetare på Solsidan som gav oss ett 

trevligt bemötande och som ställde upp när vi behövde stjäla tid med våra 

respondenter. 

Vi vill även tacka vår underbara handledare Marie-Louise Österlind för hennes stöd, 

hjälp och engagemang i arbetet med vår uppsats. Du plockade ner oss när vi svävade 

på höga moln och hjälpte oss upp när vi grävt ner oss i en grop. Tack för att du hela 

tiden funnits där, bara ett samtal ifrån.   

Sist vill vi tacka nära och kära för allt stöd och uppmuntran ni bidragit med under 

tiden för uppsatsarbetet. 

 

Kristianstad 2011-03-24 

Anna Landén & Anna Rénud 
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Inledning 

Det är många människor i Sverige som arbetar i human service organisationer såsom: 

skolor, sjukhus, äldreboende etc., där man på olika sätt arbetar med andra människor. 

Bland det som är speciellt med detta arbete är den nära relation som uppstår mellan 

personalen och de elever, patienter, och boende som betjänas. Denna relation anses 

betydelsefull såväl för de anställdas upplevelse av sin arbetssituation (Jönsson, 2005) 

som för brukarnas och deras anhörigas upplevelser av verksamhetens kvalitet (Perry, 

2007;Alfredsson och Annerstedt, 1994). Forskning visar att personalens arbetsglädje 

kan antas vara av stor betydelse för relationen mellan personal och brukare, eftersom 

arbetsglädje kan påverka personalens arbetssätt, stämningen på arbetsplatsen och 

relationen/interaktionen med personalen i positiv riktning. (Perry, 2007; Alfredsson 

och Annerstedt, 1994). Denna uppsats behandlar arbetsglädje inom kommunal 

äldreomsorg. Fokus ligger på arbetsglädje ur ett medarbetarperspektiv. Eftersom 

chefen antogs ha stor betydelse för medarbetarnas arbetsglädje (Angelöw, 2006; 

Segerfeldt, 2006) innefattades också den närmaste chefens perspektiv. Den empiriska 

undersökningen gjordes på ett kommunalt äldreboende med tre somatiska och två 

demensavdelningar. Valet av yrkeskategori, undersköterskor och vårdbiträden 

gjordes utifrån tankar om att dessa yrkesgrupper arbetar närmast de boende och 

därför spelar en stor roll för deras upplevelse av livskvalitet under, i de flesta fall 

deras sista år.  

Uppsatsens fortsatta disposition ser ut som följer: Under rubriken Bakgrund och 

forskningsområde redogörs för vad tidigare forskning och litteratur presenterat inom 

ämnet arbetsglädje. Denna följs av syfte och frågeställningar. Där presenteras även 

en arbetsplatsbeskrivning och de medverkande i vår studie. Därefter följer ett avsnitt 

om vilka metoder som använts. Där beskrivs också planering, insamling och 

bearbetning av materialet. Därefter följer en redovisning av de resultat som framkom 

under analyserna av intervjuerna och observationerna. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion där resultaten och de använda metoderna kopplas till tidigare forskning. 
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Bakgrund & forskningsområde 

När vi bestämde oss för att undersöka ämnet arbetsglädje började vi med att leta efter 

definitioner av begreppet. Vi upptäckte att definitioner av arbetsglädje ofta handlade 

om olika faktorer som bidrar till arbetsglädje. Det tycktes också som om definitionen 

av arbetsglädje kunde variera från person till person. 

Nedan redogörs för olika forskares definition av begreppet arbetsglädje. Därefter 

följer en redovisning av vad tidigare forskning visar gällande arbetsglädje inom 

äldreomsorg och närliggande områden.  

 

Vad är arbetsglädje? 

 

Csikszentmihalyi (2003) menar att arbetet kan vara en av de mest glädjerika 

aspekterna i livet och anser det vara betydelsefullt att känna att man gör ett gott 

arbete och får uppmärksamhet för det man gör. En undersökning av EEI (European 

Employee Index, 2010) visar att det främst är innehållet i arbetet och 

arbetsuppgifterna som anses ha betydelse för upplevelsen av arbetsglädjen. 

Arbetsglädje skapas till stora delar i och genom det dagliga arbetet. Stor vikt läggs 

vid att ha inflytande över arbetsuppgifterna och att ha meningsfulla arbetsuppgifter 

där man tydligt kan se syftet med det man utför. Flera forskare har identifierat 

faktorer som har betydelse för människors upplevelse av arbetsglädje (se t.ex. 

Angelöw, 2006; Gardell, 1997; Segerfeldt, 2006). Gemensamt för dessa är att man: 

tycker att det känns roligt att gå till jobbet, har möjligheter till inflytande och kontroll 

över sin arbetssituation, vet vad som förväntas av en på arbetsplatsen, känner 

uppskattning och själv tycker att man gör en meningsfull och angelägen arbetsinsats, 

kan vara stolt över sin arbetsplats, har kontakt och gemenskap med andra, har 

möjligheter att utvecklas. Ledarskapet och öppenheten i relationen mellan 

medarbetare och chef betonas av Segerfeldt (2006) och Angelöw (2006). Den senare 

poängterar också kommunikationens betydelse för upplevelsen av arbetstrivsel. 

Arbetsglädjen kan också påverkas av faktorer som inte är direkt relaterade till 
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arbetsplatsen, till exempel psykisk och fysisk hälsa, familjesituation och 

fritidsaktiviteter (Wermäng, 2006).  

 

Arbetsglädjen inom svensk offentlig sektor 
 

Arbetsglädjen i Sverige inom den offentliga sektorn har på senare år verkat för en 

positiv utveckling. I jämförelse med 23 andra länder är Sverige det land som har en 

marginellt stigande arbetsglädje, främst inom kommun och landsting(European 

Employee Index 2010). En nyligen utförd undersökning (SKTF, 2011)där studenter 

och unga yrkesverksamma deltog visar att några av de kriterier som kan definiera 

arbetsglädje är: intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater och personlig 

utveckling. Enligt de studenter som deltog i undersökningen existerar ovannämnda 

kriterier ej inom den offentliga sektorn. Däremot visar den att de som var 

yrkesverksamma inom området upplevde att de kriterierna fanns i hög grad (SKTF, 

2011). Att ha arbetsuppgifter som gör skillnad och som direkt påverkar andra 

människor i deras vardag är något som lyfts fram i såväl EEI:s som SKTF:s 

undersökningar av arbetsglädje. Det som betonas och värderas högt inom, till 

äldreomsorgen andra närliggande offentliga verksamheter, gällande arbetsglädje är 

kollegor och arbetslaget (Wermäng, 2006).    

 

Arbetsglädjen i äldreomsorgen 
 

Omsorgsarbete innebär till stor del nära kontakt med andra människor som är i behov 

av hjälp och stöd och då blir det extra tydligt att meningsfulla arbetsuppgifter är 

betydande för personalens arbetsglädje.  

Inom äldreomsorgen är personalens arbetsglädje viktig inte bara för den individuella 

personen utan även för de vårdtagare som är beroende av personalens omvårdnad i 

sitt dagliga liv. Lipsky(1980) menar att vårdtagare är beroende av det personliga 

förhållandet med personalen då vårdtagaren sitter i beroendesituation vilket Lill 
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(2006) hade kallat för maktrelationer. Hon menar att den ena parten ingår som en del 

i ett arbetsliv och den andra som en del i ett privatliv. Lill (2006) beskriver också i 

sin avhandling omsorgsarbetet som ett stort känsloarbete och att det är omöjligt för 

personalen att utföra ett bra omsorgsarbete utan känslor. Det finns forskare som 

beskriver omsorgsarbetet som en värdefull erfarenhet som för med sig en känsla av 

uppfyllelse och att arbetet ses som ett kall och en gåva(Martinez och Bretas, 2004). 

