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Faktorer som påverkar engagemang i arbete med människor 
 

Elena Eklund 

Caroline Kuoppakangas 

 

Engagemang inom arbetet kan vara antingen åtaganderelaterat eller 

attitydrelaterat beroende på hur en person förhåller sig till sin arbetsplats 

och sina arbetskamrater. En av bristerna i dagens äldreboenden är tiden till 

att möta de äldres behov. Forskning tyder på att detta kan bidra till minskat 

engagemang hos de anställda. Syftet med denna studie var att ta reda på 

vilka faktorer som upplevdes påverka engagemang hos människor som 

arbetar inom äldrevården. Intervjuer genomfördes med 10 kvinnliga 

anställda på äldreboenden runt om i Södermanland. Intervjuerna 

analyserades genom meningskoncentrering. I resultatet framkom det att 

flera faktorer som t ex tillräckligt med tid, god sammanhållning, ansvar och 

bra hälsa/privatliv påverkade engagemang positivt och att brist på eller 

problem med ovanstående faktorer och t ex dålig tillgång till avlastning, 

känsla av hjälplöshet och för låg bemanning istället påverkade engagemang 

negativt. Resultaten kan användas av enhetschefer för att ändra eller 

bibehålla rutiner på äldreboenden.  

 

Keywords: Organizational commitment, employee, experience, nursing home 
 

 

Inledning 

 
Vad betyder det egentligen att vara engagerad? Engagemang är ett begrepp som används i 

många olika situationer, i det privata livet, på arbetet eller i någon annan specifik situation. 

Engagemang förklaras i Nationalencyklopedin (www.ne.se) som något som innehavs av en 

person som tar sig an en uppgift av egen vilja och har ett starkt intresse i det den tar sig an. 

Det vill säga att en engagerad person lägger alla sina krafter på just en uppgift, då det är 

någonting som personen själv upplever som intressant och roligt. När en individ engagerar sig 

i något så innebär det ofta att denna lägger större del av sin energi på det uppgiften i fråga 

handlar om. 

 
 

Engagemang i arbetet 

 
När det gäller engagemang i arbetet så har det visat sig att det finns olika förklaringar till vad 

det innebär. En förklaring är åtaganderelaterad vilket innebär att en person binder sig till sina 

uppgifter och tar sig an mer än vad som förväntas av henne (Staw & Salanick, enligt 

Mowday, Steers & Porter, 1979).  En person som är engagerad i sitt arbete på det sättet väljer 

att skapa sig en gemenskap med arbetsplatsen. När en person är engagerad på detta sätt så 

handlar det inte om en strävan efter ett utbyte i den meningen att den vill ha förmåner som 

exempelvis högre lön eller extra ledighet. En annan teori om engagemang i sitt arbete tas upp 

av Sheldon (hämtat från Mowday et al., 1979) och är attitydrelaterad. Detta kan förklaras som 

att en persons identitet är kopplad till arbetsplatsen och personens mål samspelar med 

arbetsplatsens mål. Det som skiljer sig från det åtaganderelaterade beteendet och 
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attitydbeteendet är att personen i det senare fallet förväntar sig att få en kompensation för sin 

insats i form av extra förmåner, så som löneförhöjning. Cho och Lee (2001) har liknande 

tankar när det gäller engagemang i sitt arbete då de menar att en person emotionellt åtar sig 

uppgifter, mål och värderingar utifrån de som finns på arbetsplatsen, så som regler och mål 

med arbetsgången. Med andra ord utforskar personen arbetsplatsen och arbetskamraterna för 

att kunna använda informationen till att skapa sig ett engagemang i sitt arbete. När personen 

vet hur arbetsplatsen fungerar och har lärt känna arbetskamraterna så kan denna lättare känna 

ett engagemang i arbetet. Porter och Smith (hämtat från Mowday et al., 1979) menade att 

engagemang handlar om en persons förmåga att identifiera sig med en arbetsplats. 

Engagemanget karakteriseras i denna teori som att ha en stark tro på och acceptans för 

arbetsplatsens mål och värderingar. Dessutom vill personen känna att arbetsuppgifterna är 

betydelsefulla för hela arbetsplatsen och inte bara för den enskilda personen. Det handlar om 

att behålla gemenskap på arbetsplatsen, vilket inte bara innefattar att vara lojal mot sin 

arbetsplats och sina kollegor utan det ska även finnas en aktiv relation mellan dessa. I det 

långa loppet resulterar detta i att alla personer ger någonting av sig själva och detta skapar 

engagemang och välmående för hela gruppen. Forskning av Mowday et al. (1979) har visat att 

personer som inte var orienterande i sitt arbete hade svårare att känna engagemang i arbetet. 

Dessa förklaringar tyder på att sammanhållningen på arbetsplatsen har en stor inverkan på att 

engagemanget byggs upp oavsett om det är för ens egen skull eller om det är för att få 

någonting i utbyte på sin arbetsplats. 

