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Sammanfattning
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äldreboende – en intervjustudie av undersköterskor

Engelska titeln: Views on comfort and satisfaction at work among elderly – care
professionals - an interview study with staff nurses in a local elderly residens.

Författare: Katarina Svensson

Typ av arbete: C- uppsats 10 p

Program: Hälsopromotionsutbildningen 120 p

Institution: Högskolan Trollhättan/ Uddevalla. Institutionen arbete, ekonomi och hälsa

Tryckår: 2003

Handledare: Peter Korp

Syftet med denna uppsats är att ta del av undersköterskors syn på trivsel och arbetstillfreds -
ställelse inom ett kommunalt äldreboende. Undersökningen har gjorts genom
samtalsintervjuer med sammanlagt sex respondenter från två olika avdelningar. Jag har valt
att få ta del av respondenter från två avdelningar som är varandras motsatser i antalet
sjukskrivningsdagar. För att därigenom se om det är någon skillnad mellan avdelningarnas
respondenters syn på och upplevelse av trivsel och arbetstillfredsställelse. Arbetsplatsen kan
vara stärkande eller nedbrytande för individen, därför är individens upplevelse av  sin
arbetsplats av vikt för personens hälsa.  Genom att bli medveten om vad det är som stärker
individen, kan möjligheter skapas till  att förstärka och ta till vara på dessa faktorer  bättre.
Har vi det inte bra på arbetsplatsen orkar vi inte arbeta eller vara motiverade  till att arbeta
arbetstiden och arbetsåren ut. Detta ger konsekvenser både för individen och  samhället.
Genom denna uppsats har jag fått ta del av respondenternas upplevelser av sitt arbete och
arbetsplats,  samt vad arbetsgivaren gör och har gjort för att stärka och bevara personalens
hälsa, delaktighet/ meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet till att stärka det  sociala
stödet på arbetet.

Författarens tack
Jag vill tacka denna kommuns representanter, fackförbund och respondenterna som ställde
upp med sin tid och tankar om hur de vill ha det och deras upplevelser av hur de har det på
sin arbetsplats. Därigenom har de delgivit mig  material som jag har använt  i mitt uppsats
arbete. Det har varit både intressant  och spännande att få tag del av era tankar och
upplevelser. / Katarina Svensson.



3

Innehållsförteckning

Inledning ................................................................................................................................... 5

Bakgrund .................................................................................................................................. 6

Äldreomsorgen ...................................................................................................................................................... 6
Svenska  Kommunalarbetarnas  vision för äldreomsorgspersonalen ................................................................. 6
Kommunens organisation av äldreomsorgen ..................................................................................................... 6

Allmän information om respondenterna............................................................................................................. 7
Ålder och utbildning........................................................................................................................................... 7
Anställningstid inom kommunen ....................................................................................................................... 7
Tjänstgöringsgrad och lön .................................................................................................................................. 7
Respondenternas arbetsplats struktur . ............................................................................................................... 8
Personalens arbetsplatsträffar............................................................................................................................. 8

Arbetstidens betydelse .......................................................................................................................................... 8
Time- care .......................................................................................................................................................... 8

Kommunens förbättrings åtgärder ..................................................................................................................... 9

Problemformulering............................................................................................................... 10

Syftet........................................................................................................................................ 10

Teorier ..................................................................................................................................... 10
Inledning .......................................................................................................................................................... 10

Arbetstillfredsställelse......................................................................................................................................... 11
Definitionen av arbetstillfredsställelse ............................................................................................................. 11
Trivsel och anställningstid................................................................................................................................ 12
Begreppet KASAM- känsla av sammanhang................................................................................................... 12

Psykosociala arbetsmiljön .................................................................................................................................. 13
Kännetecken för en god psykosocial arbetsmiljö ............................................................................................. 13
Kommunikationens betydelse .......................................................................................................................... 14
Syftet med kommunikation .............................................................................................................................. 14
Etil och moral…………………………………………………………………………………………...……..14

Hälsa för individen.............................................................................................................................................. 15
Definitioner av begreppet- hälsa. ..................................................................................................................... 15
Faktorer som påverkar...................................................................................................................................... 16
Var och hur skapas hälsa .................................................................................................................................. 16
Hälsofrämjande verksamhet ............................................................................................................................. 17
Stödjande miljöer ............................................................................................................................................. 17
Socialt stöd ....................................................................................................................................................... 17

Metodgenomgång ................................................................................................................... 18

Metodval .............................................................................................................................................................. 18
Min förförståelse .............................................................................................................................................. 18
Tillvägagångssätt och genomförande ............................................................................................................... 18
Metodkritik....................................................................................................................................................... 19



4

Resultat.................................................................................................................................... 19
Historik............................................................................................................................................................. 19
Time- care ........................................................................................................................................................ 20
Arbetet.............................................................................................................................................................. 20
Trivsel .............................................................................................................................................................. 21
Arbetsstillfredsställelse .................................................................................................................................... 21

God psykosocial arbetsmiljö .............................................................................................................................. 22
Respondenternas syn på en ”bra arbetsplats.” .................................................................................................. 22
Hur skapas och bevaras den ”goda arbetsplatsen” ........................................................................................... 23
De faktorer som är bra på den egna avdelningen ............................................................................................. 23
Vad kan förbättras ............................................................................................................................................ 24
Kan du  rekommendera din arbetsplats ? ......................................................................................................... 24
Rubenowitz teori .............................................................................................................................................. 25

KASAM – begreppet........................................................................................................................................... 26
Begriplighet...................................................................................................................................................... 26
Hanterbarhet ..................................................................................................................................................... 27
Meningsfullhet ................................................................................................................................................. 27

Stödjande miljö ................................................................................................................................................... 27
Arbetsplatsen.................................................................................................................................................... 27

Socialt stöd........................................................................................................................................................... 28
Emotionellt stöd ............................................................................................................................................... 28
Värderande stöd ............................................................................................................................................... 28
Informativt stöd ................................................................................................................................................ 28

Diskussion ............................................................................................................................... 29
Sammanfattning ............................................................................................................................................... 29
Kännetecken för en ”bra arbetsplats”………………………………………………………………………….29
Skillnader mellan avdelningarna ...................................................................................................................... 30
Hälsofrämjande verksamhet ............................................................................................................................. 31

Referenslista............................................................................................................................ 32

Bilaga 1...……………….……………….…………………………………………...…...…..34



5

Inledning
Enligt regeringens utredning ( SOU 2002:5) påvisas att människans arbetsliv är ett samspel
mellan individen och arbetsplatsen som  påverkar individens hälsa. Individer som upplever
sig som betydelsefulla och behövda kan se arbetet som en källa till friskhet. Framtidens
arbetsliv måste utformas med hänsyn till människans  möjligheter att orkar arbetstiden och
arbetsåren ut. Därför är det viktigt att arbetsplatsen är stimulerande och ger individen
ansvar, stolthet och arbetsglädje. Syftet med denna utredning ( SOU 2002:5)  var att arbeta
fram förslag till regeringen för att därmed skapa en sammanhållen handlingsplan för att
stärka individernas hälsa i arbetslivet och därmed kunna ta till vara på samhällets
arbetskraft.
Enligt Svenning ( 1993)  har arbetet en stor betydelse för individens livskvalité, utveckling
och trygghet. Därför är det av betydelse att arbetet ger individen en upplevelse av
samhörighet, gemenskap och uppskattning och en känsla av att behövas. Dessutom bör
individen ha arbetsuppgifter som känns utvecklande och meningsfulla som därmed
utvecklar individens yrkesskicklighet. För arbetet kan ha två sidor, dels kan det vara en
tillgång och en glädje för individen, men arbetet kan även vara nedbrytande och var något
som ger individen skada och ohälsa. Enligt Kaufman och Kaufman (1998) finns det ett
samband mellan individens upplevda arbetstillfredsställelse  och känsla av självständighet i
sitt förvärvsarbete samt att ha bra kollegiala förhållanden  och ett meningsfullt arbete.  Det
har även visat sig att individens arbetstillfredsställelse och trivsel påverkar individen till en
högre livskvalité, bättre hälsa och till en bättre stabilitet i sitt arbete.

Två centrala begrepp som kommer att prägla denna uppsats vill jag förtydliga genom att
använda Svennings, ( 1993) definition av arbete och arbetsplats.
� arbete är liktydigt med förvärvsarbete.
� arbetsplatsen  är den lokal eller plats där detta arbete genomförs av personalen.

Enligt Aronsson och Malmqvist (2002) så ger individernas sjukfrånvaro  både ekonomiska
och personliga konsekvenser och är dessutom  ett mått på minskad  arbetskrafttillgång för
både  organisationen och samhället. Det ökande antalet pensionärer är ett annat mått på
minskad arbetskrafttillgång. Enligt den riksdagstillsatta beredningen – SENIOR 20051,  så
har SCB:s prognoser och beräkningar kommit fram till att det idag är 17% av befolkningen
som är pensionärer, med om 30 år är kommer denna siffra vara 25 %, det vill säja var 4:e
invånare i Sverige. Därför kommer arbetskraftstillgången minska i samhället, dels genom att
sjukskrivningstalen ökar2  och att  antalet pensionärer stiger i landet.3
Inom min undersökta kommuns  socialförvaltning arbetar 967 personer, då  inklusive
timanställda och vikarier. De flesta inom denna personalgrupp arbetar inom vården varav
respondenterna för denna undersökning ingår. Denna personalgrupps åldersfördelningen ser
ut på följande sätt.4

Ålder - 20 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år och
uppåt.

Antal
personer

22
stycken

200
stycken

167
stycken

263
stycken

213
stycken

102
stycken

                                                
1 www.regeringen.se (20030429)
2 Enligt SOU 2002:5 utredningen.
3 www.regeringen.se (20030429) – se: SENIOR 2005

4 Enligt kommunens personalchef genom personlig kontakt 20030506.
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Inom en period av 6 till 15 år kommer 315 personer av den nuvarande personalstyrkan att ha
gått i pension, vilket är lika med cirka 32%. Inom en 25 årsperiod har troligtvis 575
personer av den nuvarande personalstyrkan gått i  pension, vilket är 59%. Detta resultat
styrker SCB:s prognoser och beräkningar  av framtida pensionärer. Denna kommuns siffror
från socialförvaltningen, med antalet framtida pensionärer är högre än för  riksgenomsnittet.
Med dessa siffror vill jag tydliggöra att det kommer att bli en hög personalomsättning inom
en 25 års period, eftersom cirka 60% av den nuvarande personalstyrkan kommer då att gå i
pension. Vad kan  kommunen göra för att få personal till sin socialförvaltning? För att få
personal behövs det  planeras redan nu, så att arbetsplatserna upplevs som attraktiva till den
personal som arbetar där nu. Eftersom det är de som ger signalerna utåt till den nya framtida
arbetskraften. Jag har i denna uppsats inriktat mej på att se hur det är inom äldreboendet i
dagsläget och hur personalen  själv vill att en ” en bra arbetsplats ” ska vara. Genom att ta
reda på dessa faktorer som påverkar personalens upplevelse av trivsel och
arbetstillfredsställelse samt deras syn på dessa begrepp, finns det en bra grund för vad som
kommunen kan försöka bevara och stärka. Då kan arbetsplatserna bli attraktivare och i
förlängningen kan detta leda till  att fler  människor kommer att vilja söka sig dit.