Många forskare, Perry (2007); Alfredsson och Annerstedt (1994); Nicholas, Howard 

och Jules (2006) samt Redfern, Hannan, Norman, Martin(2002), visar i sina 

undersökningar att det finns ett samband mellan tillfredställelsen av arbetet med de 

äldre och kvaliteten på arbetet som utförs. Om personalen är nöjd med sitt arbete, 

känner arbetsglädje, skapas ett starkare band med vårdtagaren samt att ett bättre 

arbete utförs. Känslan av att få något tillbaka och upplevelsen av att ha ett 

meningsfullt arbete stärks. Att få uppskattning för sitt arbete är något som värderas 

högt inom omsorgsarbetet. Oftast är det arbetet och samspelet mellan arbetstagare 

och vårdtagare, relationen till anhöriga samt arbetskamraterna, det vill säga de 

människor man träffar ofta i sitt dagliga arbete som är den viktiga och främsta källan 

till uppskattning (Gustavsson & Szebehely, 2001). Detta poängteras även av Kavallin 

Eklund och Knapp (2009) som också menar att det behövs uppskattning och 

stöttning, från såväl chefer och kollegor för att arbetet ska kännas meningsfullt och 

därmed skapa arbetsglädje. Något som också kan ha betydelse för arbetstrivseln 

beskriver Häggström, Skovdahl, Fläckman, Kihlgren, och Kihlgren (2005) med sin 

studie som visar att om kommunikationen och förståelsen mellan medarbetare och 

chefer är bra kan det leda till ett bra arbete gentemot vårdtagaren. 

Arbetstagarna som deltog i Perrys(2007) undersökning kände arbetsglädje genom att 

se till varje individ och dess behov och vara en del av deras dag. Enligt Alfredsson 

och Annerstedt(1994), leder positivt inställd personal till positiva boende samt 

positiva anhöriga. Andra undersökningar har visat att bidragande faktorer för att 

uppleva arbetsglädje inom omsorgen kan vara genom att utvecklas som person inom 

ditt yrke och att ta ett större ansvar (House, 1990). 
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Syfte & frågeställningar 

Syftet med vår studie är att belysa olika aspekter av vad arbetsglädje kan innebära för 

personal som arbetar inom kommunal äldreomsorg samt att relatera detta till chefens 

syn på sin betydelse för personalens arbetsglädje 

Undersökningens frågeställningar utgår från begreppet arbetsglädje, dess betydelse 

för omsorgspersonalen och chefen på äldreboendet Solsidan och vilka faktorer de 

anser påverkar arbetsglädjen.  

 Vad innebär arbetsglädje för de medverkande undersköterskorna och 

vårdbiträdena? 

  Vad påverkar deras upplevelser av arbetsglädje?  

 Hur ser chefen på arbetsglädjens betydelse för personalen och verksamheten?  

 Hur ser chefen på sina möjligheter att påverka personalens arbetsglädje?  

 
Metod 

En kvalitativ undersökning anses lämplig då man vill försöka få förståelse för hur 

människor upplever sin situation, det vill säga det sätt de ser på sig själva och på sin 

relation till omgivningen (Kvale, 1997). För att få svar på våra forskningsfrågor har 

vi valt att genomföra en icke-jämförande kvalitativ undersökning på ett vårdboende 

för äldre (nedan kallat Solsidan, fingerat namn). 

 

Arbetsplatsbeskrivning 

 
Det valda äldreboendet är ett kommunalt boende för äldre med omvårdnadsbehov 

och/eller demens. Solsidan, som sammanlagt betjänar 46 boende är indelat i fem 

avdelningar, varav två är särskilt avpassade för dementa. På Solsidan arbetar ett 50-

tal personer. Den till antal största yrkesgruppen är undersköterskor, sedan följer 
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vårdbiträden, kökspersonal, sjuksköterskor och vaktmästare. Det stora flertalet är 

kvinnor. Verksamheten leds av en nytillträdd enhetschef, också hon kvinna. Under 

de senaste åren har verksamheten haft många byten på enhetschefsposten. Detta 

gjorde det extra intressant att studera just Solsidan eftersom täta chefsbyten kan vara 

något som påverkar arbetsglädjen negativt.  

 

De medverkande 

 
I undersökningen medverkade nio personer. Åtta av dessa arbetar med omsorg av de 

äldre på de olika avdelningarna. Deras arbetstid är fördelad över dag - och kvällstid. 

De medverkande är i åldern 25 år till 64 år. Deras anställningstid varierar mellan 

drygt ett år till 38 år. Flertalet har lång erfarenhet inom yrket och har arbetat lång tid 

på Solsidan. Våra urvalskriterier var att respondenterna skulle vara fast anställda för 

att ha en stark koppling till Solsidan. De skulle också ingå i samma yrkeskategori, 

omsorgspersonal, för att de skulle ha likvärdiga arbetsuppgifter. Utöver dessa åtta 

medverkade även deras chef, enhetschefen. 

 

Arbetssätt 

 

Vi har valt att arbeta utifrån analytisk induktion, ett linjärt arbetssätt som enligt 

Kvale (1997) innebär att man arbetar sig igenom tre olika faser: planerings-, 

insamlings-, och analysfasen. Arbetsgången redovisas nedan under rubrikerna: 

Planering, Insamling av empiriskt material och Bearbetning av det empiriska 

materialet. 

 

Planering 

 

Undersökningen planerades i samråd med enhetschefen på Solsidan. Frågan som 

skulle besvaras var: Vad är arbetsglädje för personalen på vårdboendet och vilka 

faktorer anser de påverkar deras arbetsglädje? Vår ursprungliga önskan var att 
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använda oss av en kombination av fokusgrupper och enskilda intervjuer. 

Fokusgrupper visade sig dock inte vara möjligt att genomföra under de 

medverkandes arbetstid eftersom det var svårt att samordna personalens möjlighet att 

lämna sina arbetsuppgifter. Undersökningen genomfördes därför genom intervjuer 

vilka kompletterades med deltagande observationer. Vi medverkade inledningsvis 

vid ett avdelningsmöte där vi presenterade oss själva och undersökningens syfte. 

Därefter besökte vi varje avdelning för att presentera oss och vår undersökning och 

härigenom få personalen intresserade av att medverka i intervjuerna. 

 

Insamling av empiriskt material 

 
Intervjuerna med personalen genomfördes på de medverkandes arbetsplats, i ett rum 

som denna själv valde. Ofta låg detta i anslutning till den egna avdelningen. Varje 

intervju tog ca 45-60 minuter. Intervjuerna utformades som ett samtal där vi 

interagerade med respondenten utifrån hennes tankar kring arbetsglädje. Intervjun 

med enhetschefen genomfördes i verksamhetens matsal och tog ca 45 minuter. Även 

denna intervju var utformad som ett samtal utifrån chefens tankar kring hennes 

påverkan på personalens arbetsglädje. Alla intervjuer spelades in med diktafon, för 

att vi båda skulle kunna medverka aktivt under intervjun, och för att vi skulle kunna 

analysera det empiriska materialet på ett noggrant och tillförlitligt sätt. Genom 

intervjuerna ville vi fånga personalens och chefens uppfattningar och tankar kring 

arbetsglädje för att förvärva ny kunskap som kunde bidra till att svara på vår 

forskningsfråga.  

