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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns skillnader i hur personalen på ett in-

traprenadstyrt äldreboende upplever sin arbetssituation samt omsorgen kring den enskilde, 

jämfört med personalen på ett icke intraprenadstyrt äldreboende. Fokus har varit aspekterna 

styrning, delaktighet och inflytande. Studien genomfördes inom Gällivare kommun, på tre 

olika äldreboenden, varav en intraprenad, med hjälp av semistrukturerade intervjuer och en 

enkätundersökning. En intraprenad drivs inom företaget enligt företagets regler och riktlinjer, 

dock ansvarar intraprenaden för budgeten, personalansvaret och andra beslut kring verksam-

heten. Intraprenader har en kultur som uppmuntrar till att personalen ska vara delaktiga och ha 

inflytande på arbetsplatsen. Resultatet visade att den upplevda trivsel på arbetsplatsen hängde 

ihop med vilken grad av delaktighet, inflytande samt vilket ledarskap som fanns på arbetsplat-

sen. Personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet, där trivseln bland personalen var bäst, 

upplevde att de hade stora möjligheter till att vara med och påverka i olika beslut på arbets-

platsen. På det boende där personalen trivdes sämst, upplevde personalen att de inte hade möj-

lighet till inflytande och delaktighet i den mån de önskat. Slutsatsen var att personalens trivsel 

påverkades av vilken grad av delaktighet, inflytande och ledarskap som rådde på arbetsplat-

sen.  
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Inledning 

Idag lever vi längre än vad vi gjorde för 20 år sen, förskjutningen på ålderstrukturen mot hög-

re åldrar för med sig ett större behov av äldreomsorg och sjukvård (socialdepartementet, 20-

05-2013). Antalet anställda inom äldreomsorgen har reducerat med åren trots att mängden 

arbete inte har minskat. I Sverige råder det en hög personalomsättning inom äldreomsorgen 

och det finns svårigheter att rekrytera ny personal (socialstyrelsen, 20-05-2013). Idag finns 

det både privata och kommunala äldreboenden och intraprenader har blivit en allt vanligare 

driftsform inom kommunen. Organisationskulturen väckte mitt intresse i samband med mitt 

inträde i arbetslivet, vad är det som gör att personalen trivs bättre och stannar på vissa arbets-

platser än andra? Därför blev organisationskultur en del av mitt uppsatsämne då jag anser att 

ett gott ledarskap och en stark kultur är en viktig del för att personalen ska trivas på arbets-

platsen. 

Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för bakgrunden till arbetet. I bakgrunden presenteras först en medar-

betarundersökning som Gällivare kommun genomför vartannat år därefter följer en förklar-

ing på vad intraprenad står för och hur den fungerar samt hur ett intraprenadstyrt äldrebo-

ende i Gällivare kommun styrs. Avslutningsvis redovisas en definition av de begrepp som an-

vänds i arbetet.    

Medarbetarundersökning 2011 

Gällivare kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning för alla anställda, som 

undersöker hur de anställda upplever sin arbetssituation. Utifrån medarbetarundersökningen 

som gjordes 2011, valdes de tre olika äldreboendena ut, dessa kommer att jämföras i denna 

studie. Det finns bara en intraprenad inom äldreomsorgen i Gällivare kommun, därför var 

denna på förhand redan vald. De två andra äldreboendena valdes ut utifrån hur personalen 

hade svarat i medarbetarundersökningen 2011 med anseende på upplevelse av trivseln på ar-

betsplatsen, där personalen på ett av äldreboenden upplevde dålig trivsel och det andra upp-

levde bra trivsel. 

  

Resultatet av medarbetarundersökningarna som Gällivare kommun genomför vartannat år, 

visar en nulägesbild av hur personalen upplever sin arbetssituation och fungerar som ett red-

skap som beskriver vilka förbättringsområden som finns. På enhetsnivå delges resultatet an-
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svarig chef som beslutar vilka åtgärder som bedöms viktiga utifrån resultatet av medarbetar-

undersökningarna(Gällivare kommun, 2013).   

Enligt resultatet av medarbetarundersökningen som gjordes 2011, upplevde personalen på det 

intraprenadstyrda äldreboendet inom Gällivare kommun att de generellt trivdes mycket bättre 

på sin arbetsplats, än vad personalen på de övriga äldreboendena gjorde. Detta väckte min 

nyfikenhet, vilket resulterade i att jag ville undersöka vad som kunde ligga till grund för resul-

tatet av medarbetarundersökningen 2011. Hur kommer det sig att personalen trivdes mycket 

bättre på det intraprenadstyrda äldreboendet, än vad de gjorde på de andra och hur påverkar 

detta omsorgen kring den enskilde? Studien kommer att utgå från hur personalen ser på ledar-

skap, delaktighet, inflytande och omsorgen om den enskilde, för att analysera om dessa fakto-

rer har en påverkan på resultatet från medarbetarundersökningen 2011.   

Utifrån medarbetarundersökningen 2011 valdes sex olika parametrar ut som skulle samman-

fatta personalens trivsel. Tre av dessa parametrar var hur personalen upplevde sin arbetsmiljö 

och ledarskapet på arbetsplatsen samt om personalen ansåg att deras arbetsplats var attraktiv. 

De tre sista parametrarna var om personalen ansåg att det fanns tydliga mål på arbetsplatsen, 

hur personalen upplevde arbetsinnehållet och trivseln generellt och slutligen hur nöjda de an-

ställda var med arbetet som helhet. De två boenden som jag slutligen valde för studien upp-

levde personalen att de hade den sämsta respektive det bästa värdet i flest frågor angående 

trivsel i medarbetarundersökningen 2011 vilket visas i figurerna 1-6  i bilaga 1.  

Socialtjänstlagen 

I detta avsnitt presenteras socialtjänstlagen som ligger till grund för hur kommunen ska arbe-

ta med äldreomsorgen. Kommunen är skyldiga att följa socialtjänstlagen i sitt arbete.  

I Socialtjänstlagen (2001:453) står det att varje kommun svarar för socialtjänsten som finns 

inom dess område. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att den enskilde till-

handahåller den omsorg och det stöd som de behöver. Kommunen är skyldig att inrätta sär-

skilda boendeformer för äldre människor som behöver särskilt stöd. I socialtjänstlagens 

(2001:453) femte kapitel 4§ står det,  

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möj-

lighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra.  
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Intraprenad 

I början av 1990-talet var det vanligt att organisationer valde att använda sig av entreprenad-

företag, för att ta hand om vissa arbetsområden, vilket möjliggjorde att de kunde satsa på 

kärnverksamheten och på så vis minska utgifterna. Än idag är det vanligt att organisationer 

använder sig av entreprenader. En driftsform som liknar entreprenad, som fick mycket upp-

märksamhet i mitten av 1990-talet, är intraprenad. Intraprenad kan liknas vid entreprenad, 

skillnaden är att intraprenaden bedrivs inom organisationen (Antoncic & Hisrich 2003).  

En intraprenad kan beskrivas som att en grupp anställda inom en organisation väljer att star-

ta en egen organisation inom organisationen. Intraprenaden förhåller sig till huvudorganisa-

tionens grundregler och övergripande beslut. Inom en del vinstdrivande företag kan kraven 

för att starta en intraprenad vara att intraprenaden måste vara inom ett arbetsområde som inte 

finns inom huvudorganisationen eller att huvudorganisationen väljer att ett arbetsområde får 

bli en intraprenad (Antoncic & Hisrich 2003). Att driva en intraprenad inom kommunal 

verksamhet skiljer sig inte så mycket från att driva en intraprenad inom privat sektor. Den 

stora skillnaden är att organisationer inom den privata sektorn har större fokus på den eko-

nomiska vinningen (Stough och Haynes 2008). Inom den kommunala sektorn har intrapre-

naden på samma sätt som i den privata sektorn ansvaret över budgeten, personalen och verk-

samheten. Intraprenader inom den kommunala sektorn måste förhålla sig till de lagar, avtal 

och policies som gäller för övriga enheter som har liknande verksamhetsområde inom för-

valtningen (Kiruna kommun, 2013).  

Intraprenad inom Gällivare kommun 

Det intraprenadstyrda äldreboendet har styrts i intraprenadform sen 2005. Det intraprenads-

tyrda äldreboendet i Gällivare kommun måste likt de andra äldreboendena förhålla sig till de 

riktlinjer, policyer och lagar som finns inom området. Intraprenaden har samma uppdrag som 

de övriga äldreboendena och har samma förutsättningar och budget som de övriga. Enhetsche-

ferna på det intraprenadstyrda äldreboendet har inte äldreomsorgschefen som chef, vilket de 

andra enhetscheferna har. De rapporterar istället direkt till nämnden för att visa att uppdraget 

följs. M, Jonsson (personligt samtal, 29:e april 2013).  

Begreppsdefinition 
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I detta avsnitt definieras begrepp som används löpande i arbetet samt vilken innebörd be-

greppen har i arbetet. Begreppen är den enskilde, ledning, delaktighet och inflytande. Defini-

tionen av begreppen kommer från olika källor.    

Den enskilde: Dahlberg och Vedung (2001) definierar brukare enligt följande ” Slutmottagare 

av offentlig nyttighet (service eller vara) som får en service genom tilldelning”(a.a.,s.21). Gäl-

livare kommun har beslutat att inte använda begreppet brukare utan använder istället begrep-

pet den enskilde. I detta arbete innefattar den enskilde personer som är permanent boende på 

äldreboenden.  

Ledning: Wolven (2000) tar upp fyra gemensamma element som sammanfattar olika ledar-

skapsstilar, dessa är process, inflytande/påverkan, gruppkontext och måluppfyllelse. Ledar-

skapsbegreppet definieras som ett förlopp där en individ påverkar en grupp av individer för att 

tillsammans uppnå ett gemensamt mål. I detta arbete kommer ledarskap att innefatta chefens 

arbete på arbetsplatsen.   

Delaktighet : Theorell (2003) beskriver delaktighet som det beslutsutrymme som de anställda 

har, när det gäller att påverka vad som ska göras samt hur detta ska utföras. I detta arbete in-

nefattar delaktighet personalens möjlighet till information kring beslut rörande organisatio-

nens övergripande mål och visioner.    

Inflytande: Enligt Theorell (2003) är inflytande ett begrepp som kräver delaktighet och dialog 

men också att personalledningen och medarbetarna har ett stort engagemang. Utgångspunkten 

handlar om individens möjlighet till kontroll över sin egen arbetssituation. Att de anställda har 

möjlighet att vara med och påverka och fatta egna beslut som rör arbetssituationen. I detta 

arbete innefattar inflytande vilken möjlighet personalen har att påverka sin arbetssituation.      

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns skillnader i hur personalen på ett in-

traprenadstyrt äldreboende upplever sin arbetssituation samt omsorgen kring den enskilde, 

jämfört med personalen på två icke intraprenadstyrt äldreboende. Fokus ligger på aspekterna 

styrning, delaktighet och inflytande. Följande frågeställningar ska besvaras.   

Frågeställningar 

 Hur upplever personalen på de olika äldreboendena trivseln på sin arbetsplats samt skiljer 

sig detta mellan ett intraprenadstyrt respektive ett icke intraprenadstyrt äldreboende?    
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 Hur upplevs ledarskapet av personalen på de olika äldreboendena samt skiljer sig le-

darskapet mellan ett intraprenadstyrt respektive ett icke intraprenadstyrt äldreboende?   

  

 Hur upplever personalen på de olika äldreboendena möjligheten till att vara delaktiga i 

beslut som rör deras arbetssituation samt skiljer sig personalens delaktighet mellan ett 

intraprenadstyrt respektive ett icke intraprenadstyrt äldreboende? 

 

 Hur upplever personalen på de olika äldreboendena sitt inflytande över arbetet samt 

skiljer sig personalens inflytande mellan ett intraprenadstyrt respektive icke intrapre-

nadstyrt äldreboende?  

 

 Hur upplever personalen på de olika äldreboendena omsorgen om den enskilde samt 

skiljer sig personalens syns på omsorgen mellan ett intraprenadstyrt respektive ett icke 

intraprenadstyrt äldreboende? 

Teoretisk utgångspunkt  

I detta avsnitt redovisas arbetets teoretiska utgångspunkter. Först redovisas Herzbergs ar-

betsmotivationsmodell, därefter en teori om vilken påverkan inflytande och delaktighet har på 

personalen, en modell om utvecklande ledarskap och avslutningsvis en teori om hur persona-

lens arbetsmiljö påverkar vårdkvalitet.  

Herzbergs arbetsmotivationsmodell         

Hög arbetstillfredsställelse   påverkas av Motivationsfaktorer 

             -Framgång 

             -Ansvar   

             -Erkännande 

             -Prestation 

Acceptabel arbetstillfredsställelse         

Låg arbetstillfredsställelse   förhindras av Hygienfaktorer 

             -Arbetsledning 

             -Personalpolitik 

             -Lön   

             -Fysisk miljö 

 

          

Figur 1. Figuren visar Herzbergs arbetsmotivationsmodell. Källa:Wolvén, 2000, s. 174 

Herzberg skiljer i sin modell mellan hygienfaktorer / yttre faktorer och motivationsfaktorer/ 

inre faktorer. Hygienfaktorer innefattar bland annat ledarskap, sociala relationer och arbets- 
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och miljöbetingelser som trivsam arbetsmiljö. Företaget kan förhindra att medarbetarna upp-

lever låg arbetstillfredsställelse genom att uppfylla hygienfaktorerna, vilket därmed också 

underlättar motivationsprocessen. Att uppfylla hygienfaktorerna leder inte till en hög arbets-

tillfredsställelse och motivation, utan enbart till minskad vantrivsel. Tillfredsställelse och mo-

tivation åstadkoms i stället genom motivationsfaktorer. Motivationsfaktorerna innebär bland 

annat att arbetsuppgifterna bör anpassas efter personalens intressen, ambitioner samt kapaci-

tet. Det är viktigt att cheferna uppmuntrar personalen till eget ansvarstagande och ger möjlig-

het till att vara med att påverka sitt arbete tillsammans med ledningen (Wolvén, 2000). 

 

Ingela Thylefors (2004) fann i sin studie som handlade om inflytande, delaktighet och egen-

kontroll, att det fanns ett samband mellan anställda som hade ett stort inflytande över deras 

arbete och vilken hälsa de hade. Personer som hade ett stort inflytande och möjlighet till del-

aktighet på arbetsplatsen löpter mindre risk för stress, ohälsa och arbetsrelaterade fysiska och 

psykiska symtom. Ett stort inflytande och delaktighet bland personalen hade en rad positiva 

följder, exempelvis, psykiskt välmående, lägre sjukfrånvaro, motivation och engagemang 

bland medarbetarna (Thylefors, 2004). 

 

Utvecklande ledarskap har tre kännetecken, det första är föredömligt handlande som bygger 

på värdegrund och handlar om etik och moral. Föredömligt handlande handlar även om att 

vara en förebild där chefens ord och handlingar är viktiga där chefen har ett ansvar att lösa 

organisationens uppgift. Det andra kännetecknet är personlig omtanke och bygger på att leda-

ren ger stöd och feedback till sina medarbetare. Det sista kännetecknet är att ledaren är inspi-

rerande och motiverande mot sina anställda, vilket innebär att ledaren uppmuntrar delaktighet 

och kreativitet bland de anställda och låter dem ta ett större ansvar. Ett utvecklande ledarskap 

gynnar både den individuella utvecklingen samt organisationens resultat (Granberg, 2008).  