Bakgrund

Äldreomsorgen

Svenska  Kommunalarbetarnas  vision för äldreomsorgspersonalen
Kommunals vision är att äldreomsorgen ska vara ett attraktivt arbetsområde där personalen
känner en yrkesstolthet, där personalen har genomgått en gymnasial utbildning som har en
väl förberedd och planerad arbetsförlagd del i utbildningen. Handledaren ska vara  en
mentor  för kunskapsöverföring.
På arbetsplatsen ska personalen ha utvecklingssamtal med en utvecklingsplan som är
kopplad till en löneutveckling samt att personalen tillåts använda sina kunskaper. Det skall
finnas tillräckligt med personal så att de kan ge de äldre den tid de behöver för att få ett
friskt, sunt och mänskligt liv samt den bästa omsorgen och omvårdnaden. Personalen ska ha
möjlighet att kunna påverka sin egen  arbetstid och ha möjlighet att kunna arbeta heltid om
de så önskar, likväl som deltid. Därtill att personalen får kompetensutveckling utifrån sina
egna behov och önskemål som har framkommit genom utvecklingssamtalen. I denna vision
ingår även att arbetslaget har kunskaper om gruppdynamikens betydelse.
Beslutsfattarna ska ha tydliga mål som går att förverkliga och verksamheten ska styra
budgeten.5

Kommunens organisation av äldreomsorgen
Socialchefens roll – är att ha det formella övergripande ansvaret för hela
socialförvaltningen. Ansvaret är att genomföra de nämnda politiska målen för verksamheten
och ha det övergripande ekonomiska, personella och verksamhetsmässiga ansvaret.6

Äldreomsorgschefen – har ansvar för samtliga insatser inom äldreomsorgen och att varje
behovsbedömd person över 65 år ska få den insats som den är berättigad till. Att skapa

                                                
5 Enligt Svenska Kommunalarbetarnas skrift ”Om äldre människors rättigheter”
6  Enligt kommunens personalchef genom personlig kontakt 20030506.
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förutsättningar för detta  så att varje enhet/ verksamhet fungera så bra som möjligt. Därför
arbetas det inom äldreomsorgen med att stimulera och utveckla de olika verksamheterna till
att bättre stödja de äldre till ett så självständigt liv som möjligt. Andra arbetsuppgifter som
ingår i tjänsten är att ha ansvaret för uppföljningen av kostnaderna (inköp mm) och
personalens frånvaro samt att bevilja ledigheter.7

Äldreomsorgens ledningsgrupp (ÄLG) – består av samtliga arbetsledarna och den
medicinskt ansvariga sjuksköterskan som även är personalens kompetensutvecklaren samt
äldreomsorgschefen. Totalt är de 10 personer i denna arbetsgrupp7

Arbetsledarna – inom äldreomsorgen  är till antalet 6 personer och de har alla  tidigare
arbetat som undersköterskor inom äldreomsorgen i kommunen. Deras arbetsuppgifter består
bland annat i att förankra och fånga upp personalens idéer och synpunkter. Andra uppgifter
är att ansvara, genomföra och följa upp medarbetarsamtal, vilket ska ske minst en gång per
18 månader, samt ansvara för och genomföra lönesamtal med personalen. De har  ansvaret
 för och genomförandet av arbetsplatsmötena (APT), och ansvarar för kontinuerlig
uppföljning av personalbehovet samt för vikarieanskaffandet, med mera.8

Allmän information om respondenterna

Ålder och utbildning
Variationsbredden på respondenternas ålder var mellan  41-  63 år och de hade alla en
undersköterskeutbildning.

Anställningstid inom kommunen
Alla respondenterna hade fast anställning. Variationsbredden för deras första anställningsår
i denna kommun var mellan åren 1983 - 1999.

Tjänstgöringsgrad och lön
Arbetsgivaren har under året 2003 skapat möjligheter för personalen att höja sin
tjänstgöringsgrad. Av de sex respondenterna var  det tre stycken som berättade att de hade
höjt  sin tjänstgöringsgrad. Respondenternas nuvarande tjänstgöringsgrad  varierade mellan
100% - 85%. Hälften av respondenternas  anställningsform var 100%, medan två personer
hade en anställningsform på 89% respektive 90 %, och en person hade en  anställningsform
på 85 %.
Undersköterskorna i denna kommun har en medellön på 17 393 inklusive obekväm arbetstid
tillägget (1200 kr) varav de flesta arbetar efter ett schema med tjänstgöring varannan helg.9

                                                
7  Enligt kommunens äldreomsorgschef genom  personlig kommunikation 20030505.

8 Kommunens befattningsbeskrivning för arbetsledarna inom socialförvaltningen, giltigt fr o m 20030101.
9 Uppgifter från kommunens personalchef genom personlig kommunikation 200300506
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Respondenternas arbetsplats struktur
På den ena avdelningen bor det  16 personer och deras personalgrupp består av 10 personer.
Utav de 16 boende är det 11 personer  som behöver helhjälp, 2 personer behöver lite hjälp
och resterande 3  personer klarade  sig helt själva.
Denna avdelning har haft många vikarier.

På den andra avdelningen har de 11 boende och deras personalgrupp består av 8 personer.
Utav  de 11 boende var det 7 personer som vid intervjutillfället behövde hjälp med allt.
Denna avdelning har inte vikarier så ofta.

Enligt kommunens äldreomsorgschef  baseras personalstyrkan på  antalet boende på
avdelningen.  Kommunens riktmärke är att ha  7 stycken personer som arbetar 100 % på  10
boende. För att skapa en relativt  jämn  personalfördelning över hela äldreomsorgen, skall
personalen vid behov kunna gå över till andra avdelningar.10

Personalens arbetsplatsträffar
Syftet med arbetsplatsträffarna är att skapa en dialog mellan personalen och
arbetsledningen, samt ge personalen  förutsättningar till personlig och yrkesmässig
utveckling  som ska leda till ökat självbestämmande  och ansvarstagande. En förutsättning
för att detta ska fungera är att arbetsplatsträffarna är tillkännagivna och regelbundet
planerade. Dessa träffar ska vara minst en gång per månad för att fylla sin funktion och ska
vara en naturlig del i arbetsplatsens verksamhet. Arbetsplatsträffarna ska dokumenteras
genom protokoll eller minnesanteckningar. Målet är att all personal som har sitt
huvudsakliga arbete förlagt på arbetsplatsen ska delta på arbetsplatsträffarna. Den fackliga
informationen  kan tas upp på dessa träffar.  Dessutom har skyddsombuden möjlighet att
uppmärksamma arbetsmiljöaspekterna i de frågor som tas upp.  Syftet med personalens
arbetsplatsträffar arbetades fram genom ett samverkansavtal mellan kommunen och berörda
fackförbund år 1993. 11

Arbetstidens betydelse
Enligt Svenning (1993) så finns olika infallsvinklar som kan klarlägga en individs
inflytande på sitt arbete. En infallsvinkel är hur hon kan påverka sin arbetstid. Det har visat
sig att om en persons tid för rekreation och vila starkt minskas ökar sannolikt risken för att
individen upplever ohälsa.

Time- care
Är ett databaserat tidsplaneringsprogram  där personalens individuella önskemål
överrensstämma mot verksamhetens bemanningsbehov. Arbetsgivaren ska tillsamman med
personalen fastställa verksamhetens personalbehov. I detta program finns arbetsdagen
angiven timme för timme samt  hur mycket personal  det behövs vara minst och mest för att
arbetet  ska kunna utföras på ett tillfredställande sätt. Dessutom anges det i programmet det
längsta och kortaste arbetspasset som personalen har att lägga in i sitt schema. Personalen
kan  lägga in ”vetotimmar ”, det är de timmar som personen inte kan eller inte önskar att
arbeta.  När alla i personalgruppen  har lagt in sina individuella önskemål  och sina
                                                
10  Uppgifter genom  personliga kommunikation 20030424
11  Uppgifter  från kommunens äldreomsorgschef genom personlig kommunikation  20030505.
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eventuella ”vetotimmar” så registreras dessa. Därmed har man fått fram ett preliminärt
schema som synliggör om det fattas personal vissa timmar eller om det finns en övertalighet
utifrån det behovet som är för verksamheten. Skulle inte personalens behov överensstämma
med verksamhetens behov  får personalen lösa detta själva i  personalgruppen genom en
gemensam diskussion. Skulle schemat  trots diskussionerna  inte lösa sig, kan programmet
lösa det genom att den utgår från en rättvise princip. Det vill säja den person som tidigare
har arbetat oftast på populära arbetspass, flyttas i första hand för att därmed jämna ut
bemanningen. Vilka tider som är populära arbetspass avgör arbetsgruppen själva genom
sina önskemål av arbetstider. 12

Kommunens förbättrings åtgärder

Tidigare: Kom- an projektet var ett treårigt projekt  som bedrevs mellan åren 1995 - 1997.
Kom- an är en processinriktat metod som kommunen då köpte in från Komanco HB13  för att
bedriva förändringsarbeten för att öka personalens delaktighet, genom att de skulle kunna
påverka, se resultat och få en ökad förståelse av arbetet. Syftet med metoden är att processen
ska integreras i den ordinarie verksamheten. Den ena avdelningen av de två som är med i min
undersökning var delaktiga i Kom- an projektet. Personalen började genom detta projekt med
en arbetstidsmodellen där de själva kunde planera in sina arbetstider enligt den så kallade
”tvättstugsmodellen ”.
Nutid: Arbetar äldreomsorgschefen, personalkonsulenten samt kommunens
kompetensutvecklare för att stärka och utveckla personalen, men på olika sätt så de
kompletterar varandra, vilket synliggörs enligt följande;

Äldreomsorgschefen – arbetar bland annat med att arbetsmiljön inte leder till psykiska och
fysiska skador hos personalen. Denna tjänst blev tillsatt februari 2003. 14

Personalkonsulenten – har till arbetsuppgift och mål att få ner kommunanställdas
sjukskrivningstal från 12 –13 % till 3 % till  år 2004, genom  att arbeta fram ett strukturerat
arbetsätt till kommunens friskvårdsatsning samt för att befrämja hela kommunens hälsa med
friskvård. Syftet med denna satsning är att kommunen skall  kunna profileras både som en
attraktiv arbetsplats och kommun att bo i. Denna tjänst blev tillsatt februari 2003.15

MAS -medicinskt ansvarig sjuksköterska  och kompetensutvecklaren – har startat ett
”Kunskapscafé ” som är en fysisk plats där all äldreomsorgspersonal kan få
kompetensutveckling, som grundar sig på de fyra F:en, det vill säga Fakta - genom till
exempel föreläsningar och dialogmöten, Förståelse – genom till exempel dialog/ reflektion
och grupparbeten  Färdighet- genom till exempel handledning i verksamheten av
arbetsledaren eller sköterskan och Förtrogenhet – förtrogen med sina arbetsuppgifter genom
kunskap. Syftet med kunskapscafét är bland annat att öka personalens självförtroende och
känsla av sammanhang (KASAM) som ska leda till att individen själv ökar sin  förmåga att
tillföra sig kunskap och får därmed en ökad kompetens.

                                                
12 Uppgifter från kommunens äldreomsorgschef genom personlig kommunikation 20030505.
13 Kom- an är från början en idé och metod från Svenska kommunalarbetarförbundet som senare har övergått till
bolaget Komanco HB. Vilket denna kommunen köpte in sina utbildningsinsatser, utbildningsstöd och
utbildningsmaterial ifrån för att bedriva detta projekt.
14 Uppgifter från äldreomsorgschefen genom personlig kommunikation 20030505.
15 Uppgifter från  kommunens personalkonsulenten genom personlig kommunikation 20030429.
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Problemformulering
Genom att sjukskrivningstalen16 och antalet pensionärer17 ökar i samhället så förväntas det i
framtiden bli en arbetskraftsminskning  enligt regeringen18. Enligt Aronsson och Malmqvist
(2002) är människan en resurs och ett medel för att organisationerna ska nå sina mål och
syften. Därför bör företaget vårda och stärka  sitt humankapital, det vill säga personalen,
genom kompetens och god psykosocial arbetsmiljö.
Vilken upplevelse och syn har personalen inom kommunalt äldreboende på  sin trivsel och
arbetstillfredsställelse. Det tillförlitigaste sättet att få information enligt Rubenowitz ( 1994,
s.86) är att fråga den anställde enligt principen ” det är den som har skon på sig, som vet var
den klämmer”
Enligt SOU 2002:5 utredningen har det visat sig att människans arbetsliv är en samverkan
mellan individen och arbetsplatsen som  påverkar individens hälsa. Därför måste framtidens
arbetsliv utformas så att det  ger människan  möjligheter att orkar arbetstiden och arbetsåren
ut.

