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Sammanfattning 

Studien är gjord bland 100 undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på sex olika 

särskilda boenden. Huvudsyftet med studien var att öka kunskapen om den psykosociala 

arbetsmiljön hos undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom 

äldreomsorgen. För att kunna uppfylla mitt syfte har jag valt att använda mig av tre 

frågeställningar: Har anställningstiden på arbetsplatsen betydelse för hur undersköterskor 

och vårdbiträden upplever den psykosociala arbetsmiljön? I framtiden kommer det att 

saknas personal inom äldreomsorgen. Hur ser de som arbetar inom äldreomsorgen idag 

på framtiden? Vilken betydelse har chefen och kollegorna för hur undersköterskorna och 

vårdbiträdena upplever den psykosociala arbetsmiljön?  

För att kunna besvara frågeställningarna har en kvantitativ metod används och en enkät 

som metod. Resultatet har analyserats med hjälp av SPSS och redovisas i form av 

frekvenstabeller, korstabeller, chi två test och sperman rho test.  

Resultatet visade att anställningstiden inte hade så stor betydelse för hur undersköterskorna 

och vårdbiträdena upplevde den psykosociala arbetsmiljön. Det som visade sig ha 

betydelse var om de upplevde arbetsuppgifterna som stressande. De som har arbetat 

mellan 3-10 år upplevde att arbetsuppgifterna var med stressande än de som har en kortare 

eller längre anställningstid. 

 

 

Nyckelord: Socialt arbete, Äldreomsorg, Undersköterska/Vårdbiträde, Särskilt boende, 

Psykosocial arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 



The psychosocial working in elderly care 

- among the assistant nurses in retirement home.   

Emelie Petersson   

   

Abstract  

The study was conducted among 100 assistant nurses working in six different residential 

home. The main purpose of the study was to increase awareness of the psychosocial work 

environment of assistant nurses in retirement home. In order to fulfill my purpose, I have 

chosen to use three questions: Have the period of employment in the workplace any 

impact on how the assistant nurses experience the psychosocial work environment? In the 

future it will become a lack of staff in elderly care. How do those working in elderly care 

today feel about the future? How important are the manager and colleagues for how 

assistant nurses are experiencing the psychosocial work environment? 

In order to answer the questions a quantitative method and a questionnaire has been used. 

The results were analyzed using SPSS and presented in the form of frequency tables, cross 

tabulations, chi square test and the sperman rho test. 

The results showed that the period of employment did not had an impact on the staffs´ 

experience of the psychosocial work environment. But what proved to be important was 

whether they felt their work as stressful. Where those who have worked between 3-10 

years felt that the duties were more stressful than those with a shorter or longer period of 

employment.  

 

 

Keywords: Social Work, Elderly care, assistant nurse, retirement home, psychosocial 

work environmen
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Stödet från chefen och kollegorna har en stor betydelse för människors psykiska hälsa vid 

utförandet av arbetsuppgifter. Vid för lite stöd, kan det leda till en depression. Det krävs 

att man studerar och förstår ohälsa för att kunna använda sig av rätt åtgärder. Den nedsatta 

psykiska ohälsan ses som ett problem bland de som har ett arbete. Det innebär en kostnad 

både för arbetsgivaren, individen men även för samhället (Waldenström 2010). Enligt 

Nordin (2010) är det tre gånger så stor risk att drabbas av ohälsa om man känner att man 

inte får tillräckligt med stöd från andra människor, dock är de som arbetar friskare och har 

bättre hälsa än de som inte arbetar. Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) menar att 

människor reagerar olika på samma situationer. Människor som under en längre tid arbetar 

under dåliga förhållanden kommer troligtvis tillslut att reagera på något vis. Reaktionerna 

kan vara olika. Det kan bland annat vara besvikelse eller ilska, samt andra beteenden som 

inte kommer att främja arbetsklimatet varken för individen själv eller arbetsgruppen.  

Arbetet inom äldreomsorgen innebär att man arbetar med att vårda äldre personer, som 

troligtvis varit i pensionsåldern under en längre tid och blivit bedömda att de är i behov av 

hjälp. De kraven som finns för att kunna arbeta inom äldreomsorgen är att man ska vara 

antingen vårdbiträde eller utbildad undersköterska. Genom att läsa 

omvårdnadsprogrammet på gymnasiet kan man utbilda sig till undersköterska. Det är dock 

inte alla inom äldreomsorgen som har denna bakgrund (Johansson 2013). De som arbetar 

inom äldreomsorgen i Sverige är främst kvinnor. Av alla som arbetar inom särskilt boende 

eller inom hemtjänsten är 93% kvinnor (SCB 2015).  

Läsåret 2015/2016 finns det 9268 stycken elever som studerar vård och omsorg på 

gymnasiet. Av de 9268 eleverna är det 3040 stycken som läser tredje året och sommaren 

2016 är de färdigutbildade undersköterskor (Skolverket 2015). Enligt SCB kommer det år 

2035 vara en brist på cirka 160 000 utbildade inom vården. Den största bristen kommer 

vara vårdpersonal inom äldreomsorgen, alltså undersköterskor (Zetterberg Grünewald 

2015). Det kommer dock inte enbart fattas personal inom vården, antalet 80 åringar eller 

äldre öka från år 2015 till 2035 från att vara cirka 500 000 till 890 000 stycken. Det blir en 

ökning med 75% fler 80 åringar och äldre i Sverige (Nilsson 2016).  