 

Inom äldreomsorgen ligger ofta största fokus på vårdkvaliteten när organisationen ska kvali-

tetssäkra och mycket sällan på personalens arbetsmiljö. För att få en långsiktig vårdkvalitet 

förutsätter det att personalen mår bra. Personalen är en förutsättning för god vårdkvalitet och 

en bra arbetsmiljö underlättar vid framtida rekryteringar och få befintlig personal att stanna 

kvar. Att främja arbetsmiljön så att personalen trivs, leder till att personalen blir mer motive-

rade, vilket märks på vårdkvalitet (Folkhälsoguiden, 16-05-2013).   
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning inom området intraprenad. Den tidigare forsk-

ningen lyfter hur intraprenadskap påverkar personalen och företaget.  

Shabana (2010) skriver i sin artikel att intraprenadskap blir mer och mer populärt. Genom att 

använda sig av intraprenadskap så gynnas innovation och nytänkande i organisationen. De 

anställda har möjlighet att skapa nya idéer och riktlinjer, samt att deras idéer och förslag in-

förlivas oftare än i andra organisationer. Cheferna inom intraprenader har lättare att ta nya 

beslut, de behöver inte fråga om lov vid förändringar och beslutsprocessen påskyndas.  

Ledarskapet i en intraprenad karakteriseras av att chefen är uppmuntrande, lyssnar och tar 

tillvara på de anställdas idéer. Det är viktigt att klimatet är ett stöttande på arbetsplatsen, så att 

alla vågar och har möjligheter att lyfta och utveckla sina idéer (Shabana, 2010). Shabana 

(2010) menar att en intraprenad inte får vara hierarkiskt uppbyggd, då hierarkier gör att per-

sonalen som inte har ledande befattningar, har svårt att komma med idéer och förslag och har 

inte samma möjlighet att påverka. 

Felicio, Rodrigues och Caldeirinha (2012) skriver i sin artikel att intraprenadskap är ett sätt att 

stärka organisationen med nya idéer. Intraprenader ser sin personal som en stor resurs och 

använder deras idéer och förslag i stor utsträckning. Felicio m.fl. (2012) undersökte i sin arti-

kel om intraprenadskap har en positiv påverkan på ekonomisk prestation, produktivitet och 

tillväxt för organisationen. Slutsatsen blev att intraprenadskap påverkar prestationen positivt 

på organisationerna vilket i sin tur påverkar produktiviteten, den ekonomiska prestationen och 

tillväxten. Genom att personalens idéer och förslag bemöttes positivt så ledde detta till att 

organisationen blev mer innovativt och att produktiviteten ökade ( Felicio mfl 2012).  

Abraham (1997) liknar intraprenadskap med individualism. Hon menar att det finns goda 

möjligheter att arbeta individualistiskt inom en intraprenad. Personalen har möjlighet att indi-

viduellt komma med idéer som senare diskuteras i grupper. Den anställde har ledarens stöd 

och vågar därför lyfta upp sina egna idéer. Intraprenadskap är organisationens egna entrepre-

nadskap (Abraham 1997).  

Karim, Malekmohamadi, Daryani och Rezvanfar (2010) diskuterar i sin artikel vilken inver-

kan som intraprenad har på de anställda. Karim m.fl. (2010) jämfört ovan i sina undersök-

ningar att företag som tillämpar en hierarkisk ledarstil ofta har problem med att involvera per-

sonalen i olika beslut. Intraprenadskap leder i många fall till att företaget vågar ta större ris-
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ker. Det är även lättare för personalen att lyfta nya idéer då ledningen är öppen och har en 

öppen kommunikation med de anställda (Karim m.fl 2010). 

David Elloy (2012) skriver i sin artikel vikten av personalens inflytande på arbetsplatsen. 

Hans studier visade att personal som har inflytande kring beslut som rör deras arbetssituation, 

ofta blir motiverade i arbetet.     

METOD 

I detta avsnitt presenteras vilka tillvägagångssätt som har använts i arbetet. Först följer en 

presentation av enkätundersökningen därefter presenteras intervjustudien. Undersökningsfo-

kus och urval, datainsamling och databearbetning redovisas separat för enkätundersökningen 

och intervjustudien. Efter detta presenteras validiteten och reliabiliteten av enkätundersök-

ningen och intervjustudien. Näst sist presenteras vilka etiska aspekter som har tagits i beakt-

ning i arbetet. Avslutningsvis redovisas en metoddiskussion där problem kring studien disku-

teras.    

Detta arbete bygger på en kvantitativ enkätstudie samt en kvalitativ intervjustudie. Dessa två 

datainsamlingsmetoder har kombinerats för att med hjälp av den kvantitativa enkätstudien 

uppnå en allmän beskrivning av fenomenet som studeras. Genom den kvalitativa intervjustu-

dien uppnås en djupare förståelse och kunskap kring det problemområde som undersöks i ar-

betet (Bryman, 2002). Anledningen till att de två icke intraprenadstyrda äldreboendena valdes 

utifrån ett där personalen upplevde sin trivsel bra respektive dåligt, var för att kunna jämföra 

boendena emellan. Ett intraprenadstyrt boende drivs på ett annat sätt än ett icke intraprenads-

tyrt äldreboende, därför ansåg jag att det var viktigt att ta med ett boende där personalen triv-

des bra respektive dåligt för att se om det var intraprenaden i sig som gjorde att personalen 

trivdes bra, eller om det var sättet som enhetscheferna styrde arbetsplatserna.  

Boendena namnges i arbetet som boende ett, icke intraprenadstyrt äldreboende där personalen 

trivdes bra, boende två är de äldreboende där personalen trivdes sämst och slutligen intrapre-

naden.  

Kvantitativ enkätstudie 

Mätprocessen i den kvantitativa forskningen innebär att forskaren vill få fram indikatorer på 

de föreställningarna som är aktuella (Bryman, 2002). I denna uppsats är en del av syftet att 
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undersöka den generella bilden av ämnet, vilket uppnås genom en kvantitativ forskningsme-

tod.        

Undersökningsfokus/ Urval 

Enkäten skickades ut till all tillsvidareanställd personal som arbetar med vård och omsorg om 

den enskilde, på de tre utvalda äldreboenden inom Gällivare kommun, vilket totalt var 110 

personer. När jag valde ut de två äldreboendena så gjordes ett stratifierat urval, vilket innebär 

den studerade populationen har delats in i delar så att urvalet med lämplig fördelning har 

styrts så att varje del bidrar till det forskaren vill studera (Bryman, 2002). Det fanns tre krite-

rier, ett av boendena skulle vara en intraprenad, det andra var två icke intraprenadstyrda äld-

reboende där personalen upplevde trivseln på arbetsplatsen bra respektive dålig. Det finns 

enbart ett intraprenadstyrt äldreboende inom Gällivare kommun och där upplevde personalen 

att de trivdes bra på sin arbetsplats (se bilaga 1). Urvalet var alla äldreboenden i Gällivare 

kommun som hade liknande arbetsuppgifter som det intraprenadstyrda äldreboendet och val-

des ut utifrån vilka som enligt medarbetarundersökningen 2011 (se bilaga 1) upplevde att de 

trivdes bra (se bilaga 1) respektive mindre bra (se bilaga 1).  

Datainsamling 

För att minimera oklarheter kring enkäten utfördes en pilotstudie, där enkäten skickade ut till 

en grupp personer för att säkerställa att enkätfrågorna var nog tydliga och uppfattades på rätt 

sätt. Enligt Patel och Davidson (2003) används en pilotstudie med fördel för att pröva huruvi-

da ett visst upplägg fungerar.  

 

Enkäten gjordes i enkätprogrammet Defgo och bestod av slutna frågor där respondenterna 

besvarade de olika påståendena med hjälp av en femgradig skala samt ett kommentars fält där 

respondenterna hade möjlighet att skriva kommentarer. Ett betydde att respondenten höll med 

påståendet fullständigt och fem att de inte alls höll med påståendet , det fanns även ett alterna-

tiv för vet ej (se bilaga 3). Användning av slutna frågor underlättar kodningen av svaren och 

databearbetningen. För att undvika missförstånd fanns det tydliga instruktioner om hur re-

spondenterna skulle besvarar påståendena (se bilaga 4). Enligt Bryman (2002) är det en fördel 

om forskaren skickar ut ett tydligt informationsbrev som förklarar syftet med undersökningen 

samt instruktioner till hur enkäten ska besvaras.  Ett informationsbrev skickades ut måndagen 

den 8:e april där jag presenterade mig och anledningen till undersökningen, två dagar innan 

själva enkäten skickades ut. Enkäten skickades ut onsdagen den 10:e april, med enkäten med-
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följde ett informationsbrev, som beskrev hur respondenterna skulle besvara enkäten. Måndag 

15:e april skickades en påminnelse ut, för att svarsfrekvensen skulle öka. Enligt Bryman 

(2002) är det en fördel om forskaren skickar ut en påminnelse till respondenterna då sista 

svarsdag närmar sig för att öka svarsfrekvensen.    

Respondenterna hade till en början en vecka på sig att besvara enkäten, till onsdagen den 17:e 

april, vilket framkom i informationsbrevet. När sista svarsdag hade passerat hade var svars-

frekvens enbart på 25%. Därför förlängdes svarstiden med ytterligare en vecka, till onsdagen 

den 24:e april, i hopp om att få en högre svarsfrekvens. I samband med att svarstiden förläng-

des, skickade ett meddelande via e-post till respondenterna som mottagit enkäten och medde-

lade att svarstiden hade förlängts och påpekades vikten av att de svarade på enkäten. Ett mail 

skickades ut till enhetscheferna för att de skulle påminna sina anställda att besvara enkäten. 

När intervjuerna utfördes besökte jag de olika boendena, och påminde även då de anställda att 

besvara enkäten. Måndag den 22:a april, två dagar innan sista svarsdag skickades ytterligare 

en påminnelse ut för att få en bättre svarsfrekvens. 

Databearbetning  

Efter de två veckorna som respondenterna haft på sig att besvara enkäten hade 58 personer 

besvarat enkäten vilket gav svarsfrekvensen 53% . På boende ett hade 27personer besvarat 

enkäten, 16 personer besvarade enkäten på boende två och på det intraprenadstyrda äldrebo-

endet besvarade 12 personer enkäten. Svarsfrekvensen på 53% är enligt Bryman (2002) 

knappt godkänt. Jag anser dock att den låga svarsfrekvensen kompletteras av de sex intervju-

erna som har genomförts. Den låga svarsfrekvensen är något som har funnits i åtanke då ana-

lysen har utförts, jag har varit medveten om att resultatet kunde ha varierat om svarsfrekven-

sen hade varit högre. Enkäten kan ha besvarats av en grupp respondenter som har avvikande 

åsikter från resterande personal på arbetsplatsen. 

   

Enkäterna sammanställdes i enkätprogrammet Defgo, där svarsfrekvensen angavs i procent-

satser men även hur många personer som hade besvarat frågorna samt om det fanns något 

bortfall. I de frågor där bortfallet var stort, har jag diskuterat i analysen vad det kan ha berott 

på. Bortfallet redovisas under varje fråga i resultatdelen. Resultatet från Defgo gjordes till 

figurer och tabeller i Excel, där respondenternas svar sorterades efter vilken arbetsplats de 

arbetade på. Detta gav ett underlag för hur personalen på de olika arbetsplatserna hade besva-

rat påståendena. Resultatet av enkäterna och intervjumaterialet utgjorde tillsammans data. I 
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analysen studerades det om det fanns skillnader och likheter i hur personalen vid de tre olika 

arbetsplatserna hade besvarat frågorna.  

Kvalitativ intervjustudie 

Undersökningsfokus/ Urval 

Vid intervjustudien valdes sex personer ut från de olika äldreboendena, två personer från varje 

arbetsplats. Kravet var densamma som vid enkätstudien, personerna skulle ha en tillsvidarean-

ställning, detta för att vända sig till samma urvalsgrupp. Personerna valde jag utifrån ett 

slumpmässigt urval, detta för att alla anställda skulle ha samma chans till att medverka (Bry-

man, 2002).  

Enhetscheferna skickade en lista på alla tillsvidareanställda. Namnen på de tillsvidareanställda 

placerades i en lista, utan inbördes ordning. Av dessa listor gjordes ett slumpmässigt urval och 

var femte person valdes ut på två av boendena och var tionde person på det tredje boendet. 

Anledningen till att jag valde var femte person på två av boendena och var tionde på det tredje 

var att det tredje boendet hade fler anställda än de andra två. Utifrån att var femte eller var 

tionde person valts ut så fick blev det slutligen namn på tio personer från vardera äldreboende, 

som skickades till enhetscheferna för att de skulle välja ut två personer för intervju. Anled-

ningen till att namnen på dessa tio personer skickades till enhetscheferna var att de skulle frå-

ga sin personal om de kunde ställa upp på en intervju, då intervjun var frivillig, samt för att 

det skulle passa schemamässigt för personerna att bli intervjuade. Jag är medveten om att che-

fernas inverkan i valet av intervjupersoner kan ha påverkat resultatet. Cheferna kan ha valt 

personer efter vilka åsikter de har eller vilken relation de har till chefen och inte vågade ge 

kritik. Under intervjutillfällena upplevde jag att intervjupersonerna vågade säga både ris och 

ros om sin arbetsplats, vilket kan tyda på att resultatet av intervjuerna är sanningsenliga.       

Datainsamling 

För att få fram respondenternas bild och undvika att styra svaren var intervjuerna semi- struk-

turerade. Genom att använda sig av semi- strukturerade intervjuer fanns det teman som berör-

des, detta för att inte sväva iväg från frågorna som ställdes i enkätstudien. Frågorna som ställ-

des vid intervjuerna liknade frågarna som ställdes i enkätundersökningen, skillnaden var att 

intervjufrågorna var öppnare än i enkätundersökningen. Respondenterna skulle få möjligheten 

att besvara frågorna utifrån vilka faktorer de ansåg vara viktiga, vilket enligt Bryman (2002) 

är viktigt. Vid intervjuerna användes en intervjumall, med frågor som ställdes till responden-
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terna (se bilaga 5) detta för att undvika att frågorna såg annorlunda ut vid de olika intervjuer-

na.  

 

Intervjuerna hölls i ett konferensrum eller personalrum på de olika äldreboendena och tog 

mellan 25-40 minuter. De två första intervjuerna på boende ett hölls onsdag den 17:e april, på 

boende två genomfördes intervjuerna onsdagen den 10:e april och på det intraprenadstyrda 

äldreboendet hölls intervjuerna tisdag den 16:e april. Bjørndal (2005) påpekar vikten av att en 

intervjusituation ska präglas av en lugn och bra kontakt samt att intervjuerna bör hållas på en 

neutral plats. Innan intervjuerna började informerades respondenten om vad intervjustudien 

handlade om och frågade om det fanns några frågor. Efter det påpekades att det var frivilligt 

att medverka i intervjun samt om det var möjligt att spela in samtalet för att ha möjlighet att 

gå tillbaka i efterhand. Fem av sex intervjuer fick tillåtelse att spelas in.  

Under intervjuerna antecknade jag, detta för att komma ihåg saker som respondenten nämnde, 

för att ha möjlighet att gå tillbaka till detta senare och ställa följdfrågor. Vid intervjuerna för-

sökte jag visa hänsyn till respondenterna och låta dem tala till punkt för att inte avbryta viktig 

information.  

Databearbetning  

Fem av de sex intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand. Vid intervjun som inte 

spelades in antecknades svaren. För att minimera risken för missuppfattningar och att glömma 

bort svar, gick jag igenom frågorna och anteckningarna direkt efter intervjun och renskrev 

detta medan det var färskt i minnet.  