Syftet
Syftet är att studera trivsel och arbetstillfredsställelse hos undersköterskor inom kommunalt
äldreboende.

Teorier

Inledning
Enligt Aronsson och Malmqvist (2002) anställer arbetsorganisationer sin personal för att de
ska vara en resurs för verksamheten. Därför är det viktigt att företaget vårdar och stärker
sitt humankapital (personalen) genom kompetens och god psykosocial arbetsmiljö. Enligt
Johanson och Johrén (2001) kan kompetens vara att ge sin personal utbildning för att
därmed öka  personalens kunskaper och färdigheter. Det kan även vara att arbeta med en
förändring av personalens attityder och värderingar för att därigenom stärka personalen som
en resurs inom organisationen.

Många organisationer arbetar inom sin verksamhet med  insatser för att stärka och bevara
sin personal, exempelvis  verkar Kommunals19 och Metalls fackförbund  för  sina
medlemmar med olika åtgärdspunkter  och visioner för att förbättra deras hälsa  och
upplevelse av det ”goda arbetet”.
Enligt Kommunals rapport om ohälsa under 90- talet  ”I stressens spår”20  tar förbundet
upp att personalens arbete är beroende av att ha bra chefer som kan både leda, stötta och
återkoppla. Kommunalarbetarnas arbetsplats innehåller både tunga lyft, olämpliga
arbetsställningar, psykiskt ansträngande och stressigt.
I de kommuner där Kommunal har ett förtroendefullt samarbete med arbetsgivaren har
medlemmarna en bättre hälsa än i de kommuner där det inte finns något sådant samarbete.
                                                
16 Enligt SOU 2002:5 utredningen.
17 Enligt riksdagstillsatta beredningen SENIOR 2005
18 www.regeringen.se ( 20030429)
19 www.kommunal.se  (20030429)
20 www.kommunal.se  (20030429)
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Kommunals sju åtgärdspunkter som har tagits upp för att förbättra medlemmarnas hälsa är
följade:

1. Minskad arbetsbelastning
2. Ökat inflytande
3. Trygga anställningsvillkor
4. Bättre ledarskap
5. Möjlighet till utveckling
6. Uppskattning och återkoppling
7. Högre lön

Verkstadsarbetarnas fackförbund Metall har arbetat fram sin vision om det ”Goda arbetet”
för medlemmarna, som formulerades under kongressen 1985.  Målsättningen för det ”goda
arbetet” var att det skulle vara meningsfullt, ge trygghet och vara en  förutsättning för ett
gott liv. Under åren har betoningen varit olika på de olika faktorerna men alla principer är
fortfarande giltiga. Metalls vision är att de anställda ska kunna utöva inflytande och kontroll
över sitt eget arbete. Individens ansvar och befogenheter ska höra ihop. Den enskilde
individen ska veta att dennes arbetsinsats är viktig och meningsfull i ett större sammanhang.
Samhörigheten med andra och möjligheten för individen att utveckla sin förmåga och
yrkesskicklighet ska uppmuntras. De nio principerna är:

1. Trygghet i anställning
2. En rättvis andel av produktionsresultat.
3. Ett medbestämmande i företaget
4. En arbetsorganisation för samarbete
5. Ett yrkeskunnande i alla arbeten.
6. Utbildning- en del av arbetet
7. Arbetstider utifrån sociala krav.
8. En jämlikhet på arbetsplatserna.
9. En arbetsmiljö utan risk för ohälsa och olycksfall

Arbetstillfredsställelse

Definitionen av arbetstillfredsställelse
Det finns ingen enskild allmän definition av begreppet arbetstillfredsställelse enligt
Kaufmann och Kaufmann (1998). Däremot så finns det ett samband mellan upplevd
arbetstillfredsställelse och känslan av självständighet i arbetet, bra kollegiala förhållanden
och ett meningsfullt arbete. Men den mest erkända och vedertagna enligt  Kaufmann och
Kaufmann (1998) är Lockes definition ”Arbetstillfredsställelse är ett positivt emotionellt
tillstånd som är resultatet av ens bedömning av erfarenhet av och i arbetet.” (s.310) Denna
definition inbegriper enligt Kaufmann och Kaufmann ( 1998) inte endast det  arbete man
utför, utan även andra sidor av arbetet som till exempel, extraförmåner, karriärs möjligheter,
kollegor, tillvägagångssättet och så vidare. Arbetstillfredsställelse handlar om hur intressant
arbetet är för individen, hur goda de sociala relationerna är samt hur självständigt och
flexibelt individen kan få ordna sitt arbete. Arbetsstillfredställelse kan även handla om att få
ta del av belöning i materiell bemärkelse, till exempel lön och extraförmån.
Arbetstillfredsställelse är ett abstrakt begrepp som pekar på individens övergripande
bedömning på sin totala arbetsbörda. Det är därför som det finns individuella skillnader på
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hur vi bedömer arbetssituationen. Arbetstillfredsställelsen kan variera dels mellan
individerna i  arbetsgruppen dels mellan medlemmarna i hela organisationen.

Trivsel och anställningstid
Trivsel är enligt Rydqvist och Winroth ( 2002) en känsla. De faktorer som påverkar och
bidrar till känslan av trivsel är en positiv självbild, meningsfull verksamhet, bra socialt
nätverk samt en positiv omgivning. Individens trivsel genererar till att hon känner sig nöjd
och glad, vilket ger kraft att lösa de problem som uppkommer. Vilket leder till att individen
får och har energi till att stödja, inspirera och bry sig om andra i sin omgivning. Enligt
Kaufman och Kaufman (1998)  har det visat sig att individens arbetstillfredsställelse  och
trivsel, påverkar individen till en högre livskvalité, bättre hälsa och till en bättre stabilitet i
arbetet. Individens prestationsförmåga kan bli bättre, som i sin tur  påverkar  till positiva
konsekvenser för organisationen. Däremot är det inte nödvändigtvis så att
arbetsstillfredställelse leder till att individen blir mer produktiv. Det har även visat sig att
den tydligaste faktorn till ökad produktivitet på arbetet är när individen känner ett starkt
förpliktande engagemang gentemot sin organisation. Därigenom presterar de mera, tar på
sig fler arbetsuppgifter och stannar kvar längre i sitt arbete. De faktorer som ”skapar ”och
”bevarar” personalen till att vara engagerade och förpliktade medarbetare är att de känner en
arbetstillfredsställelse och har ett förpliktat engagemang för sitt arbete.

Begreppet KASAM- känsla av sammanhang
Detta är Antonovskys teori om individens känsla av sammanhang. I  KASAM begreppet
ingår komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta begrepp används
för att synliggöra och tydliggöra individens handlingsförmåga och förmåga till
problemlösning. KASAM begrepp kan används för  att tydliggöra  de faktorer som kan
påverka individens känsla av sammanhang till upplevd hälsa liksom en bra arbetsplats. I
denna uppsats används denna teori för att tydliggöra respondenternas upplevelse av sin
arbetsplats.
De personer som enligt Antonovskys identifiering har  höga värden av de tre komponenter
har ett högt KASAM, men värdet av de olika komponenterna kan vara olika högt. Den
viktigaste komponenten är den motivationella komponenten meningsfullhet.  Utan den blir
förmodligen varken komponenterna  begriplighet eller hanterbarhet särkilt långvariga eller
höga. Den näst viktigaste komponenten är enligt Antonovsky komponenten begriplighet,
eftersom hög hanterbarhet förutsätter begriplighet och förståelse. Komponenten
hanterbarhet har för individen  den funktionen, att upplevelsen av att det inte finns resurser
till dennes förfogande, kan  leda till att individens meningsfullheten och strävan  till att
hantera situationen blir svagare. Sammanfattningsvis är framgångsrik problemlösning enligt
Antonovsky beroende av alla tre komponenterna i begreppet KASAM.
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Detta är en förklaringsmodell av de faktorer som ingår i begreppet KASAM- känslan av
sammanhang, enligt Rydqvist och Winroth ( 2002, s. 12) Denna modell tydliggör  balansen
mellan de tre komponenterna  samt  de delkomponenter som ingår i begreppet.

Figur1, Förklaringsmodell av begreppet KASAM, enligt Rydqvist och Winroth (2002, s.12)

Psykosociala arbetsmiljön

Kännetecken för en god psykosocial arbetsmiljö
Rubenowitz (1994) tar upp fem faktorer som har visat sig ha stor betydelse för upplevelsen
av den psykosociala arbetsmiljön. Det har även visat sig att ju fler av dess faktorer som är
positiva ” desto större personlig tillfredställelse och skapande arbetsengagemang och desto
mindre stressrelationer och frånvaro har man funnit på våra arbetsplatser.” (s.85)
Faktorerna är följande:

� Egen kontroll i arbetet – inom vissa gränser ska individen kunna styra sin arbetstakt  och
sitt sätt att genomföra sitt arbete

�  Positivt arbetsledningsklimat – mellan över och underordnade.
� Stimulans från själva arbetet – genom att använda sina anlag, förutsättningar och

kunskaper.
� God arbetsgemenskap – är en förutsättning för bra trivsel och kontakt med

arbetskamraterna.
� Optimal arbetsbelastning – såväl psykisk som fysisk arbetsbelastning.

      Begriplighet.
� Förståelse
� Förmåga att bedöma

verkligheten
� Kognitiv aspekt

      Meningsfullhet.
� Delaktighet.
� Känsla av att kunna

påverka – motivation
� Emotionell komponent

     Hanterbarhet.
� Förmåga att hantera –

möta olika krav
� Strategier och

metoder
� Handlingskomponent
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Kommunikationens betydelse
Enligt Kaufman och Kaufman (1998) används kommunikation som en av de viktigaste
samordningsprocesserna i organisationer och är därför en viktig ledaruppgift.
Engqvist (1992) definierar själva ordet kommunikation som att ” göra gemensam”, ” dela
med någon.” (s. 41)  Det man delar i en kommunikationssituation är parternas respektive
uppfattning av det man talar om, det vill säga individernas olika bilder av verkligheten.
Kommunikation innerbär att parterna talar med varandra om hur var och en uppfattar det
man talar om. Det gäller att båda förstår den andres uppfattning om den så kallade
verkligheten, med andra ord så gäller det att båda  kommer  överens om en ömsesidig
förståelse för hur parterna definierar verkligheten, men för det inte nödvändigtvis till en
gemensam  uppfattning av den. Däremot bör båda förstå hur båda förstår den.
Här kan vi även se att det finns en skillnad mellan kommunikation och information,
eftersom information innerbär att en individ bara lämnar  sitt meddelande till någon annan.

Syftet med kommunikation
Engqvist (1992) skriver att syftet som människor har med sin kommunikation eller vad
de vill få ut av att kommunicera med andra människor är att:

1. Behovet att få kontroll över sin situation.
2. Samtalet skall bidraga till personlig utveckling.
3. Man vill bli bekräftad.

Kontroll: Osäkerhet ger enligt Engqvist (1992) ångest. Vi människor försöker under
samtalets gång komma underfund med vad som gäller för kommunikationen och samvaron,
för att försöka få fast mark under fötterna, det vill säga få den trygghet som det ligger i att
veta vad som gäller. Genom ”att veta” så är det lättare att stå ut med obehagliga besked, som
kan väcka vrede eller rädsla, än ”att inte veta” och därmed kunna gripas av  den ångest som
brukar vara förknippad  med att inte ha fast mark under fötterna.