Det kommer inte bara bli fler 80-åringar, det kommer även att saknas utbildad personal 

som ska vårda dem äldre i framtiden. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) är det svårt att 

rekrytera och medelåldern för de som arbetar inom äldreomsorgen är hög, samt att de 

förändringar som skett inom socialtjänstens verksamheter de senaste åren har bidragit till 

att kraven på kunskap har ökat inom omsorgen. Då omvårdnadsuppgifterna blivit mer 

kvalificerade och personerna man vårdar blivit äldre och sjukare. Tidigare forskning visar 

även på att vårdpersonalen inom äldreomsorgen upplever en ansträngd arbetsmiljö (Elwér, 

Aléx & Hammarström 2010).  
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I denna studie har jag valt att fokusera på att öka kunskapen om den psykosociala 

arbetsmiljön bland undersköterskor och vårdbiträden. Jag har även valt att fokusera på 

vilken betydelse anställningstiden, chefen och kollegorna har för hur undersköterskorna 

och vårdbiträdena uppfattar den psykosociala arbetsmiljön. Finns det någon skillnad i 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön utifrån hur länge man har arbetat som 

undersköterska eller vårdbiträde inom det särskilda boendet, samt hur stor eller liten 

betydelse har chefen och kollegorna? 

Det finns även statistik som visar på att det kommer saknas personal inom äldreomsorgen 

i framtiden, samt att antalet 80 åringar kommer att öka. Det gör att jag även intresserar mig 

för att se hur personalen som arbetar inom särskilda boenden ser på sin framtid. Planerar 

de att lämna sitt arbete som undersköterska eller vårdbiträde, eller trivs de med sitt arbete?  

1.2 Relevans för socialt arbete 

Enligt Meeuwisse och Swärd (2006) är det problematiskt att beskriva vad socialt arbete är 

och innebär. Vilka verksamheter som bedriver socialt arbete och vilka yrkesgrupper som 

arbetar med socialt arbete. I den internationella litteraturen benämner man exempelvis 

äldreomsorgen som ett socialt arbete område. Enligt Sunesson (2006) är forskningen 

angående äldreomsorgen och äldre ett viktigt område inom socialt arbete. Genom åren har 

äldreomsorgen förändrats och har inte alltid sett ut som den gör idag. Tidigare historiskt 

var det fattigadministrationen som hade ansvaret för äldre och funktionshindrade, dock 

uppstod det kritik angående hur fattigvården fungerade och hur man tog hand om äldre 

och handikappade. Ur denna kritik utvecklades också forskningen kring området. Enligt 

Holgersson (2008) skedde det under 1990-talet förändringar inom den offentliga 

äldreomsorgen och 1992 kom Ädel-reformen, vilket innebar att kommunerna tog över 

ansvaret från landstingen för sjukhemsvården och för dem som var färdigbehandlade 

medicinskt. Det är sedan socialtjänstlagen (SFS 2001:453) samt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) som reglerar kommunernas ansvar för äldres vård och omsorg.  

Det innebär att forskningen om äldreomsorgen anses vara en viktig del inom socialt arbete, 

samt att under åren har äldreomsorgen förändrändrats och utvecklats. I denna studie väljer 

jag att bland annat fokusera på anställningstiden bland undersköterskor och vårdbiträden 

inom äldreomsorgens betydelse för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. För att 

se om upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön skiljer sig beroende på hur länge man 

har arbetat som undersköterska eller vårdbiträde inom det särskilda boendet man är 

anställd på eller inte. Det är därför som jag anser att min studie är relevant för socialt 

arbete.  

1.3 Förförståelse 

Bakgrunden till att studera den psykiska arbetsmiljön bland undersköterskor kommer från 

att jag själv är utbildad undersköterska och arbetat inom äldreomsorgen sedan 2007. Det 

har gjort att jag har en förförståelse för hur det är att arbeta som undersköterska på ett 
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särskilt boende, vilka arbetsuppgifterna är och hur arbetet med att vårda äldre fungerar. 

Det finns både för och nackdelar med min förförståelse och erfarenhet. Fördelar är att jag 

har en förförståelse för hur det är att vara ny på en arbetsplats, vara timvikarie och inte 

kunna alla rutiner som tillsvidare eller visstidsanställd personal kan, som oftast arbetat 

inom det särskilda boendet under en längre tid. Jag har även en förförståelse i hur det är 

att vara rutinerad undersköterska inom verksamheter och arbeta med personal som inte 

har lika lång erfarenhet inom just den verksamheten, men som kan ha andra 

yrkeserfarenheter. Jag anser att det är viktigt att känna tillit till sina kollegor, då arbetet 

inom äldreomsorgen handlar om att vårda äldre och sjuka människor. När stressande och 

akuta händelse inträffar att det är viktigt med tillit till sin kollega eller kollegor. Att vi 

tillsammans kan göra ett bra jobb för just de äldre vi vårdar. Nackdelarna jag kan anse med 

att ha så stor erfarenhet och förförståelse är att jag kan ha missat att ställa någon viktig 

fråga, då jag kanske anser något som självklart och därför inte frågat om det. Något som 

någon utan förförståelse eller erfarenhet inom äldreomsorgen kan uppleva som intressant.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om den psykosociala arbetsmiljön hos 

undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boende inom äldreomsorgen. 

1.5 Frågeställningar 

Har anställningstiden på arbetsplatsen betydelse för hur undersköterskor och 

vårdbiträden upplever den psykosociala arbetsmiljön? 

I framtiden kommer det att saknas personal inom äldreomsorgen, hur ser de som arbetar 

inom äldreomsorgen idag på framtiden?  

Vilken betydelse har stödet från chefen och kollegorna för hur undersköterskorna och 

vårdbiträdena upplever den psykosociala arbetsmiljön? 

1.6 Begreppsförklaring 

Under 1970-talet blev psykosocial arbetsmiljö ett ord som flitigt diskuterades inför 

arbetsmiljölagen 1978. Det är trots det inte lätt att definiera ordet (Lennéer Axelsson & 

Thylefors 2005). Nationalencyklopedin väljer att använda sig av ordet psykisk arbetsmiljö 

och inte psykosocial arbetsmiljö som jag kommer att välja att använda mig av. NE (u.å) 

beskriver att den psykiska arbetsmiljön innefattar det organisatoriska och sociala 

förhållanden på arbetsplatsen. Det är exempelvis att ha ett varierande arbete, vilka ens 

arbetsuppgifter är, hur arbetsledning ser ut, att medarbetarna har inflytande i sitt arbete 

samt relationerna med sina kollegor och chefer. 