För att kunna få en uppfattning om det dagliga arbetet på Solsidan och samspelet 

mellan personalen har vi medverkat vid två avdelningsmöten. Vi har också tillbringat 

tid på de fem avdelningarna (cirka 30 minuter per avdelning). Vid dessa tillfällen 

skrevs minnesanteckningar. Intervjun med den nytillträdda enhetschefen 

genomfördes dels för att få en helhetsbild av verksamheten dels då vi antog att 

ledarskapet påverkar personalens arbetsglädje.  
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Bearbetning av det empiriska materialet 

 
När alla intervjuer var genomförda transkriberades det insamlade materialet. All 

information som ansågs relevant för frågeställningarna skrevs ner ordagrant, medan 

information utanför området utelämnades. Pauser, suckar eller dylikt har inte angetts 

i utskriften. Skratt har skrivits ut eftersom detta var vanligt förekommande under 

intervjuerna, och eftersom skratten har haft olika mening: glada, hjärtliga, ironiska 

och så vidare. Skratten har därför ansetts ha betydelse för tolkningen av de 

uttalanden som gjorts. 

 

Analyserna genomfördes i flera steg:  

1. Genomläsning av allt material i sin helhet. Under genomläsningen 

framstod några områden som centrala för upplevelsen av arbetsglädje: 

arbetsuppgifter, kollegor samt kommunikation. Andra områden som 

återkommer men i mindre utsträckning var: gemensamma aktiviteter, 

ledarskap, feedback och lön. Dessa användes i arbetet med analyserna av 

utskrifterna. 

2.  Kategorisering utifrån de centrala områdena ovan. Inom varje kategori 

samlades I) utsagor som var gemensamma för de medverkande respektive 

II) utsagor som belyste avvikande åsikter. 

3. Analys av de anteckningar som gjorts under våra besök på Solsidan.  

4. Slutligen relaterades resultaten från de två ovanstående analyserna till 

varandra.     

  

Analysen har i viss grad varit inbyggd i själva intervjusituationen då vi i slutet av 

varje intervju sammanfattat hur vi har uppfattat respondentens svar. Genom detta har 

vi gett respondenten möjlighet att omformulera sig. Förfarandet gör även att den 

slutliga analysen blir mer lätthanterlig då det nyss sagda blir bekräftat av 

respondenten (Kvale, 1997). 
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Undersökningens trovärdighet 

 
Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att de resultat som redovisas är 

tillförlitliga (Eliasson, 2010). Vi har vidtagit flera åtgärder för att möta kraven på 

tillförlitlighet. I) För att minska risken för att utsagorna missförståtts har varje 

intervjutillfälle avslutats med att vi gett respondenten en kort muntlig 

sammanfattning av hur vi har tolkat svaren. Vi har också gett denna möjlighet att 

bekräfta, förtydliga eller ändra uppgifter i sitt svar. II) Samtliga intervjuer har spelats 

in med diktafon. På så sätt har vi kunnat gå tillbaka till inspelningen om oklarheter 

funnits om vad som sagts. Noggranna minnesanteckningar har förts vid de tillfällen 

då vi besökt Solsidan. III) Alla intervjuer har transkriberats. Transkriptionerna har 

utgjort grunden för våra analyser. De har också säkerställt att citat har kunnat återges 

ordagrant. IV) I analysprocessen sökte vi efter faktorer som var tydligt genomgående 

i materialet, samt avvikelser från dessa. Den utförliga beskrivningen av 

analysprocessen utgör en ytterligare möjlighet att bedöma undersökningens 

tillförlitlighet. V) Resultaten redovisas på ett systematiserat sätt med utgångspunkt i 

de faktorer som framkom i analysprocessen. Resultaten illustreras med citat från de 

medverkande, vilket ytterligare bidrar till möjligheten att bedöma resultatens 

tillförlitlighet.  

 

Etiska aspekter 

 
Vi har utgått från Ejlertssons fyra etiska principer (Ejlertsson, 2010) vid planeringen 

och genomförandet av undersökningen.  

Informationskravet uppfylls genom att vi informerade om undersökningens syfte och 

att det var frivilligt att delta vid varje avdelningsmöte för att sedan åter nämna detta 

inför varje enskild intervju. 

Samtyckeskravet uppfylls genom att de medverkande själva fick avgöra om de ville 

medverka i undersökningen. Vi informerade också om att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. 
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Konfidentialitetskravet uppfylls genom att uppgifter som skulle kunna leda till att de 

enskilda deltagarna i undersökningen kan identifieras av någon annan än författarna 

inte redovisas i uppsatsen. De medverkandes ålder och anställningstid redovisas 

endast översiktligt. Vid de tillfällen då citat redovisas har fiktiva namn använts, för 

att på så sätt undvika att enskilda personer kan identifieras. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att de uppgifter som samlats in endast skall 

användas i denna uppsats syfte, samt att inspelningarna av intervjuerna raderas efter 

det att uppsatsen godkänts.  

 

Resultat 

Nedan redovisas resultaten av analyserna av intervjutranskripten och anteckningarna 

från observationstillfällena. Resultaten har indelats i tre huvudavsnitt: 

Omsorgsarbetets natur, Omsorgspersonalens syn på arbetsglädje, samt Chefens syn 

på arbetsglädje. 

 

Omsorgsarbetets natur 

 
Analyserna av anteckningarna från observationstillfällena gav en bild av det arbete 

som utförs av omsorgspersonalen. Denna bild nyanseras av intervjumaterialet. 

Personalens dagliga uppgifter består av att väcka de boende, hjälpa dem med den 

personliga omvårdnaden samt tillaga frukost på de enskilda avdelningarna. Vissa av 

de boende äter på sina rum medan andra äter gemensamt ute i avdelningens matrum. 

Under dagen genomförs olika aktiviteter såsom dusch, städning, promenader, 

bakning, gymnastik mm. Solsidan har ett eget kök med kökspersonal som tillagar 

lunch och middag. Maten hämtas med vagn av avdelningspersonalen och äts sedan 

inne på respektive avdelning. Till varje avdelning tilldelas en så kallad smakportion, 

som det är tänkt att en personal ska äta tillsammans med de boende. Ofta delar 

personalen på portionen, och därmed får de båda som tjänstgör under lunchen 

möjlighet att delta i lunchen med de boende. Om någon boende behöver hjälp med 
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att dela maten, görs detta innan personalen själva påbörjar sin måltid. Om någon 

boende har behov av att matas, görs detta samtidigt som personalen själva äter. Det 

är en hel del praktiska sysslor som ska genomföras varje dag, men den övergripande 

arbetsuppgiften är omvårdnadsdelen av de boende. Personalen på Solsidan nämner 

att förmågan att se varje individ för sig, och därmed möta de boendes individuella 

behov är av stor vikt. Någon vill kanske få tidningen uppläst för sig, medan en annan 

vill sitta och prata gamla minnen. 

På frågan om hur en dag kan se ut, berättar Stina: 

… jaaa, sammanfattningen är ju mycket toalettbesök, om man tar en dag 

när man jobbar från sju till fyra så då kan det vara mellan 22-27 

toalettbesök per dag. Jag har räknat på detta många gånger och har 

kommit fram till detta resultat de flesta gånger. Annars är det mycket 

omsorg, förr var det mycket städ men inte lika mycket idag. Man börjar 

med att plocka upp dem på morgonen och servera dem frukost, sen under 

dagen är det upp och ner från sängarna och toabesök. Man duschar ett 

par stycken på förmiddagen, sen är det middag och sen i säng igen, 

toabesök, piller det är så här det är hela tiden, det är nästan som ett 

löpande band. (Intervju, Stina) 

Detta citat motsäger det som tidigare berättats om de individuella mötena, medan 

rutinerna här uppfattas som ett löpande band. Detta kan tolkas som att personalen har 

intentionen att möta de boende individuellt och försöker göra detta i stor 

utsträckning. Dock finns det ett relativt stort antal rutinarbetsuppgifter som måste 

genomföras under dagen, och det är dem Stina hänvisar till i citatet.  