Rodwell, Noblet, Demir och Steane (2009) tar upp att det är av stor vikt att deltagarna i 

arbetsgruppen stödjer varandra och informerar varandra om arbetsplatsens mål för att alla ska 

kunna uppleva engagemang i sitt arbete. Även forskning gjord av Vanaki och Vagharseyyedin 

(2009) tyder på att det är viktigt med samhörighet för att personer ska känna engagemang i 

sitt arbete. Om en person inte känner att det finns en bra sammanhållning på arbetsplatsen kan 

detta resultera i att insatserna på arbetsplatsen inte blir av samma goda kvalité eftersom 

engagemanget minskat. Detta kan kopplas tillbaka till det Porter och Smith tar upp, nämligen 

att en person som inte kan identifiera sig med sin arbetsplats kan ha svårare att känna en 

sammanhållning med sin arbetsplats. Forskning (Gruman, Saks, & Zweig, 2006; Jaskyte & 

Lee, 2009; Jiadong, 2009) tar upp att det är viktigt att arbetsplatsen fungerar på ett bra sätt, så 

att det inte finns tvetydigheter, osäkerhet och förvirring bland personal och de arbetsuppgifter 

som finns. Detta har visat sig påverka engagemanget negativt genom att många i 

arbetsgruppen känner att de är osäkra på vad som ska göras och om arbetsuppgifterna är 

oklara så påverkar det hela arbetsgruppen negativt. En tredje viktig faktor som har visats sig 

ha betydelse för engagemanget är det som Rodwell et al. (2009) tar upp i sin forskning, om att 

personers välmående utanför arbetet påverkar engagemanget på arbetet. När en person mår 

bra privat så känner den sig också mer engagerad på sin arbetsplats vilket leder till ett mer 

produktivt beteende. Jaskyte och Lee (2009) tar i sin studie upp att engagemang i sitt arbete är 

relaterat till att de anställda trivs på sin arbetsplats och detta i sin tur har visat sig påverka 

personens välmående, kvalitén på servicen och välmåendet hos brukaren. Om personen trivs 

på sitt arbete så vill hon också göra ett bra jobb vilket gör att engagemanget ökar.  

Vad är det då som karakteriserar engagemang i arbetet? Jiandongs (2009) forskning visar 

att personer som har ett stort engagemang i arbetet gärna pratar gott om och känner sig stolta 

över sin arbetsplats. Stoltheten kan märkas genom att en person visar sig vara glad över sin 

livssituation. Tidigare forskning gjord av Freund (hämtad från Jaskyte och Lee, 2009) tar upp 

att en person som upplever ett starkt engagemang för sin organisation tenderar att vara mer 

entusiastisk och mer angelägen att bidra till organisationens uppdrag och mål. Med andra ord 

så verkar en engagerad person uppvisa ett gladare humör och får genom detta ny energi till att 

engagera sig ytterligare.       
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Äldreboende  
 

Äldreboenden är ett boende för äldre med särskilda behov av vård och service. Dessa boenden 

finns runt om i Sverige och är en del av kommunens socialtjänst (www.ne.se). På 

socialstyrelsens hemsida (Socialstyrelsen, 2010) står att det i dagens samhälle finns brister i 

äldreomsorgen. En brist kan till exempel vara att även om personal med grundläggande 

yrkesutbildning har ökat under de senaste åren så finns det inte så mycket personal med 

eftergymnasial utbildning som det borde finnas i ett arbete med äldre människor. Ytterligare 

brister är att tiden inte räcker till att möta de äldres behov och att de insatser som görs inte blir 

utförda som de borde. Även om det är meningen att de äldre ska få vara med i planeringen av 

de insatser som de har blivit utlovade så ges de inte tillräckligt med utrymme för att de ska 

kunna göra detta. Eftersom dessa brister finns så finns även en anledning för samhället att 

börja satsa mer på de äldre genom att ge de äldre den respekt och de livsmöjligheter som de 

förtjänar. För att uppnå en bra kvalitet på äldreboendet kan man utgå från modellen för 

utveckling av kvalitetsindikationer (Socialstyrelsen, 2010) vilken menar att en god kvalitet 

uppnås genom att personal bland annat visar respekt för människans självbestämmande och 

integritet samt att personalen tar sig tid för den äldre.  

 

 

Engagemang hos anställda inom äldrevården 
 

För att anställda på ett äldreboende ska känna engagemang i sitt arbete krävs det att 

personerna trivs vilket i sin tur leder till att de utför sitt arbete med god kvalitet. Young och 

Corsun (2009)  menar att om en person får bra belöning eller förmåner i sitt arbete så kan 

denna börja känna ett engagemang i något som annars känns icke tillfredställande. Karsh, 

Booske och Sainfort (2005) visade att faktorer som stöd från arbetsgruppen, tillgång till 

information, resurser och möjligheter i arbetet skapar engagemang. Om personerna får 

möjlighet att påverka sitt arbete och vara delaktiga känner personer som arbetar på ett 

äldreboende högre engagemang. Den faktor som visade sig var mest kopplad till att känna 

engagemang bland personer på äldreboenden, var att arbetsmiljön var av god kvalitet. God 

kvalitet kan innebära goda förutsättningar både psykiskt och fysiskt, det vill säga att 

personerna har en bra miljö med bra resurser som exempelvis arbetsredskap och tillräckligt 

med arbetskamrater, som gör att de kan må bra på arbetsplatsen. Det kan också handla om att 

de ska få vara delaktiga när det gäller utvecklingen på arbetsplatsen. En annan faktor som var 

viktig var att de anställda skulle ha ett arbetsschema som mötte dennas behov. Om en person 

upplevde att förmågan att vara omhändertagande var hög var även det en bidragande faktor 

till ökat engagemang, medan personer som upplevde att förmågan att vara omhändertagande 

var låg upplevde minskat engagemang. 

Jaskyte & Lee (2009) menar att personer som arbetar på ett äldreboende kan känna ett 

minskat engagemang om de inte vet om de gör rätt eller fel på sitt arbete, vilket i sin tur kan 

leda till att personerna har svårare att utföra sina arbetsuppgifter. Eftersom anställda på ett 

äldreboende inte har någon förbestämd roll i sitt arbete, det vill säga att de inte kan veta innan 

hur dagen ska se ut, inte kan förbereda sig. Personerna får istället anpassa sig efter 

situationen, detta kan påverka graden av engagemang. Personerna känner hela tiden en press 

på sig att de borde ha kunskap även om oväntade situationer dyker upp. Dessa situationer kan 

till exempel innebära att en brukare ramlar eller att den ligger inför döden. Enligt Karsh et al. 