 

Därefter kodades och kategoriserades materialet. Genom att koda och kategorisera materialet 

togs information som inte berörde syftet bort. Koder och kategorier jämfördes med varandra 

för att finna likheter och skillnader i materialet (Fejes, Thornberg, 2009). Det kodade och ka-

tegoriserade intervjumaterialet jämfördes sedan gentemot enkätmaterialet för att därefter ana-

lyseras. 

Intervjumaterialet presenteras tillsammans med kommentarerna från enkäten, för att säkerstäl-

la respondenternas anonymitet. Detta för att det enbart finns ett intraprenadstyrt äldreboende 

samt att det inte finns så många andra icke intraprenadstyrda äldreboenden. Två intervjuer har 

genomförts på varje äldreboende och cheferna har varit inblandade i urvalet av intervjuperso-
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ner och intervjupersonerna har varit medvetna om att det är chefen som valt ut dem. Om in-

tervjumaterialet hade redovisat separat från enkätundersökningens kommentarer, hade inter-

vjupersonerna pekats ut.  

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och överensstämmelsen i en studie. Resultatet ska inte 

skilja sig åt i någon större utsträckning om exempelvis en grupps attityder mäts flera gånger 

efter varandra (Bryman, 2002). En risk med enkätundersökning är att den inte går att betrakta 

som reliabel innan den blivit besvarad, då utformningen av enkäten kan göra att responden-

terna uppfattar frågorna annorlunda än vad som var tänkt (Patel & Davidsson, 2003). För att 

försäkra att enkätundersökningen höll hög reliabilitet utformades enkäten noga. Enkäten be-

skrevs tydligt samt hur den skulle besvaras. Detta för att påståendena skulle uppfattas på det 

sätt som var tänkt. 

 

För att försäkra att enkäten höll hög reliabilitet läste först min handledare på kommunen samt 

en annan person som var insatt i uppsatsen igenom frågorna och komma med synpunkter. 

Slutligen fick tre utomstående personer i min bekantskapskrets besvara frågorna, därefter ju-

sterades vissa frågor innan enkäten slutligen skickade ut till respondenterna.  

För att minska risken att viktig information gick förlorad spelades intervjuerna in och tran-

skriberade. Detta gav möjligheten att kunna gå tillbaka i intervjuerna om frågetecken i analys-

arbetet uppstod. Genom inspelningarna minimerades risken för missförstånd samt att förlora 

information, vilket ökar uppsatsens tillförlitlighet. (Bryman, 2002)    

Validitet 

Validitet handlar om huruvida forskaren undersöker det begrepp som ska undersökas i studien 

(Bryman, 2002). Jag varit noga att utforma intervjufrågorna och enkätfrågorna för att dessa 

ska besvara mitt syfte. Intervjumaterialet kodades och kategoriserades för att jag skulle ha 

möjlighet att ta bort information som inte berörde uppsatsen syfte.   

 

För att öka studiens trovärdighet har jag försökt beskriva mitt tillvägagångssätt och förklara 

mina val i den mån det har varit möjligt. Detta för att det ska vara möjligt för andra personer 

att göra samma studie som mig och få liknande resultat (Bryman, 2002).  
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Etik 

Det finns fyra etiska principer som är viktiga för forskaren att förhålla sig till, när denne 

genomför sin forskning. Första principen är informationskravet som säger att forskaren ska 

förklara för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare vilken uppgift de har i undersök-

ningen samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det är viktigt att meddela att delta-

gandet i undersökningen är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2013-05-05) . För att ta hänsyn till 

detta krav har jag varit noga med att meddela både vid utskicket av enkäten samt vid intervju-

erna att deltagandet är frivilligt samt vad undersökningens syfte är.  

 

Den andra etiska principen är samtyckeskravet som innebär att deltagarna i en undersökning 

har rätten att själva bestämma om de vill medverka i studien. Samt att de har möjlighet att 

avbryta sin medverkan i undersökningen när de vill (a.a). Deltagarna blev informerade om att 

medverkan är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta av om de vill.  

Konfidentialitetskravet är den tredje principen och går ut på att deltagarna i en undersökning 

ska ges största möjliga anonymitet samt att personuppgifterna ska bevaras så att inte obehöri-

ga kan ta del av dem (a.a). I arbetet så namnges inte personerna eller boendena, utan de 

namnges som boende ett osv. Detta för att i största möjliga mån anonymisera deltagarna i 

undersökningen. Det intraprenadstyrda äldreboendet går inte att anonymisera då det andast 

finns ett i kommunen. Resultatet av intervjuerna redovisas tillsammans med kommentarer 

från enkätundersökningen, för att minska risken för igenkänning av intervjupersonerna.  

Den sista etiska principen är nyttjandekravet som innebär att uppgifter om deltagare som är 

insamlade för forskningsändamål, får inte nyttjas eller utlånas för affärsmässigt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften (a.a). Resultatet från studien kommer enbart att lämnas till 

universitetet samt till Gällivare kommun, vilket respondenterna varit medvetna om.      

Metoddiskussion  

Enkätundersökningen fick en svarsfrekvens på 53%, vilket enligt Bryman (2002) är knappt 

godkänt. Svarsfrekvensen hade kunnat bli högre om enkäten lämnat ut enkäten i pappersfor-

mat, då respondenterna inte hade egna datorer utan delade på några få datorer på avdelningar-

na. Detta kan leda till att personerna inte läser sina mail så ofta och därför missade enkätun-

dersökningen.  
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En annan anledning till bortfallet på 46%,  kan vara att en del personer är sjukskrivna eller har 

semester. Den låga svarsfrekvensen har tagits i beaktning när materialet analyserats, genom 

medvetenheten om att bortfallet kan ha gett en missvisande bild. Då undersökningen inte en-

bart bestod av enkätundersökningen utan kompletterades med sex intervjuer så ansåg jag att 

materialet var tillräckligt.   

En av intervjupersonerna gav inte tillstånd att spela in intervjun, vilket gjorde att det inte 

fanns möjlighet att lyssna på intervjun igen, vid databearbetningen om det fanns några funder-

ingar. Under intervjun fördes anteckningar och renskrev direkt efteråt, vilket ökade tillförlit-

ligheten.  

Storleken på de olika äldreboendena varierade, ett av boendena hade ca 20 personer fler an-

ställda än de andra två äldreboendena.  Detta kan ha påverkat varför respondenterna har svarat 

negativt i frågor om styrning och ledarskap, då chefen på det boendet som hade fler anställda, 

detta kan ha påverkat vilken relation han/hon har till de anställda. Anledningen till att boendet 

valdes trots storleksskillnaden var att de hade liknade arbetsuppgifter som de andra två och 

uppfyllde kriteriet att personalen inte skulle trivas. Jag har varit medvetenhet om att storleken 

på arbetsgruppen kan ha påverkat respondenternas svar och tagit det i beaktande vid analysen. 

Storleken kan ha påverkat hur respondenterna upplever ledarskapet, delaktigheten och infly-

tandet. På en arbetsplats med färre anställda har chefen mer tid att lägga på sina anställda än 

på en större arbetsplats, vilket kan påverka hur relationen mellan chefen och de anställda blir.  

Resultatet av intervjustudien redovisas tillsammans med kommentarer från enkäten, för att 

minimera risken att någon av intervjupersonernas utpekas enligt vetenskapsrådets etiska rik-

linjer. Vid fortsatta studier kan mängden av intervjupersonerna öka samt att forskaren själv, 

utan inblandning av chefen på äldreboendet, beslutar vem som ska delta i studien.   

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen och intervjustudien. Resultatet 

presenteras utifrån arbetets frågeställningar, hur personalen upplever trivseln på sin arbets-

plats, hur personalen upplever ledarskapet på sin arbetsplats, hur personalen upplever delak-

tigheten på sin arbetsplats, hur personalen upplever inflytandet på sin arbetsplats samt hur 

personalen upplever att omsorgen kring den enskilde ser ut. Totalt besvarade 58 personer 

enkäten, 27 personer för boende ett, 16 personer på boende två och 12 personer på det intra-

prenadstyrda äldreboendet, vilket utgör 100%. För varje frågeställning presenteras först re-



16 

 

sultatet av enkätundersökningen, i form av figurer och löpande text. Därefter presenteras 

resultatet av intervjustudien att presenteras tillsammans med kommentarer från enkätunder-

sökningen. Boende ett är det icke intraprenadstyrda äldreboendet där personalen trivdes bäst, 

boende två är det icke intraprenadstyrda äldreboende där personalen trivdes sämst och slut-

ligen presenteras det intraprenadstyrda äldreboendet som intraprenad. Gäller ej står för vil-

ket bortfall som fanns i påståendet.  

Personalens upplevelse av trivsel på arbetsplatsen 

Resultatet av enkätstudien 

En frågeställning var hur personalen upplevde trivseln på sin arbetsplats samt om detta skiljde 

sig mellan arbetsplatserna. I enkätundersökningen ställdes fem påståenden kring personalens 

upplevelse av trivsel. 

 

Figur 2. I figur 2 redovisas resultatet av påståendet, jag anser att jag är stolt över att arbeta 

på min arbetsplats. Svarsfrekvensen redovisas i procent. 

Figur 2 visar att majoriteten av personalen på boende ett upplevde att de är stolta över att ar-

beta på sin arbetsplats, drygt en tiondel hade svarat varken eller. På boende två var det knappt 

en tiondel av personalen som var stolta över att arbeta på sin arbetsplats, en tredjedel av per-

sonalen var inte stolta över sin arbetsplats. Hälften av personalen på boende två var neutrala i 

frågan och knappt en tiondel hade svarat vet ej. Hela personalstyrkan på det intraprenadstyrda 

äldreboendet ansåg att påståendet stämde.  

Ett annat påstående som ställdes var, jag anser att vi har ett bra samarbete på arbetsplatsen. På 

boende ett upplevde majoriteten av personalen att de hade ett bra samarbete, en liten del ansåg 

att de inte hade det. Drygt en tiondel av personalen på boende ett var neutrala i påståendet. 

Majoriteten av personalen på boende två ansåg att påståendet var sant, drygt en fjärdedel me-
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nade att påstående inte stämde. Lite mer än en tiondel av personalen på boende två som hade 

svarat varken eller. På det intraprenadstyrda äldreboendet ansåg knappt en tiondel att de var 

neutrala i påståendet resterande ansåg att de hade ett bra samarbete på arbetsplatsen (se bilaga 

2, figur 1).   

Jag anser att vi har ett bra arbetsklimat på våran arbetsplats, var ett påstående som ställdes i 

enkätundersökningen, resultatet visas i bilaga 2 figur 2. Majoriteten av personalen på boende 

ett ansåg att de hade ett bra arbetsklimat, knappt en tiondel höll inte med i påståendet. Nästan 

en femtedel av personalen på boende ett hade besvarat påståendet med varken eller och några 

få vet ej. På boende två ansåg mer än hälften av personalen att påståendet stämde, knappt en 

tredjedel höll dock inte med i påståendet. Drygt en tiondel av personalen var neutrala i 

påståendet. På det intraprenadstyrda äldreboendet ansåg all personal att påståendet var riktigt.  

 

Figur 3. Redovisar resultatet av påståendet, jag anser att min arbetsplats är trivsam. 

Svarsfrekvensen redovisas i procent.  

Figur 3 visar att majoriteten av personalen på boende ett ansåg att arbetsplatsen var trivsam 

och en minimal del menade att påståendet inte var riktigt. Drygt en tiondel av personalen på 

boende ett var neutrala i påståendet och några få hade svarat vet ej. På boende två var det 

nästan hälften av personalen som menade att deras arbetsplats är trivsam och drygt en 

tredjedel höll inte med påståendet. En femtedel av personalen på boende två hade svarat 

varken eller. Hela personalstyrkan på det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde att deras 

arbetsplats var trivsam.  

Det sista påståendet som ställdes var, jag får det stöd jag behöver från mina arbetskamrater. 

Både på boende ett och två ansåg majoriteten av personalen att de fick det stöd de behövde 
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från sina arbetskamrater samt att nästan en tiondel ansåg att påståendet inte stämde. Resterade 

hade besvarat frågan med vet ej eller varken eller på de både äldreboendena. På det 

intraprenadstyrda äldreboendet ansåg alla i personalen att påståendet stämde (se bilaga 2, 

figur 3).  

Resultatet av intervjustudien samt kommentarer från 

enkätundersökningen 

Boende ett 

Personalen på boende ett upplevde att de trivdes bra på sin arbetsplats och att arbetsgruppen 

tog ansvar för att alla skulle trivas. Den fysiska arbetsmiljön var enligt personalen tung, men 

de fick hjälpmedel för att underlätta arbetet när detta behövdes. Personalen ansåg att den 

psykiska arbetsmiljön i många fall var tung, vilket var svårt att underlätta då detta berodde på 

den enskilda. Då många av de enskilda är dementa resulterar det i mycket upprepningar och 

spring, men personalen ansåg att deras chef arbetade för att underlätta detta i den mån det var 

möjligt.  

 

Boende två 

På boende två ansåg personalen att de trivdes bra på arbetet tillsammans med sina 

arbetskamrater, dock upplevde en del av personalen att de inte räckte till i arbetet för de 

enskilda. Personalen upplevde att den fyskiska arbetsmiljön var tung och innehöll många 

tunga lyft, vilket ibland resulterade i arbetsplatsskador. De upplede att arbetsmiljön i många 

fall inte prioriterades. De menade att de enskilda blir äldre och kräver mer omsorg, men att 

personalstyrkan inte har förändrats trots att arbetetsuppgifterna har ökat.   

 

Det intraprenadstyrda äldreboendet 

Personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde att de trivdes väldigt bra och 

ansåg att det var en rolig arbetsplats. Den fysiska arbetsmiljön fungerarde bra genom att de 

fick de hjälpmedel som behövdes för att underlätta arbetet. Förbättringsområden var den 

psykiska arbetsmiljön, som kunde variera beroende på vilka enskilda som fanns. En del av de 

enskilda var långt gångna i sin demens vilket gjorde att de kunde vara aggresiva och oroliga, 

vilket medförde en tyngre psykisk arbetsmiljö för de anställda. Personalen upplevde dock att 

cheferna gjorde så gott de kunde för att underlätta arbetsmiljön för dem, genom att 

exempelvis göra handlingsplaner för de enskilda.  
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Personalens upplevelse av ledarskapet på sin arbetsplats 

Resultatet av enkätundersökningen 

En av frågeställningarna var huruvida personalen upplevde ledarskapet på sin arbetsplats samt 

om synen skiljer sig åt på de olika äldreboendena. Det fanns åtta påståenden kring ledarskap 

som respondenterna kunde besvara i enkäten. Första påståendet var personalen upplevde att 

de fick de stöd som det behöver för att klara av sitt arbete, resultatet visas i bilaga 2 tabell 1-3. 

Majoriteten av personalen på boende ett upplevde att påståendet stämde, en fjärdedel hade 

besvarat påståendet med varken eller (se bilaga 2, tabell 1). På boende två upplevde en fjärde-

del av personalen att påståendet stämde, medans drygt en tredjedel ansåg att påståendet inte 

stämde och en tredjedel som var neutrala (se bilaga 2, tabell 2). Av personalen som arbetar på 

det intraprenadstyrda äldreboendet var det en tiondel som hade besvarat påståendet med vet ej 

eller varken eller, resterande ansåg att påståendet stämde (se bilaga 2,tabell 3).  