Jag kommer att utgå från nationalencyklopedins tolkning av begreppet psykisk arbetsmiljö 

i studien. Dock kommer jag använda mig av begreppet psykosocial arbetsmiljö istället 

därför att använda mig av psykisk arbetsmiljö.   
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1.7 Studiens disposition 

Jag kommer att presentera studien uppdelad i sex kapitel. Där jag börjar med att i kapitel 

två presentera vad tidigare forskning har kommit fram till angående den psykosociala 

arbetsmiljön inom äldreomsorgen. I kapitel tre beskrivs de två teorier som jag anser är 

relevanta för studien, Antonovskys KASAM och Herzbergs motivation- och hygien teori. 

I kapitel fyra presenteras min metod och hur jag har gått tillväga för att utföra denna studie. 

I kapitel fem presenteras mitt resultat av denna studie, samt analyserar resultatet 

tillsammans med de två teorier jag valt. Kapitel sex diskuterar jag mitt val av metod, samt 

studiens resultat med vad den tidigare forskningen har visat.  

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att beskriva vad den tidigare forskningen har kommit fram till 

angående kompetensens betydelse, arbetsmiljön, ledarskapet samt sjukskrivningar inom 

äldreomsorgen. Jag har valt att dela upp den tidigare forskningen i fyra teman, kompetens, 

arbetsmiljö, ledarskap och sjukskrivning.  

2.1 Kompetens 

I Elwér, Aléx och Hammarström (2010) studie upplevde personalen att deras kompetens 

inte uppskattades, de sågs ner på och det påverkade deras hälsa. Deras arbetsuppgifter 

förflyttades från omvårdnad till att istället städa, tvätta och sköta administrativa uppgifter. 

De utbildade undersköterskorna upplevde att outbildad personals lön var nästan lika hög 

som deras med utbildning var. Den outbildade personalen hade inte heller samma krav på 

sig som de med utbildning upplevde att de hade. Enligt Engström, Skytt och Nilsson 

(2011) studie är det istället personal utan någon formell utbildning som upplevde högre 

stress och hade sömnsvårigheter, samt att de upplevde sin arbetsbelastning som högre 

jämfört med den personalen som hade en formell utbildning. 

 

Enligt Engström et al. (2011) borde chefer ha en strategisk plan för hur de ska kunna skapa 

en bra arbetsmiljö för dem som inte har rätt kompetens. Enligt Ericson-Lidman, Franklin 

Larsson och Norberg (2013) påpekade personalen att det behövs utbildning och även 

vidareutbildning så att de bättre kan vårda personer som lider av demens, även personal 

som bara är inne tillfälligt och arbetar ska utbildas. Personalen påpekade också hur viktigt 

det är med dagliga rutiner och att vården behöver vara individualiserad. De menade även 

att livshistorier om dem boenden är viktiga för att kunna ge rätt vård. Personalen vill även 

att vid nyrekrytering ska personer anställas som är intresserade och engagerade av att arbeta 

med människor med demens. Det är även viktigt att ha tålamod och vara kreativ, men de 

menade framförallt att arbetet med människor med demens är utmanande men samtidigt 

även ett givande och ett viktigt arbete.   
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2.2 Arbetsmiljö 

Att arbeta inom äldreomsorgen upplevs av anställda som utmattande och de upplevde sig 

uttömda, både psykiskt och fysiskt (Elwér et al. (2010). Det orsakade även problem i de 

anställdas privatliv. Under arbetstid anser personalen att en bra vårdare väljer att sätta på 

sig en ”mask” och låtsas vara glad framför dem äldre, trots att de upplevde arbetet som 

påfrestande. Det som dock hade stor betydelse för trivseln på arbetsplatsen var kollegorna 

och relationen till chefen, att man kunde skratta och skämta tillsammans med sina kollegor. 

Det gav energi för att kunna genomföra arbetet när det kändes tungt och påfrestande 

(Elwér et al. 2010). I Ericson-Lidman et al. (2013) studie ansåg majoriteten av personalen 

att den fysiska arbetsmiljön var tillfredsställd där planeringen av äldreboendet framförallt 

var en av anledningarna. Angående den psykosociala arbetsmiljön framgick det att en del 

av personalen ansåg att arbetsbelastningen är hög och att resurserna inte räcker till. Det 

fanns dock dem inom personalen som påpekade att personalresurserna oftast var 

tillräckliga, dock att det inte alltid var engagerad och utbildad personal.  

I Zhang, Punett och Gore (2014) studie hade 38% av personalen inom ett vinstdrivande 

bolag i USA, som bedriver äldreboenden, som hade avsikt att sluta sitt jobb inom två år, 

varav 12% hade en stark vilja att sluta. När det gällde åldern var det framförallt personal 

som var över 60 år och alltså var nära sin pension, men samtidigt fanns det även många 

som var under 40 år som kände en stark vilja till att sluta. Vilket troligtvis berodde på den 

låga toleransen för det stressiga arbetet eller att personalen helt enkelt ville ha något annat 

arbete. Det går att jämföra med Engström, Ljunggren, Lindqvist och Carlsson (2006) 

studie i Sverige där 39% av deras deltagare planerade att lämna sitt nuvarande jobb inom 

äldreomsorgen. 

2.3 Ledarskap 

Enligt Ericson-Lidman et al. (2013) är det blandade åsikter om cheferna och ledningen. 