Personlig utveckling: Under ett meningsutbyte som sker om respektive verklighetsbild,
växer nya bilder fram. Parterna gör nya associationer och resultatet kan bli som en ny  bild,
inte som summan av de olika bilderna utan som en helt ny bild.

Bekräftelse:  Människor vill bli bekräftade. Det betyder att de vill bli tagna på allvar. Det
betyder inte att jag som bekräftar utifrån mina utgångspunkter måste hålla med
vederbörande utan respektera och tillåter dem rätten att ha de åsikter, värderingar och
känslor de har och inte diskuterar med dem om de har rätt eller fel.

Etik och moral.
I dagligt tal  används begreppet etik och moral som synonymer  och  det görs ingen skillnad
mellan dessa begrepp.
Enligt Aronsson, Björk och  Malmqvist ( 1994), finns det ur ett filosofiskt perspektiv
skillnader i dessa begrepp. Orden kommer från olika ursprung etik kommer från grekiskan
och moral från latinet. Med begreppet etik menas ” en teori om vad som är rätt eller fel”
(s. 19) och med begreppet moral menas ” seder som omfattas av en grupp, t ex en
organisation, om vad som är rätt eller fel.” (s.19)



15

Författarna Menckel och Laflamme i ”Etik i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet,- ett försummat
område?”21 tar bland annat upp att begreppet etik grundas på de värdegrunder som finns i
samhället. Moral däremot hänsyftar  på människors praktiska handlande och ger därmed
indirekta signaler om deras värderingar, det vill säga:” En persons eller grupps moral visar sig
i vad den gör eller underlåter sig att göra.” (s. 3)
Det som kan vara moraliskt rätt i en tidsperiod kan vara förkastligt i en annan. De värderingar
som vi människor har, har oftast byggts på från tidigare generationers uppfattningar om vad
som är rätt  och fel, ont och gott. Menckel och Laflamme22 menar att det är betydelsefullt att
reflektera över vilka etiska principer och ställningstagande som man baserar sitt arbete på,
speciellt i arbete för och med andra människor. Genom att reflektera över sin egen värdegrund
och ställa den mot andras, kan arbetsplatsen komma fram till en gemensam värdegrund som
arbetet ska byggas på.
Aronsson, Björk och Malmqvist ( 1994) menar att om individen inte får dåligt samvete, så har
den inte handlat mot sina etiska värderingar, medan en person med samvete som inte handlar
efter sina etiska värderingar får dåligt samvete.

Hälsa för individen

Definitioner av begreppet- hälsa.
Alla har vi vår egen definition av vad hälsa är för oss. En ofta använd definition är WHO:s
definition av hälsa från 1948 ” Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom och svaghet.” enligt Rydqvist och Winroth
( 1995, s. 29)

Begreppet hälsa kan syfta till såväl fysisk som mental, emotionell, social eller spirituell hälsa.
Vår hälsa är en resurs som är påverkad av vår livssituation och av vår miljö som ständigt är
under förändring. Hälsan är inte ett statiskt tillstånd, med motpolerna frisk eller sjuk. Däremot
är hälsan en dynamisk process som gör att vi människor rör oss över tid mellan polerna hälsa
och ohälsa, vilket Antonovsky har tydliggjort genom sin kontinuum modell.

Hälsa    Ohälsa

Figur 2, Antonovskys kontinuum modell,( 1991,s.37).

                                                
21 www.arbetslivet.se (20030429)
22 www.arbetslivet.se (20030429)
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Vår upplevda hälsa kan påverkas från flera olika nivåer än bara den kroppsliga. ”Tibblins
hälsokors” är en modell som synliggör att även den upplevda (själsliga) delen  påverkar vår
upplevda hälsa. Denna modell tydliggör och påvisar att vi kan ”må bra” men ändå vara
kroppsligt ”sjuka”, likväl kan vi vara kroppsligt ”friska”, men ändå ”må dåligt”.

 Må bra

Sjuk         Frisk/ Icke sjuk

Må dåligt

Figur 3, Hälsokorset  ( fritt efter Tibblin), enligt Rydqvist och Winroth ( 1995, s.29).

Faktorer som påverkar
Enligt Rydqvist och Winroth ( 2002)  är de faktorer som påverkar vår hälsa och  som man
bör ta hänsyn till förutom arv - genetiska faktorer och levnadsvanor – livsstilfaktorn.
Vår Omgivande miljö; är till exempel faktorer som  arbetets utformning,  relationer och
trivsel på arbetet, det vill säga den psykosociala miljön.  Det kan även vara arbetets fysiska
miljö, vår yttre miljö samt hur samhället är organiserat, exempelvis vår
arbetsmiljölagstiftning. Vi människor är även förenade  till gemensamma värden, normer
och traditioner i vår kultur.

Var och hur skapas hälsa
Enligt Rydqvist och Winroth (2002) kan vi skapa och påverka vår hälsa genom vår livsstil
och våra levnadsvanor Hälsa skapar vi också genom att ha ett bra socialt nätverk, en bra
fungerande närmiljö i hemmet och på arbetet, samt att vi har en känsla av sammanhang, vilket
innebär att vi känner att vi är betydelsefulla för vår omgivning. För att vi ska kunna bibehålla
eller förbättra vår egen hälsa har det betydelse att vi är motiverade, har viljan och kunskapen
till att göra det. Viktigt är också att förutsättningar och stödjande miljöer finns för individen
så att personen kan och har möjligheter att bibehålla eller stärka sin hälsa.
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Hälsofrämjande verksamhet
Syftar till att förbättra individens och gruppens hälsotillstånd, enligt Ewles och Simnett
(1994)
Den svenska definitionen av hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen formuleras enligt
följande av Menckel och Österblom, (2000) till att:
� Inkluderar alla de ansträngningar i alla sammanhang där individer arbetar och som syftar

till att öka välbefinnandet och hälsan.
� Befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på möjligheter till god hälsa.
� Syftar till att möjliggöra för arbetande människor att utveckla en god hälsa och goda

hälsorelaterade beteenden.

Hälsofrämjande på arbetsplatsen betyder att man har ett socialt stödjande arbetsklimat,
självstyrande arbetsgrupper, flexibel arbetstid och arbetsplats med mera. Detta ska skapa
möjligheter för individen att välja och leva med en livsstil som de mår bra av. Det är viktigt
att man är medveten om att vi individer har olika behov, möjligheter och önskningar när det
gäller hälsofrämjande insatser. För att förstå och stärka individens livssituation behöver vi ta
hänsyn till  hur individen har det både innanför och utanför arbetslivet, enligt Menckel och
Österblom (2000).
Genom att skapa förutsättningar för människor att befrämja sin egen hälsa och andras hälsa
kan deltagarna ta del av varandras kompetens och kunskap. Genom att individen kan dela
med sig av sina kunskaper och färdigheter bygger denne upp tillit och självförtroende i
förhållande till andra på arbetsplatsen , enligt Ewles och Simnett (1994).

Stödjande miljöer
Kan förtydligas genom  Janlerts Folkhälsovetenskapligt lexikon (2000) definitionen av
stödjande miljöer för hälsan: ” Miljöer som skyddar människor mot hälsohot och möjliggör
att de  utvecklar sin kapacitet, sitt självförtroende och sin hälsa. Miljön omfattar det
samhälle där människor lever, inklusive deras hem och arbete.” ( s. 326).

Socialt  stöd
Begreppet socialt stöd tydliggör jag genom att återigen avvända Janlerts
Folkhälsovetenskapligt lexikon (2000.) som ger denna definition: ” praktiskt och emotionellt
stöd från andra personer i situationer av yttre påfrestning.”, (s. 310).
Enligt Eriksson ( 1991) så har det sociala stödet påverkan på  individen både direkt och
indirekt: Direkt genom att det har en positiv och stärkande  effekt. Indirekt fungerar det som
en buffert, på samma sätt som egen kontroll, när individen utsätts för höga  krav.
Svenning  (1993) tar upp House teori som är en  teori om det socialt stödets olika karaktärer.
Denna teori  tar upp att det teoretiskt går att urskilja fyra olika  typer av stöd, även om de i
praktiken överlappar varandra. De olika former av socialt stöd kan erfaras var för sig men
även samvarierar med varandra, till exempel kan en individ få hjälp och stöd  på
arbetsplatsen genom att slippa tunga lyft (instrumentellt stöd), men instansen kan även
tolkas som omtanke för individen och på så sätt ger uttryck för att stärka  gruppkänslan
(emotionellt stöd). De fyra karaktärerna av socialt stöd enligt House teori är följande:

- Emotionellt stöd - Det innefattar omtanke, känslor, kärlek och tillit. Det är ett av de
viktigaste stöden och är direkt kopplat till människors hälsa och välbefinnande genom att
det tillgodoser grundläggande behov av umgänge  och gruppkänsla.
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- Värderande stöd – Det innefattar att individen kan jämföra sig med andra och till exempel
få bekräftelse på att hon ” duger ”. Att hon får stöd för att hon är lika bra eller åtminstone
inte är ”sämre” än någon annan.

- Informativt stöd - Hit räknas information som individen får från andra i form av råd och
förslag, som kan användas för att bemästra en situation.

- Instrumentellt stöd – Individen kan få konkret hjälp i arbetet  i form av avlastning.

Metodgenomgång

Metodval
Det finns olika forskningsmetoder som tar till vara på individens upplevelser och syn på sin
arbetssituation. Dels den kvantitativa metoden (enkäter)  eller den kvalitativa metoden ( till
exempel intervjuer ) dessa metoder kan kombineras eller användas  var och en för sig.
Jag har valt att göra intervjuer under samtalsform där jag var den aktiva lyssnaren, för att
kunna ställa följdfrågor för att därmed öka min förståelse av respondenternas syn och
upplevelser av trivsel och arbetstillfredsställelse på arbetet. Därtill att få ta del av
respondenternas  syn på en  ”bra  arbetsplats”  för att få ta del av vad de anser bör göras för
att skapa och bevara en ”bra  arbetsplats”.

Min förförståelse
Hur det är att arbeta inom äldreboende har jag själv erfarenheter av genom mina yrkesår
som undersköterska och fotterapeut under 1980- talet på olika äldreboende. I dagsläget har
jag fått ny kontakt med äldreboendet genom mitt arbete som fotterapeut när jag gör
hembesök  hos de boende.

Tillvägagångssätt och genomförande
Jag tog kontakt med personalchefen och gjorde en förfrågan, om att få göra intervjuer med
sex stycken undersköterskor inom det kommunala  äldreboendet. Mina kriterier var att de
två avdelningarna skulle vara varandras motpoler i antalet sjukdagar bland personalen.
Genom överenskommelse med personalchefen fick personalen göra intervjuerna på arbetstid
och vi fick använda ett  avskilt rum i äldreboendets byggnad som vi kunde sitta ostörda i.
Av praktiska skäl gjordes en intervju  hemma hos en respondent.
I samband med att jag ”fick” två avdelningar fick jag personalens namnlistor. Därefter
numrerade jag all personal och gjorde nummerlappar. Sedan drog jag  tre nummer från varje
avdelning, för att urvalet av respondenterna skulle bli slumpvis.  De personer som blev
aktuella för en intervju tog jag sedan kontakt med för att höra ifall de ville och kunde  ställa
upp på intervjun. Därefter  bestämde jag med varje person om  en tid och plats som passade
dem för att kunna genomföra intervjun. Av de personer som jag intervjuade hade jag
tidigare haft kontakt med alla utom en genom mitt arbete som fotterapeut. De visste vem jag
var och jag upplevde att de därmed kände sig trygga och säkra under intervjun. Anledning
till detta  kan dels vara att de visste vem jag var, men jag tror även att det hade betydelse att
jag redan vid förfrågningen om de ville ställa upp för intervjun, informerade om att  det som
skulle bli sagt mellan oss skulle stanna där, men att jag skulle ta ut citat ur intervjun. Detta
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informerade jag om igen när vi träffades vid intervju tillfället. Detta var alla deltagarna
medvetna om och det var inga problem.