 

Omsorgspersonalens syn på arbetsglädje 

 
Under analyserna av materialet från intervjuerna med om vårdnadspersonalen 

framkom tre faktorer som var mest betydande för deras arbetsglädje: 

kollegor/arbetskamrater, arbetsuppgifter och kommunikation. Utöver dessa framkom 

även: gemensamma aktiviteter, ledarskap, feedback och lön. De senare ansågs 
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påverka arbetsglädjen i mindre grad och betydelsen av dem varierade mellan 

deltagarna.  

Nedan följer en detaljerad redovisning av resultaten från intervjuerna med 

omvårdnadspersonalen. Dessa resultat presenteras utifrån ovanstående faktorer. 

 

Kollegor/arbetskamrater 

 
Under intervjuerna blev det ganska snabbt tydligt att respondenterna pratade utifrån 

sin avdelning och sitt arbetslag. Man relaterade sin arbetsglädje till den lilla gruppen 

som består av cirka sex till sju arbetskamrater, och inte till övriga kollegor på andra 

avdelningar i hela huset. Samtliga ansåg att arbetskamraterna påverkade 

arbetsglädjen till stor del och vissa ansåg att arbetskamraterna var den allra viktigaste 

delen för att trivas på sitt arbete. Detta motiverades med att eftersom en stor del av 

dagen tillbringas på arbetsplatsen är det viktigt att samarbetet och kemin fungerar 

mellan enskilda kollegor och arbetslaget. Det utrycks tydligt att det är viktigt att 

kunna vara öppna mot varandra, ha förståelse för varandra och kunna se varandras 

olikheter. Så här uttrycker Anna sin känsla för sina arbetskamrater; 

… jag tycker om varenda person i huset, varenda boende och varenda 

kollega för dem de är, för sina egenskaper. Alla är olika. Den personen 

funkar så och jag tycker om henne för den hon är. (Intervju, Anna) 

Det är viktigt att kunna anpassa sig efter den person man arbetar tillsammans med för 

dagen. Detta kan vara svårt ibland då personalen upplever att de har små 

påverkansmöjligheter när det gäller vem som tillsätts från vikariepoolen. Det anses 

normalt att ha bra och mindre bra dagar på en arbetsplats. Att visa hänsyn och 

förståelse för arbetskamrater som har en ”dålig dag” ansågs vara betydande för 

arbetsglädjen. Det tunga arbetet gör att många kan känna sig slitna och trötta. Om 

man som kollega försöker vara positiv och stödjande och tar en större del av 

arbetsuppgifterna den dagen kan man förvänta sig att få hjälp tillbaka en annan dag. 

Det handlar om att ge och ta. 
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Goda relationer med arbetskamraterna ansågs också inverka positivt på den egna 

arbetsprestationen. Så här uttrycker Anna sig: 

… sen har jag jättebra arbetskamrater och det gör mycket för att man 

ska få dagarna att gå. Jag mår bra av mina kollegor, och det är viktigt 

för då gör jag ett bra jobb. (Intervju, Anna) 

Att kunna bjuda på sig själv och skratta tillsammans ansågs skapa goda relationer 

och öka arbetsglädjen. Vikten av humor framgår tydligt, att kunna skoja med 

varandra, och även med de boende, gör det ibland tunga arbetet lite lättare. Det sätter 

en liten guldkant på tillvaron. Britta säger att:  

… vi har roligt oavsett vad vi gör. Det har vi på något sätt beslutat oss 

för att ha för annars tar det på ditt huvud.(Intervju, Britta) 

En del av personalen umgås även på fritiden. Dessa betonar att de gemensamma 

fritidsaktiviteterna stärker deras yrkesrelation och att de upplever sig mer 

sammansvetsade tack vare dessa. 

 

Arbetsuppgifter 

 
Våra resultat visar på att arbetsuppgifterna och arbetets innehåll spelar en betydande 

roll för de medverkandes arbetsglädje. Omsorgsarbetet är tungt såväl psykiskt som 

fysiskt och det finns många motgångar. Analyserna av intervjuerna visar att det 

tidigare fanns mer tid att sitta ner och umgås med de boende. Men med tiden har fler 

arbetsuppgifter pålagts omvårdnadspersonalen, som till exempel städning. Den 

allmänna uppfattningen bland personalen är att de arbetsuppgifter som lagts till, stjäl 

tid från aktiviteter som de gamla har rätt till såsom att man istället hade kunnat sitta 

ner och handarbeta, promenera, spela spel, umgås och bara prata. Det är under de här 

aktiviteterna de sociala kontakterna förstärks mellan boende och personal, och varje 

möte är individuellt och specifikt för de som interagerar.  
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För Lotta är det viktigt: 

Vi kan ha mycket roligt när vi sitter och pratar, man måste ta sig den 

tiden att prata med dem, det är ju de som har byggt upp vårt samhälle 

och då tycker jag att de ska ha det gott och drägligt på gamla 

dar.(Intervju, Lotta) 

Alla respondenterna betonar att det är de boende som gör att arbetet blir 

meningsfullt. Mötet och det sociala utbytet med de boende är det som värderas högst 

och det som ger en känsla av tillfredställelse, att ha gjort nytta. På frågan om vad 

som är viktigt i omsorgsarbetet svarar Stina; 

… jag tycker det är viktigt att man känner för det man gör, och att man 

förstår att man inte är här enbart för att tjäna pengar utan för 

pensionärernas skull, det tycker jag är viktigt. Man ska känna för det 

man gör! (Intervju, Stina) 

Det som utmärker sig, och som alla respondenter nämner, är just det att man får så 

mycket tillbaka, en uppskattning från såväl boende som anhöriga. Det kan vara allt 

från ett tack till en klapp på kinden. Det gör att arbetet känns meningsfullt, inte bara 

för en själv utan även för någon annan. Omtanke om de boendes välmående och 

välbefinnande löper som en röd tråd genom alla intervjuer. Även om många 

arbetsuppgifter ska hinnas med under dagen och detta till en viss del kan skapa 

stress, så uppger de medverkande att man trots detta sätter de boendes behov först.  

Lotta uttrycker det så här: 

… jag är här för att tillgodose de boende, vad de har rätt att få. Jag 

tycker inte det är lika viktigt att man har dammsugit där eller dammat 

där, då är det viktigare att de boende får sin tid, kanske en 

promenad.(Intervju, Lotta) 

Sammanfattningsvis kan man säga att om de boende mår bra, och har det bra så mår 

personalen bra, och det i sin tur skapar arbetsglädje. 
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Kommunikation på arbetsplatsen 

 
De somatiska avdelningarna ses varje dag för en gemensam personalfrukost efter de 

boendes morgonbestyr, runt klockan nio. Om en avdelning inte har hunnit bli färdig 

till dess går man över dit och hjälper till att få morgonuppgifterna klara. De boende 

klarar sig själva en stund, och kan larma vid behov av hjälp. Personalen på 

demensavdelningarna kan däremot inte lämna sina boende och kan därför inte 

medverka vid den gemensamma frukoststunden. Detta upplevs som en känsla av att 

det är ”vi” och ”dem” även om personalen på demensavdelningarna är välkomna att 

vara med. 

Det framgår av analysen att personalen anser att kommunikationen är en viktig del i 

deras dagliga arbete, samt att bristen på kommunikation påverkar arbetsglädjen 

negativt. Respondenterna pratar dels om kommunikationen inom arbetslaget dels om 

kommunikationen på hela äldreboendet, avdelningarna sinsemellan. Överlag anse att 

kommunikationen inom arbetslaget på den egna avdelningen fungerar relativt bra. 