De flesta saknade dock stöd från cheferna, samt att chefen var frånvarande och inte tog 

tag i problem. När något problem uppstod valde vårdpersonalen istället att fråga någon 

kollega eller ansvarig sjuksköterska om råd. Vid arbetsplatsträffarna fick de aldrig höra från 

chefen att hen uppskattade deras arbete, de fick istället höra att ekonomin var dålig. Det 

fanns samtidigt ändå några i personalgruppen som ansåg att chefen var lätt att prata med, 

även när det gällde tuffa saker. I Åhlin (2015) studie framgick det att vårdpersonalen 

upplevde att riktlinjer som kommer uppifrån är kontrollerade och samtidigt inte 

förankrade. Riktlinjerna gjorde att omvårdnadsarbetet blev mer komplicerat och vid 

dokumentering tog det tid som egentligen borde spenderats med de boende, samt att 

vårdpersonalen upplevde att riktlinjerna saknade användning. Exempelvis vid 

dokumentering använde man inte den dokumenterade informationen. Ledarskapet ansågs 

inte var bra och täta byten av chefer var inte ovanligt. När arbetsvillkoren förändrades 

upplevde personalen att vårdkvalitén blev försämrad, de kände också av en större 

utmattning. Personalen påpekade dock att de hade haft en chef med ett bra ledarskap. Hen 

spred en känsla av trygghet och gjorde att personalgruppen tillsammans arbetade för att 
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kunna ge en så bra vård som möjligt. Åhlin menar att det är viktigt med ledarskap som 

bidrar till att vårdpersonalen känner engagemang, trygghet och gemenskap. Vårdpersonal 

behöver stödjande chefer och ledare, som är tillgängliga och finns där vid problem som är 

arbetsrelaterade, samt även vid behov i den dagliga omvårdnaden. Åhlin påpekar även att 

det är viktigt att ansvarig sjuksköterska är delaktig och närvarandra under 

omvårdnadsarbetet. 

 

Enligt Åhlins (2015) avhandling framgår det även att hen själv har arbetat inom 

äldreomsorgen och sett på nära håll själv hur arbetsmiljön har förändrats, hen menar även 

att närvarande chefer och sjuksköterskor skulle underlätta för den redan stressade 

vårdpersonalen. Att ha närvarande chefer påpekas även i Ericson-Lidman et al. (2013) 

studie att det är viktigt för vårdpersonalen att de får höra från sin chef att de gör ett bra 

jobb och att det jobbet som de utför faktiskt är uppskattat. I Westerberg och Tafvelin 

(2014) studie framkom det även att ledarstilen har betydelse, då ledarstilen visade sig ha en 

indirekt effekt på vårdkvalitén.  

2.4 Sjukskrivning 

Personal som sjukskrev sig upplevde att de inte hade råd att vara sjuka, då lönen inte är 

speciellt hög. De kände även en skuld till sina arbetskollegor, då kollegorna fick mer 

arbetsuppgifter att sköta, samtidigt som de själva låg hemma och var sjuka. Deltid var ett 

sätt att hantera det påfrestande arbetet, men den låga lönen gjorde det svårt för många att 

arbeta deltid (Elwér et al. 2010). I Eldstad och Vabø (2008) studie var det vanligt med 

sjuknärvaro istället för sjukskrivning. Vid underbemannade organisationer var det vanligt 

att personal valde att gå till jobbet på grund av sina professionella normer och moraliska 

plikter och därför valde sina patienter framför sin egen hälsa. 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer jag att beskriva de två teorierna jag har valt som utgångspunkt i 

min studie om undersköterskor och vårdbiträden inom särskilda boendens psykosociala 

arbetsmiljö. KASAM – känsla av sammanhang och Herzbergs motivations- och 

hygienteori, är två teorier som jag anser är relevanta att använda mig av då de även 

kompletterar varandra. KASAM fokuserar på vad en individ behöver för att undvika ohälsa 

och känna sammanhang. Hertzberg motivations- och hygienfaktorer fokuserar på vad som 

krävs i en verksamhet och i arbetsgrupper, för att medarbetare ska känna trivsel och 

motivation med arbetet.  
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3.1 KASAM- Känsla av sammanhang 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 

under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang.” 

(Antonovsky 2005:46) 

 

Antonovsky (2005) menar att ingen människa varken är frisk eller sjuk, utan hen pendlar 

hela tiden på en skala mellan hälsa och ohälsa. Känsla av sammanhang är därför viktig för 

att hen ska kunna bibehålla sin position på skalan, och även röra sig närmare det friska.  

Antonovsky (2005) beskriver att KASAM är uppdelad i tre områden, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet innebär att en individ upplever att det som sker inom sig och runt omkring 

sig är förutsägbart, begripligt och även strukturerat. De som upplevs ha en hög 

begriplighet, anser att det som kommer att ske i framtiden redan är förutsägbart, eller att 

det går att ge en förklaring på om något skulle ske oförutsägbart (Antonovsky 2005).   

Hanterbarhet innebär att man som individ upplever sig ha resurser till ens förfogande för 

att kunna möta och hantera de krav som ställs på en som individ. Resurser till förfogande 

betyder att det är resurser man själv har kontroll på, men de kan även vara kontrollerade 

av andra, exempelvis ens vänner, kollegor eller familjemedlemmar. Det är någon i ens 

omgivning som individen kan lita på helt enkelt. Om individen upplever en hög 

hanterbarhet anser hen att olyckliga saker sker och anser sig ha resurser för att kunna 

hantera det. De individer med hög hanterbarhet upplever inte heller livet som orättvist 

(Antonovsky 2005).  

Meningsfullhet innebär hur individer hanterar utmaningar, engagemang samt hur de väljer 

att lägga ner energi och tid på de problem som uppstår i livet. De upplever en känslomässig 

betydelse av de krav och problem som sker i livet, samt anser att de är värda att lägga energi 

på. Utmaningar ses oftast som något positivt och är inget som de skulle vilja vara utan. De 

som upplever en hög meningsfullhet, menar att det som de upplevt i livet har haft en 

betydelse för dem känslomässigt. Vid låg meningsfullhet upplever man som individ att det 

inte finns något i ens liv som har betydelse. De som har hög meningsfullhet upplever trots 

det sorg om något tragiskt skulle inträffa i livet, exempelvis om någon i hens närhet går 

bort. De anser dock att när något tragiskt händer är det en utmaning och de försöker hitta 

en mening med varför det skett (Antonovsky 2005).  
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Anotnovsky (2005) menar att den viktigaste komponenten är meningsfullhet och utan den 

kommer varken begriplighet eller hanterbarhet vara höga speciellt länge. Den 

komponenten som sedan anses vara näst viktigast är begriplighet, då hög hanterbarhet 

förutsätter förståelse. Om inte resurserna anses finns till ens förfogande minskar 

meningsfullheten och individens motivation till att hantera situationer försvagas. Det visar 

på att vid framgångsrik problemhantering behövs KASAM som en helhet. Dessa tre 

komponenter hör enligt Antonovsky (2005) ihop.  