Vi hade ett samtal där jag var den aktiva lyssnaren som ställde frågorna med fokusering på
deras livsvärld i och utanför arbetet, med kärnfrågor som skulle öka min förståelse av deras
upplevelse och  syn på trivsel och arbetstillfredsställelse och en ”bra arbetsplats ”. Vad
innerbär en ” bra arbetsplats ” för respondenterna och hur tycker de att en ” bra arbetsplats”
ska skapas och bevaras. Dessa frågor ansågs vara ”svåra ” frågor, eftersom de tidigare inte
hade tänkt i dessa banor  och hade därför inte satt några egna ord på detta tidigare.  Jag tog
även upp frågor om deras psykosociala arbetsmiljön, samt  frågor för att belysa ifall
respondenterna upplevde sig  ha ett socialt stöd från sina arbetskamrater, för att därigenom
kunna ta del av deras känsla av att arbetsplatsen  som en stödjande miljö.
Var intervju tog cirka 1½ - 2 timmar. Jag gjorde stödanteckningar och bandade in
intervjuerna som jag sedan transkriberade och analyserade till en sammanställning.
Vid några få tillfällen har samtalen under intervjuerna övergått till ovidkommande ämnen
som inte är relevant för denna uppsats.  Dessa partier har jag valt att markera med x samt
har i en  parentes  skrivit en sammanfattning av det som hade blivit sagt, ifall det som hade
blivit sagt skulle visa sig ha en betydelse för uppsatsen i ett senare skede. För att jag då
skulle ha möjligheten att lätt få  tag på informationen igen.

Metodkritik.
Det  var svårt att beräkna intervjutiden. Jag hade beräknat att varje intervju skulle ta cirka en
timma, men det tog längre tid. Jag hade glömt att  beräkna tiden för mina spontana
följdfrågor, som jag ställde för att få en ökad förståelse för respondentens upplevelse och
känsla. Detta medförde att respondenterna avsatte mer av sin arbetstid än  överenskommet.
Något  som jag upplever kunde ha förberetts bättre var att ha färdiga förtydligande av de
frågor som jag ställde, om respondenterna skulle ha svårt att förstå frågorna. När
respondenterna frågade  mej vad jag menade så fick de ett individuellt förtydligande  av
frågan. Nackdelen var att alla inte fick exakt samma förtydligande, men jag kan ändå se när
materialet är sammanställt att gruppen har uppfattat frågorna  likvärdigt.
Jag har inte konsekvent redovisat avdelningarnas resultat genom att jämföra avdelningarna
med varandra, förutom när jag tydligt har sett skillnader hos respektive avdelnings
respondenters syn och upplevelser.

Resultat
Här redovisar jag vad personalen har delgivit mej under våra intervjusamtal. Jag har
strukturerat upp faktorerna för att resultatet ska bli mer överskådligt och därmed ge läsaren
en klarare helhetsbild av respondenternas upplevelse av trivsel, arbetstillfredsställelse på
sin arbetsplats samt vad de anser vara en ” bra arbetsplats ” .

Historik
Tidigare  hade den ena avdelningens personalgrupp  genom ”Kom- an projektet ”    kommit
fram att de ville prova på att lägga sina egna arbetsscheman. De använde sig utav
” tvättstugemodellen”  som gick ut på att  personalen  ”fyllde i ” de tider som de ville  och
kunde arbeta enligt individuella önskemål, men de fick komma överens så att det fanns
personal efter vårdbehovet. Denna modell hade både för och nackdelar. En negativ faktor
var att arbetstidsschemat inte alltid upplevdes som rättvist bland personalen eftersom de
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som arbetade heltid  fick sätta sina tider först, så att de skulle få ihop sina arbetstimmar.
Detta  resulterade i att:

” ….det var synd om dom som inte hade så många procent för dom
tyckte och kände att de kom i andra hand, det var bara heltiderna som
fick det bästa, och de andra fick ta det som var över. Det var inte
riktigt,  det kändes inte riktigt rättvist”

En positiv effekt som respondenterna från denna avdelning genomgående har tagit upp är att
de pratar och diskuterar mera med varandra inom arbetslaget, utan att blir osams. Eftersom
de var tvungna att komma överens om sina arbetstider och för att nå ett relativt rättvist
resultat,  diskuterades det på avdelningen om hur de kunde lösa det bäst, med följden att det
passade så många som möjligt.

”För är det är något som vi har lärt oss faktiskt, så diskuterar vi mycket på avdelningen
utan att bli osams. Så vi har diskussioner. ”

Time- care
Är ett databaserat tidsplaneringsprogram  där personalen lägger in sina individuella
arbetstider enligt eget önskemål, som sedan ska matchas mot verksamhetens
bemanningsbehov. För denna kommun är detta  en ny metod att lägga personalschema. Utav
de sex respondenterna var det fyra som inte såg några problem att börja med denna nya
arbetstidsmodell. En respondent svarade;

” Vi ska börja med Time- care, och det ser vi faktiskt fram emot...”

Dessa fyra respondenterna såg fördelarna med att alla inom personalgruppen skulle börja
arbeta mer med varandra. Denna arbetstidsmodell ökar möjligheterna för alla i arbetslaget
att kommunicera mer med varandra och därmed kan de lära känna  varandra bättre.

”Man lär känna varandra på ett bättre sätt på det viset.”

”…det är så tråkigt att jobba med samma personal hela tiden. ”

 En annan fördel som kom upp var möjligheterna att planera in sin ledighet utan att behöva
ta ut semesterdagar. Denna möjlighet  tog  två stycken respondenter upp.

”Man har själv fått möjligheter att välja när man vill jobba också, man kan ju säja ifrån när
det var en kväll man inte ville. ”

De resterande två  respondenterna , vilka båda arbetade i det andra arbetslaget kände sig  lite
osäkra till den nya arbetstidsmodell;

 ”Nej , men det är nog inte fel att ändra lite grann i alla fall, för nu jobbar vi med samma
jämt, det är för och nackdelar.”

Arbetet
Vid förfrågan om vad som ingår i respondenternas arbetsuppgifter och  om det finns tydliga
mål på vad det förväntades av dem att klara blev svaret;
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Alla respondera var eniga om att deras huvudsyssla  var att vara en serviceperson som gav
de boende omvårdnad. De berättade även att det fanns olika  ”bisysslor” att utföra som till
exempel att beställa blöjor, att beställa från ”förrådet”, beställa mat, dela medicin med mera.
Dessa sysslor var fördelade  med ett personligt ansvar i arbetsgruppen.

” Jag är här ju här för att hjälpa mina pensionärer. Liksom att se att dom mår bra å. ”

”Jag  finns där som en person som kan handgripligt, en service person, möjligen som inte
är perfekt.”

Vid frågan om respondenterna själva kände egna krav på ett ”bra arbete” svarade de att det
gjorde de, fast de själva inte hade varit medvetna om det. Respondenterna kände att de ville
ge de boende en så  bra omvårdnad som möjligt. Detta ”krav” kände respondenterna som en
självklarhet för dem.

” Egna krav är ju det där att jag vill ha dem fina så där... ”

”Ja jag har mina, jag vet vad jag ska göra. Om det är några krav det vet jag inte, det är en
självklarhet.”

Trivsel
Vid frågan om respondenterna trivdes på sitt arbete svarade fem stycken
” Ja. ”

Medan en  svarade;
”Till och från, det är väl det här att det är mindre personaltäthet.”

De faktorer som respondenterna  själva uppgav som meningsfulla för deras trivsel på arbetet
var att få arbeta med de ”gamla” och få deras uppskattning. Samt att få ta del av de boendes
livserfarenheter. En annan  faktor som var betydelsefull för respondenterna var
arbetskamraterna.

”De gamla och arbetslaget och kompisarna, det är gemenskapen, den sociala  biten.”

De faktorer  som påverkade respondenternas upplevelse och känsla av meningsfull
verksamhet var att arbeta med och för pensionärerna och då även  få ha möjligheten att göra
det där ”lilla extra” för de boende  och deras anhöriga. Något som personalen kände att de
ofta fick uppskattning för när det fanns möjlighet för dem att göra detta.

”Det är nog så att både den som jag har varit inne hos är nöjd och att jag är nöjd själv å
mina arbetskamrater.”

Arbetsstillfredsställelse
Vid förfrågan om respondenterna kände arbetstillfredsställelse  i sitt arbetet, svarade fyra ja,
medan två svarade oftast respektive för det mesta

”Ja det känner jag, vi får mycket..”

”Ja för det mesta, ibland så kan det vara lite tråkigt.”
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Respondenternas egna upplevelse av vad arbetstillfredsställde var för dem var när de kände
att  de trivdes och  hade roligt på arbetet, när de kände sig uppskattade av både de boende och
sin arbetskamrater. Känslan av arbetstillfredsställelse fick respondenterna när de kände att de
gamla var glada och att de kunde ge de gamla  tid, vilket i förlängningen gav en familjekänsla
på avdelningen, mellan personalen och de boende. Den faktor  som respondenterna  upplevde
som betydelsefull för deras arbetstillfredsställelse var när de hade tid och fick ta del av de
boendes  kunskaper och erfarenheter.

”… det är att må gott på arbetet och känna att man är omtyckt även av arbetskamraterna”

God psykosocial arbetsmiljö
För att få ta del av respondenternas egen syn på hur de själva har det på arbetet och hur det
kan vara och bör vara, ställde jag följande frågor om hur en  arbetsplats  bör vara för att den
ska upplevas som en ”bra  arbetsplats”. Vidare hur en ”bra arbetsplats” ska skapas och
bevaras, samt frågorna som berörde vad respondenterna ansåg vara bra på den egna
avdelningen, samt vad som  kan bli bättre. Jag tog även upp om respondenterna kunde
rekommendera någon att söka arbete till detta  kommunala äldreboende.

Respondenternas syn på en ”bra arbetsplats.”
På frågan om respondenterna syn vad en ”bra arbetsplats” är, svarade de  att det berodde  på
många olika faktorer om en arbetsplats  är en  ” bra arbetsplats”. De faktorer som
respondenterna tog upp var att det ska vara en bra gemenskap bland personalen, individen
som person kan vara sig själv och att de är överens inom gruppen.  Det var bara det ena
arbetslaget som  tog upp vikten av att personalgruppen träffas även privat,  genom att gå ut
och göra något roligt tillsammans. Detta  var en aktivitet som denna arbetsgrupp såg fram
emot och hade som en sommartradition för att det inte bara skulle bli arbete ihop.
Respondenterna tog även upp vikten av att personalgruppen ska bestå utav blandade åldrar
och någon kille. Det ska vara bra arbetstider och skaplig lön. Det var även betydelsefullt att få
feed- back från arbetsledaren, men även från de högre upp, för att få bekräftelse och respons
av det personalen gör på arbetet.
Det är även betydelsefullt att kunna prata med varandra, så att det går att planera och
bestämma tillsammans och därmed hjälpas åt med arbetet inom arbetsgruppen, vilket gör att
det blir bättre stämning på arbetsplatsen. Det kom även upp vikten av att alla i
personalgruppen kan tala med och för varandra, samt lyssna, förstå och inse varför.
Respondenterna tog även upp vikten av att kunna variera sin arbeten,  ha det lite flexibelt så
att de kan ändra sina tider utan att behöva rapportera. En annan betydande faktor vara att få
hjälpmedel när de ansåg att det behövdes, för att minska riskerna för arbetsskador.