(2005) är ännu en faktor som kunde påverka engagemanget negativt en alltför hög 

arbetsbelastning. Simons och Jankowski (2008) menar att personer som arbetar med 

människor gärna vill bli sedda för sitt arbete genom någon typ av kompensation eller 

http://www.ne.se/
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belöning. De menar också att variation i arbetet kan påverka engagemanget. Det kan därför 

vara bra om anställda på en arbetsplats ges möjlighet till kompetensutveckling. Andra faktorer 

som kan påverka engagemanget är att arbetet ska flyta på spontant men ändå inte helt 

rutinmässigt och det ska inte heller upplevas alltför stressfyllt.  

Vanaki och Vagharseyyedin (2009) menar att antalet år av erfarenhet inom äldrevård 

påverkar graden av engagemang eftersom anställda med många års arbetslivserfarenhet har 

lärt sig hur de bäst kommunicerar med sina arbetskamrater och hur de bearbetar stressfyllda 

situationer på arbetet. Gruman et al. (2006) tog upp att det är av stor vikt att nyanställda 

välkomnas på ett bra sett då det tar tid för dessa att förstå och hitta en mening i sina nya 

arbetsuppgifter. Genom att de nyanställda hittar en mening i det nya arbetet så får de även 

lättare att kommunicera med sina arbetskamrater vilket har visat sig leda till ett större 

engagemang. Med all denna forskning går det att se att det finns en hel del av både positiva 

och negativa faktorer som påverkar engagemanget hos personer som arbetar på äldreboenden. 

  

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som upplevdes påverka engagemang hos 

anställda på äldreboenden. Det saknas studier gjorda i Sverige som handlar om just 

engagemang på arbetsplatser och framförallt när det gäller engagemang hos människor som 

arbetar på äldreboenden. Bortsett från svenska studier så finns det många studier som handlar 

om att det är viktigt att känna engagemang i sitt arbetsliv varför det är av stor vikt att ta reda 

på personernas unika upplevelser om vad som påverkar deras engagemang. Resultatet kan i 

sin tur ligga som grund för vilka rutiner som bör behållas på en arbetsplats samt vilka som bör 

bytas ut. Målgruppen valdes ut för  för att det fanns ett intresse för engagemang hos anställda 

på ett äldreboende samt för att det fanns en brist på svenska studier kring ämnet. 

Frågeställningarna blev: Vilka positiva faktorer är det som påverkar engagemanget hos 

personer som arbetar på äldreboenden? Vilka negativa faktorer är det som påverkar 

engagemanget hos personer som arbetar på äldreboende?   
 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
Studien innefattade 10 kvinnliga deltagare i åldrarna 20-49 år (M=34.1) som arbetade på olika 

äldreboenden i Södermanland. Dessa kvinnor kom från tre äldreboenden. Eftersom det var 

fem äldreboende som kontaktades så var bortfallet två. Kvinnorna som deltog i studien hade 

mellan 1- 32 års arbetslivserfarenhet (M=14.7). Deltagarna valdes ut genom ett kriteriebaserat 

tillgänglighetsurval. Kriterierna var att personerna skulle arbeta på ett äldreboende som 

antingen undersköterskor, vårdbiträden eller sjuksköterskor och vara av det kvinnliga könet. 

De skulle även ha en daglig och nära kontakt med brukarna på boendena. Av de tio deltagarna 

var sju utbildade undersköterskor, en utbildad sjuksköterska och en snart färdig med sin 

sjuksköterskeutbildning. En av deltagarna hade ingen utbildning alls förutom grundskolan. 

Fyra av deltagarna kom med i studien genom ett snöbollsurval.  
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Material 
 

I studien användes en egen utformad intervjuguide. Intervjuguiden bestod av 5 frågeområden 

med sammanlagt 15 frågor. Frågorna som ställdes var öppna frågor och en fråga med ja eller 

nej svar. Det första frågeområdet hade som syfte att ta reda på lite bakgrundsfakta om varje 

deltagare, såsom ”Hur lång arbetslivserfarenhet har du?” och ”Vad har du för utbildning?”. 

Detta frågeområde bestod av sammanlagt fyra frågor. Det andra frågeområdet bestod av tre 

frågor som handlade om verksamheten. Där var det bland annat en fråga som löd ”Kan du 

berätta om hur dina arbetsuppgifter ser ut?” Det tredje området fokuserade mer på begreppet 

engagemang och innefattade fem frågor. Frågor i detta område var bland annat ”Vad är 

engagemang för dig? och ”Hur skulle du kunna göra för att öka ditt engagemang i det stora 

hela?” Det fjärde området som handlade om faktorer som upplevdes påverka engagemanget 

bestod av två frågor, där frågorna löd ”Har ditt engagemang påverkats över tid?” samt ”Vilka 

faktorer upplever du är viktiga för ditt engagemang?” Det sista frågeområdet innehöll en fråga 

som hade som syfte att runda av intervjun samt att få deltagaren att få möjligheten att tillägga 

något som den inte har sagt under intervjun. Frågan löd ”Finns det något mer du vill tillägga?” 

Intervjuerna spelades in med en diktafon eller bandspelare. 