 

Figur 4. Figur 4 visar resultatet av påståendet, jag anser att jag har en god relation till min 

närmaste chef. Svarsfrekvensen anges i procent. 

Figur 4 visar att majoriteten av personalen på boende ett upplevde att de har en god relation 

till sin chef. Drygt en tiondel av personalen ansåg att påståendet inte stämde och drygt en 

tiondel var neutrala. På boende två var det knappt en tiondel som menade att påståendet 

stämde, nästan hälften av personalen tyckte att de inte hade en god relation till sin chef. 

Hälften av personalen på boende två hade svarat varken eller. På det intraprenadstyrda 

äldreboendet ansåg majoriteten av personalen att påståendet stämde, en tiondel hade svarat 

varken eller.    
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Ett annat påstående som ställdes var att personalen upplever att de kan diskutera problem som 

uppstår på arbetsplatsen med sin chef. Majoriteten av personalen på boende ett ansåg att de 

kunde diskutera problem med sin chef, en fjärdedel hade besvarat varken eller i det påståendet 

(se bilaga 2, tabell 1). På boende två ansåg nästan hälften av de anställda att de kunde diskute-

ra problem med sin chef, nästan en tredjedel höll inte med påståendet och en femtedel var 

neutrala (se bilaga 2, tabell 2). Knappt en tiondel av personalen på det intraprenadstyrda äld-

reboendet hade besvarat påståendet genom vet ej, resterande upplevde att de kunde diskutera 

problem med deras chef (se bilaga 2, tabell 3) 

 

Figur 5. Figur 5 redovisar påståendet min chef tar tag i problem som uppstår på 

arbetsplatsen. Svarsfrekvensen anges i procent.  

I figur fem kan vi utläsa att ca hälften av de anställda på boende ett ansåg att deras chef tar tag 

i problem som uppstår på arbetsplatsen, medan en tiondel ansåg att påståendet inte stämde och 

knappt en tredjedel var neutrala. På boende två var det nästan en tredjedel av de anställda som 

ansåg att deras chef tar tag i probelm som uppstår på arbetsplatsen, medan hälften ansåg att 

påståendet inte stämde. Majoriteten av personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet 

ansåg att påståendet stämde, restrerande hade svarat vet ej eller varken eller.  

Ett  påstående var, min chef arbetar aktivt för att förebygga konflikter som kan uppstå på 

arbetsplatsen. På boende ett upplevde nästan hälften av personalen att deras chef arbetade 

aktivt för att förebygga konflikter, knappt en tiondel ansåg att påståendet inte stämde och en 

tredjedel av personalen  på boende ett var neutrala (se bilaga 2, tabell 1). Lite mer än en 

tiondel av personalen på boende två ansåg att deras chef arbetade aktivt för att förebygga 

konflikter, drygt en tredjedel ansåg att påståendet inte stämde och knappt en tredjedel av 

personalen var neutral (se bilaga 2, tabbel 2). Lite mer än hälften av personalen på det 
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intraprenadstyrda äldreboendet upplevde att påståendet stämde, restrerande hade besvarat 

påståendet med vet ej eller varken eller (se bilaga 2, tabell 3).  

Ett påstående som ställdes i enkätundersöknigen var, min chef känner väl till mitt arbete. På 

boende ett upplevde majoriteten av personalen att påståendet stämde, medan en tiondel  fann 

att påståendet inte stämde (se bilaga 2, tabell 1). I bilaga 2 tabell 2 visar resultatet att nästan 

en tredjedel av personalen på boende två ansåg att deras chef känner väl till deras arbete, 

nästan en femtedel ansåg att påståendet inte stämde och drygt en tredjedel var neutrala. 

Majoriteten av personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde att deras chef 

kände väl till deras arbete, resterande hade svarat vet ej (se bilaga 2, tabell 3).  

 

Figur 6. Visar resultatet av påståendet, min chef involverar personalen i beslut rörande 

arbetsplatsen. Resultatet visas i procent.  

I figur 6 visar resultatet att majoriteten av personalen på boende ett ansåg att deras chef 

involverade personalen i beslut, medan knappt en tiondel ansåg att påståendet inte stämde. 

Drygt en tiondel av personalen på boende ett var neutrala. Drygt en tredjedel av personalen på 

boende två upplevde att chefen inte involverade personalen i beslut, en tredjedel ansåg att 

chefen gjorde det. En femtedel av personalen på boende två var neutrala. På det 

intraprenadstyrda äldreboendet upplevde majoriteten av personalen att påståendet stämde, 

resterande hade svarat vet ej eller varken eller.  

Det sista påståendet var, personalen upplever att deras chef är närvarande för medarbetarna. 

En femtedel av personalen på boende ett ansåg att påståendet stämde, knappt en tiondel ansåg 

att det inte stämde. En femtedel av personalen på boende ett var neutrala (bilaga 2, tabell 1). 

På boende två hade en fjärdedel svarat att de ansåg att deras chef var närvarande för 

medarbetarna, en tredjedel ansåg att påståendet inte stämde och en femtedel var neutrala (se 
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bilaga 2, tabell 2). På det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde majoriteten av personalen 

att deras chef var närvarande för medarbetarna, resterande hade svarat vet ej eller varken eller 

(se bilaga 2 tabell 3).  

Resultatet av intervjustudien samt kommentarer från 

enkätundersökningen 

Boende ett 

Resultatet från intervjustudien samt kommentarer från enkätundersökningen visade att 

personalen på boende ett ansåg att deras chef var bra som ledare i dagsläget men att det fanns 

förbättringsområden. Positiva egenskaper som lyftes fram var att chefen lyssnade på 

personalen om det var något speciellt och att de kunde prata med chefen om det uppstod 

problem på arbetsplatsen. En del av personalen upplevde att chefen kunde bli bättre på att 

lyssna och ta till sig personalens åsikter, chefen kunde i vissa situationer ignorera personalens 

förslag. Personalen på boende ett ansåg att chefen idag uppmuntrade till nya ideer och 

nytänkande, detta kunde dock förbättras, då personalen upplevde att chefen inte uppmuntrade 

dem i alla situationer i dagsläget.  

 

Personalen på boende ett ansåg att deras chef inte var nog insatt i deras arbete, vilket de 

upplevde påverkade vissa beslut negativt, då besluten ibland kunde vara svåra att genomföra i 

verksamheten. Personalen önskade att de hade fått möjlighet att påverka mer i beslut rörande 

verksamheten eller att chefen blev mer insatt  i vad som fungerade bäst för verksamheten.  

Boende två 

På boende två visade resultatet från intervjutstudien och kommentarer från 

enkätundersökningen, att personalen upplevde att chefen på deras arbetsplats var relativt ny. 

Det var därför svårt för dem att svara på vissa frågor om chefen. Bilden som personalen hade 

fått av chefen var dock positiv och de ansåg att chefen var bra på att lyssna och ha förståelse 

för olika problem som uppstår. Personalen på boende två ansåg att deras chef var bra på att se 

problem från olika synvinklar och gjorde sitt bästa för att lösa dessa. De upplevde att chefen 

kunde bemöta nya ideer postitivt men det var inte alltid chefen var positiv till alla ideer och 

nytänkande bland personalen. På boende två menade personalen att chefen vistades för lite på 

avdelningarna och hade bristande insyn i deras dagliga arbete. De önskade att chefen tog sig 

mer tid för de olika avdelningarna, dock hade de förståelse då chefen hade många avdelningar 

att ansvara för och för lite tid.  
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Intraprenadstyrda äldreboendet 

Personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet hade en väldigt positiv bild av sina chefer. 

Positiva egenskaper som lyftes fram var att cheferna är ödmjuka, flexibla och villiga att hjälpa 

till. Exempelvis menade personalen att cheferna kan gå in och arbeta om det saknas personal 

på avdelningarna. En del av personalen upplevde att det hade varit lite skakigt, då en av 

cheferna som varit med sen uppstarten av intraprenaden hade slutat och ersatts av två andra.  

Personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet ansåg att det var en fördel att en av cheferna 

arbetade som sjuksköterska på äldreboendet, vilket gjorde att denna hade en bra insyn i 

verksamheten. I övrigt ansåg de att cheferna hade en bra insyn i verksamheten och besökte 

avdelningarna, en del av personalen ansåg att chefen hade kunnat besöka avdelningarna 

oftare. En fördel som personalen lyfte fram var att cheferna involverar personalen i beslut och 

bemöter nytänkande positivt samt uppmuntrar detta så länge det ryms inom ramarna för vad 

som är möjligt. Personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde att cheferna vågar 

ta beslut och att besluten inte behöver gå via kommunhuset.      

Personalens upplevelse av sin delaktighet på arbetsplatsen 

Resultatet av enkätundersökningen  

En av frågeställningarna var hur personalen upplevde sin delaktighet på arbetsplatsen samt 

om det skiljer sig åt mellan de olika äldreboendena. I enkäten fanns det fem olika påståenden 

som var ställda om hur personalen upplevde sin delaktighet på arbetsplatsen. Det första påstå-

endet var huruvida personalen får vetskap om övergripande förändringar som gäller deras 

arbete.   
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Figur 7.  I figur 7 besvaras frågan om personalen får vetskap om övergripande förändringar 

som gäller deras arbete. Svarsfrekvensen anges i procent .  

Figur 7 visar att majoriteten av personalen på boende ett upplevde att påståendet stämde. 

Knappt en tiondel av personalen på boende ett var neutrala i påståendet. På boende två var det 

en fjärdedel av personalen som ansåg att personalen fick vetskap om övergripande föränd-

ringar. En tredjedel av personalen på boende två ansåg att påståendet inte stämde och den 

andra tredjedelen hade svarat varken eller.  Endast en tiondel av personalen på det intrapre-

nadstyrda äldreboendet besvarade påståendet med varken eller, resterande ansåg att påståen-

det stämde.  

Andra påståendet var personalen och chefen tillsammans diskuterar arbetsmetoder och för-

hållningssätt vilket redovisas i bilaga 2 figur 4. Mer än hälften av personalen på boende ett 

ansåg att de höll med påståendet, knappt en tiondel ansåg att de inte höll med påståendet och 

att en femtedel var neutrala. På boende två upplevde närmare hälften av personalen att påstå-

endet inte stämde samt att en fjärdedel hade svarat att de var neutrala. På det intraprenadstyr-

da äldreboendet så var det majoriteten av personalen som instämde med påståendet, resteran-

de svarade vet ej. 

Tredje påståendet var om personalen ansåg att de hade goda kunskaper om verksamhetens 

mål och visioner vilket redovisas i bilaga 2 figur 5. Majoriteten av personalen på boende ett 

ansåg att påståendet stämde, resterande hade besvarat påståendet med vet ej eller varken eller. 

På boende två upplevde majoriteten av personalen att påståendet stämde, en femtedel ansåg 

att påståendet inte stämde och resterande hade besvarats med vet ej eller varken eller. Drygt 

en tiondel av personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet ansåg att de varken höll med 

påståendet eller inte, resterade ansåg att påståendet stämde. 
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Figur8. Redovisar resultatet av påståendet, jag upplever att jag har stora möjligheter att 

framföra mina åsikter i frågor som rör arbetet. Resultatet redovisas i procent. 

Figur 8 visar resultatet att majoriteten av personalen på boende ett ansåg att påståendet stäm-

de, knappt en tiondel menade att påståendet var inte stämde. Drygt en femtedel av personalen 

på boende ett var neutrala i frågan. På boende två ansåg nästan hälften av personalen att på-

ståendet var riktigt medans en tredjedel inte höll med påståendet. En femtedel av personalen 

på boende två hade svarat varken eller. All personal på det intraprenadstyrda äldreboendet 

hade svarat att påståendet stämde.  

 

Det sista påståendet var om personalen ansåg att deras idéer och förslag togs tillvara vilket 

visas i bilaga 2, figur 6. På boende ett ansåg mer än hälften av personalen att de instämde med 

påståendet, drygt en tredjedel hade besvarat påståendet med hjälp av vet ej eller varken eller 

och enbart en liten del ansåg att de inte instämde med påståendet. På boende två upplevde 

nästan hälften av personalen att påståendet inte stämde, en fjärdedel ansåg att påståendet 

stämde och en fjärdedel hade besvarat påståendet med att det inte visste eller varken eller. 

Alla anställda på det intraprenadstyrda boendet upplevde att påståendet stämde. 

Resultatet av intervjustudien samt kommentarer från 

enkätundersökningen 

Boende ett 

Resultatet av intervjustudien samt kommentarerna från enkätundersökningen visade att perso-

nalen på boende ett, upplevde att de hade möjlighet att vara med att påverka nya beslut som 

fattas på arbetsplatsen. Personalen ansåg att detta hade kunnat förbättras då förslag kring nya 

beslut i dagsläget lyftes som en punkt vid arbetsplatsträffar som hölls ungefär en gång i må-

naden. I dagsläget diskuterade personalen sinsemellan om olika beslut. Personalen på boende 

ett upplevde att informationen kring nya beslut når ut bra i dagsläget, antingen via deras ar-

betsmail, på arbetsplatsträffar eller via papper på avdelningarna. En förbättringsåtgärd enligt 

personalen hade varit att låta information gå ut innan beslut fattades. Personalen ansåg att de 

behövde tid för att smälta och ta in en del beslut men även för att  ha möjlighet att påverka 

beslutet innan det är fattat.  
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Boende två 

Personalen på boende två ansåg att det fanns en rad förbättringsområden för att personalen 

skulle bli mer delaktiga. Ett förbättringsområde var att personalen i alla led samt chefen måste 

bli bättre på att kommunicera och lämna ut information till varandra. I dagsläget kunde infor-

mation stanna upp och inte nå alla parter, vilket orsakade att personalen inte alltid kunde be-

svara frågor gällande de enskilda. Personalen påpekade att information kring nya beslut och 

rutiner ofta nådde dem i ett sent skede, vilket lätt skapade missförstånd och ryktesspridning på 

arbetsplatsen, samt att möjligheten inte fanns till att vara med och påverka de olika besluten.  

 

Personalen upplevde att de hade dålig insyn i verksamhetens mål och visioner, vilket de ansåg 

hade kunnat förbättras genom att oftare informera om verksamhetens mål och visioner, detta 

för att personalen ska få en större medvetenhet och arbeta mot samma mål. Personalen mena-

de att de lyssnade och respekterade varandra vid nya idéer och personalen ansåg att chefen 

hade kunnat involvera dem mer.   

 

Intraprenadstyrda äldreboendet 

På det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde personalen att de hade stor möjlighet till del-

aktighet i olika beslut som berörde verksamheten. Rutiner och beslut fattades oftast, i den mån 

det var möjligt, utifrån personalens förslag och åsikter. Personalen upplevde att deras förslag 

och idéer bemöttes positivt och att cheferna uppmuntrade dem till nytänkande. Information 

kring nya beslut och rutiner nådde personalen i ett tidigt skede, vilket uppskattades av perso-

nalen.  

En del av personalen ansåg dock att insynen kring verksamhetens mål och visioner hade kun-

nats förbättras. Tidigare fanns det en pärm på avdelningarna där ny information samt vad som 

gällde för verksamheten stod skrivet, och som uppdaterades kontinuerligt. Denna pärm har i 

dagsläget inte uppdaterats på ett tag, vilket personalen upplevde som en brist. Pärmen var ett 

bra verktyg att använda sig av när de var osäkra på något, men även för nya vikarier att titta i 

för att få en bättre insyn.    