”För är  inte gemenskapen bland personalen bra så kan det inte bli ett bra arbete, det tror
inte jag. För då läggs det så mycket onödig energi sinsemellan.”

”Det är ju allt, det är ju arbetsledningen och det är personalen och det är miljön…”

Respondenterna tog även upp vikten av att  de boende trivdes och kände sig trygga i sin
boendemiljö, för att personalens arbetsplats ska vara en ”bra arbetsplats.”  De  tog upp vikten
av att det finns  personal, så att den närvarande personalen inte behöver stressa bland de
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gamla, för det påverkar de boende till att inte må bra. Trivs personalen så trivs även de
boende, enligt respondenterna.

”…de får va med oss liksom. Jag tror att mycket beror på hur personalen är mot de gamla, vi
sitter inte över dem.”

” Att de boende känner trygghet, så får vi liksom en respons på att de trivs och mår bra och
kan tala både  med personalen och med varandra. Det är ju en del av arbetsmiljön att ha ett
bra arbetsklimat.”

Hur skapas och bevaras den ”goda arbetsplatsen”
På frågan om hur den ”goda arbetsplatsen”  skapas och bevaras, blev den tydligaste faktorn att
det var viktigt med en bra kommunikation på arbetsplatsen, genom att vara öppna och lösa
problemen när de uppstår. Respondenterna tog även upp vikten av att alla kan tala med
varandra, uppskatta varandra som den man är och inte ställa för höga krav på varandra. Istället
bör personalen vara rädda om varandra och uppmuntra varandra. Vikten av att göra något
roligt utanför arbetet kom även upp som en viktig punkt från det ena  arbetslagets
respondenter. Båda arbetslagens respondenter är intresserade av att få ökade kunskaper och
arbetsuppgifter inom arbetet, och därmed känna att de vidareutvecklas och får en ökad
stimulans av arbetet. För att detta ska kunna genomföras praktiskt behöver det finnas
personalresurser  på avdelningarna, enligt respondenterna.

”Jag tror inte att man ska ställa för höga krav och man ska uppmuntra varandra och vara lite
rädda om varandra.”

”Att man kan föra en dialog liksom, att man inte blir sårad eller blir kränkt.”

”Så att vi får komma ut lite, just dessa resor som vi är ute på höjer väldigt mycket och det  är
bra att vi är ute och har kul, det är inte fel.”

De faktorer som är bra på den egna avdelningen
Av respondenternas svar på frågan om vad som är bra på den egna avdelningen tydliggjordes
det en skillnad mellan avdelningarna. Därför har jag delat upp svaren mellan avdelningarna.
Det den  ena avdelningen tar upp är den positiva arbetsgemenskapen som finns på
avdelningen och friheten att själva få planera och lägga upp sitt arbete. En annan positiv
faktor var de boende på avdelningen. Personalen upplever att det finns en hemmiljö på
avdelningen, mycket genom att de boende har egna lägenheter. En positiv faktor för de
boende, som kom fram under interjuverna, var att när de nyinflyttade kom till avdelningen
ofta kände de igen någon av de boende på avdelningen eller någon av personalen. Detta gav
den nyinflyttade en trygghetskänsla. Det respondenterna även tog upp var att de kände att
deras frihet till viss del hade försvunnit, men de hoppades att det skulle bli bättre när time-
care skulle komma till avdelningen, så att de fick tillbaka friheten att planera sina egna
arbetstider igen.

”Vi är ett bra arbetsgäng alla även de som bor där är bra. Ja, alla på våran avdelning är
bra”

.
”…som med schemat liksom , då hade vi ännu större frihet när vi hade det. Så det kanske
kommer tillbaka.”
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De positiva faktorerna  som respondenterna på den andra avdelningen tog upp var dels
personalen och att pensionärerna på avdelningen varken slåss eller är arga. Det som även kom
upp var att respondenterna upplevde att arbetet på avdelningen var tungt och att det var för
lite personal. De kände att de boende ville ha samma mattider på helgerna som på vardagarna,
vilket var svårt att klara pågrund av mindre personalstyrka på helgerna.

”Det är ju liksom personalen och så mina pensionärer, jag trivs att jobba med dom.”

”Nackdelen är att det är tungt och det är för lite personal på helger …”

Vad kan förbättras
På frågan om vad som kan förbättras blev svaren att det går att förbättra inom många olika
områden. Det kan gälla att personalen får fortbildning samt att personalen kan och hinner att
kommunicerar mera med varandra, så att personalen därmed känner sig delaktiga och att alla
är överens i arbetsgruppen. Det kan även bli bättre inom organisationen, genom att personalen
själva och  de boende inte  behöver uppleva att det är stressigt och att det finns tid.
Respondenter saknar tid för reflektion och andningspauser på arbetet. Tiden saknas även för
att dokumentera, som personalen vet att de ska  göra för att alla på avdelningen ska ha en
möjlighet att få en känsla av sammanhang och därmed kan fatta ”rätt ” beslut, trots att de har
varit lediga ett par dagar. Det respondenterna saknar trots att det har blivit bättre, är att få
hjälpmedel som de kan använda på rätt sätt till den enskilda individen, för att därmed bespara
sig från tunga lyft som i förlängningen kan ge belastningsskador. Respondenterna tar även
upp möjligheterna till att vilja att höja de boendes livskvalité  genom att ordna sådant som de
boende tycker är roligt som till exempel,  att grilla korv och ha allsång  eller bara detta att
oftare gå in till dem som vill ha besök och sätta sig lite.

”Vi kan förbättra inom alla områden, när det gäller fortbildning, kommunikation, inom
organisationen å man kan alltid bli bättre.”

”Vi skulle kunna göra lite mer för de gamla, lite av sådant som höjer kvalitén, något som de
tycker är kul.”

Kan du  rekommendera din arbetsplats ?
Vid förfrågan om de kan rekommendera sin arbetsplats, svarade alla respondenterna utom en
direkt ja på denna frågan. Den respondent som svarade nej , menade att det  var viktigt att
personen var mogen för att arbeta med äldre. Respondenten ansåg att det var viktigt att det
finns ett intresse för att arbeta med äldre och att individen har empati och förståelse för de
gamla, för att börja arbeta inom äldreboendet. Många yngre har inte haft kontakt med äldre
och det syns ,enligt respondenten.
Det fanns även respondenter som tog upp att de skulle rekommendera andra att söka till
äldreboendet, men de visste att intresset var lågt att börja på äldreboendet eftersom lönen är
låg och att arbetstiden är förlagt till varannan helg. Respondenterna kom även på att  arbetet är
tungt och att det är vanligt med arbetsskador, något som respondenterna inte ville att någon
skulle få, så att rekommendera någon att börja inom äldreboendet blev till ett frågetecken.
Fördelarna med att arbeta inom äldreboendet kom även upp under intervjuerna. Personalen
och de boende har både roligt, skrattar och diskuterar mycket med varandra. Samt att
respondenterna upplevde att deras arbete var ett service yrke som var fritt och omväxlande,
men att de även hade krav från olika håll som skulle uppfyllas. Respondenterna upplevde att
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de ville arbeta inom äldreboendet och de hade en vilja och en framtidstro på att det skulle bli
bättre.

” Men det är ett tungt jobb, man kan ju få arbetsskador, det vill man ju inte att nån ska få ,
för det får man nog så att säja.”

”Ja att vi har det roligt samtidigt . Ja, vi skrattar mycket med de gamla och diskuterar mycket
med de gamla det gör vi, vi skojar och har oss.”

En av respondenterna kom med förslag till att ge de nyanställda handledning som kan  öka
möjligheterna till att behålla personalen inom äldreboendet. För att kunna ge handledning
krävs det en personaltäthet som skapar möjligheter för individen att få handledning, och
därmed får vara med och se hur det går till på avdelningen , se att så här beter vi oss för att
därmed få en känsla av hur de själva  kan använda sin tid på arbetet och komma in i arbetet.
Detta skulle ge den nyanställde en yrkestrygghet och en vi - känsla av att så här arbetar vi på
denna avdelning.

”För det är A och O med handledning, så att man inte kommer i omak.”

Rubenowitz teori
Genom respondenternas syn och upplevelse av sitt arbetsmiljö, kan jag till viss mån se
faktorer i  Rubenowitz teori om de fem kännetecknen för en god psykosociala arbetsmiljö.

Det respondenterna  tog upp under intervjuerna som tydliggjorde respondenternas upplevelse
av egenkontroll i sitt arbete, som innebär att individen kan styra över sin arbetstakt och  sitt
sätt att utföra sitt arbete, var att de på morgonen brukade börja dagen med att sitta och prata
lite om allt möjligt samt planerade arbetsdagen, för att det skall fungera för alla parter, vilket
respondenterna upplevde som en viktig och nyttig stund på dagen. Respondenterna från båda
avdelningarna tog upp att det fanns bisysslor på avdelningen som att beställa varor, blöjor och
så vidare som några i personalgruppen har ett individuellt huvudansvar för. Däremot var det
bara på den ena avdelningen som respondenter berättade om ett visst  samarbete inom
arbetslaget. För denna personalgruppen hade kommit överens om att en person hade
huvudansvaret, men att alla i personalgruppen skull ändå hjälpas åt med att se vad som
behövdes beställas.
Gemensamt för alla avdelningar inom det kommunala äldreboendet är att personalen har
någon eller några boende som de är kontaktpersoner för och har därmed ett individuellt ansvar
för. Fördelarna med detta system är att alla parter, dels den boende och dennes anhöriga samt
personalen själva veta och därmed känner en trygghet i att veta vem det är som har
huvudansvaret och är därmed kontaktperson för den boende. Respondenterna tar även upp att
de boende  har sina kontakpersoner, men att all personal har ansvar för att alla på
avdelningen har det bra. Exempel på egenkontroll från den ena avdelningen  som
respondenten uppskattade att få göra var när personalen ordnade en grillafton med allsång
förra sommaren för de boende. Detta fick personalen  uppskattning för från både de boende
och deras anhöriga. Andra faktorer som kom upp av egenkontroll på arbetet  var att
respondenter  ville att de boende skulle få känna sig fina genom att vara nyrakade på
morgonen, något som inte alla i arbetslaget ansåg vara lika viktigt. Därmed upplevde
respondenterna att alla inom arbetsgruppen inte har samma sätt att utföra sitt arbetsuppgifter,
vilket kunde ta kraft ur individerna i arbetslaget. Andra exempel på egenkontroll var att
respondenter från  andra avdelningen upplevde att det hade blivit bättre i arbetslaget genom
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att personalen har börjat att arbeta mer ihop än tidigare, vilket ökade trivseln på arbetet. Trots
detta upplevde respondenter att de hann det de skulle , men inte det de ville, för att de boende
skulle få känna sig nöjda med vården. Det fanns de respondenter som upplevde att det hade
blivit motigare att gå till arbetet, för de tyckte  att det var rörigt på arbetsplatsen,  eftersom
personaltätheten var för låg.

Det respondenterna  tog upp under intervjuerna ifråga om arbetsledningsklimatet var att
arbetsledarna var nya i sin nya yrkesroll. Nu gick arbetsledarna, som respondenterna upplevde
det, på många utbildning för att hitta sina nya roll och funktioner  i verksamheten. Detta
medför  att personalen  inte har haft så mycket kontakt med arbetsledarna ännu.
Respondenterna kände arbetsledarna väl, eftersom de tidigare har arbetat som undersköterskor
inom äldreomsorgen, och har därmed varit kollegor tidigare. Detta gjorde  att respondenterna
inte kände  och visste  var deras arbetskamrat/ arbetsledare ”stod”  ännu. Respondenterna
hoppas att det ska bli  bra när alla parter vet var de har varandra. Trots denna nya
kontaktsituation som respondenterna har med sin arbetsledare så känner de att de kan gå till
arbetsledarna och prata med dem samt att arbetsledarna kan lyssna på dem.
Det respondenter upplever som besvärligt är att ha utvecklingssamtal och lönesamtal med en
person som de tidigare har arbetat ihop med.
Det som respondenterna tyckte gav dem stimulans genom arbetet var att arbeta tillsammans
med sina kollegor när tillfällen gavs, samt att skapar möjligheter till att göra det lilla ”extra ”
för pensionärerna så att de kände sig nöjda med tillvaron.