 

 

Procedur 

 
För att få tillgång till deltagare skrevs två olika missivbrev som skickades ut till 5 olika 

äldreboenden, ett missivbrev som enhetscheferna till de olika äldreboendena skulle få läsa 

samt ett missivbrev till deltagarna. I missivbrevet till enhetscheferna stod en förklaring till 

studiens syfte samt en förfrågan om cheferna kunde skicka vidare de andra missivbreven till 

de olika avdelningarna. I breven till deltagarna stod detaljerat om studien samt de 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsetiska principerna, så som att ett samtycke 

behövdes innan studien kunde påbörjas, att de när som helst kunde hoppa av utan motivering,  

att konfidentialiteten beaktades. I breven stod också kontaktuppgifter samt vilka tidsramar 

som gällde. Enhetscheferna kontaktades per post där missivbreven var bifogade och efter 

cirka en vecka kontaktades cheferna på telefon för att få deras godkännande till studien samt 

höra ifall missivbreven hade lämnats vidare. När vi visste vilka personer som var intresserade 

av att delta kontaktades de per telefon, där dag, tid och plats bestämdes för intervjun. Då inte 

alla äldreboenden valde att höra av sig blev vi tipsade av några bekanta till oss, om personer 

de kände som matchade kriterierna för studien. Deltagarna kontaktades per telefon. Fyra 

deltagare valde att ha intervjun på sin arbetsplats och sex av dem i ett grupprum på en 

högskola i Södermanland. Innan intervjuerna påbörjades berättade vi om studiens syfte samt 

de forskningsetiska principerna som gäller för studien för att klargöra ännu en gång för 

deltagarna hur studien skulle gå till, samt vad deras deltagande innebar. Intervjuerna pågick 

mellan 15-30 minuter. Trots korta intervjuer nåddes en mättnad då deltagarna nämnde 

likartade faktorer som meningsfulla för sitt engagemang i arbetet. Deltagarna fick som tack 

för sitt deltagande en chokladbit.  

            

                                                                                                          

Databearbetning 

 
All insamlad data har bearbetats genom meningskoncentrering som bygger på förståelse och 

tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi delade upp intervjuerna lika så 



6 

 

 

transkriberades materialet av den person som gjort intervjun. Intervjuerna transkriberades till 

ett material på sammanlagt 47 sidor som sedan har lästs igenom var och en för sig för att 

skapa en helhet av varje intervju. Efter detta så har de faktorer som återkommit tagits ut och 

kortats ner och abstraherats till mindre enheter. Detta har fortsatt tills varje intervju har bestått 

av olika begrepp som har gett en förklaring till vad det är som påverkar engagemanget hos 

varje individ. Efter varje intervju som vi hade tolkat var och en för sig försökte vi att 

tillsammans hitta gemensamma mönster och avvikelser hos alla intervjuer för att skapa en så 

verklighetstrogen bild av svaren som möjligt. Vissa begrepp som kommit fram under det 

individuella arbetet omformulerades efter en diskussion mellan oss för att begränsa antalet 

begrepp ytterligare och för att kunna generalisera i den mån det går i en kvalitativ studie. För 

att det skulle gå att hitta mönster i texterna var det viktigt att ställa frågor till materialet och 

kunna tolka det varje individ sagt på ett korrekt sett, exempelvis genom frågor som ”Vad 

säger meningen egentligen?” För att få reda på hur arbetsuppgifterna såg ut på ett äldreboende  

så ställdes frågor angående detta. Detsamma gjordes för att ta reda på hur deltagarna 

förklarade betydelsen av engagemang. Utifrån detta så gjordes en sammanställning av alla 

svar så att en så verklighetstrogen bild som möjligt kunde ges på både arbetssysslorna och 

betydelsen av engagemang. När alla resultat i arbetet hade tagits fram och bildat olika faktorer 

så valde vi att tolka vad deltagarna hade för typ av engagemang. Utifrån vår tolkning så 

uppvisades ett åraganderelaterat engagemang eftersom deltagarnas upplevelse kring sitt arbete 

handlade mycket om att de gjorde arbetet för sin egen skull och upplevede det som givande. 

 

 

Resultat 

 
Deltagarna i undersökningen hade olika erfarenhet och utbildning. Deltagarna berättade att 

arbetsuppgifterna på ett äldreboende varierar mellan att underhålla lokaler, det vill säga städa 

personalutrymmen och de boendes rum, ge de boende mediciner, omvårdnad så som dusch 

och tandborstning. Det ska även serveras mat och vissa av de boende behöver stöd med 

påklädning och toalettbesök. Personalen ska även hjälpa de boende att ta sig runt i byggnaden 

eller utomhus och även stimulera dem på annat sätt. Deltagarna i studien ansåg att 

engagemang är när de känner glädje, vilja och deltagande i det de gör. De tyckte även att det 

är viktigt att kunna göra det där lilla extra för de boende för att engagemanget ska finnas. 

Utifrån detta har vi tolkat att alla deltagarna har ett åtaganderelaterat engagemang och 

deltagarnas upplevelser om vad engagemang är, kan jämföras med den förklaringen vi har 

angett i inledningen. Faktorerna som påverkade engagemanget hos de anställda går att utläsa i 

Tabell 1.   