Personalens upplevelse av inflytande på sin arbetsplats 

Resultatet av enkätundersökningen  
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En av frågeställningarna var hur personalen upplevde sitt inflytande på arbetsplatsen samt om 

detta skiljde sig åt mellan de olika boendena. Ett av påståendena som ställdes var, personalen 

har stora möjligheter att påverka utformningen av arbetstidsschemat på arbetsplatsen. I figur 7 

i bilaga 2 visar resultatet att ungefär en tredjedel av personalen på boende ett upplevde att 

påståendet stämde, den andra tredjedelen ansåg att påståendet inte stämde och en fjärdedel av 

personalen hade svarat varken eller. På boende två var det en tredjedel av personalen som 

ansåg att påståendet stämde, nästan hälften av personalen upplevde att påståendet inte stämde 

och en femtedel hade svarat varken eller. I figur 7 i bilaga 2 visas resultatet från det intrapre-

nadstyrda äldreboendet, där vi kan utläsa att majoriteten av personalen ansåg att påståendet 

stämde. Knappt en tiondel menade att de inte hade möjlighet att påverka utformningen av 

arbetstidsschemat och drygt en femtedel hade svarat varken eller.  

Det andra påståendet kring personalens inflytande var, personalen har stora möjligheter att 

påverka utformningen av deras arbetsuppgifter. I figur 8 i bilaga2 visar resultatet att majorite-

ten av personalen på boende ett ansåg att de hade möjlighet att påverka utformningen av sina 

arbetsuppgifter. Knappt en femtedel av personalen på boende ett upplevde att påståendet inte 

stämde och drygt en femtedel av personalen hade svarat varken eller. Även på boende två 

ansåg majoriteten av personalen på boende två att de hade möjlighet att påverka utformningen 

av sina arbetsuppgifter. En fjärdedel av personalen upplevde dock att de inte hade möjlighet 

att påverka, drygt en tiondel hade svarat varken eller. På det intraprenadstyrda äldreboendet 

ansåg majoriteten av personalen att påståendet stämde, resterande hade svarat varken eller.  

Det tredje påståendet var personalen upplevde att de hade möjligheter att påverka hur deras 

arbetsuppgifter ska utföras vilket visas i bilaga 2 figur 9. Majoriteten av personalen på boende 

ett upplevde att påståendet stämde, drygt en tiondel hade svarat varken eller och inte fullt en 

tiondel av personalen ansåg att de inte hade möjlighet att påverka hur deras arbetsuppgifter 

ska utföras. Av personalen på boende två var det mer än hälften som ansåg att påståendet 

stämde, drygt en tiondel ansåg att de inte hade möjlighet att påverka hur deras arbetsuppgifter 

ska utföras och en femtedel hade svarat varken eller. I figur 9 i bilaga 2 visar resultatet att all 

personal på det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde att de hade möjlighet att påverka hur 

deras arbetsuppgifter ska utföras.  



28 

 

 

Figur 9.  I figur 9 redovisas resultatet av påståendet, jag har stora möjligheter att påverka 

utformningen/inredningen av personalutrymmen i verksamheten. Svarsfrekvensen anges i 

procent.  

I figur 9 visar resultatet att drygt en tredjedel av personalen på boende ett upplevde att de hade 

möjlighet att påverka utformningen/inredningen av personalutrymmen, medans knappt en 

tredjedel ansåg att de inte hade möjlighet att påverka. En tredjedel av personalen på boende 

ett var neutrala i påståendet. På boende två ansåg en tredjedel av personalen att påstående 

stämde. Nästan hälften av personalen på boende två att de inte hade möjlighet att påverka 

utformningen av personalutrymmena och knappt en tiondel hade svarat varken eller. Majorite-

ten av personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet ansåg att påståendet var sant. Knapp 

en tiondel ansåg att påståendet inte stämde och nästan en femtedel hade svarat varken eller.  

 

Figur 10. Figur 10 redovisar resultatet av påståendet, jag har stora möjligheter att påverka 

övergripande förändringar som gäller mitt arbete. Svarsfrekvensen redovisas i procent. 
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Majoriteten av personalen på boende ett ansåg att de hade möjlighet att vara med och påverka, 

vilket visas i figur 10. Knappt en tredjedel av personalen på boende ett hade svarat varken 

eller och en tiondel upplevde att de inte hade möjlighet att vara med och påverka. Figur 10 

visar att en femtedel av personalen på boende två menade att de hade möjlighet att påverka 

förändringar nästan hälften av personalen upplevde att de inte hade möjlighet att påverka. En 

fjärdedel av personalen på boende två hade svarat varken eller. På det intraprenadstyrda äld-

reboendet upplevde majoriteten av personalen att de hade möjlighet att vara med och påverka. 

Knappt en tiondel av personalen på boende två ansåg att de inte hade möjlighet att påverka 

beslut om övergripande förändringar och nästan en tiondel hade svarat varken eller.       

Resultatet av intervjustudien samt kommentarer från 

enkätundersökningen 

Boende ett 

Personalen på boende ett ansåg att de har en relativt god möjlighet till inflytande i beslut 

gällande verksamheten. De upplevde att de diskuterar förslag och ideer i arbetsgruppen och 

mellan avdelningarna, dock ansåg de att inflytandet hade kunnat förbätras genom att chefen 

mer tog tillvara på deras förslag.  Enligt personalen var ett förbättringsområde tydlighet kring 

verksamhetens mål och att alla på arbetsplatsen ska arbeta mot samma mål.  

 

Boende två 

Personalen på boende två upplevde att det var svårt att få någon att lyssna på deras idéer och 

förslag. De hade önskat bättre stöd när nya idéer lyftes fram, bland annat från chefen och 

facket. Personalen ansåg att facket i många fall lyssnade på arbetsgivaren i stället för persona-

len. Ett förbättringsområde som lyftes var att personalen inte alltid arbetar mot samma mål 

och att målen borde tydliggöras  

 

Det intraprenadstyrda äldreboendet 

Personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde att de var nöjda med det inflytan-

de de hade idag. De ansåg att de hade möjlighet att vara med och påverka i olika beslut så 

långt detta var möjligt. Det var i många fall upp till dem själva hur mycket de ville vara med 

och påverka, men möjligheten fanns. Personalen upplevde att om de hade ett förslag som de 

ville framföra fanns möjligheten att diskutera och bolla förslaget tillsammans med personalen 

och cheferna.  
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Personalens upplevelse av omsorgen kring den enskilde på sin ar-

betsplats 

Resultatet av enkätstudien 

Studiens sista frågeställning var hur personalen på de olika äldreboendena ser på omsorgen 

kring den enskilde samt om detta skiljer sig på de olika boendena. Ett av påståendena som 

ställdes angående personalens syn på omsorgen kring den enskilde var, jag får den tid som 

behövs för att ge den enskilde en bra omsorg. 

 

Figur 11. Figur 11 visar resultatet av påståendet, jag anser att jag får den tid jag behöver för 

att ge den enskilde en bra omsorg. Svarsfrekvensen visas i procent.   

Figur 11 visar att majoriteten av personalen på boende ett ansåg att påståendet stämde och 

knappt en tredjedel av dem hade svarat varken eller. På boende två var det knappt en tredjedel 

av personalen som ansåg att påståendet stämde, närmare hälften av personalen upplevde att 

påståendet inte stämde och knappt en tredjedel var neutrala. Lite mer än hälften av personalen 

på det intraprenadstyrda äldreboendet ansåg att de hade nog med tid för att ge en bra omsorg 

till de enskilda. En tredjedel av personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet hade besva-

rat påståendet med varken eller och knappt en tiondel ansåg att påståendet inte stämde.  

Ett annat påstående som ställdes var, personalen anser att de enskilda är nöjda med den om-

sorg som ges. Majoriteten av personalen på boende ett upplevde att den enskilde är nöjd med 

den omsorg som ges, knappt en tiondel hade svarat varken eller och resterande vet ej eller 

hade inte besvarat påståendet (bilaga 2, tabell 4). Mer än hälften av personalen på boende två 

ansåg att påståendet stämde, drygt en tiondel ansåg att påståendet inte stämde (bilaga 2, tabell 
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5). Knappt en femtedel av personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet kunde inte ta 

ställning till påståendet, resterande som var majoriteten ansåg att påståendet stämde (bilaga 2, 

tabell 6).  

Nästa påstående som ställdes i enkätundersökningen var, personalen anser att de involverar 

den enskilde vid nya beslut och rutiner. Hälften av personalen på boende ett upplevde att de 

involverade den enskilde vid nya beslut och rutiner, drygt en femtedel ansåg att de inte gjorde 

det. Lite mer än en femtedel var neutrala i påståendet. På boende två var det nästan hälften av 

personalen som ansåg att påståendet stämde, lika stor del var neutrala i påståendet. Drygt en 

tiondel av personalen på boende två ansåg att påståendet inte stämde. Majoriteten av persona-

len på den intraprenadstyrda äldreboendet menade att de involverade den enskilde vid nya 

beslut och rutiner, knappt en tiondel höll inte med om påståendet. Drygt en tredjedel var neu-

trala i frågan. 

 

Figur 12. I figur 12 redovisas resultatet av påståendet, jag anser att det finns tid och 

möjlighet att anordna sociala aktiviteter för den enskilde.  

I figur 12 visar resultatet att majoriteten av personalen på boendet ett upplevde att påståendet 

stämde, drygt en tiondel menade att påståendet inte stämde. Dock var det en fjärdedel av per-

sonalen på boende ett som var neutrala i frågan. Knappt en tiondel av personalen på boende 

två menade att påståendet stämde, knappt en tredjedel av personalen ansåg att de inte höll 

med i påståendet. En tredjedel hade svarat varken eller i påståendet och lite mer än en femte-

del hade svarat vet ej. På det intraprenadstyrda äldreboendet så var det mer än hälften av per-

sonalen som ansåg att det fanns tid och möjlighet för att anordna sociala aktiviteter för den 
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enskilde. Knappt en tiondel ansåg att påståendet inte stämde medan drygt en fjärdedel var 

neutrala.  

 

Figur 13. I figur 13 Redovisas resultatet av påståendet, jag anser att det finns den tid som 

behövs för att informera nyanställda/vikarier angående rutiner kring den enskilde. 

Svarsfrekvensen anges i procent.  

I figur 13 visar resultatet att majoriteten av personalen på boende ett höll med om påståendet 

och knappt en femtedel ansåg att påståendet inte stämmde samt att drygt en tiondel var neutra-

la i frågan. På boende två var det knappt en tiondel som ansåg att det fanns den tid som de 

behövde för att introducera nyanställda. Majoriteten av personalen på boende två ansåg dock 

att det inte fanns den tid som krävdes och drygt en tredjedel hade svarat varken eller. På det 

intraprenadstyrda äldreboendet var det nästan hälften som ansåg att påståendet var sant, 

knappt en femtedel av personalen höll inte med påståendet. På det intraprenadstyrda äldrebo-

endet var en tredjedel av personalen neutrala i påståendet.  

Ett annat påstående som ställdes var, personalen anser att det finns tillräckligt med bemanning 

för att ha möjlighet att ge en god omsorg till den enskilde. På boende ett ansåg knappt två 

tredjedelar av personalen att påståendet stämde. Drygt en tiondel menade att de inte hade nog 

med bemanning för att ge den enskilde en god omsorg och en femtedel var neutrala (se bilaga 

2, tabell 4). Av personalen på boende två var det drygt en femtedel som upplevde att påståen-

det stämde och drygt en fjärdedel som ansåg att påståendet inte stämde. Hälften av personalen 

var  neutrala (se bilaga 2, tabell 5). På det intraprenadstyrda äldreboendet var det drygt en 

tredjedel av personalen som ansåg att det fanns tillräckligt med bemanning för att ge den en-

skilde en god omsorg. Drygt en femtedel menade att påståendet inte stämde, och drygt en 

tredjedel hade svarat varken eller (se bilaga 2, tabell 6).  
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Figur 14. I figur 14 visas resultatet av påståendet, vi hade kunnat minska dubbelbemanning 

genom att anpassa arbetsmiljön. Svarsfrekvensen anges i procent.  

Figur 14 visar att knappt en femtedel av personalen på boende ett menade att påståendet 

stämde, nästan hälften av personalen ansåg att dubbelbemanningen inte hade kunnat minskas 

genom att anpassa arbetsmiljön. Drygt en tiondel av personalen var neutrala i påståendet och 

knappt en femtedel svarade vet ej. På boende två var det drygt en femtedel av personalen som 

ansåg att dubbelbemanningen hade kunnat minskas genom att anpassa arbetsmiljön. Majorite-

ten av personalen upplevde att påståendet inte stämde samt drygt en tiondel som hade svarat 

varken eller. På det intraprenadstyrda äldreboendet ansåg majoriteten av personalen att påstå-

endet inte stämde och en fjärdedel hade svarat varken eller.   

Ett annat påstående som ställdes var, personalen anser att de hanterar personer med specifika 

behov på ett bra sätt. På boende ett ansåg majoriteten att påståendet stämde, en liten del me-

nade att påståendet inte stämde och knappt en tiondel hade svarat vet ej (bilaga 2, tabell 4). 

Majoriteten av personalen på boende två ansåg att de hanterade personer med specifika behov 

på ett bra sätt. Knappt en tiondel av personalen på boende två ansåg att de inte gjorde det och 

drygt en fjärdedel var neutrala (bilaga 2, tabell 5). På det intraprenadstyrda äldreboendet me-

nade majoriteten av personalen att påståendet stämde och knappt en femtedel menade att på-

ståendet inte stämde. Knappt en tiondel av personalen hade svarat varken eller (se bilaga 2, 

tabell 6). 

Ett påstående som ställdes var personalen upplevde att det viktigaste i deras arbete är att den 

enskilda får den omsorg och stöd de behöver. På boende ett ansåg majoriteten av personalen 

att påståendet stämde, resterande hade svarat vet ej. (se bilaga 2, tabell 4). Både boende två 
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och det intraprenadstyrda äldreboendet hade all personal svarat att de höll med påståendet (se 

bilaga 2, tabell 5-6).    

Resultatet av intervjustudien samt kommentarer från 

enkätundersökningen 

Boende ett 

Personalen på boende ett upplevde att de enskilda är nöjda med den omsorg som ges. Vid 

beslut kring sociala aktiviteter brukar personalen försöka inolvera de enskilda som är 

intresserade. Personalen på boende ett upplevde att det ibland finns för lite tid för att ha 

möjlighet att ge det lilla extra till de enskilda. Ibland kunde det vara rörigt på avdelningarna 

och personalen upplevde att de  inte riktigt räckte till, det fanns inte tiden att sitta ned med de 

enskilda och ge dem det lilla extra utöver omsorgen. Vid tillfällen då de fattas personal brukar 

avdelningarna hjälpas åt för att underlätta för varandra.  

Boende två 

På boende två upplevde personalen att de enskilda inte fullt ut var nöjda med den omsorg som 

gavs. Personalen menade att det var för lite personal ibland och att morgnarna ofta blev 

stressiga, vilket påverkade hur mycket tid de hade att lägga ned på de enskilda. Personalen 

ansåg att de vid stressiga tillfällen inte hade tid att sitta ned med de enskilda och prata och ge 

dem det lilla extra.  

 

Personalen påpekade att de försökte involvera de enskilda som klarade av att berätta vad de 

ville i sociala aktiviteter. De sociala aktiviteter som anordnades anpassades efter de enskilda i 

den mån det var möjligt. Personalen ansåg att de var duktiga på att introducera ny personal 

och att vikarierna ofta ville komma tillbaka, personalen upplevde att det fanns för lite tid att 

introducera vikarierna i rutinerna för arbetsplatsen.  