Det som respondenterna uppgav under intervjuerna som gav dem god arbetsgemenskap var
att göra gemensamma aktiviteter tillsammans utanför arbetet, dock hade dessa  avdelningarna
inte genomfört det lika ofta. Den ena avdelningen gjorde det årligen, men för den andra var
det två år sedan. En annan viktig faktor var att personalen upplever att de trivs ihop med sina
arbetskamrater och har det roligt på arbetet.

Det respondenterna tog upp  angående sin arbetsbelastning var att de upplevde och  kände att
de för ofta hade personalbrist och  det medförde att de själva  fick tidsbrist för sina
pensionärer. De gånger som deras egen avdelning  hade personal , så fattades det personal på
någon annan avdelning. Detta medförde att personalen fick gå  någon annanstans och fick
därmed   känslan  av att de själva inte hann med sina egna pensionärer.

KASAM – begreppet
Med viss försiktighet kan även KASAM- begreppet användas för att belysa min empiri av
respondenternas erfarenheter, syn  och upplevelser av att få känslan av sammanhang i sitt
arbete.

Begriplighet
Det respondenterna tog upp under intervjuerna  som tydliggjorde deras förståelse och förmåga
att bedöma verkligheten, vilket gav dem  begriplighet i arbetet, var att de respekterade och såg
de boendes olikheter och behov som skiftade under dagen. Respondenterna beskrev att de
boendes behov kunde vara att  ha någon som lyssnade, ibland var det personlig service som
de boende eftersträvar samt att många av de boende  hade ett behov av en social gemenskap.
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Hanterbarhet
Det framkom under  intervjuerna faktorer som påvisade respondenternas hanterbarhet -
förmåga att möta de krav  som uppkommer i verksamheten.   Alla respondenterna tog upp
vikten av att prata och diskutera med  sina arbetskamrater, för att därmed lösa problem och
öka  förståelsen inom arbetslaget. Detta görs på arbetsplatsträffarna. De var även eniga om
vikten av att se och ta varje boende individuellt. Respondenterna berättande att de försökte ta
till vara på tillfällena som gavs, för att  de boende skulle känna sig sedda och få uppleva en
stunds samvaro. Men möjligheten att kunna möta de boendes olika krav inom verksamheten
avtog när det var personalbrist på avdelningarna.

Meningsfullhet
Det respondenterna tog upp vid frågan om de kände ett engagemang och intresse i det arbete
de utför som gav dem meningsfullt samt en känslan av att vara delaktiga till att  kunna
påverka sitt arbete,  svarade respondenterna att de upplevde att de inom arbetslagen kunde tala
öppet med varandra och att de kunde lägga upp arbetet som de själva ville. Att dessutom få ge
det där lilla extra till de boende och dennes anhöriga kändes tillfredställande och meningsfullt
för respondenterna. Det respondenter tog upp  som gjorde att de kunde känna sig delaktiga i
verksamheten var dokumentationen som görs av avdelningspersonalen. Genom
dokumentationen kan personalen få ta del av det som har hänt under deras ledighet. En
respondent tog upp att personalen tror sig se fördelar med att ha en egen budget på
avdelningen, för att därigenom känna sig delaktiga i avdelningens ekonomi. Genom att ha en
egen budget kan personalen se hur mycket de har och kan spara, när det i dagsläget är mycket
prat om besparingar i hela verksamheten.

Stödjande miljö

Arbetsplatsen
Enligt respondenterna går det att utläsa en skillnad mellan avdelningarna hur de upplever
arbetsplatsen som en stödjande miljö, där det är möjligt för individen att utveckla sin
kapacitet, sitt självförtroende samt sin hälsa.

Av den ena avdelningens respondenter går det att utläsa att de upplever att arbetsplatsen är en
stödjande miljö för dem när det finns personal. Det respondenterna  genomgående tog upp på
denna avdelning var att  alla i personalgruppen kan tala med varandra, skoja och har det kul
tillsammans. De gör sina årliga sommarresor för att få möjlighet att träffas privat.
Respondenterna  har även kontakt med vissa av sina arbetskamrater på fritiden , genom  bland
annat telefonsamtal.

Av den andra avdelningens respondenter  gick det att utläsa att de upplevde att deras
arbetsplats var en ”tung” arbetsplats med lite personal.  Alla respondenterna tog upp att det
periodvis var många tunga lyft under dagen. Detta upplevde respondenterna  som
tidskrävande. Några av respondenterna upplevde att gruppsammanhållningen inte var den
bästa, men att den hade blivit bättre. Alla respondenterna uppgav att de ej hade någon
personlig kontakt med sina arbetskamrater på fritiden. Endast en respondent hade någon gång
e-mail  kontakt med någon av arbetskamraterna. Däremot upplevde alla respondenterna att de
hade ett socialt stöd utanför arbetet som de var nöjda med och hade därför inget behov av att
träffa sina arbetskamrater på fritiden.
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Socialt  stöd

Genom att  ställa frågor till respondenterna har jag fått deras syn och upplevelse av hur  det
sociala stödet är  på deras arbetsplats. Därefter har jag med viss försiktighet  sorterat min
empiri efter respondenternas upplevelser.

Emotionellt stöd
Det ena arbetslagets respondenter upplever att de får emotionellt stöd från sina
arbetskamrater. Det finns en gruppkänsla i arbetslaget. De har roligt ihop och kan både
skoja, skämta och skratta med varandra. De upplever även att personalen inom arbetslaget
stöttar och uppmuntrar varandra, fast det kan de bli ännu bättre på anser respondenterna
själva. Respondenterna upplever att de inte får någon uppmuntran och feed- back från
arbetsledningen. De vill att arbetsledningen ska komma och se hur personalen har det, fråga
mer hur personalen har det och inte ta för givet att arbetsgruppen ska orka fungera med lite
personal. Respondenterna upplever att arbetsledningen tänker mer på pengar och på att
spara. Detta upplever respondenterna som omänskligt.

I det andra arbetslaget upplever respondenterna att de har blivit något bättre med att ge
varandra uppmuntran och stöd, men de anser att de kan bli ännu bättre. Respondenterna
upplevde att de nu inom arbetslaget kunde fråga varandra mer än vad de hade gjort tidigare
om hur ett problem skulle lösas. Respondenter upplevde att de fick stöd och uppmuntran
från arbetsledningen

Värderande stöd
Respondenterna upplever, genom ett värderande stöd, att de duger som de är, men det är
flera av respondenterna som upplever att de får för lite bekräftelse på detta. En allmän
reflektion från respondenterna var att det skulle ges mera beröm och feed-back på
arbetsplatsen, för att de  därmed skulle uppmuntras och stärkas.

Informativt stöd
Respondenterna från det ena arbetslaget känner att de kan få det informativa stödet från både
sina arbetskamrater, arbetsledaren och sköterskan. En annan källa  till information och råd
som kom fram under intervjuerna var genom de praktiserade på avdelningen och från vikarier
som kom till avdelningen. Dessa hade varit på andra avdelningar, hade sett andra
avdelningars lösningar och kunde därmed  dela med sig av sina erfarenheter, vilket upplevdes
som stimulerande av respondenter.
Det andra arbetslagets respondenter uppgav att de fick informativt stöd från sina
arbetskamrater. Detta hade  utvecklas och blivit  bättre inom arbetslaget. Nu har arbetslaget
blivit mer medvetet om att alla i personalgruppen ska få vara med och bestämma när det ska
planeras för avdelningen. Respondenternas upplevelse av det informativa stödet från
arbetsledningen var olika bland respondenterna, men de respondenter  som uppgav att de hade
gått dit för att få råd och förslag var nöjda.

Instrumentellt stöd
Respondenterna från båda avdelningarna kände att det instrumentella stödet, i form av
avlastning, fick de genom att i första hand tala med sina kollegor i arbetslaget. De tog även
upp att det fanns möjlighet att få konkret hjälp från arbetsledaren vid behov.
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Diskussion

Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att ta reda på undersköterskornas syn och upplevelse på trivsel
och arbetstillfredsställelse inom det kommunala äldreboendet.
Det jag har kommit fram till är att respondenterna upplever att trivseln på arbetet är
förknippat med att få arbeta med de boende. Av de boende fick respondenterna både ta del av
de boendes livserfarenheter och deras uppskattning. En annan faktor som hade stor betydelse
för trivseln på arbetet var arbetskamraterna. Det respondenterna tog upp som meningsfull
verksamhet, var att få göra det där ”lilla extra” för de boende.
På frågan om vad arbetstillfredsställelse var för respondenterna svarade de att det var när de
kände att de trivdes och hade roligt på arbetet. Upplevelsen av arbetstillfredsställelse  var även
en känslan av att vara uppskattad av både de boende och  arbetskamraterna, liksom att de
boende var glada och att personalen kunde ge  de boende den tid de behövde för att de skulle
känna sig nöjda. Respondenternas känsla av arbetstillfredsställelse var dessutom att få ta del
av de boendes kunskaper och erfarenheter.

Kännetecken för en ”bra arbetsplats”.
De faktorer respondenterna  tog upp som betydelsefulla för en ” bra arbetsplats”, var bra
gemenskap på arbetet, att arbetsgruppen var överens och att de både kunde planera  och
bestämma tillsammans. Dessutom skulle det vara flexibelt på arbetsplatsen, så att det gick att
ändra tider vid behov utan problem.  För att komma överens inom arbetslaget anser
respondenterna att det  är viktigt att personalen kan  kommunicera med varandra. Det vill säga
att personalen  kan lyssna, tala med och för varandra samt förstå och inse varför. Enligt
Engqvists kommunikationsteori är syftet med att vi kommunicerar med varandra, för att få
kontroll över vår situation och öka vår personliga utveckling samt att bli bekräftade. En annan
viktigt faktor som är  betydelsefull  som respondenterna tog upp var att  personalen skulle
känna att de kunde vara sig själva på arbetet och bli respekterade. Respondenterna tog även
upp vikten av att arbetsgruppen bestod av blanda åldrar och kön för att skapa en bra
arbetsplats. Arbetstiderna och lönen ska vara bra. Personalen vill även få bekräftelse och
respons av arbetsledaren och högre upp i organisationen för det arbete som de utför. Sist men
inte minst har det betydelse att personalen får de hjälpmedel de behöver, för att minska
riskerna för belastningsskador. Upplevelserna av trivsel och arbetstillfredsställelse är relativt
likvärdiga avdelningarna emellan, likaså deras syn på den ” goda arbetsplatsen.”
En förutsättning för att få  en ”bra arbetsplats” inom ett äldreboende är, enligt respondenterna,
att de boende trivs och känner sig trygga i sin boendemiljö. För detta krävs att det finns en
personaltäthet så att den befintliga personalen på avdelningen inte behöver stressa bland de
gamla, för det mår varken personalen eller de boende bra av.
Min uppfattning är att faktorn personaltäthet genomsyrar hela detta arbetet. Denna faktor
anser jag kunna påverka personalens känsla av sammanhang, eftersom låg personaltäthet inte
ger utrymme till den hanterbarhet som personalen önskar, vilket leder till minskad
delaktighet/ meningsfullhet och begriplighet för  personalen.  Min reflektion är att personalen
har en känsla av sammanhang när det finns förutsättningar för dem att få använda sina
kunskaper och erfarenheter, vilken personalen har fått genom att ha arbetat inom vård och
omsorg större delen av sina yrkesverksamma år. Dessutom hade alla respondenter en
undersköteutbildning, vilket är en av de visioner som Svenska kommunalarbetarförbundet har
för personalen inom äldreomsorgen. Därutöver arbetar fackförbund för att personalen ska få
en minskad arbetsbelastning och en arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall. Detta
upplever respondenterna att de inte har fullt ut, vilket beror på hjälpmedlens tillgängligheten
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och utformning. Dessa har inte alltid har varit anpassade efter personalens  behov och
förhållanden. Dessa omständigheter har dock, enligt respondenterna, blivit bättre nu mot
tidigare.