Man kan ha en öppen dialog och försöker ta eventuella konflikter direkt när de 

uppstår. Däremot verkar kommunikationen inte fungera så bra mellan avdelningarna. 

De berättar om massa gnabb, olustig stämning och att det pratas bakom ryggen på 

folk. Mona gör sin egen tolkning av det och säger; 

… det blir ofta skitsnack när man inte har förståelse för 

andra…(Intervju, Mona) 

På Solsidan finns det två demensavdelningar som ligger i en egen flygel och som 

därmed blir lite avskärmade från de andra och som dessutom har en låst dörr för 

utgående. Syftet med dörren är att de dementa inte ska förvilla sig in på de övriga 

avdelningarna. Analyserna visar att flera upplever att det har blivit mer uppdelat, en 

vi – och dem känsla. Ofta härleds den känslan till den stängda dörren mellan 

demensavdelningarna och de somatiska avdelningarna. Britta upplever det som att: 

… det har blivit mer uppdelat efter att denna dörr sattes dit, förr var det 

VI nu är det VI och DEM… (Intervju, Britta)  
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Personalen har förslag på hur man skulle kunna förbättra situationen. Att lära av 

varandra, arbeta över gränserna, inte vara rädda för att prova nya arbetssätt, 

gemensamma möte (hela huset) och bjuda på sig själv. Att bjuda på sig själv tycker 

Sofia är viktigt, och säger att; 

… man kan inte vara jättebra alltid och då känns det bra att man kan 

dela det med sina arbetskollegor. Därför kan det vara jobbigt att jobba 

med någon som inte delar med sig av sitt, för då vill inte jag dela med 

mig av mitt. (Intervju Sofia)  

Bland utsagorna förekommer flera förslag till hur kommunikationen skulle kunna 

underlättas. De tror att man skulle kunna arbeta aktivt med arbetsglädje och att 

kommunikation då är en del i det arbetet. Gärna någon utomstående som kommer dit 

och föreläser/utbildar och fokuserar på positivt tänkande och beteende, så att man 

inte bara inriktar sig på det negativa. Något som gynnar personalen som individer 

och inte bara som arbetstagare. De vet alla vid det här laget hur liften fungerar och 

behöver istället någon som pratar om deras välbefinnande och som sedan utmynnar i 

att de gör ett ännu bättre jobb. 

 

Gemensamma personalaktiviteter 
 

Det framkommer av analysen att gemensamma fikastunder på arbetstid är något som 

värderas högt, då de upplevs ge så mycket för gemenskapen på hela arbetsplatsen. 

Att se vem som jobbar för dagen, utbyta upplevelser och erfarenheter verkar vara en 

viktig bidragande faktor för arbetsglädjen. Det betonas i många intervjuer att det inte 

krävs så mycket för att skapa den här känslan. Flera respondenter uppger att det 

tidigare fanns en gemensam fredagsfika för hela husets personal som var väldigt 

uppskattad. Lotta sammanfattar det med: 

Det hade varit trevligt med gemensam fika. Förr hade vi fika med bullar, 

marmelad och ostar men det har vi inget av nu.(Intervju, Lotta) 

Ovan nämns den gemensamma personalfrukosten där varje person tar med sig sin 

egen frukost. Fredagsfikan syftar mer till att det finns en gemensam fika som alla 
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bjuds på och som kan upplevas som en form av uppskattning från organisationens 

sida. Även om personalen behöver betala en liten summa hade de uppskattat gesten 

och stunden tillsammans.  

Något som förekommer relativt frekvent i våra intervjuer är att förr fanns det mycket 

mer gemensamma aktiviteter utanför arbetstid såsom teater, shopping, brännboll, 

middagar och det verkade vara en uppskattad form som stärker arbetsglädjen och 

gemenskapen på arbetsplatsen. Ingen vet riktigt när eller varför dessa aktiviteter 

upphörde. Feedbacken var svag och uppslutningen för liten vilket gjorde att 

motivationen till fortsatta aktiviteter för de som anordnade dem upphörde. På direkt 

fråga svarar samtliga att det hade varit trevligt om gemensamma aktiviteter 

återupptogs. 

Stina tänker tillbaka på hur det var längre tillbaka i tiden, och säger: 

Förr hade vi till exempel mycket aktiviteter på fritiden gemensamt, vi åkte iväg 

på teater, shoppade, det hade ju stor betydelse för arbetsglädjen . Det blev ju 

stor gemenskap, man kände varandra privat men det finns ju inte idag.(Intervju, 

Stina) 

 

Ledarskap 

 
Solsidan har under de senaste åren bytt enhetschef ett stort antal gånger. Detta tycks 

inte haft någon större betydelse för arbetstrivseln. Respondenterna påpekar att man 

trots de många chefsbytena, inte har någon märkbar personalomsättning. Personalen 

stannar för att de har ett fungerande, flytande arbetssätt och trivs med sitt arbete. 

Anledningarna till de många chefsbytena har inte riktigt nått ut till medarbetarna. 

Enstaka uttrycker oro över att det är personalen som är orsaken till att cheferna inte 

stannar. Av analysen framgår att det finns en relativt stor variation i åsikterna om 

ledarskapets betydelse för arbetsglädjen. En del av respondenterna anser att de 

frekventa chefsbytena har skapat oro bland personalen och att det till viss del har 

inverkat negativt på deras arbetsglädje. Några tror att ett bra ledarskap där chefen tar 

sig tid till personalen och bygger upp ett ömsesidigt förtroende kan bidra till en god 
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arbetsplats med hög arbetsglädje. Ett fåtal anser att ledarskapet inte har någon som 

helst betydelse för deras dagliga arbete och arbetsglädje. De har fortfarande samma 

arbetsuppgifter som ska skötas och då spelar det ingen roll vilken chef de har.  

 

Feedback 

 
Av analyserna framkom att konstruktiv feedback är viktig för arbetsglädjen. Samtliga 

tycker att det är viktigt med feedback kollegor emellan, men att de själva brister i den 

kommunikationen. Positiv feedback till personalen på Solsidan skulle göra att de 

känner sig uppskattade av såväl ledning som kollegor och därmed känner en högre 

grad av arbetsglädje. Personalen upplever att det saknas positiv feedback från 

ledning, samt arbetskamrater emellan. Av analyserna framkommer att negativ 

feedback används oftare än positiv feedback, vilket i sin tur leder till dålig stämning 

på arbetsplatsen och försämra relationerna med arbetskamraterna. När vi var där 

delades en lapp ut av sjuksköterskorna gällande delegeringen av medicin, ut till 

samtlig personal. Där riktades stark kritik mot den personal som inte skötte detta 

enligt reglerna. Delar av texten var skriven med versaler och upplevdes av 

personalen som ett hot om uppsägning om inte förbättring skedde. De spontana 

reaktioner vi fick var att det kändes som ett påhopp, och samtliga uppgav att de 

hellre hade blivit personligen tilltalade för att kunna möta kritiken. 

När vi frågar Stina om feedback, säger hon bland annat: 

Vi skulle behöva mer positiv feedback. Det ska inte vara pekpinnar hela tiden. 

(Intervju, Stina) 

 

Lön 

 
Omsorgsarbetet är lågavlönat arbete. Missnöjet över de låga lönerna är stort och den 

spontana reaktionen vi får när vi frågar om lönen påverkar personalens arbetsglädje 

är ett ironiskt skratt. Samtliga anser att de i förhållande till sina arbetsuppgifter och 

sitt ansvar för de boendes välbefinnande, borde ha betydligt högre lön. De känner 
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inte att de kan påverka lönen nämnvärt. Flertalet nämner med ett skratt att om hög 

lön var det viktigaste i deras arbete hade de inte arbetat inom äldreomsorgen. Lönen 

tycks ha mycket liten påverkan på arbetsglädjen. Alla utom en uppger att de hade 

uppskattat högre lön, men att högre lön inte hade resulterat i högre grad upplevd 

arbetsglädje. Denna uppger att lönen kan vara en morot som gör att man kan 

acceptera en högre arbetsbelastning och även känna högre arbetsglädje.  