 

Det intraprenadstyrda äldreboendet 

Personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde att den enskilde är nöjd med den  

omsorg som ges. Personalen upplevde att en del av de enskilda ibland kunde anse att 

personalen får springa för mycket och inte har tid att sitta ned med dem, vilket även 

personalen höll med om. De ansåg att en del gånger fanns det för lite personal men för mycket 

arbete och då försvann guldkantstiden då de har tid att sitta ned och prata med de enskilda.  
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Personalen upplevde att de försöker involvera de enskilda i de olika sociala aktiviteter som 

anordnas, en del av de enskilda är positiva och kommer ofta med förslag, vilket personalen tar 

tillvara på. De sociala aktiviteterna anpassas efter de enskildas intressen och ursprung. 

Personalen menade att de är bra på att ta hand om vikarier och nyanställda. De försöker 

påminna varandra om att ta hand om de nya, då gruvindustrin slukar mycket personal. Det 

intraprenadstyrda äldreboendet brukar via arbetsförmedlingen ta in vikarier som får göra en 

längre praktik på avdelningen, vilket kan resultera i en förlängd tjänst. Detta ansåg personalen 

vara ett bra system, då vikarierna fått vara med länge och lärt sig verksamheten, kändes det 

bättre för personalen och den enskilde när de väl började arbete.   

Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys av resultatet av enkätundersökningen och intervjustudien 

tillsammans med teorier och tidigare forskning. Analysen kommer att presenteras utifrån ar-

betets frågeställningar, hur personalen upplever trivseln på sin arbetsplats, hur personalen 

upplever ledarskapet på sin arbetsplats, hur personalen upplever delaktigheten på sin arbets-

plats, hur personalen upplever inflytandet på sin arbetsplats samt hur personalen upplever att 

omsorgen kring den enskilde ser ut. I varje frågeställning presenteras analysen av enkätstudi-

en och intervjustudien tillsammans och inte varför sig, som i resultatdelen.   

Personalens upplevelse av trivseln på sin arbetsplats 

I alla påståenden om trivsel ansåg majoriteten eller all personal på det intraprenadstyrda äld-

reboendet att de trivdes bra på sin arbetsplats. Vilket tyder på att det intraprenadstyrda äldre-

boendet uppfyller kriterierna kring Herzbergs arbetsmotivationsmodell (Wolvén, 2000). De är 

nöjda med sin chef och personalpolitiken vilket är grundstenar för att personalen inte ska 

misstrivas på arbetsplatsen. Genom att uppfylla hygienfaktorerna underlättas även motiva-

tionsprocessen och det intraprenadstyrda äldreboendet uppfyller även dessa. Personalen upp-

lever att de har möjlighet att vara med och påverka vilket ger dem ansvar och erkännande att 

chefen vågar lita på dem. På boende ett där personalen trivdes näst bäst hade majoriteten av 

personalen besvarat alla påståenden gällande en trivsam arbetsplats med att de instämde i att 

arbetsplatsen var trivsam. I resultatet från de övriga frågeställningarna har personalen på bo-

ende ett likt det intraprenadstyrda äldreboendet ansett att de har möjligheter till delaktighet, 

inflytande och ett bra ledarskap. Detta kan enligt Herzbergs arbetsmotivationsmodell (Wol-

vén, 2000) tolkas som att om personalen är nöjda med personalpolitiken och ledarskapet på 

arbetsplatsen så misstrivs inte personalen på sin arbetsplats. 
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Stora delar av personalen på boende två upplevde att deras arbetsplats inte var trivsam och att 

de inte var stolta över att arbeta där. Personalen upplevde att de inte var nöjda med ledarska-

pet på arbetsplatsen. Enligt Herzbergs arbetmotivationsmodell (Wolvén, 2000) uppfylls inte 

kraven på personalpolitik och ledarskap på arbetsplatsen, vilket leder till misstrivsel bland 

personalen. Detta visar att de äldreboenden som uppfyllde kraven på ett bra ledarskap och 

personalpolitik hade även personal som trivdes på arbetsplatsen och de boende som inte upp-

fyllde kraven hade personal som inte trivdes.  

Personalens upplevelse av ledarskapet på sin arbetsplats 

2Resultatet av enkätundersökningen visade att majoriteten av personalen på boende två upp-

levde att de inte fick det stöd de behövde och att chefen inte var närvarande för medarbetarna. 

Majoriteten på både det intraprenadstyrda äldreboendet och boende två upplevde att de fick 

det stöd det behövde och att chefen var närvarande. Enligt Granberg (2008) är en viktig del i 

ett utvecklande ledarskap att chefen ger stöd till sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap 

gynnar den individuella utvecklingen av personalen. Personalen på boende två upplevde att de 

inte fick de stöd som de behövde och trivdes inte heller på arbetsplatsen. Enligt Granberg 

(2008) gynnas den individuella utvecklingen genom att chefen ger det stöd som medarbetarna 

behöver, ett stöttande ledarskap gör även att personalen vågar lyfta idéer men också vågar 

göra misstag för att kunna utvecklas. Personalen utvecklas och även arbetet de utför vilket 

leder till att personalen blir mer motiverade till arbetet (Granberg, 2008).    

Personalen på boende två upplevde chefens hanterande kring problem och konflikter sämst av 

de tre boendena. Av personalen på boende ett var det enbart en liten del som var missnöjda 

med chefens hantering av konflikter medan personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet 

var nöjda. En annan viktig del i utvecklande ledarskap är att chefen har ett föredömligt hand-

lande samt har en personlig omtanke kring personalen (Granberg, 2008). Boende två är det 

boende som personalen upplever att de trivs minst bra på och även här visar att de är minst 

nöjda med chefens hantering av problem och konflikter. Granberg (2008) menar att ett ut-

vecklande ledarskap gynnar den individuella utvecklingen, vilken leder till att personalen trivs 

på sin arbetsplats. 

I figur 1 i teorin visas Herzbergs arbetsmotivationsmodell där en dålig arbetsledning och per-

sonalpolitik leder till en låg arbetstillfredsställelse och misstrivsel på arbetsplatsen. Personalen 
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på boende två upplevde att det fanns brister i ledarskapet och att de önskade mer stöd, upp-

muntrande till nya idéer och bättre problemlösning av chefen. De förbättringsområden som 

personalen lyfte, är grundstenar i ett utvecklande ledarskap enligt Granberg (2008). Det tyder 

på att ett utvecklande ledarskap är något som personalen på boende två eftersträvar. Då perso-

nalen inte är nöjda med det ledarskap de har, kan detta kopplas till Herzbergs arbetsmotiva-

tionsmodell (Wolvén, 2008) som visar att ett dåligt ledarskap leder till misstrivsel på arbets-

platsen, vilket de gjorde på boende två.   

En del av det utvecklande ledarskapet innefattar att ledaren är inspirerande, motiverande och 

uppmuntrar personalen till delaktighet (Granberg, 2008). På det intraprenadstyrda äldreboen-

det där personalen trivdes bäst, ansåg majoriteten av personalen att deras chef involverade 

personalen i beslut. Det var ingen i personalen som upplevde att de inte blev involverade i 

besluten. På boende två där personalen trivdes sämst, upplevde majoriteten att chefen inte 

involverade dem i beslut, vilket leder till att en del av hygienfaktorerna i Herzbergs arbetsmo-

tivationsmodell (figur 1) inte uppfylls och blir en grund till misstrivsel för personalen. Che-

fens handlande, att inte involvera personalen i beslut kan uppfattas av personalen som att 

han/hon inte ger ansvar till personalen. Genom att inte involvera personalen, kan de uppleva 

att chefen inte litar på deras idéer och chefen vågar därför inte lämna över ansvaret för med-

verkande i beslutsfattande.  Ansvar är en av motivationsfaktorerna i Herzbergs arbetsmotiva-

tionsmodell, att följa motivationsfaktorerna leder till att personalen upplever hög arbetstill-

fredsställelse (Wolvén, 2000).  

Chefer som har ett utvecklande ledarskap arbetar både så att hygienfaktorerna följs, genom att 

ha ett bra ledarskap samt föra en bra personalpolitik, och att motivationsfaktorerna främjas 

genom att uppmuntra prestation och ansvar genom ledarskapet (Granberg, 2008). Resultatet 

av arbetet har visat att vid de boenden där personalen trivs bäst, dvs det intraprenadstyrda 

äldreboendet och boende ett, upplever personalen att chefen arbetar efter ett utvecklande le-

darskap, då chefen är stöttande till nya idéer. Detta i sin tur följer Herzbergs teori om motiva-

tionsfaktorer och hygienfaktorers påverkan av trivseln på arbetsplatsen. Detta kan dock varie-

ra då personalen på en del arbetsplatser inte eftersträvar ett utvecklande ledarskap, men i detta 

arbete har ett utvecklande ledarskap varit något som personalen efterfrågat.  

Ledarskapet i en intraprenad karakteriseras av att chefen är uppmuntrande samt lyssnar och 

tar tillvara på de anställdas idéer (Shabana, 2010). Ett sådant ledarskap kan kopplas ihop med 

det utvecklande ledarskapet då grundstenarna i ett utvecklande ledarskap är att ledaren ska 
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uppmuntra och stötta personalen till nya idéer. Personalen på det intraprenadstyrda äldrebo-

endet upplevde att deras chefer var stöttande och uppmuntrande till nya idéer, vilket kan lik-

nas vid ett utvecklande ledarskap. Enligt Herzbergs modell (figur 1) kan grunden till att per-

sonalen trivs bra på sin arbetsplats vara ett uppmuntrande ledarskap, då chefen genom sitt 

ledarskap gör så att både motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna uppfylls.  

På både boende ett och två ansåg personalen att chefen inte var nog insatt i deras arbete och 

vistades för lite på avdelningarna. Herzbergs teori (Wolvén, 2000) beskriver vikten av att ar-

betsuppgifterna bör anpassas efter personalens intresse. Det kan vara svårt för cheferna att 

anpassa besluten efter personalens intresse de inte är nog insatta i arbetet. Personalen på bo-

ende ett ansåg att chefen ibland kunde fatta beslut som inte fungerade i verksamheten, vilket 

kunde bero på att chefen inte har tagit hänsyn till personalens intressen när besluten fattades.        

Personalens upplevelse av delaktighet på sin arbetsplats 

Felicio mfl. (2012) skriver att intraprenader ofta ser sin personal som en stor resurs och an-

vänder deras idéer och förslag i stor utsträckning, vilket har visat sig ha en positiv inverkan på 

organisationens produktivitet. Resultatet av arbetet har visat att majoriteten av personalen på 

det intraprenadstyrda äldreboendet, upplevde att de har stora möjligheter att framföra åsikter 

och att de tillsammans med chefen diskuterar förslag samt att personalen trivdes bäst på sin 

arbetsplats.  

Majoriteten av personalen på boende två upplevde inte att deras idéer och förslag togs tillvara 

och att de inte fick vetskap om övergripande förändringar. Enligt Thylefors (2004) finns det 

ett samband mellan inflytande och delaktighet med personalens välmående. Större inflytande 

och delaktighet gynnar psykiskt välmående, motivation och engagemang bland personalen. 

Arbetet har visat att personalen på boende två trivs sämst på sin arbetsplats gentemot de andra 

två boendena. Personalens brist på delaktighet visar sig ha ett samband med trivseln på ar-

betsplatsen. Desto mer personalen trivs på sin arbetsplats ju högre delaktighet anser de att de 

har på arbetsplatsen.  

Personalen på boende två upplevde att kommunikationen på arbetsplatsen inte fungerade, 

vilket resulterade i missförstånd och försvårade för personalen att bli delaktiga i beslut, vilket 

kan kopplas till Herzberg (se figur 1) då personalen inte har samma möjlighet att vara med att 

påverka då inte information når ut till alla eller inte når ut innan beslutet har fattas.  
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Personalens upplevelse av inflytandet på sin arbetsplats 

På både boende ett och två ansåg majoriteten av personalen att de inte hade möjlighet att på-

verka arbetstidschemat medan majoriteten av personalen på det intraprenadstyrda äldreboen-

det ansåg att de hade det. Elloy (2012) anser att medarbetare som har större inflytande på ar-

betsplatsen också blir mer motiverade till arbetet. Detta kan liknas med vad som setts i denna 

studie, nämligen att personalen på de intraprenadstyrda äldreboendet trivdes bäst och även 

upplevde att de hade störst inflytande på arbetsplatsen. Om att personalen blir mer motiverade 

till sitt arbete leder detta ofta till att personalen trivs bättre och lägger ner mer tid på arbetet 

(Folkhälsoguiden, 16-05-2013).  

På påståenden om personalens möjlighet till att påverka utformningen av arbetsuppgifter och 

hur de ska utföras, har majoriteten på alla boenden svarat att de har den möjligheten idag. 

Enligt Herzberg (Wolvén, 2000) hör personalpolitik till hygienfaktorer och ansvar till motiva-

tionsfaktorer, som behövs uppfyllas för att medarbetarna ska vara motiverade och trivas på 

arbetet och inte misstrivas. Majoriteten av personalen på boende två har på alla påståenden 

om inflytande förutom de nyss nämnda ansett att de haft möjlighet till inflytande. Detta kan 

ses genom Herzbergs tankar kring arbetsmotivationsmodell presenterat av Wolvén (2000), att 

personalen enbart på två påståenden om inflytande upplever att de har inflytande, visar att de 

överlag har lite inflytande och delaktighet och på så sätt kan detta vara en bidragande faktor 

till misstrivseln på arbetsplatsen. Thylefors (2004) menar att för liten grad av inflytande leder 

till misstrivsel på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att personalen har möjlighet att påverka 

alla delar i sitt arbete, för att det ska upplevas som tillräckligt inflytande. En del områden kan 

även vara viktigare för personalen att ha möjlighet att påverka än andra. 

På boende ett och två ansåg personalen att deras inflytande hade kunnat förbättras genom att 

cheferna tog mer tillvara på deras idéer och gav dem större stöd när de lyfte förslag. Granberg 

(2008) skriver att två viktiga delar i utvecklande ledarskap är att chefen ger stöd och upp-

muntrar personalen till att komma med idéer. I ett intraprenadstyrt företag så uppmuntrar ofta 

chefen personalen till att komma med idéer och förslag, vilket gör att personalen vågar lyfta 

idéer då de har chefens stöd (Abraham, 1997). Resultatet av studien har visat att personalen på 

det intraprenadstyrda äldreboendet upplever att de har stor möjlighet till delaktighet och infly-

tande samt ett stöttande ledarskap. Resultatet visar även att personalen på det intraprenadstyr-

da äldreboendet trivs bäst av de tre äldreboendena, stöd och uppmuntran till nya idéer kan 

vara en bidragande faktor till den ökade trivseln enligt Thylefors (2004).     
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Personalens upplevelse av omsorgen kring den enskilde på sin ar-

betsplats 

På alla äldreboenden ansåg all personal att det viktigaste i deras arbete var att den enskilde får 

den omsorg och det stöd de behöver och att majoriteten av personalen på de tre äldreboendena 

ansåg att den enskilde är nöjd med den omsorg som ges. Boende två var dock det enda äldre-

boende där en del av personalen ansåg att de enskilda inte var nöjda med den omsorg som 

ges. Enligt Folkhälsoguiden (2013) påverkar personalens arbetsmiljö hur vårdkvalitet ser ut. 