 

Tabell 1 

Faktorer som påverkar engagemanget i arbetet 

                                     Positiva faktorer                Negativa faktorer 

                                                Tillräckligt med tid           Brist på tid 

                   Erfaranhet/livserfarenhet       

                                        Bra hälsa/privatliv           Problem med hälsa/privatliv 

                                                                                 Ingen eller dålig tillgång till avlastning 

                                        God sammanhållning       Dålig sammanhållning 

                                        Bra utbyte                        

                                                                                 För låg bemanning 
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                                        Kontinuerlig bekräftelse        

                                                                                 Känsla av hjälplöshet 

                                        Lagom mycket ansvar      För mycket ansvar 

                                        Trygghet 

                   Stress 

                                        Struktur                            Brist på struktur 

 

 

Faktorer som påverkar engagemang både positivt och negativt        

 
Efter att vi gjort intervjuer med alla tio deltagare gick det att hitta vissa återkommande 

begrepp som påverkade engagemanget både positivt och negativt. Begreppens benämningar 

återfinns i Tabell 1. Ett begrepp som dök upp vid flera tillfällen var tid både i positiv och i 

negativ bemärkelse. I positiv bemärkelse menade de allra flesta att engagemanget påverkades 

av att ge tid till de boende genom att exempelvis sätta sig hos någon och bara prata eller gå ut 

och gå. Tiden påverkade engagemanget negativt i de fall  personalen kände att de inte hade tid 

att ge brukarna den där lilla extra tiden för att de var tvungna att prioritera andra ”vardags” 

sysslor för att allt skulle hinnas med.  Ännu ett begrepp som påverkat engagemanget i bägge 

riktningar är hälsan/privatlivet. De intervjuade personerna menade att hur de mår hemma 

påverkar hur engagerade personerna känner sig på sin arbetsplats, t.ex. om de upplever sig 

trötta eller stressade. Sammanhållning i arbetsgruppen var en tredje faktor som påverkade 

engagemanget. Intervjupersonerna menade på att en bra och välkomnade arbetsgrupp leder till 

att engagemanget ökar medan en arbetsgrupp med dålig stämning och lite diskussioner 

personal emellan ledde till ett minskat engagemang. Ansvar var ytterligare ett begrepp som 

kunde leda till både ett ökat och ett minskat engagemang enligt några av intervjupersonerna. 

Personal som ansåg att det tog sitt ansvar, inte bara i de arbetsuppgifter de blivit utdelade utan 

också att de gjorde saker utöver det som förväntades av dem, menade att deras engagemang i 

det stora hela ökade. Ett minskat ansvar hos arbetskamraterna ledde istället till att den 

personal som fick ta över de andras arbetssysslor kände ett minskat engagemang. Struktur i 

arbetet var även det något som kunde anses som både positivt och negativt när det handlade 

om vad som påverkade engagemanget hos personalen på ett äldreboende. Vissa menade att en 

allt för strukturerad arbetsmiljö kunde bli tråkigt i längden eftersom att det var människor 

arbetet handlade om. Dock behövs en viss struktur för att arbetet skall kännas tryggt och 

skapa engagemang. 

 

 

Faktorer som påverkar engagemang positivt 

                                                  
En av de faktorer som påverkade engagemanget positivt och som ofta återkom var erfarenhet. 

De flesta som ansåg att erfarenhet påverkade menade att de precis när de började arbeta på ett 

äldreboende i ung ålder endast arbetade för att ha ett jobb. De hade då inte fått någon hum om 

vad som var viktigt med livet och med att ta hand om andra människor. De menade också att 

de genom erfarenhet i yrket har fått lättare att förstå vad en människa behöver för att känna 

sig tillfreds med situationen, vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang hos personalen. En 

andra bidragande faktor till ett ökat engagemang var att personalen ska känna att de får ett 

utbyte av det de gör.  De menade med detta att de ville känna att de fick någonting tillbaka av 

att ge så mycket av sig själva varje dag. Det kunde räcka med att få ett tack eller ett leende 

från den boende. Många av intervjupersonerna menade även att det var viktigt med 
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bekräftelse både av sig själv, medarbetare och pensionärerna för att kunna bibehålla eller 

skapa ett engagemang i arbetet. Detta menade de skapade en slags stolthet över det arbete de 

utfört. En femte och sista viktig faktor för att skapa engagemang var trygghet. Med trygghet 

menas i denna studie känna sig behövd på sin arbetsplats och veta vad det är som förväntas av 

en.  

 

 

 

Faktorer som påverkar engagemanget negativt                                                                                                                                                                                                                                                
 

En faktorn som påverkade engagemanget negativt och togs upp i alla intervjuer var att 

personalen tyckte att de blev påtvingade arbetsuppgifter som någon annan kunde ta över. 

T.ex. städning, tvättning och sophantering. Intervjupersonerna tycktes vara ”rörande överens” 

om att avlastning skulle vara det enda rätta när det gällde de icke omvårdande uppgifterna på 

ett äldreboende. En annan viktig faktor som påverkade engagemanget negativt var om 

arbetsplatsen hade dålig bemanning. En dåligt bemannad arbetsplats ledde i sin tur till att 

personalen inte kunde lägga den tid de behövde och ville på varje brukare. Situationer som 

dessa kan i vissa fall leda till en allt för stressad arbetsmiljö vilket också är en faktor som 

påverkar engagemanget åt det negativa hållet, detta eftersom de flesta personal ändå arbetar 

med människor just för att få se att de gör livet bättre för en annan människa. I ett arbete på ett 

äldreboende innebär det ibland att personalen inte kan göra så mycket för att hjälpa en boende 

hur mycket de än skulle vilja och denna hjälplöshet tycks leda till ett minskat engagemang.                               

 

 

Analys 

 

För att ge läsaren en förståelse över hur alla faktorer har hittats och kunnat brytas ner till så 

pass få begrepp kommer det i Tabell 2 en förklaring till hur vi gått tillväga. Citat har legat 

som grund för tolkningar och brutits ner till enstaka begrepp. Det är citat som är av liknande 

art som har fokuserats på för att se om det finns vissa likheter mellan olika personer 

upplevelser, för att få en så verklighetsnära förklaring som möjligt.  