 

Chefens syn på arbetsglädje 
 

Analyserna av intervjun med enhetschefen synliggör likheter och skillnader i synen 

på arbetsglädje mellan personalen och deras närmsta chef. Enligt enhetschefen är 

arbetsglädje synonymt med trivsel på jobbet, utmanande arbetsuppgifter, 

utvecklingsmöjligheter och socialt utbyte med kollegor. Detta stämmer till stor del 

överens med vad våra respondenter uppgav i intervjuerna. Vid tiden för intervjun av 

enhetschefen hade hon endast arbetat på Solsidan under några veckor. På frågan om 

vad hennes arbete innebär svarar hon att det centrala i hennes arbetsroll är att 

kommunicera med personalen, vara lyhörd och uppmärksam på deras behov. 

Inledningsvis handlar det också mycket om att sätta sig in i verksamheten då hon inte 

hade tidigare erfarenhet inom det här området. Det handlar om att lära känna 

personalen, sätta sig in i rutiner, styrdokument och datasystem. Enhetschefen vill 

lyssna in deras synpunkter och åsikter först för att på så vis få en uppfattning om vad 

som är viktigt för personalen, innan hon påbörjar några projekt gällande personalen. 

Därefter kan det avgöras vilka personalfrämjande frågor som är viktigast att jobba 

med. Enligt enhetschefen är ett bra arbetsmiljöarbete grunden för personalens 

arbetsglädje. Denna del av verksamheten kan utvecklas med hjälp av till exempel 

friskvårdsbidrag. Vad gäller sin egen påverkan på personalens arbetsglädje uppger 

hon att det först och främst är viktigt att personalen får ett stabilt ledarskap, det vill 

säga att de får behålla samma enhetschef en längre tid. Trots sin korta tid på Solsidan 

uppger chefen att hon, genom påbörjade medarbetarsamtal, har fått en uppfattning av 

att det inte finns arbetsglädje i den utsträckning hos personalen som hon hade 

hoppats på. Hon tror att arbetsglädjen finns, men att den måste hittas och plockas 

fram. Det skiljer sig från den bild av personalens arbetsglädje som framgått av våra 
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analyser av personalens utsagor, som visar att det tycks finnas en hög grad av 

arbetsglädje såväl bland de enskilda individerna som inom deras respektive arbetslag. 

 

Diskussion 

Omsorgspersonal har ett fysiskt och psykiskt krävande arbete med obekväma 

arbetstider och låg lön. Denna undersökning avsåg att bidra till kunskap om vad som 

är viktigt för omsorgspersonal för att kunna uppleva arbetsglädje. Undersökningen 

avsåg även att undersöka vilken syn chefen har på sin betydelse för personalens 

arbetsglädje. Nedan diskuteras resultaten och de använda metoderna samt koppling 

till tidigare forskning. 

Resultat 

 
Resultatet av vår undersökning visar på ett antal betydande faktorer som är viktiga 

för personalens arbetsglädje inom äldreomsorgen. Betydelsen av de enskilda 

faktorerna värderades olika högt, vilket kan tolkas som att arbetsglädje är något som 

är personligt och varierande mellan olika personer. Resultatet som visar på att 

arbetskamrater, arbetsuppgifter samt kommunikation är av stor betydelse för våra 

respondenter, kan kopplas till Angelöw (2006); Gardell (1997); Segerfeldt (2006) 

och EEI (European Employee Index, 2010) som genom sina olika studier identifierat 

bland annat dessa faktorer som betydelsefulla för människors upplevelser av 

arbetsglädje. 

Analyserna visar att arbetskamraternas betydelse för arbetsglädjen var viktig, de 

man arbetar med varje dag har stor påverkan på den individuella känslan av 

arbetsglädje. Det uppgavs som viktigt att man kände gemenskap med 

arbetskamraterna. Gemenskapen med arbetskamraterna poängteras av flera forskare: 

Wermäng (2006); Angelöw, (2006); Gardell, (1997) och Segerfeldt, (2006). De 

menar alla att gemenskap med andra är en betydande faktor i upplevelsen av 

arbetsglädje. 
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Resultaten visar att personalens arbetsuppgifter, att omsorgen om de boende, hade 

stor inverkan på upplevelsen av arbetsglädje. Respondenternas arbetsuppgifter består 

i att bistå de boende i deras personliga omvårdnad och dagliga liv och personalen 

värderar relationen med de boende mycket högt. Det var genom de boende som 

personalen kände sig behövd och betydelsefull och därmed fick känslan av ett 

meningsfyllt arbete. Upplevelsen av att de får mycket tillbaka av de boende, 

kompenserar i viss mån de mindre bra sidorna av arbetet, till exempel obekväma 

arbetstider och låga löner. Personalen anser sig ha ett speciellt band med var och en 

av de boende som bidrar till att arbetet känns meningsfullt. Det skapar också 

personliga relationer vilket i sin tur kan påverka kvaliteten på omsorgen. De boende 

betyder mycket för personalen och de värderar det personliga förhållandet istället för 

att bara se det som ett arbete. Ovanstående kan kopplas till SKTF:s undersökning där 

arbetsuppgifter som gör skillnad och som direkt påverkar andra människor i deras 

vardag lyfts fram som extra betydelsefulla för individens upplevelse av 

arbetstillfredsställelse. Alfredsson & Annerstedt, (1994); Lipsky, (1980); Nicholas, 

Howard & Jules (2006); Perry, (2007); Redfern m.fl., (2002), menar att om 

personalen upplever arbetsglädje utförs ett bättre arbete. Personalen i vår 

undersökning arbetar i likhet med vad som visats i en tidigare studie av Lill (2006) 

med känslor i sitt omsorgsarbete. Något som enligt Lill är viktigt för att kunna utföra 

ett bra arbete. 

Kommunikationen mellan arbetskamraterna är något som i våra resultat framstår som 

betydelsefullt för arbetsglädjen. Analyserna visar att det var viktigt för personalen att 

känna gemenskap, förståelse och öppenhet sinsemellan, det vill säga att 

kommunikationen var väsentlig för att skapa starka band kollegor emellan. Många av 

respondenterna betonar vikten av att kunna dela med sig av sina känslor och 

upplevelser för att skapa en förståelse för varandra. Öppenhet mellan arbetskamrater 

ger en personligare relation och därmed ett djupare samförstånd mellan kollegor och 

arbetslag. Såväl Angelöw (2006) som Segerfeldt (2006) menar att det är viktigt att 

öppenheten finns då kommunikation är en viktig faktor för att uppleva arbetsglädje.  
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Nedan diskuteras de faktorer som framstod som mindre viktiga gällande personalens 

arbetsglädje.  

I resultaten framkom att gemensamma aktiviteter såväl på arbetet som utanför 

verkade vara något som saknades av personalen på Solsidan. De saknande bland 

annat möte med hela husets personal och mindre fikastunder då all personal hade 

möjlighet att delta. Det framkom under intervjuerna att de tidigare haft aktiviteter 

utanför arbetstid, något som genomgående ansågs väldigt uppskattat och betydande 

för arbetsglädjen på Solsidan. Det gavs då en möjlighet att lära känna varandra 

utanför arbetet. Den gemenskap som bildas där anser Angelöw, (2006); Gardell, 

(1997) samt Segerfeldt, (2006) vara en faktor som påverkar arbetsglädjen. Det kan 

också enligt Angelöw, (2006) vara en del i att stärka arbetsglädjen för personalen. 