Personalen på boende två upplevde att de trivdes sämst på sin arbetsplats vilket även speglas i 

resultatet av hur de upplever att den enskilde upplever sin arbetssituation, vilket också kan 

kan peka på att personalen strävar efter att ge den enskilde en god omsorg men arbetsmiljön 

gör att det inte är möjligt fullt ut. Detta kan göra att personalen inte är nöjda med den presta-

tion de utför på arbetsplatsen, vilket enligt Herzberg (se figur 1) är en motivationsfaktor, detta 

kan leda till att personalen inte upplever en hög arbetstillfredsställelse.  

 

En generell åsikt från alla äldreboenden var att personalen upplevde att det ibland finns för 

lite tid, vilket leder till att personalen får stressa och hinner inte med att ge den enskilde det 

lilla extra och sitta ned och prata med den var för sig. Enligt Wolvén (2000) är det viktigt att 

personalen upplever tillfredsställelse med den prestation de utför, för att de ska uppleva hög 

arbetstillfredsställelse och vara motiverade till arbetet. Prestationen hämmas av att personalen 

inte upplever att de har tid med den prestation som de egentligen vill utföra på arbetet och kan 

på så vis påverka motivationen inför arbetet (Wolvén, 2000).  

Personalens arbetsmiljö och trivsel inverkar på vårdkvaliteten, motiverad personal påverkar 

hur den enskilde upplever omsorgen och även huruvida personalen är benägen att arbeta kvar 

på arbetsplatsen (Folkhälsoguiden, 16-05-2013). Givet detta kan det ses som en risk att perso-

nalen på de tre äldreboendena upplevde att det fanns för lite tid för att ge det lilla extra till de 

enskilda. Om personalen inte är nöjda med den prestation de har möjlighet att utföra kan det 

leda till att de inte vill arbeta kvar.        

Majoriteten av personalen på boende två ansåg att det fanns för lite tid för att introducera ny-

anställda, anordna sociala aktiviteter för den enskilde samt att de inte fick den tid som behöv-

des för att ge den enskilde en bra omsorg. Detta kan kopplas till Hertzbergs (se figur 1) ar-

betsmotivationsmodell, där personalens upplever att de har en dålig fysisk arbetsmiljö och 
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detta kan leda till låg arbetstillfredsställelse. Personalen upplever att de inte har den tid som 

krävs för att göra ett bra arbete kan detta leda till att de upplever att den fysisk arbetsmiljön 

inte är god. Då det finns för lite tid, blir arbetsmiljön stressig och personalens upplevelse om 

prestation inte blir fullständig, då tiden inte finns till att utföra den prestation som personalen 

vill. Då personalen inte trivs på arbetsplatsen är det lätt att de tappar motivationen för arbetet, 

vilket i sin tur kan speglas huruvida omsorgen kring den enskilde ser ut.  

Diskussion  

I detta avsnitt presenteras en diskussion av resultatet av enkätundersökningen och intervju-

studien tillsammans med teorier och tidigare forskning och mina egna åsikter. Diskussionen 

presenteras utifrån arbetets frågeställningar, hur personalen upplever trivseln på sin arbets-

plats, hur personalen upplever ledarskapet på sin arbetsplats, hur personalen upplever delak-

tigheten på sin arbetsplats, hur personalen upplever inflytandet på sin arbetsplats samt hur 

personalen upplever att omsorgen kring den enskilde ser ut. I varje frågeställning presenteras 

diskussionen av enkätstudien och intervjustudien tillsammans och inte var för sig precis som i 

analysen.   

Personalens upplevelse av trivseln på sin arbetsplats 

Resultatet visade att personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet trivdes bäst av de tre 

boendena. De hade även fått bästa resultat av upplevd delaktighet och inflytande på arbets-

platsen. Enligt Thylefors (2004) är delaktighet och inflytande en viktig del för att personalen 

ska trivas på sin arbetsplats. Detta har enligt mig visat sig tydligt i resultatet av arbetet, där 

personalen trivdes bäst upplevde personalen att de hade mycket delaktigheten och inflytandet 

samt när delaktigheten och inflytandet minskade så trivdes personalen sämre. En av orsakerna 

till detta tror jag är att om personalen får vara med och styra över hur deras arbete ska se ut 

och har insyn i beslutsprocessen, blir besluten anpassade efter vad som passar verksamheten. 

Jag tror att personalen även kan ha lättare att acceptera nya beslut och förändringar om de har 

haft möjlighet att själva vara en del i det.  

 

Personalen på boende ett trivdes också bra, på det boendet upplevde personalen att delaktig-

heten och inflytandet var bra vilket liknade hur personalen på det intraprenadstyrda äldrebo-

endet upplevde sin arbetsplats. Det visar att delaktighet och inflytande har en betydande del i 

om personalen trivs på sin arbetsplats. Att personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet 

trivs bäst tror jag inte beror på att det är en intraprenad utan hur cheferna arbetar med att in-
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volvera personalen i olika beslut. Intraprenader har en positiv syn på personalens delaktighet 

och uppmuntrar i många fall detta, vilket har visat sig ha en positiv effekt på personalens triv-

sel och bör övervägas av chefer på övriga äldreboenden.  

På boende två ansåg stora delar av personalen att deras arbetsplats inte var trivsam och de var 

inte stolta att arbeta där. I övrigt ansåg personalen på boende två att det fick det stöd de be-

hövde från arbetskamrater och att de hade ett bra samarbete och arbetsklimat på arbetsplatsen. 

Jag tror att vissa delar av arbetsmiljön väger tyngre än andra i hur personalen ser på sin ar-

betsplats. Att personalen upplever att de har bra samarbete med mera, tror jag kan vara en 

orsak till att personalen arbetar kvar fast de är missnöjda med övriga saker, men de är inte 

stolta med arbetsplatsen och rekommenderar kanske därför inte andra att söka sig till den.  

Personalens upplevelse av ledarskap på sin arbetsplats 

Det finns flera sorters ledarskap som fungerar varierande på olika arbetsgrupper, i arbetet har 

personalen på de olika äldreboendena lyft egenskaper som de önskat eller haft hos sin chef, 

vilket kan liknas med ett utvecklande ledarskap. Personalen på boende två där personalen 

trivdes sämst, saknade ett ledarskap som var uppmuntrande till nya idéer, vilket enligt det 

utvecklande ledarskapet en viktig del. Jag tror att det är viktigt att chefen uppmuntrar persona-

len att lyfta idéer och förslag samt bemöter dem positivt för att personalen ska våga lyfta idé-

er. Personalen har en annan insyn i arbetet än vad cheferna har, därför är deras syn på nya 

idéer viktiga. Chefen kan ha en syn på ett beslut som inte fungerar i praktiken, därför kan det 

vara viktigt att chefen och personalen tillsammans diskuterar förslag och idéer.  

 

Jag tror att det kan vara lätt som chef att begränsa sig i hur mycket personalen ska involveras i 

beslut på arbetsplatsen. I en kommunal sektor tror jag att det finns förutbestämda ramar i hur 

mycket personalen ska vara delaktiga på arbetsplatsen och kan därför begränsa chefen omed-

vetet. Däremot har chefen på ett icke intraprenadstyrt äldreboende samma möjlighet att invol-

vera personalen som på ett intraprenadstyrt äldreboende.  Ett av intraprenaders tankesätt är att 

personalen ska vara delaktiga i beslut som tas och därför blir det naturligt för chefen att invol-

vera personalen.  

 

En orsak till att personalen på boende två upplever att de inte får nog med stöd från sin chef, 

tror jag kan bero på att chefen har ansvar för drygt 20 personer fler än de övriga boendena. 

Detta kan försvåra arbetet med att involvera all personal på en organisation som har fler an-
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ställda, då det finns fler åsikter och förslag än på en organisation med mindre anställda att ta 

hänsyn till.   

Enligt Herzbergs arbetsmotivationsmodell (se figur 1) är arbetsledning en av hygienfaktorerna 

och leder till låg arbetstillfredsställelse om personalen upplever att den är svag. Arbetsled-

ningen påverkar även flera av motivationsfaktorerna, exempelvis ansvar, erkännande och pre-

station. Jag anser att det största ansvaret ligger hos chefen för att personalen ska ha möjlighet 

att ta ansvar över sina arbetsuppgifter, för att höja prestationen och få erkännande för det som 

utförs. Om personalen upplever att det finns brister i ledarskapet så kan detta påverka hur de 

trivs på arbetsplatsen och även om det blir motiverade till arbetet. Jag anser att en chef som 

uppmuntrar och motiverar personalen till nya idéer och möjlighet till att påverka sin arbets-

plats leder till att personalen blir motiverade. På boende två där personalen trivdes sämst, upp-

levde personalen att det fanns förbättringsområden kring ledarskapet, däribland ökad delak-

tighet och inflytande samt ett större stöd av chefen. Ansvar och erkännande får personalen 

genom att chefen vågar låta personalen vara med och påverka i frågor, vilket visar även till 

personalen att deras åsikter är viktiga. Genom att låta personalen vara med och påverka deras 

arbetssituation, främjas även personalens prestation. Personalen har möjlighet att vara med 

och påverka vad som är viktigt och hur de ska utföra arbetsuppgifterna för att de ska uppleva 

tillfredställelse för uppgiften.    

Personalens upplevelse av delaktighet på sin arbetsplats 

Intraprenader ser ofta sin personal som en stor resurs och använder deras idéer och förslag i 

stor utsträckning, vilket har visat sig ha en positiv inverkan på produktiviteten. Resultatet av 

arbetet visar att personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet upplevde att de kunde på-

verka mycket o många frågor. Trivseln var som bäst på det intraprenadstyrda äldreboendet, i 

arbetet har jag inte mätt produktiviteten. Det finns dock en koppling mellan produktivitet och 

motiverad personal. Personal som trivs på sin arbetsplats och är motiverade stannar ofta kvar, 

vilket gör att personalomsättningen förhåller sig låg.  

Thylefors (2004) menar att det finns ett positivt samband mellan personal som upplever stort 

inflytande och delaktighet med deras arbete och hälsa. Om personalen är motiverade och upp-

lever att de har stor möjlighet till delaktighet och inflytande ökar deras hälsa. Sjukfrånvaron 

blir lägre och det psykiska välmåendet bättre.  
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Personalens upplevelse av inflytande på sin arbetsplats 

Thylefors (2004) menar att det är viktigt att personalen har möjlighet att vara med och påver-

ka på arbetsplatsen. Majoriteten av personalen på boende två ansåg att de hade möjlighet att 

påverka utformningen av arbetsuppgifterna samt hur dessa ska utföras. Dock ansåg majorite-

ten av personalen på boende två att de inte hade möjlighet att påverka i de andra frågorna. Att 

personalen inte trivs på arbetet kan bero på att vissa delar i arbetet är viktigare att ha möjlighet 

att påverka kring, än andra och därför räcker det inte med att personalen upplever att de har 

stor möjlighet att påverka i vissa frågor. Jag tror att graden av vad du tycker är viktigt att på-

verka beror på vilken kultur som råder på arbetsplatsen. Är personalen inställda på att de vill 

påverka mer och anser att det är ett krav för att trivas, tror jag att de upplever missnöjdhet om 

detta inte följs.  

 

På intraprenaden är kulturen att personalen tillsammans med chefen bestämmer utformningen 

av arbetsplatsen, därför tror jag att personalen kanske förväntar sig mer delaktighet och infly-

tande när de arbetar på en sådan arbetsplats. Jag tror även att chefen inom en intraprenad har 

högre krav på sig från personalen att han/hon ska involvera personalen och göra dem delakti-

ga än på andra företag. Ledarskapet har därför en viktig del i hur personalen upplever sin del-

aktighet. Det intraprenadstyrda ledarskapet kan anammas av de andra äldreboendena, då re-

sultatet har visat att boende ett och två saknar stöd och uppmuntran från sin chef. 

 

Att personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet trivs bäst tror jag inte enbart är för att de 

är en intraprenad. Utan för att intraprenaden har ett synsätt som gynnar personalens delaktig-

het och inflytande. Personalen på boende ett, där personalen trivdes näst bäst på, upplevde att 

de hade stor delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Detta visar att delaktighet och infly-

tande är en viktig del för att personalen ska trivas och att det inte är intraprenaden i sig som 

gör att personalen trivs utan vilket kultur de uppmuntrar. Ett icke intraprenadstyrt äldreboende 

kan även ha en organisationskultur som uppmuntrar delaktighet och inflytande, tror jag dock 

att det är lättare för ett intraprenadstyrt boende att ha inflytande och delaktighet då det är en 

grundsten av vad intraprenad står för.  
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Personalens upplevelse av omsorgen kring den enskilde på sin ar-

betsplats 

Enligt Folkhälsoguiden (2013) påverkar personalens trivsel hur vårdkvaliteten ser ut. På bo-

ende två där personalen trivdes sämst, upplevde även personalen att det fanns en del förbätt-

ringsområden på omsorgen kring den enskilde. Många av förbättringsområdena hade med tid 

att göra. Personalen ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för att kunna utföra en del ar-

betsuppgifter på bästa sätt. Detta var också en generell åsikt från alla äldreboenden, nämligen 

att det ibland fanns för lite tid, som i sin tur ledde till att personalen får stressa och inte alla 

gånger hinner ge det lilla extra till den enskilde. Bristen på tid kan vara svårt att lösa, då äld-

reboenden har en budget som de måste följa vilket medför att det inte finns resurser för den 

personal som egentligen hade behövts. Bristen på tid kan göra att personalen upplever att 

vårdkvaliteten de erbjuder inte är tillräckligt bra vilket speglar sig i hur de upplever arbetsmil-

jön. Personalen kan uppleva att bristen på tid gör att de inte har möjlighet att prestera på det 

sätt de hade önskat, vilket kan resultera i en inre stress och missnöjdhet hos personalen.  

 

Tidigare forskning och fortsatt forskning 

I början av arbetet med denna studie sökte jag artiklar kring intraprenader. Jag trodde att det 

skulle existera fler artiklar som handlade om intraprenadskap, då ämnet är omdiskuterat och 

har funnits i över 20 år. Det fanns få artiklar som beskrev intraprenadskap inom kommunal-

sektor, de flesta artiklar handlar om vinstdrivande företag. Många artiklar om intraprenader 

lyfte att delaktigheten, inflytandet och ledarskapet är en viktig del i hur intraprenadskap styrs. 

Dock fanns det ett flertal studier som visade den positiva effekten av delaktighet och inflytan-

de bland personalen på arbetsplatsen.    

 

I fortsatta studier hade varit intressant att studera chefernas upplevelse av delaktighet, infly-

tande och ledarskap, om cheferna upplevelse av ledarskap skiljer sig mellan ett intraprenads-

tyrt äldreboende samt ett icke intraprenadstyrt äldreboende. Det hade kunnats göra på samma 

sätt som denna studie, med hjälp av både intervjuer och enkäter. Intressant hade även varit att 

genomföra fler intervjuer med personalen än vad som gjorts i denna studie samt undersöka 

fler äldreboenden.  
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Bilaga 1. Resultatet av medarbetarundersökningen 2011 

 

Figur 1. Redovisar resultatet från medarbetarundersökningen 2011 av frågan, jag anser att 

ledarskapet fungerar bra. Svarsfrekvensen visas i procent. 

 

Figur 2. Redovisar resultatet från medarbetarundersökningen 2011 av frågan, jag anser att 

Gällivare kommun är en attraktiv arbetsgivare. Svarsfrekvensen visas i procent.  

 

Figur 3. Redovisar resultatet av medarbetarundersökningen 2011 av frågan, jag upplever att 

arbetsmiljön sammantaget är bra. Svarsfrekvensen visas i procent. 



 

 

Figur 4. Redovisar resultatet av medarbetarundersökningen 2011 av frågan, jag anser att jag 

har god insyn i verksamhetens mål. Svarsfrekvensen visas i procent.  