3.2 Herzbergs motivations- och hygienteori 

Önnevik (2010) beskriver att Herzberg studerade vilka faktorerna är som har inverkan på 

arbetstillfredsställelse hos personal. Herzberg placerade sedan faktorerna i antingen yttre 

(hygienfaktorer) eller i inre faktorer (motivationsfaktorer). Jacobsen och Thorsvik (2014) 

beskriver att hygienfaktorer innefattar arbetsmiljön och motivationsfaktorerna innefattar 

faktorer som gynnar arbetstillfredsställelse. Önnevik (2010) beskriver att hygienfaktorerna 

innebär bland annat lön, anställningsförhållanden, arbetstider, resurser för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna, den fysiska arbetsmiljön samt arbetsledningen. Motivationsfaktorerna 

innebär bland annat arbetsuppgifternas utformning och betydelse, delaktighet, möjligheter 

till utveckling samt uppskattning och ansvar.  

Om chefen och verksamheten tillgodoser undersköterskorna och vårdbiträdenas 

hygienfaktorer, bidrar det till att de inte vantrivs i verksamheten. Det räcker dock inte 

endast med att chefen tillgodoser att deras hygienfaktorer för att det ska skapa trivsel, 

motivationsfaktorerna behöver också vara tillgodosedda. För att undersköterskorna och 

vårdbiträdena ska uppleva trivsel i sitt arbete, samt för att de ska kunna känna sig 

motiverade i arbetet (Önnevik 2010). Det räcker exempelvis inte endast med bra 

arbetsförhållanden för att undersköterskorna och vårdbiträdena ska trivas, men samtidigt 

om arbetsförhållandena är dåliga bidrar det till vantrivsel. Det krävs även att 

arbetsuppgifterna är utmanande och intressanta för att undersköterskorna och 

vårdbiträdena ska vara tillfredsställda. Om arbetsuppgifterna inte är utmanande och 

intressanta leder det till missnöje, men inte till vantrivsel (Jacobsen & Thorsvik 2014).  

4. Metod 

Mitt val av att använda mig av en kvantitativ studie grundade sig i att jag ville ha en stor 

grupp av undersköterskor och vårdbiträdes uppfattning av deras psykosociala arbetsmiljö. 

Perlinski (2009) beskriver att i kvalitativa metoder får man som forskare mycket 

information, och exempelvis om man använder sig av intervjuer får man endast 

information från några få respondenter. Vad gäller de kvantitativa metoderna så är det 

istället tvärtom, då når forskaren många fler respondenter om hen exempelvis väljer att 

använda sig av enkäter. Jag valde därför att göra en kvantitativ studie och att använda en 

enkät som metod för att kunna nå ut till en större grupp undersköterskor och vårdbiträden. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen  (2010) beskriver att när forskaren vill samla in data 
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vid en specifik tidpunkt från en population används en tvärsnittsstudie. Att jag valt att 

använda mig av en tvärsnittsstudie grundar sig i att jag är intresserad av att veta hur 

undersköterskorna och vårdbiträdena upplever sin psykosociala arbetsmiljö vid just 

undersökningstillfället. Om jag hade valt att använda mig av en kvalitativ studie och 

exempelvis intervjuer som metod, hade det bidragit till att jag fått mer djup data. Det hade 

även bidragit till att jag endast fått några få undersköterskor och vårdbiträdens upplevelse 

av den psykosociala arbetsmiljön. Men eftersom syftet med min studie inte var att få djup 

kunskap, valde jag därför bort en kvalitativstudie och valde en kvantitativstudie för att 

kunna uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar.  

4.1 Vetenskapligt perspektiv 

I min studie har jag valt att utgå från ett konstruktivistiskt perspektiv. Bryman (2011) 

beskriver att konstruktivism innebär att människor ständigt befinner sig i ett tillstånd som 

ständigt förändras. Hen beskriver även att vid användningen av ett konstruktivistiskt 

perspektiv vill forskaren lägga fokus på deltagarnas verklighet av den miljö som är vald att 

studera. Då jag har förförståelse av hur det är att arbeta som undersköterska anser jag det 

viktigt att jag inte tar med egna värderingar i studien. Det är viktigt att det är 

undersköterskorna och vårdbiträdena som deltar i studien, att det är deras värderingar och 

uppfattningar som framförs när de fyller i enkäten. 

4.2 Urval 

När jag gjorde mitt urval valde jag först slumpmässigt ut särskilda boenden inom endast 

en kommun, för att kunna generalisera resultatet för just den kommunen. Det var dock 

boenden som tackade nej, vilket gjorde att det inte blev möjligt att endast använda mig av 

en kommun. Jag valde därför istället att kontakta boenden slumpmässigt i ytterligare två 

andra kommuner för att låta de boenden som hade möjlighet och var intresserade av att 

delta i studien. Sammanlagt blev det sex boenden i två kommuner och 100 respondenter 

som tackade ja till att delta i studien. Av dessa sex boenden har jag inte valt att inhämta 

uppgifter om hur många som totalt arbetade på vardera boende.  