Av resultaten kan tydas att ledarskapets påverkan på personalens arbetsglädje inte 

var av någon stor betydelse, även om en del ansåg att de täta chefsbytena skapade en 

viss oro bland personalen. Vid fråga om ledarskapets betydelse för arbetsglädjen 

angav övervägande del av respondenterna att det inte ansågs påverka deras 

arbetsglädje varken negativt eller positivt. Någon enstaka respondent upplevde 

däremot de frekventa chefsbytena som negativt gällande dennes arbetsglädje och att 

det osammanhängande ledarskapet skapar orolig stämning på Solsidan. Personalen 

upplever att de inte hinner bygga upp något förtroende och skapa en relation till 

enhetschefen eftersom de inte vet hur länge chefen stannar. Detta nämns också av 

enhetschefen själv som en viktig del i personalens arbetsglädje. Det stämmer också 

in med Angelöw (2006); Segerfeldt (2006); Häggström m.fl. (2005) och Kavallin 

Eklund & Knapp (2009) som menar att öppenhet och relationen mellan medarbetare 

och chef är en viktig del i personalens arbetsglädje. 

Av intervjuerna framkom att samtlig personal önskade mer positiv feedback. Enligt 

personalen var negativ feedback mest förekommande. Resultaten visar att 

medarbetarna blir uppskattade för sina prestationer som utförs genom varandra och 

de äldre. Tidigare forskning visar att de människor man träffar ofta på sitt arbete det 

vill säga kollegor och de boende betyder mycket för arbetsglädjen och blir därmed 

den viktigaste källan till uppskattning (Gustavsson & Szebehely, 2001). Det vill säga 

uppskattningen värderas högt från personer som medarbetaren har en relation till. 



EX101P Personal- och Arbetslivsprogrammet 
Examensarbete                                                                                                                                    
2011-03-22 
Anna Landén och Anna Rénud 
 

24 
 

Betydelsen av känslan av att göra ett gott arbete och få uppmärksamhet för det man 

gör betonas även av Csikszentmihalyi, (2003). 

Våra resultat visar ingen koppling mellan lön och personalens arbetsglädje. Flertalet 

påtalade att högre lön hade uppskattats med tanke på det ansvar arbetet innebär, 

samtidigt som de säger att en högre lön inte hade påverkat deras arbetsglädje. 

Personalen uttrycker inget missnöje över sin arbetssituation relaterat till lönen, vilket 

motsäger det House (1990) fick fram i sin forskning, att lågavlönade 

omsorgsarbetare upplevde ett stort missnöje relaterat till sitt arbete på grund av den 

låga lönen.  

Resultaten visar att chefen uppfattar att personalens arbetsglädje till viss del saknas 

och att den behöver lyftas fram. Detta motsägs av resultaten från omsorgspersonalens 

intervjuer som visar att de upplever ett stort mått av arbetsglädje. Förklaringen till de 

skilda uppfattningarna kan vara att enhetschefen vid intervjutillfället endast hade 

arbetat några veckor på Solsidan och därmed inte lärt känna all personal än. 

Enhetschefen uppgav också att utvecklingsmöjligheter var av betydelse gällande 

hennes personliga arbetsglädje. Detta visar även House (1990) i sin studie, att den 

personliga utvecklingen och möjligheten att få ta ett större ansvar skulle vara 

betydande faktorer för individers arbetsglädje.  

 

Metod 
 

En kvalitativ forskningsansats (Kvale, 1997) ansågs bäst lämpad för att vi skulle få 

kunskap och förståelse för de medverkandes upplevelser och uppfattningar om den 

egna arbetssituationen, och vad som skapade arbetsglädje. Intervjuer genomfördes 

med åtta undersköterskor/vårdbiträden från de fem avdelningarna på Solsidan samt 

med enhetschefen. Genom urvalet av vårdpersonalen ville vi få representanter från 

varje avdelning, för att på så vis få ett resultat som skulle kunna spegla hela 

arbetsplatsen. Inför intervjuerna sammanställdes ett antal frågor i ämnet arbetsglädje 

som låg till grund för varje möte. Frågorna var öppna då förhoppningen var att 

respondenterna skulle tala fritt om sina upplevelser, och att vi skulle kunna ställa 

relevanta följdfrågor.  
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En intervjuguide användes som bas i alla intervjuer, men det kunde ganska tidigt 

urskiljas ett mönster i respondenternas svar. Mönstret utmynnade i de faktorer som 

resultaten bygger på. Intervjun med enhetschefen syftade till att få en helhetsbild av 

verksamheten samt en bild av hur chefen såg på sin roll och betydelse för 

personalens arbetsglädje. Eftersom chefen var mycket ny på arbetet uttryckte hon 

svårigheter att identifiera sin roll.  

Vårt övergripande intryck av att vistas på Solsidan samt intervjutillfällena är att vi 

blev positivt överraskade av hur öppna och tillmötesgående respondenter var att dela 

med sig av sina tankar om arbetsglädje. Genom den öppna intervjun gavs ett brett 

material och våra forskningsfrågor blev till viss del besvarade. Vi närvarade vid två 

avdelningsmöten och gjorde besök på de fem avdelningarna för att bilda oss en 

uppfattning om stämningen på Solsidan. Dessa tillfällen gav en uppfattning om det 

dagliga arbetet i verksamheten och samspelet mellan kollegor som var värdefullt i 

det fortsatta arbetet med studien. I vår ursprungliga planering ingick att genomföra 

fokusgruppsintervjuer eftersom dessa enligt Wibeck(2000) utgör tillfällen där 

gruppdeltagarna gemensamt kan resonera sig fram till åsikter och tankar under 

diskussionens gång. Processen kan leda fram till nya idéer och skapa förståelse för 

varandra. Även om relevant material framkom genom de enskilda intervjuerna kan 

det antas att fokusgrupperna hade gett en djupare kunskap och ett bredare material 

om arbetsglädjen på Solsidan. Tyvärr fanns det inte praktisk möjlighet att genomföra 

fokusgruppsintervjuer eftersom ett tillräckligt stort antal personal inte kunde lämna 

sin arbetsplats samtidigt. 
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 Slutsatser 

Omsorgen om äldre personer i behov av stöd och hjälp i sitt dagliga liv utgör en 

betydande del av de svenska kommunernas verksamhet. Omsorgsverksamhetens 

kvalitet är av avgörande betydelse för vårdtagarnas livskvalitet. Omsorgsarbete är ett 

till stora delar fysiskt och psykiskt påfrestande låglönearbete som till största delen 

utförs av kvinnor. Omvårdnadspersonalen ansvarar för och är delaktig i de boendes 

dagliga liv och livskvalitet. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan 

kvaliteten på omsorgsarbetet och personalens arbetsglädje. Därför är det av stor vikt 

att de som arbetar inom detta yrke mår bra och upplever arbetsglädje för att kunna 

utföra ett bra arbete. 

Denna undersökning har bidragit med ny kunskap om arbetsglädje bland 

omvårdnadspersonal på ett kommunalt äldreboende. Det som är av största vikt inom 

denna yrkesgrupp är genomgående de relationer som skapas med framförallt de 

boende, men även med arbetskamrater. Relationerna är det som ligger till grund för 

personalens upplevelse av arbetsglädje.  

Vår förförståelse var att arbetsglädjen på det valda äldreboendet skulle vara relativt 

låg, med tanke på att de haft täta chefsbyten och all negativ uppmärksamhet den 

svenska äldreomsorgen får i media. Våra resultat står i motsats till vårt antagande. 