Dessutom påverkas personalens arbetsbelastning av den återkommande faktorn –
personaltätheten, som ger effekten att personalen känner en frustation av att inte kunna
genomföra sin egna krav på att göra ett bra arbete. Likaså känner respondenterna  de boendes
krav på att få den vård som de tycker sig behöva, därutöver kommer kraven från ledningen på
besparingar på personalen.
Min reflektion  är att personalen känner att om de hade haft den ”rätta” personalbemanningen
skulle de kunna ge de  boende både den omvårdnad och omsorg som de önskar. Detta kan
tydliggöras med ett citat från en av respondenterna” man hinner med det gör man, men inte
som man vill.”

Skillnader mellan avdelningarna
Det som skiljer avdelningarna mest åt är respondenternas upplevelse av sin  arbetsplats.
Denna arena  ska vara en stödjande miljö för personalens hälsa, där  individen ska  känna att
det finns ett  socialt stöd. Naturligtvis  har det sociala nätverket utanför arbetet även betydelse
för individens hälsa. Den sistnämnda faktorn har jag inte gått djupare in på, utan jag har
koncentrerat mej på respondenternas upplevelser på arbetsplatsen.

Den ena avdelningen uppger genomgående att de har det roligt och skrattar  på arbetet. Här
gör personalgruppen årliga sommarresor som de ser fram emot att göra och som de ”lever
länge på.” Respondenterna såg vikten av att ha en bra gemenskap, vi- känsla och tillit  i
personalgruppen, vilket är faktorer som  ingår i det sociala stödet. Att denna avdelning
upplever att de  har det sociala stödet, beror enligt respondenterna på att de har haft
”tvättstuge- modellen ” som arbetstidsmodell. Under denna period blev personalgruppen mer
eller mindre tvingad att pratat med varandra  för att kunna  förstå varandra och därmed kunna
bekräfta  och förstå varandras önskemål. Att kunna planera sin arbetstid är något som denna
avdelning såg stora fördelar med, därför såg de fram emot att få börja med time- care. Denna
arbetstidmodell skapar möjligheter för personalen att få  en känsla av egenkontroll, genom att
personalen själva kan vara med och påverka sin egen arbetstid. Likaså skapar denna
arbetstidsmodell möjligheter till  att alla i personalgruppen kan träffas och arbeta tillsammans,
vilket kan skapa en ökad trivsel och vi- känsla på avdelningen, vilket i sin tur kan ge en ökad
känsla av arbetstillfredsställelse.
Denna avdelning har haft många vikarier. Genom detta så har det kommit många nya ansikten
till avdelningen som inte känner till hur den ordinarie personalen brukar arbeta. För att
arbetsgruppen ska arbeta mot samma mål och trivas tillsammans, anser jag att det är  viktigt
att frågor om etik och moral kommer upp på arbetsplatsträffar. Hur ska vi arbeta? På vilket
sätt blir det bästa?  Hur ett arbete ska utföras har  vi alla vår  egen bild av. Frågan är om det är
en självklarhet att vi alla har samma bild! Därför tror jag att det är viktigt att prata om dessa
frågor på personalmöten när alla i arbetslaget  har möjlighet att träffas för att få information
och alla har möjlighet att kunna säga sina åsikter. Därigenom kan arbetslaget öka vi- känslan
och tryggheten om hur arbetet ska utföras på denna arbetsplats. Personalens känsla av
sammanhang kan även stärkas genom att individen får möjlighet att kunna påverka och
därmed  känna sig delaktig i arbetet, vilket leder till  ökad begriplighet och hanterbarhet för
individen i  sitt arbete. Speciellt viktigt anser jag att detta är när mycket  personal är  i omlopp
på avdelningen och när gruppens vi- känsla behöver  stärkas.
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På denna andra avdelningen är  gruppsammanhållningen bättre nu än vad den hade varit
tidigare, men det finns möjligheter att den kan bli ännu bättre. Mycket har vunnits genom att
personalen har börjat prata och fråga varandra mer om förslag på lösningar av problem och
bekymmer, genom att ha en kommunikativ dialog med  varandra i arbetslaget.
Respondenterna i  detta arbetslag ansåg inte att det fanns några fördelar med att träffas privat.
De upplevde att de var nöjda med den bekantskapskrets som de hade utanför arbetet. Vad
denna arbetsgrupp missar är bland annat att få ta del av varandras egenskaper och kunskaper
som aldrig finns utrymme för att ta fram i arbetet, vilket kan ge nya sidor av individerna i
gruppen. Detta kan leda till en ökad trygghet och trivsel i arbetet. Denna arbetsgrupp har ej
haft vikarier, vilket jag tror har haft stor betydelse för detta arbetslag. De har därmed kunnat
arbeta sig upp till den nivå av gruppsammanhållning som de har idag. Nu är gruppen stabilare
och genom att börja med time- care tror jag att gruppkänslan kommer att stärkas ytterligare
eftersom alla i arbetslaget då får möjlighet att arbeta tillsammans, vilket kan leda till en ökad
trivsel och arbetstillfredsställelse på arbetet.

Hälsofrämjande verksamhet
En hälsofrämjande verksamhet syftar till att förbättra individens och gruppens hälsotillstånd,
enligt Ewles och Simnett (1994). Detta anser jag att denna kommun har satsat på genom att ha
tre olika tjänster som bland annat har till arbetsuppgift att arbeta för personalens hälsa, genom
olika infallsvinklar. De tjänster jag syftar på är kommunens äldreomsorgschef,
personalkonsulenten och kompetensutvecklaren. Genom dessa insatser finns det enligt mej
förhoppningar att  personalens hälsa kommer att stärkas. En annan faktor som kommunen har
tagit till som kan påverka personalens hälsa är arbetstidsmodellen time- care. Den ger
personalen möjligheter att påverka sin egen vardag och skapar möjligheter för personalen att
lära känna varandra bättre i personalgruppen och därmed kan personalens
arbetstillfredsställelse och trivsel  stärkas. Min förhoppning är att personalen ska få uppleva
en ökad respons på sitt engagemang i arbetet, från arbetsledning. Detta är något som
personalen saknar och dessutom kan responsen stärka personalens upplevda hälsa och trivsel
på sitt arbetet. Vi är varandras arbetsmiljö, därför är det  av vikt att vi ser varandra och stärker
varandra. Enligt respondenterna kan personalens arbetstillfredsställelse stärkas genom att få
ökad ”pysseltid” för att hinna göra det där ”lilla extra” för de boende, vilket kan ge livskvalité
för de äldre. Om arbetsplatsen inte är bra, skapas det ingen ork eller  vilja att arbeta
arbetstiden och arbetsåren ut. Om ingenting görs kan detta, enligt  beräkningarna som är
gjorda av SCB om vårt framtida pensionärs antal i landet och regeringens utredning om det
ökade antalet sjukskrivningar (SOU 2002:5), ge konsekvenser för vårt samhälle i framtiden..
Det  arbetsgivaren kan göra redan nu är att skapa och bevara bra arbetsplatser som den
nuvarande personal vill arbeta i och som personalen stanna kvar i. Därmed ökar även
sannolikheten att individer som ska bli framtidens personal vill komma och söker sig just till
denna ” bra arbetsplatsen”, där personalen upplever sig ha både trivsel och
arbetstillfredsställelse.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Jag tänkte börja med att ställa ett antal frågor till dej angående din arbetsplats och om hur du
tycker en ”god arbetsplats ” ska vara, och i slutet av intervjun finns det möjlighet att ta upp
något utöver det jag har frågat
Det du säger till mej, får ingen annan reda på att just du har sagt.

� Bakgrund.
-    ålder
- anställningstid
- anställningsform, arbetstid i %
- familjesituation

� Har ni börjat med att göra era egna arbetsscheman?
- Ser du några fördelar / nackdelar att göra era egna scheman?

� Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut för dej.

� Vad ingår i dina arbetsuppgifter, finns det tydliga mål för vad du förväntas klara / göra?

� Känner du att det finns krav/ förväntningar från de boende, arbetskamraterna,
arbetsledaren eller organisation en på ditt arbete?

� Känner du att du har egna krav på dej själv som du ska göra / klara, för att göra ” ett bra
arbete”?

� Vad innerbär det för dej, att göra ett ”bra arbete”

- Har kraven/ förväntningarna ändrats för dej under din anställningstid ?
 Är det till det något positivt / negativ ?

� Hur upplever du ditt arbete, känner du att du är;
-   Delaktighet-  har du en känsla av att du kan påverka ditt egna arbete?
- Hanterbarhet- att du har förmåga att hantera / kan möta kraven från både

arbetskamraterna, från de boende och från din arbetsledning.
- Meningsfullhet – känner du ett engagemang och intresse i det arbete du utför.
- Känner du att du  får en Arbetstillfredsställelse utav ditt arbete ?

� Hur upplever du att gruppsammanhållningen är på arbetet?
- Tycker du att det finns en  ”vi – känsla” i arbetsgruppen?

-    Känner du att får uppmuntran och stöd från dina arbetskamrater/   arbetsledning när du
behöver det ?

- Känner du att du har fått känslan av att du ”duger ”som du är, och att du inte är sämre än
någon annan ?
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- Känner du att du kan få råd och förslag från dina arbetskamrater/ arbetsledning, när du
behöver det för att klara /lösa / hantera en situation?

- Känner du att kan få konkret hjälp från dina arbetskamrater/ arbetsledning i form av
avlastning när du behöver det ?

- Är det vanligt att din arbetsgruppen blir tillfrågat och får möjligheter till att  lösa problem
som ni hamnar i, eller är det andra som löser  problemen åt er utan att tillfråga er ?

- Vilken ”typ” av problem blir din ” arbetsgrupp” tillsagd att lösa problem ?

� Har du kontakt med någon av dina arbetskamrater på din fritiden?

� Hur är din kontakt med din arbetsledare och närmaste chef ?

� Har ni arbetsplatsträffar?
- Hur ofta har ni det ?
- Vad är syftet med dessa träffar?
- Tycker du att alla får möjlighet att komma till tals ?
- Känner du att du och dina medarbetare kan yttra sig fritt utan risk för repressalier ?
- Behandlas alla idéer och uppslag som värdefulla?

� Vad är det som gör en arbetsplats till en ”bra” arbetsplats ?
- Hur skall man göra för att skapa / bevara den ”goda arbetsplatsen” ?
- Vad har ni på denna arbetsplats som du tycker är bra?
- Vad tycker du att ni som kan bli bättre på ?

� Trivs du på arbetet?
- Vad är det som gör att du gör det?

� Har du rekommenderat någon att söka arbete här?
- varför/ varför inte?

� Vad är det som göra att personalen blir sjuka?

� Vad är det som gör att personalen håller sig friska?

� Tränar du något?

Nu har jag inga fler frågor . Har du något som du vill att ta upp eller fråga om innan vi
avslutar intervjun?
Tack, för att du ställde upp på denna intervju.
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