  

Tabell 2 

Meningskoncentrering  

 

Meningsenhet                                                     Begreppskategori                          

IP7: ”Det kan ju vara när man kanske får          Tid i positiv och negativ bemärkelse – 

lite extra tid och hinner gå ut med dem lite        Tillräckligt med tid 

och så va, eller bara sitta ute med dem när  

vädret tillåter”. 

 

IP4: ”... jag vet inte varför men det tar                Brist på tid 

så mycket onödig tid som man kunde  

lägga på de gamla istället”. 

 

IP1: ”Jag har fått mer erfarenhet                   Erfarenhet/livserfarenhet i positiv bemärkelse-  

och har kunnat ta mer ansvar på                       Erfarenhet/Livserfarenhet 

olika arbetsuppgifter och man                                    
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har lärt sig med tiden...” 

 

IP5: ”... har du en bra dag hemma                     Hälsa/privatliv i positiv och  

så påverkar det hur jag utför mitt arbete           negativ bemärkelse-  

och hur jag bemöter mina arbetskollegor”.       Bra hälsa/privatliv 

 

IP8: ”Det kan ju bero på ens dagsform              Problem med hälsa/privatliv 

också, hur man är, vissa dagar kan  

man ju känna att det inte går helt enkelt”. 

 

IP10: ”Det är ju hushållsarbeten,                      Avlastning i negativ bemärkelse -  

det är ju tvätt och sånt som man                        Ingen eller dålig tillgång till avlastning 

kanske skulle prioritera bort kanske”. 

 

IP6: ”... att folk omkring mig är nöjda               Sammanhållning i positiv och negativ  

med det vi har åstadkommit,                               bemärkelse – 

det gör att man engagerar sig”.                         God sammanhållning 

 

IP3: ”Det kan ju vara som så att om                   Dålig sammanhållning 

någon annan inte är så engagerad  

så kanske man skiter i det själv också”. 

 

IP8: ”Jo men sen också det man får                    Utbyte i positiv bemärkelse –  

tillbaka från de äldre och det kan                        Bra utbyte 

även vara från arbetsgruppen”. 

 

IP5: ”Men förut kunde jag nog påstå                   Bemanning i negativ bemärkelse - 

att man inte hade tiden att engagera                    För låg bemanning 

sig för att det inte fanns personal...”. 

 

IP6: ”... bara det att de sa oh vi tycker                 Bekräftelse i positiv bemärkelse - 

att det är så skönt att ha dig här hela tiden”.       Kontinuerlig bekräftels 

 

IP6: ”Det blir inte samma engagemang                Hjälplöshet negativ bemärkelse – 

från min sida för jag anser att jag misslyckats      Känsla av hjälplöshet 

med det jag gjorde. Jag kunde ju inte göra  

tillräckligt”.  

 

IP1: ”Om jag har en uppgift så blir                       Ansvar i positiv och negativ bemärkelse - 

jag mer engagerad...”                                            Lagom mycket ansvar 

 

IP4: ”... för det går ju inte att en person                För mycket ansvar 

ska göra allt och en inte ska göra någonting” 

 

IP1: ”Att jag har lärt mig att se behoven               Trygghet i positiv bemärkelse – 

hos var och en. Det kan vara hos                           Trygghet 

arbetskamrater eller de boende”.  

 

IP4: ”Men man har varken ork eller                       Stress i negativ bemärkelse – 
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tid ibland...”.                                                           Stress 

 

IP2: ”Jag tror att jag är sådan som engagerar        Struktur i positiv och negativ  

mig som mest när jag vet hur allting fungerar...”    bemärkelse –  Struktur 

                                                                                  

IP9: ”Och dom gör liksom inte det dem ska             Brist på struktur 

förutom att springa efter en och kolla var  

man är och vad man gör”. 

Diskussion  

 
Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som upplevdes påverka engagemang hos 

anställda på äldreboende. Deltagarna upplevdes ha ett engagemang i sitt arbete då det 

framkom att flera faktorer påverkade hur pass engagerade de kände sig. Dessa faktorer går att 

finna i Tabell 1. Då varje faktor handlar om en självupplevd känsla så kan dessa öka inblicken 

i vad som anses vara viktigt för en god arbetsmiljö på olika äldreboenden. Det kan vara svårt 

att skilja på positiva och negativa faktorer som kan påverka engagemang eftersom dessa ofta 

går ihop, vilket leder till en ond cirkel. Exempelvis kan för låg bemanning leda till att 

personalen måste brottas med tiden, vilket i sin tur leder till en stressad arbetsmiljö och 

minskar känslan av engagemang. I det långa loppet skulle detta kunna leda till att allt fler 

människor sjukskriver sig eftersom de inte trivs med sitt arbete för att de känner att de inte 

räcker till. Detta skulle kunna kopplas till det Simons och Jankowski (2008) tar upp i sin 

studie om att en stressfylld situation där individer känner sig undervaliderade kan påverka 

intresset till att vara frånvarande från arbetet. Att deltagarna upplever att tiden inte räcker till 

för de äldre kan också vara av en betydande faktor till att det finns brister i äldreomsorgen, för 

deltagarna påpekade vid flertal gånger att de ville lägga ner mer tid på de äldre istället för 

andra arbetssysslor som inte upplevdes vara av lika stor betydelse. Deltagarna berättade också 

att de kände sig mer engagerade och nöjda med tillvaron på arbetsplatsen när de hade tid att 

exempelvis sätta sig ner och lyssna på de äldre. Detta kan användas som en mall för cheferna, 

för att kunna se över rutiner och arbetsuppgifter som ökar tiden för samspel med de äldre.  