4.3 Enkätutformning 

I valet av metod, valde jag att använda mig av en enkät. Eljertsson (2005) beskriver att 

vanligtvis används en enkät när forskaren vill nå ut till personer som befinner sig på samma 

plats exempelvis en arbetsplats. Svarsfrekvensen brukar vara hög då enkäten delas ut till 

deltagarna och sedan samlas in på plats. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att vid utformningen av en enkät är det viktigt att 

bestämma effekt variablerna. Det innebär att man bestämmer hur den psykosociala 

arbetsmiljön ska mätas. Då måste man börja med att ta ställning till vad psykosocial 

arbetsmiljö innebär. I min studie syftar jag till de organisatoriska och sociala förhållandena 

på arbetsplatsen. Exempelvis medarbetarnas inflytande i sitt arbete och relationerna med 



 

10 

 

sina kollegor och chefer. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att vanligtvis väljer man ett 

brett utbud av olika infallsvinklar istället för ett snävt perspektiv. Jag har valt att utforma 

enkäten med sex teman (se bilaga A), där temat allmänt består av bakgrundsfrågor. 

Eljertsson (2005) beskriver att bakgrundsfrågor används när man vill ha information 

angående exempelvis respondenternas ålder, kön och utbildning. Då det finns skillnader i 

hur individer svarar utifrån vilket kön eller ålder hen tillhör. För att sedan kunna presentera 

skillnaderna delar man oftast upp svaren utifrån bakgrundsvariabler. Jag har valt att inte 

fråga efter vilket kön respondenterna har, då det endast arbetar 7% män inom 

äldreomsorgen i Sverige (SCB 2015). Det skulle därför bli svårt att göra statistiska hållbara 

jämförelser, då antalet män är få. 

Enkäten består endast av slutna frågor, enligt Bryman (2011) är det lätt att besvara när man 

bara behöver ringa in eller kryssa i de svarsalternativen som passar bäst in och inte behöver 

skriva någon text. Att använda sig av slutna frågor bidrar även till att det går att jämföra 

svaren. Alla frågorna består av två- till fem -svarsalternativ, där majoriteten av frågorna 

besvaras genom att ringa in en siffra mellan 1 och 5. Enligt Ejlertsson (2005) använder 

man sig oftast av fem svarsalternativ. Forskaren låter då respondenten själv ta ställning och 

tvingar inte respondenten att exempelvis välja mellan ett positivt eller negativt 

ställningstagande. Om man väljer att använda sig av fyra svarsalternativ, bidrar det till att 

ett ställningstagande tvingas fram hos respondenten. Jag beslutade att jag inte ville att 

undersköterskorna och vårdbiträdena skulle bli tvingade att göra ett ställningstagande, så 

jag valde att använda mig av fem svarsalternativ.  

Enligt Denscombe (2009) är det positivt att använda sig av variation i frågeformuläret för 

att minska risken för att respondenten blir uttråkad, samt fastnar i ett svarsmönster. I min 

enkät (se bilaga A) har jag valt att variera svarsalternativen mellan att få kryssa eller ringa 

in det påståendet man anser stämmer. Det skiljer sig även mellan antalet svarsalternativ på 

frågorna. Majoriteten av frågorna besvaras genom att välja en siffra mellan 1 till 5, där 1 

står för instämmer inte och 5 står för instämmer helt. Några frågor har istället endast två 

till tre svarsalternativ, där respondenten kryssar in det svarsalternativ som stämmer överens 

med åsikt. En fråga har istället fem alternativ alltid, oftast, ibland, sällan, aldrig.   

Jag valde först att titta på tidigare använda enkäter för att hitta inspiration, men hittade 

ingen som kunde hjälpa mig att uppfylla mitt syfte eller besvara mina frågeställningar. Jag 

valde därför att utforma frågorna i enkäten utifrån min egen förförståelse kring ämnet. 

Ejlertsson (2005) beskriver att det är viktigt att försöka anpassa språket i enkäten utifrån 

vilka det är som ska besvara enkäten. Jag valde därför att låta en undersköterska och ett 

vårdbiträde som inte deltar i studien läsa igenom enkäten innan jag delade ut den på de 

särskilda boendena. Båda ansåg att frågorna var välformulerade och svåra att misstolka.  

4.4 Enkätutdelning 

Då undersköterskorna aldrig jobbar hela personalstyrkan samtidigt önskade jag att få 

komma och dela ut enkäterna på ett möte. För att kunna samla in enkäterna direkt och 
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svara på frågor. Detta var dock inte möjligt i alla verksamheter. Då deras inplanerade 

gemensamma möten låg närmare sommaren, blev därför lösningen att jag tillsammans med 

alla verksamheternas enhetschefer beslutade vad som fungerade bäst för deras verksamhet. 

I verksamheterna det fungerade att jag var med på deras personalmöten deltog jag i början 

och delade ut enkäten. I de verksamheterna som det inte var möjligt att vara med på 

gemensamma möten lämnade jag enkäterna under cirka en vecka i verksamheterna för att 

låta all personal som ville besvara enkäten. I verksamheterna jag besökte under 

undersköterskorna och vårdbiträdenas arbetspass tog jag direkt med enkäterna som 

personalen som arbetade vid tillfället jag var på boendet besvarade. Jag lämnade sedan kvar 

enkäter under cirka en vecka för den personal som ville besvara enkäten men inte var i 

tjänst vid tillfället jag besökte boendet.  

4.5 Databearbetning 

Vid databearbetningen och införandet i statistikdatorprogrammet Statistical Package for 

the social sciences version 20 (SPSS). Upptäcktes det interna bortfall på de flesta av 

frågorna, antingen har respondenten aktivt valt att inte besvara frågan, missat frågan på 

grund av stress eller inte förstått syftet med frågan. Enligt Ejlertsson (2005) finns det två 

typer av bortfall, ena bortfallet är när man har ett bortfall i totaltdeltagandet och sedan 

finns det interna bortfall, som innebär att respondenten inte svarat på någon eller några av 

frågorna som finns med i enkäten. När det gäller interna bortfall är det viktigt att redovisa 

bortfallen så det inte blir fel i slutsatsen. Jag har valt att inte notera några bortfall bland 

deltagarna i studien, då jag i vissa boenden delade ut enkäten endast till de som deltog i 

deras gemensamma möten, eller arbetade just den dagen jag befann mig på boendet. Att 

jag inte frågade angående antalet medarbetare på de olika särskilda boendena bidrar till att 

jag inte kan göra ett externt bortfall bland deltagarna, samt inte vet hur hög svarsfrekvensen 

är bland de olika boendena.  