Den medverkande omsorgspersonalen fann arbetsglädje genom meningsfulla 

arbetsuppgifter och relationen till kollegorna och till de boende.  

Vår slutsats är att omsorgsarbetet är ett relationsarbete där personalens arbetsglädje 

till stora delar påverkas av olika faktorer som på ett eller annat sätt kan hänföras just 

till betydelsen att upprätthålla goda relationer på arbetsplatsen. Dels handlar det om 

relationerna till vårdtagarna, som kännetecknas av det som Lill (2006) kallar för ett 

känslomässigt engagemang för vårdtagarna. Det är i kontakten med vårdtagarna som 

man får uppskattning och bekräftelse på att man gör ett gott jobb. Något som flera 

forskare anser vara av betydelse för arbetstillfredsställelse och arbetsglädje. Dels 

handlar det om relationerna arbetskamraterna emellan, där det framkommer att dessa 

är viktiga såväl för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt för upplevelsen av 
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uppskattning och kamratskap. De goda relationerna hotas av olika brister i 

kommunikationen. Dessa har att göra med den praktiska organiseringen av 

verksamheten men också med sättet att ge feedback som ofta upplevs negativt. En 

fördjupad kunskap om omsorgspersonalens upplevelser och uppfattningar om deras 

arbetsglädje kan vara av stor betydelse för enskilda individers arbetsmiljö och 

livskvalitet. Vår förhoppning är att resultaten av vår studie ska kunna utgöra en 

utgångspunkt för fortsatta samtal om arbetsglädje på Solsidan och kanske även på 

andra äldreboenden. I ett större sammanhang kan kunskapen också vara av betydelse 

för de svenska kommunerna eftersom dessa står inför en kommande 

generationsväxling. Härigenom är det extra viktigt att framstå som attraktiva 

arbetsgivare för unga människor på väg ut i arbetslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EX101P Personal- och Arbetslivsprogrammet 
Examensarbete                                                                                                                                    
2011-03-22 
Anna Landén och Anna Rénud 
 

28 
 

Referenslista 

Alfredson, B. &  Annerstedt, L. (1994) Staff attitudes and job satisfaction in the care 

of demented elderly people: group living compared with long-term care 

institutions. Journal of Advanced Nursing 20, 964-974 

Angelöw, B.(2006) Arbetsglädje. Att skapa större arbetslust. Lund: Studentlitteratur 

Csikszentmihalyi, M.(2003) Flow, ledarskap och arbetsglädje. Stockholm: Natur 

och Kultur 

Ejlertsson, G.(2005) Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur 

Eliasson, A.(2010) Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur 

Gustavsson, R. & Szebehely, M.(2001) Arbetsvillkor och välfärdsopinion inom 

äldreomsorgen-en enkätbaserad fallstudie bland personal och politiker. 

Solna: Arbetslivsinstitutet 

House, M.(1990) Factors that relate to job satisfaction among nurse aides in long-

term care facilities. Colorado State University. Retrieved from 

EBSCOhost. 

Häggström, E., Skovdahl, K., Fläckman, B., Kihlgren, A. L. & Kihlgren, M. (2005) 

Work satisfaction and dissatisfaction – caregivers’ experiences after a 

two-year intervention in a newly opened nursing home. Journal of 

Clinical Nursing, 14: 9–19 

Jönsson, S.(2005) Client work, job satisfaction and work environment aspects in 

human service organizations. Lunds Universitet: Department of 

Psychology 

Kavallin Eklund, M. & Knapp, A.(2009) Hur påverkas personalens arbetsglädje i 

förändringsarbete? Examensarbete Högskolan Gävle: Social och 

omsorgsprogrammet 



EX101P Personal- och Arbetslivsprogrammet 
Examensarbete                                                                                                                                    
2011-03-22 
Anna Landén och Anna Rénud 
 

29 
 

Kvale, S.(1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Lipsky, Michael.(1980) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in 

public services. New York: Russell Sage Foundation 

Lill, L.(2006) Omsorgsarbetets moraliska krav på kärleksfullhet. I S. Jönsson, V. 

Leppänen, H. Petersson & J. Tranqvist. (Red.), Villkor i arbete med 

människor. En antologi om human servicearbete. Stockholm: 

Arbetslivsinstitutet 

Martinez, S. & Bretas, A. (2004). The meaning of elderly caretaker [sic] working in 

a nursing institution [Portuguese]. Acta Paulista de Enfermagem, 17(2), 

181-188 

Nicholas G, C., Howard, D. & Jules, R. (2006) Determinants of staff job satisfaction 

of caregivers in two nursing homes in Pennsylvania. BMC Health 

Services Research, 660-11 

Perry, B. (2007) Finding professional fulfillment in caring for older people. Nursing 

older people, March vol 19, no 2, 23-26 

Redfern, S., Hannan, S., Norman, I. and Martin, F. (2002) Work satisfaction, stress, 

quality of care and morale of older people in a nursing home. Health & 

Social Care in the Community, 10: 512–517 

Segerfeldt, C-H. (2006) Arbetsglädje. Din genväg till framgång. Malmö: Liber AB 

Wermäng, A.(2006) Arbetsmotivation och arbetsglädje efter 40. Ett examensarbete. 

Malmö Högskola: Lärarutbildningen, Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet 

 

 

 

 



EX101P Personal- och Arbetslivsprogrammet 
Examensarbete                                                                                                                                    
2011-03-22 
Anna Landén och Anna Rénud 
 

30 
 

 

Elektroniska källor 

EEI, European Employee Index (2010, Årgång 10) Årets resultat. Tema: Det dagliga 

arbetet. Hämtad februari 1, 2011 från 

http://www.ennovaconsulting.se/Default.aspx?ID=179 

SKTF – Sveriges Kommunaltjänstemanna förbund (2011, januari) Unga om 

drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb. Hämtad januari 

26, 2011 från  https://www.sktf.se/Templates/Page____39914.aspx 

 

Informationssökning 
 

De databaser som använts under litteratursökningen är: Google Scholar, Libris, Diva, 

Academic Search Elite/EBSCO 

Vi har använt oss av följande svenska sökord: arbetsglädje, äldreomsorg, omsorg, 

offentlig sektor, arbetstillfredsställelse och äldreboende. 

Vi har använt oss av följande engelska sökord: job satisfaction, nursing, nursing 

home, elderly care, factors of job satisfaction och public work 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ennovaconsulting.se/Default.aspx?ID=179
https://www.sktf.se/Templates/Page____39914.aspx


EX101P Personal- och Arbetslivsprogrammet 
Examensarbete                                                                                                                                    
2011-03-22 
Anna Landén och Anna Rénud 
 

31 
 

 

Bilagor 

Intervjuguide 
 

Nedan följer de frågor som var grunden till de individuella intervjuerna av 

medarbetarna.  

 Hur länge har du arbetat här? 

 Kan du berätta lite om ditt arbete? 

 Vad är det som är roligt med att jobba här? 

 Har din känsla för arbetet förändrats över tiden? 

 Om jag säger ordet Arbetsglädje, vad tänker du på då?  

 Vad är arbetsglädje för dig? 

 Vad anser du är viktigt i denna typ av arbete? 

 Vad tycker du kännetecknar en attraktiv arbetsplats? 
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Nedan följer de frågor som var grunden till intervjun med chefen. 

 Kan du berätta lite om ditt arbete? 

 Vad tror du som nytillsatt chef kan tillföra detta boende? 

 Vad tycker du är viktigt i din arbetsroll? 

 Vad tycker du är viktigt i vårdpersonalens arbete? 

 Vad tycker du kännetecknar en attraktiv arbetsplats? 

 Om jag säger ordet Arbetsglädje, vad tänker du på då? 

 Vad är arbetsglädje för dig? 

 