     Deltagarna i studien visade sig ha ett åtaganderelaterat beteende när det gäller engagemang 

då de uttryckte att arbetet var givande vilket ledde till att de tog sig an fler uppgifter än vad de 

behövde. Deltagarna gav känslan av att de ville arbeta på ett äldreboende för sin egen skull 

och inte bara för att det är ett jobb. Det kan bero på att deltagarna har ett arbete där det gäller 

att ta hand om andra människor där det i det långa loppet behöver finnas ett intresse för att 

kunna bevara sitt engagemang. Kanske hade beteendet sett annorlunda ut om en annan 

yrkesgrupp hade valts ut i studien och engagemanget istället hade varit åt det 

attitydrelaterande beteendet. Utifrån deltagarnas egna förklaringar av vad engagemang är och 

hur de upplevde sitt egna engagemang, så fanns det en stor likhet mellan deras upplevelse och 

definitionen av engagemang utifrån Nationalencyklopedin. 

Mycket av det som tidigare forskning visat framkom också i vårt material. Detta beror nog 

på att liknande faktorer anses vara betydelsefulla i skapandet av engagemang även om varje 

enskild individ upplever engagemang olika. Precis som i tidigare forskning (Rodwell et al., 

2009; Vanaki et al., 2009) visade vår studie att sammanhållningen hade en stor betydelse för 

engagemanget. Detta behöver inte endast bero på de resultat som vi kommit fram till, utan det 

kan också ha att göra med att det finns en förväntan på att personal på ett äldreboende ska 

kunna samarbeta. Det är också viktigt att personalen fungerar som ett team i arbetet så att 

varken personal eller de boende påverkas negativt av olika arbetsrutiner. Detta kan jämföras 

med det Jaskyte och Lee (2009) tar upp i sin studie om att en personal kan ha svårigheter att 

utföra arbetsuppgifter om de inte vet om de gör rätt eller fel. Uppstår det ändå något problem 
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så är det viktigt att både arbetsgruppen och chefen kan stötta och hjälpa till att göra problemet 

hanterbart. Ytterligare en faktor som har bekräftats genom vår studie är att välmående utanför 

arbetet påverkar engagemanget vilket också framkom som en betydande faktor i Rodwell et 

als. (2009) studie. När en individ inte mår bra i sitt privatliv så påverkar det både arbete och 

engagemang oavsett om personen vill det eller inte. I dessa fall är det viktigt att chef eller 

annan personal uppmärksammar om någon inte mår bra och då kan ge personen hjälp och 

stöttning. En annan faktor som kom fram i vår studie var bemanning. Om en arbetsgrupp 

bestod av alldeles för lite personal innebar detta att även arbetsbelastningen ökade för varje 

enskild individ. Detta kan kopplas till tidigare forskning gjord av Karsh et al. (2005) som i sitt 

resultat fick fram att resurser och arbetsmiljö var viktigt bland individer som arbetar på ett 

äldreboende. I de fall då arbetsbelastningen är för hög är det viktigt att se efter rutiner och se 

sig för om vilka uppgifter som anses vara viktiga, i vissa fall kan det också krävas att fler 

personal anställs. En fjärde faktor som ansågs påverka engagemanget var hjälplöshet och detta 

är ett resultat som även Jaskyte och Lee (2009) fick fram i sin forskning. Personal som arbetar 

med att hjälpa människor kan aldrig förbereda sig på hur dagen kommer att se ut och vad som 

kommer att ske. Detta kan skapa en osäkerhet och en hjälplöshet bland personalen som inte 

vet hur de ska hantera vissa situationer. Hjälplöshet var inget ord som deltagarna använde sig 

av, utan det krävdes analysering av intervjuernas innehåll för att förstå att detta var en mycket 

viktig faktor. Detta kan även vara fallet i tidigare forskning eftersom vi endast hittade denna 

faktor i en av studierna som vi jämfört med. I vår studie så hade deltagarna olika lång 

arbetslivserfarenhet och där såg vi att det fanns en skillnad i engagemang beroende på antal år 

i arbetslivet. Personal som arbetat inom äldrevården i många år upplevde att engagemanget 

hade ökat med tiden då de lärt sig vad som förväntades av dem. Personal som inte hade 

arbetat lika många år upplevde istället att de hade svårt att ta på sig arbetsuppgifter på eget 

initiativ.  Liknande resultat har visat sig i tidigare studier gjord av Vanaki och 

Vagharseyyedin (2009). I vår studie upplevde många av deltagarna att deras engagemang 

hade ändrat karaktär med tiden. Som nyanställd upplevdes allt som nytt och spännande men 

med tiden började personalen istället att växa in i sin arbetsroll vilket skapade en ny typ av 

engagemang. Tidigare forskning gjord av Gruman et al. (2006) tar upp att det är viktigt att 

välkomna nyanställda på ett bra sätt så att individerna lättare kan komma in i arbetsgruppen 

och därmed också i arbetssysslorna. Sammanfattningsvis är de faktorer som upplevdes 

påverka engagemang i denna studie, sammanhållning, välmående, 

bemanning/arbetsbelastning, hjälplöshet och arbetslivserfarenhet, vilket stämmer väl överens 

om vad man funnit i tidigare forskning. 

Det har visat sig i tidigare forskning gjord av Simons och Jankowski (2008) och Young 

och Coursan (2009) att variation i arbetet ökar engagemang, vilket också visade sig i vår 

studie. Det som skilde vår studie från ovanstående studier var att även struktur var något som 

var viktigt för deltagarna, då detta ingav de anställda en känsla av trygghet. I Simons et als. 