 

Figur 5. Redovisar resultatet av medarbetarundersökningen 2011 av frågan, jag anser att 

arbetsinnehållet och trivsel på min arbetsplats är god. Svarsfrekvensen redovisas i procent. 

 

Figur 6. Redovisar resultatet av medarbetarundersökningen 2011 av frågan, jag är nöjd i 

helhet med min arbetsplats. Svarsfrekvensen redovisas i procent. 



 

Bilaga 2. Resultatet av enkätundersökningen 2013 

Resultatet av påståenden om trivsel på arbetsplatsen 

 

Figur 1. Redovisar resultatet av påståendet, jag anser att vi har ett bra samarbete på arbets-

platsen. Svarsfrekvensen visas i procent. 

 

Figur 2. Redovisar resultatet av påståendet, jag anser att vi har ett bra arbetsklimat på vår 

arbetsplats. Svarsfrekvensen visas i procent. 

 

Figur 3. Redovisar resultatet av påståendet, jag får det stöd jag behöver av mina arbetskam-

rater. Svarsfrekvensen visas i procent. 



 

Resultatet av påståenden om hur personalen upplever ledarskapet på ar-

betsplatsen 
Tabell 1. Visar hur personalen på boende 1 har besvarat påståenden om ledarskap. 

Svarsfrekvensen visas i procent. 

Ledarskap.    Instämmer Varken Instämmer Vet ej Gäller 

Jag anser..   Inte 

 
eller 

   
ej 

..jag får det stöd jag behöver 4% 

 

26% 67% 

 

0% 3% 

för att klara av mitt arbete 

       ..jag kan diskutera problem 

       som uppstår på min arbetsplats 8% 

 

19% 70% 

 

0% 3% 

med min chef   

       ..min chef arbetar aktivt för 

       att förebygga konflikter som 7% 

 

33% 48% 

 

4% 6% 

kan uppstå på arbetsplatsen 

       ..min chef känner väl till mitt 11% 

 

19% 67% 

 

0% 3% 

arbete     

       ..min chef är närvarande för 7% 

 

22% 63% 

 

4% 4% 

medarbetarna   

        

Tabell 2. Visar hur personalen på boende 2 har besvarat påståendena om ledarskap. 

Svarsfrekvensen visas i procent. 

Ledarskap.    Instämmer Varken  Instämmer Vet ej Gäller 

Jag anser..   Inte   eller       ej 

..jag får det stöd jag behöver 38%   31% 25%   0% 6% 

för att klara av mitt arbete               

..jag kan diskutera problem               

som uppstår på min arbetsplats 31%   19% 44%   0% 6% 

med min chef                 

..min chef arbetar aktivt för               

att förebygga konflikter som 38%   31% 13%   13% 5% 

kan uppstå på arbetsplatsen               

..min chef känner väl till mitt 19%   38% 31%   7% 5% 

arbete                   

..min chef är närvarande för 38%   19% 25%   7% 11% 

medarbetarna                 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Visar hur personalen på det intraprenadstyrda boendet har svarat på påståen-

dena om ledarskap. Svarsfrekvensen visas i procent. 

                    

Ledarskap.    Instämmer Varken  Instämmer Vet ej Gäller  

Jag anser..   Inte   eller       ej 

..jag får det stöd jag behöver 0%   8% 83%   0% 8% 

för att klara av mitt arbete               

..jag kan diskutera problem               

som uppstår på min arbetsplats 0%   0% 92%   0% 8% 

med min chef                 

..min chef arbetar aktivt för               

att förebygga konflikter som 0%   33% 58%   3% 6% 

kan uppstå på arbetsplatsen               

..min chef känner väl till mitt 0%   0% 92%   4% 4% 

arbete                   

..min chef är närvarande för 0%   8% 84%   0% 8% 

medarbetarna                 

 

Resultatet av påståenden om hur personalen upplever delaktigheten på ar-

betsplatsen 

 

Figur 4. Redovisar resultatet av påståendet, jag upplever att personalen och chefen tillsam-

mans diskuterar arbetsmetoder och förhållningssätt. Svarsfrekvensen redovisas i procent. 

 

 



 

 

Figur 5. Redovisar resultatet av påståendet, jag upplever att jag har goda kunskaper om 

verksamhetens mål och visioner. Svarsfrekvensen redovisas i procent.  

 

Figur 6 . Redovisar resultatet av påståendet, jag upplever att jag mina idéer och förslag tas 

tillvara. Svarsfrekvensen redovisas i procent.   

Resultatet av påståenden hur personalen upplever inflytande på arbetsplat-

sen 

 

Figur 7. Redovisar resultatet av påståendet, jag har stora möjligheter att påverka utform-

ningen av arbetstidsschemat på arbetsplatsen. Svarsfrekvensen redovisas i procent.   



 

 

Figur 8. Redovisar resultatet av påståendet, jag har stora möjligheter att påverka utform-

ningen av mina arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Svarsfrekvensen visas i procent. 

 

Figur 9. Redovisar resultatet av påståendet, jag har stora möjligheter att påverka hur mina 

arbetsuppgifter ska utföras. Svarsfrekvensen visas i procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultatet av påståenden hur personalen upplever omsorgen kring den en-

skilde på arbetsplatsen 
Tabell 4. Visar hur personalen på boendet 1 har svarat på påståendena om omsorgen 

kring den enskilde. Svarsfrekvensen visas i procent. 

Den enskildeperspektivet Instämmer   Varken  Instämmer   Vet ej Gäller  

Jag anser att..   inte   eller       ej 

..de enskilda är nöjda med 0%   7% 81%   8% 4% 

den omsorg som ges                 

..vi involverar den enskilde vid               

nya beslut och rutiner 22%   22% 52%   0% 4% 

 

                  

..det finns tillräckligt med bemanning             

för att ha möjlighet att ge 15%   19% 63%   0% 3% 

en god omsorg för den enskil-

de               

..vi hanterar personer med  4%   7% 86%   0% 3% 

specifika behov på ett bra sätt               

..det viktigaste i mitt arbete är  0%   0% 93%   4% 3% 

att den enskilde får den om-

sorg och stöd de behöver               

 

                

Tabell 4. Visar hur personalen på boendet 2 har svarat på påståendena om omsorgen 

kring den enskilde. Svarsfrekvensen visas i procent. 

Den enskildeperspektivet Instämmer   Varken  Instämmer   Vet ej Gäller  

Jag anser att..   inte   eller       ej 

..de enskilda är nöjda med 14%   29% 57%   0% 0% 

den omsorg som ges                 

..vi involverar den enskilde vid               

nya beslut och rutiner 14%   43% 43%   0% 0% 

                    

..det finns tillräckligt med bemanning             

för att ha möjlighet att ge 29%   50% 21%   0% 0% 

god omsorg för den enskilde               

..vi hanterar personer med  7%   29% 64%   0% 0% 

specifika behov på ett bra sätt               

..det viktigaste i mitt arbete är  0%   0% 100%   0% 0% 

att den enskilde får den om-

sorg och stöd de behöver               

 

                

 

 

 

 

 



 

Tabell 6. Visar hur personalen på det intraprenadstyrda äldreboendet har svarat på 

påståendena om omsorgen kring den enskilde. Svarsfrekvensen visas i procent. 

Den enskildeperspektivet Instämmer   Varken  Instämmer   Vet ej Gäller  

Jag anser att..   inte   eller       Ej 

..de enskilda är nöjda med 0%   18% 82%   0% 0% 

den omsorg som ges                 

..vi involverar den enskilde vid               

nya beslut och rutiner 9%   18% 73%   0% 0% 

                    

..det finns tillräckligt med bemanning             

för att ha möjlighet att ge 27%   36% 37%   0% 0% 

en god omsorg för den enskil-

de               

..vi hanterar personer med  18%   9% 73%   0% 0% 

specifika behov på ett bra sätt               

..det viktigaste i mitt arbete är  0%   0% 100%   0% 0% 

att den enskilde får den om-

sorg och stöd de behöver               

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Påståendena från enkätundersökningen 
Styrning, jag anser att.. 

 ..jag får det stöd jag behöver för av min chef för att klara av mitt arbete. 
 ..jag kan diskutera problem som uppstår på arbetsplatsen med min chef 
 ..min chef tar tag i problem som uppstår på arbetsplatsen 
 ..min chef arbetar aktivt för att förebygga samt hantera konflikter som kan upp-

stå/uppstår på arbetsplatsen 
 ..min chef känner väl till mitt arbete 
 ..min chef involverar personalen i beslut rörande arbetsplatsen 
 ..min chef är närvarande för medarbetarna 

Delaktighet, jag upplever att.. 

 ..jag får vetskap om övergripande förändringar som gäller mitt arbete 

 ..personalen och chefen tillsammans diskuterar arbetsmetoder och förhållningssätt 

 ..jag har goda kunskaper om verksamhetens mål och visioner 

 ..jag har stora möjligheter att framföra mina åsikter i frågor som rör arbetet 

 ..mina idéer och förslag tas tillvara 

Inflytande, jag har stora möjligheter att påverka.. 

 ..utformningen av arbetstidsschemat på arbetsplatsen 

 ..utformningen av mina arbetsuppgifter på arbetsplatsen 

 ..hur mina arbetsuppgifter ska utföras 

 ..utformningen/inredningen av personalutrymmen i verksamheten 

 ..övergripande förändringar som gäller mitt arbete 

Trivsel, jag anser att.. 

 ..jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats 

 ..vi har ett bra samarbete på min arbetsplats 

 ..vi ha ett bra arbetsklimat på min arbetsplats 

 ..min arbetsplats är trivsam 

 ..jag har en god relation till min närmste chef 

 ..jag får det stöd jag behöver av mina arbetskamrater 

Den enskilde, jag anser att.. 

 ..jag får den tid som behövs för att ge den enskilde en bra omsorg 

 ..den enskilde är nöjd med den omsorg som ges 

 ..vi involverar den enskilde vid nya beslut och rutiner 

 ..det finns tid och möjlighet att anordna sociala aktiviteter för den enskilde 

 ..det finns den tid som behövs för att informera nyanställda/vikarier angående rutiner 

kring den enskilde 

 ..det finns tillräckligt med bemanning för att ha en möjlighet att ge en god omsorg till 

för den enskilde 

 ..vi hade kunnat minska dubbelbemanning genom att anpassa arbetsmiljön 

 ..vi hanterar personer med specifika behov på ett bra sätt 

 ..det viktigaste i mitt arbete är att den enskilde får den omsorg och stöd de behöver 



 

Bilaga 4 Informationsbrev till enkätundersökningen 

Informationsbrev innan enkäten skickades ut 

Hej! 

Jag heter Jennifer Yngström och går sista året på personalvetarprogrammet. Under våren 

kommer jag att skriva min C-uppsats som ska handla om, huruvida det finns skillnader på hur 

personalen ser på sin arbetsplats ifall de arbetar på en intraprenadstyrt äldreboende eller ett 

icke intraprenadstyrt äldreboende. Jag kommer att skicka ut en enkät till tre olika äldreboen-

den, XX, XX och XX. 

Enkäten kommer att skickas ut nu på onsdag ( 10/4) och kommer att ta ca tio minuter att be-

svara. Du kommer att vara anonym. Sista dagen att besvara enkäten på är onsdag den 17 april. 

Dina åsikter är viktiga för mig mitt uppsatsskrivande, därför skulle jag vara tacksam om du 

kunde besvara enkäten. 

Har du frågor kring enkäten, kontakta gärna mig. 

Tack för din medverkan!  

Med vänlig hälsning 

Jennifer Yngström, Mail: Jennifer.yngstrom@gallivare.se   

Informationsbrev som medföljde enkäten 

Hej! 

Här kommer enkäten som jag skickade ut information om i måndags. För Er som inte läst 

mailet så heter jag Jennifer Yngström och går sista året på personalvetarprogrammet. Jag 

skriver just nu en C-uppsats för Gällivare kommun som handlar om personalens trivsel på 

olika äldreboenden. Dina åsikter är viktiga för mig i mitt fortsatta arbete.  

  

Enkäten kommer att ta ca 10minuter att besvara. Det finns fem olika ämnen, styrning, delak-

tighet, inflytande, trivsel och den enskildeperspektivet. Det finns olika påståenden som du ska 

besvara med hjälp av en fem gradig skala, där ett är att du inte alls håller med påståendet och 

fem att du håller med fullständigt. Om du inte har någon åsikt kring påståendet svarar du vet 

ej. Det finns även ett kommentarsfält i slutet på varje ämne, där du kan komma med övriga 

åsikter om frågorna. Svara gärna så fort du har möjlighet, dock senast onsdag den 17:e april. 

Dina åsikter är viktiga för mig! 

 

Om du har några frågor avseende undersökningen får du gärna kontakta mig på 

mail:Jennifer.yngstrom@gallivare.se  

Med vänlig hälsning 

Jennifer Yngström 

Påminnelsebrev 1 

Hej ! 

 

En påminnelse till er som inte har svarat, sista svarsdag är onsdag den 24:e april. Jag skulle 

dock uppskatta om du kunde besvara enkäten så snart som möjligt.  



 

  

Enkäten kommer att ta ca 10minuter att besvara. Det finns fem olika ämnen, styrning, delak-

tighet, inflytande, trivsel och den enskildeperspektivet. Det finns olika påståenden som du ska 

besvara med hjälp av en fem gradig skala, där ett är att du inte alls håller med påståendet och 

fem att du håller med fullständigt. Om du inte har någon åsikt kring påståendet svarar du vet 

ej. Det finns även ett kommentarsfält i slutet på varje ämne, där du kan komma med övriga 

åsikter om frågorna. Dina åsikter är viktiga för mig! 

 

Om du har några frågor avseende undersökningen får du gärna kontakta mig på 

mail:Jennifer.yngstrom@gallivare.se  

Med vänlig hälsning 

Jennifer Yngström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5. Frågorna från intervjustudien 

Styrning/ Ledarskap 

 Hur skulle du beskriva din närmaste chef som ledare? 

 Hur bemöter din chef idéer och nytänkande?  

 Hur skulle du beskriva att beslutsprocessen på din arbetsplats ser ut?  

 Hur skulle du beskriva att din chef hanterar en konflikt på arbetsplatsen? 

 Arbetar din chef för att förebygga konflikter? 

 Hur insatt är din närmste chef i ditt arbete 

 Hur skulle du beskriva personalens delaktighet kring nya beslut?  

 

Delaktighet 

  Hur anser du att informationen kring nya beslut ser ut? 

 Kan detta förbättras? 

 Hur skulle du beskriva din insyn i verksamhetens mål och visioner? 

 

Inflytande 

 Upplever du att du hade velat ha möjlighet att påverka mer? 

 

Trivsel 

 Hur anser du att din arbetsplats är? 

 Finns det förbättringsområden?  

 Hur skulle du beskriva den fysiska arbetsmiljön? 

 Hur skulle du beskriva den psykiska arbetsmiljön? 

 

Den enskilde 

 Upplever du att den enskilde är nöjd med den omsorg som de får?  

 Har den enskilde någon möjlighet att påverka olika beslut?   

 Hur hanterar ni den enskilde med speciella behov idag?  

 Hur anpassar ni omsorgen kring den enskilde med speciella behov?  

 Tycker du att ni är nog med personal idag för att ge den enskilde den omsorg den krä-

ver?  

 Hur anser du att omsorgen kring den enskilde hade kunnat förbättras?  

 Hur anser du att bemötandet är kring de nyanställda?  

 Vad är det viktigaste i ditt arbete? 
 