Det fanns dock två frågor som det inte fanns några interna bortfall på, 14, Jag lider av 

sömnproblem och 16, jag har gått till jobbet trots att jag varit sjuk och borde stannat hemma. 

Bakgrundsfrågan angående vilken anställningsform undersköterskorna och vårdbiträdena 

hade var frågan med flest bortfall, sju av respondenterna valde att inte svara på den frågan. 

I de särskilda boendena jag personligen delade ut enkäten och samlade in direkt förstod 

jag att titlarna tillsvidareanställd och visstidsanställd inte var alla som förstod vad det 

innebar. Exempelvis var det vanligt att respondenterna frågade om tillsvidareanställning 

var de samma som fast anställning. För mig innebar det att jag troligtvis hade behövt ge 

en förklaring vid den frågan angående vad tillsvidareanställning, visstidsanställning och 

timvikarie innebar, då tillsvidareanställning i folkmun heter fastanställning, samt att 

visstidsanställning innebär att man går på ett vikariat. Detta för att troligtvis minimerat 

risken för missförstånd och bidragit till att fler valt att besvara frågan. 

Det framgick även i databearbetningen att personal som arbetade på samma boenden ändå 

valde att svara olika på fråga 7, angående om chefen har sitt kontor i anslutning till boendet. Några 

svarade att chefen hade sitt kontor i anslutning och andra svarade att chefen inte hade det. 
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Bland de undersköterskor och vårdbiträden jag personligen delade ut enkäten till och 

samlade in, var det ofta en fråga som de frågade om vad ”i anslutning” innebar. Oftast 

frågade jag var deras chef har sitt kontor och gav svar på vilket alternativ som passade bäst.  

I SPSS har jag valt att notera de interna bortfallen som ”uppgift saknas” i SPSS. Totalt 

antal respondenter i min studie är 100. 

Djurfeldt et al (2010) beskriver att det finns fyra olika mätskalor, nominal, ordinal, intervall 

samt kvot skala. Nominal innebär att man kategoriserar. Tillsvidareanställd, visstidsanställd 

och timvikarie är exempel på en nominalskala. Ordnial innebär istället att man kan 

rangordna svaret. Frågorna där man har möjlighet att besvara genom att ringa in en siffra 

mellan 1 och 5 är exempel på ordinal skala då man rangordnar sitt svar. Vid beskrivningen 

av kvotskala används ålder ofta som exempel, det finns då en nollpunkt ålder 0, som är när 

man är nyfödd. Intervallskala beskrivs som ovanligt och används när man exempelvis 

mäter Celsius. Dessa fyra skalor går sedan att dela in i kvalitativa variabler och kvantitativa 

variabler. Där nominal och ordinal är kvalitativa variabler och intervall och kvot är 

kvantitativa variabler. I denna studie kommer jag att använda mig av kvalitativa variabler, 

alltså nominal och ordinal variabler för att mäta samband och olikheter.  

Resultatet kommer att redovisas i form av frekvenstabeller och korstabeller, 

sambandstesterna som jag har valt är chi2 test och sperman rho. Bryman (2011) beskriver 

att en frekvenstabell visar antalet samt den procentuella andelen respondenter som tillhör 

kategorierna i den variabeln man anser intressant. Det är även viktigt att vid exempelvis 

ålder att kategorisera detta, så att det inte blir att man får cirka 22 kategorier, samt att de 

inte överlappar varandra. Jag har valt att kategorisera både åldern och anställningstiden, 

åldern har jag valt att kategorisera är 20-30, 31-40, 41-50, 51-60, samt 61-70. Att börja 

kategoriseringen vid 20 och sluta vid 70 föll på att de yngsta respondenternas ålder var runt 

20 och att sluta vid 70 berodde på att man vanligtvis är pensionär efter 70 år. Vid 

anställningstiden har jag istället valt att göra kategoriseringen i 0-2 år, 3-10 år, 11 år och 

längre, då jag fann att efter 11 år varierade anställningstiden väldigt mycket och därför 

valde att stanna vid 11 år och placera alla med 11 år och längre i samma kategori.  

Jag har även valt att omkoda variablerna som har svarsalternativen 1-5, till att istället bli 

tre svarsalternativ. Svarsalternativ 1 och 2 har jag valt att slå samman till 1, instämmer inte. 

Svarsalternativ 4 och 5 har jag valt att slå samman till 3, instämmer. Svars alternativ 3 har 

jag kodat om till 2 delvis. Enligt Djurfeldt et. al (2010) använder man sig av omkodning 

för det blir färre kategorier och gör det enklare att använda korstabellsanalys.  

Vid användningen av korstabeller, vill man visa hur två eller tre variabler samvarierar, man 

anger då en variabel horisontell och en variabel vertikalt, samt att det även går att använda 

sig av en tredje variabel (Ejlertsson 2005). Jag har valt att använda mig av 

bakgrundsfrågorna (tema allmänt, se bilaga A) och sedan ställt de mot andra variabler i 

korstabeller. Då jag är intresserad av om anställningstiden på det särskilda boendet har 

betydelse för hur undersköterska eller vårdbiträde upplever den psykosociala arbetsmiljön. 

Djurfeldt et. al (2010) beskriver att när man ska studera om det föreligger något samband 
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behöver man välja vilka variabler som ska vara oberoende och vilka som ska vara beroende. 

I min studie är jag exempelvis intresserad av att veta om anställningstiden har betydelse för 

om man planerar att sluta arbeta inom äldreomsorgen. Då blir anställningstiden oberoende 

och om man planerar att sluta sitt arbete inom äldreomsorgen beroende.  