(2008) studie visade det sig också att individer som arbetar på ett äldreboende vill bli sedda 

och få någon kompensation för sin insats för att känna engagemang. Detta visade sig också 

vara betydande för deltagarna i vår forskning, men medan kompensationen i vår studie 

handlade om att få bekräftelse från arbetskollegor eller de boende handlade det i tidigare 

forskning mer om materiella ting såsom till exempel löneförhöjning.  
 
 

Reliabilitet och validitet 
 

Mycket av den information som samlats in och blivit till resultat i studien har visat sig vara 

likvärdigt med resultat från andra studier. Kvale och Brinkmann (2009) menar att detta är ett 



12 

 

 

gott tecken på att reliabilitet finns i studien eftersom det innebär att resultat skall kunna 

upprepas i likartad forskning.  

Att studien har god validitet uppvisas genom att många av deltagarna ger liknande 

information vid flertal tillfällen. Det finns därför inga tecken på att deltagarna skulle vara 

oförstående när det gäller formuleringen av frågor. I de fall där deltagarna var det minsta 

osäkra på en fråga så gav intervjupersonen en förklaring på vad som menades genom att ge 

exempel eller genom att formulera om frågan.  

Meningskoncentrering har använts för att analysera resultaten i denna studie. Detta skulle 

kunna utgöra ett hot mot validiteten och reliabiliteten eftersom det har inneburit att forskarna 

har tolkat vissa begrepp som likvärdiga. Andra forskare skulle kanske ha tolkat resultatet på 

ett helt annat sätt. Ytterligare faktorer som kan anses som hot mot studien är att 

intervjuguiden är egenkomponerad och på det sättet kanske frågorna har varit något ledande. 

Dock gjordes intervjuguiden om i ett tidigt stadium (innan någon hade blivit intervjuad) 

eftersom frågorna i den guiden var alldeles för ledande enligt oss. På det sättet ökade alltså 

trovärdigheten och giltigheten i hela studien.  

Den förförståelse som fanns innan studien sattes igång och som kan ha påverkat resultatets 

framkomst kan ha varit att en av oss arbetar på ett äldreboende och har gjort det i fem år och 

den andra har tidigare arbetat med hemtjänst för äldre i 2 år. Dessutom har bägge en hjälp från 

deras högskoleutbildning som inneburit (30hp) metod som snuddat vid hur det går att tyda 

data som framkommit under intervjuer.  

Det är inte meningen att studiens resultat skall vara generaliserbart utan tanken är att 

resultatet skall kunna användas som en mall till hur arbetet kan förbättras. Utifrån den 

information som ges ut här så kan cheferna bibehålla eller ändra om rutiner vilket gör det 

enklare för personal att känna sig engagerade. Vid fortsatta studier kring ämnet kan det vara 

bra att öka antalet bakgrundsfrågor och kanske fokusera mer på de faktorerna för att se hur 

mycket de egentligen påverkar. Dessutom kan det vara av stor vikt att försöka förlänga 

intervjutillfällena för att få en ökad förståelse och bredare information.   

 

  

Förslag till vidare forskning 
 

Då det har visat sig att sammanhållning har en väldigt stor betydelse för känslan av 

engagemang så kan det vara en intressant faktor att fortsätta forska kring. Forskningen skulle 

kunna innefatta även chefer på arbetsplatserna eftersom en god sammanhållning med även 

chefen är av stor vikt enligt deltagarna i vår studie. Det vore även intressant att se hur olika 

bakgrundsfakta kan påverka engagemanget. Med detta menar vi att forsatt forskning ska 

försöka att se om det finns någon betydelse mellan exempelvis ålder eller civilstånd och 

engagemang. Då vi i vår studie såg att det fanns vissa skillnader beroende på vilken ålder 

deltagarna hade. Dock valde vi inte att fokusera på vilket sätt det påverkar. Det skulle även 

vara roligt att läsa om hur olika yrkesgrupper (inom människorelaterade yrken) skiljer sig åt 

när det gäller de olika sätten som engagemang uppvisas. Finns det en skillnad i om beteendet 

är åtaganderelaterat eller attitydrelaterat? Vad är det i så fall som gör att denna skillnad finns 

när det ändå handlar om människorelaterade yrken?   

 

 

Slutsats 

  
Resultaten som frakom i studien var deltagarnas egna upplevelser om vad som är viktigt för 

att de ska känna engagemang i sitt arbete. Detta är viktigt för cheferna att veta om för att de 
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ska kunna se över rutiner som bör behållas och vilka som kan förbättras. Det som framkom i 

studien var bland annat att tiden var viktig, det vill säga att deltagarna kände att det ville ha tid 

till att göra det ”lilla extra” för de äldre. Även avlastning var något som deltagarna önskade 

för att öka deras engagemang. Med avlastning så menade deltagarna att de ville ha in extra 

personal för att exempelvis underhålla lokalerna eftersom att tiden som denna uppgift tog 

ifrån dem hellre ville ges personligen till de äldre. Andra faktorer som bra sammanhållning, 

lagom mycket ansvar och god hälsa/privatliv var något som påverkade deltagarnas 

engagemang på ett positivt sätt. Faktorer som påverkade engagemanget negativt var bland 

annat hjälplöshet, bemanning och brist på struktur. Det som är viktigt att tänka på när 

resultatet i uppsatsen analyseras är att alla rutiner inte går att ändra på. Exempelvis så kan 

faktorn avlastning i arbetet vara svår att göra någonting åt eftersom det kräver ekonomiska 

resurser vilka inte alltid finns. Även faktorn bemmaning kan vara svår att förbättra eftersom 

även det innebär att det måste finnas ekonomiska resurser.  
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