Jag kommer att använda Chi-2 och Sperman rho för att se om det finns något samband 

mellan variablerna. Djurfeldt et. al (2010) beskriver att man vanligtvis använder sig av Chi-

2 när båda variablerna är nominala eller nominal och ordinal. Om det föreligger något 

samband ska p-värdet vara lika med eller mindre än 0,05. Sperman rho använder man sig 

av enligt Djurfeldt et al (2010) om båda variablerna är ordinala. Sperman rho varierar 

mellan -1 och +1, där 0 innebär att det inte finns något samband. När rho är +1 så är de 

exakt lika, och när rho är -1 så är de motsatta till varandra. Att när den ena observationen 

är högst är den andra lägst. 

4.6 Forskningsetik 

I enkäten valde jag att skicka med ett missivbrev (se bilaga A) med de etiska principerna, 

att respondenterna är anonyma och att deras svar behandlas konfidentiellt. Det framgår 

även i missivbrevet att enkäten är frivillig och vilket syfte enkäten har i studien, samt vem 

jag är och kontaktuppgifter till mig och min handledare. Enligt Vetenskapsrådet (2011) 

handlar forskningsetik om etiska krav på både forskaren, undersökningens genomförande 

och inriktning. Det innebär att frågor om hur respondenterna eller de som medverkar i en 

undersökning behandlas och får behandlas. Personer som deltar i en forskning ska skyddas, 

för att inte bli kränkta eller skadade. Bryman (2011) beskriver att det finns vissa principer 

som gäller vid svensk forskning. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentielltkravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera samtliga som deltar i undersökningen och tydliggöra syftet med 

undersökningen. Det är även viktigt att meddela deltagarna om att det är frivilligt och 

rättigheten till att avsluta medverkan i undersökningen när man vill. Det ska även framgå 

om vad för typ av moment som kommer ingå i undersökningen. Informationskravet har 

jag uppnått genom att skicka med ett missivbrev i början av enkäten. Där jag informerar 

om syftet med studien, vem jag är tillsammans med mina och min handledares 

kontaktuppgifter samt att det är frivilligt att delta i studien. Enligt Bryman (2011) innebär 

samtyckeskravet att deltagarna själva får bestämma om de ska medverka eller inte medverka 

i undersökningen. Samtyckeskravet har jag uppnått genom att ingen undersköterska eller 

vårdbiträde har blivit tvingad att besvara enkäten. Jag har informerat dem när jag har delat 

ut enkäten att den är frivillig och det har även beskrivits i enkäten att det är frivilligt att 

delta. Ejlertsson (2005) beskriver att konfidentialitetskravet innebär att de personer som 

medverkar i undersökningen inte ska kunna gå att identifieras av utomstående, samt att 

utomstående inte ska kunna ta del av personuppgifter. Detta krav har jag uppnått då ingen 

deltagare har behövt uppge sitt namn eller några personuppgifter i enkäten. Nyttjandekravet 

enligt Bryman (2011) innebär att de uppgifter som samlats in gällande de personer som 

medverkar i undersökningen endast får användas till forskningens ändamål. Det kravet har 

jag uppnått genom att förstöra de besvarade enkäterna när undersökningen är godkänd 
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och blivit publicerad på DIVA portalen som är en offentlig databas på Högskolan i 

Halmstads hemsida på internet. 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet mäter trovärdigheten och tillförlitligheten i studien man har gjort 

(Ejlertsson 2005). Reliabilitet förutsätter att enkätfrågorna är utformade på korrekt sätt och 

att man ska kunna göra om studien och få samma resultat. Om enkätfrågorna inte är 

formulerade korrekt kommer svaren i enkäten att variera (Ejlertsson 2005). Att jag har 

använt mig av en tvärsnittsstudie har bidragit till att jag endast har undersökt hur 

undersköterskorna och vårdbiträdena upplevde sin psykosociala arbetsmiljö vid det 

tillfället jag delade ut enkäten. Det går därför inte att göra om studien i framtiden och få 

exakt samma resultat. Då undersköterskornas och vårdbiträdena svar beror på dagsform, 

kan upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön förändras från dag till dag. Det resultatet 

jag har fått visar på undersköterskorna och vårdbiträdenas upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön vid tillfället dem besvarade enkäten. Enligt Ejlertsson (2005) innebär validitet 

att man har mätt det man har som syfte att mäta, det innebär även att frågorna behöver 

vara utformade så alla respondenter förstår frågorna på samma sätt. För att man inte ska 

riskera att mäta något man inte har i syfte att mäta. I min studie anser jag ha en hög validitet 

då alla frågor som jag har ställt i min enkät handlar om undersköterskorna och 

vårdbiträdenas psykosociala arbetsmiljö och just deras upplevelse av den. Enligt Bryman 

(2011) är det även vanligt att forskare som använder sig av kvantitativa metoder vill kunna 

generalisera sitt resultat. Det innebär att forskaren vill kunna generalisera sitt resultat till 

grupper som inte har deltagit i studien. Exempelvis i min studie deltar 100 stycken 

undersköterskor och vårdbiträden, från sex olika särskilda boenden. Då vill man enligt 

Bryman (2011) som forskare kunna se om resultatet även är giltigt för de undersköterskor 

och vårdbiträden som inte har deltagit i studien. Då jag har använt mig av särskilda 

boenden som själva valt att delta i studien anser jag att studiens resultat kan generaliseras 

till andra särskilda boenden inom äldreomsorgen. Det är troligt att undersköterskor och 

vårdbiträden på andra boenden upplever den psykosociala arbetsmiljön på liknade sätt.  

4.8 Metod diskussion 

Innan jag valde att lämna ut min enkät till undersköterskorna och vårdbiträdena på de olika 

särskilda boendena, lät jag en utbildad undersköterska och ett vårdbiträde som inte 

medverkar i studien läsa igenom enkäten för att garantera att det inte fanns några 

otydligheter med frågorna eller svarsalternativen. Båda två ansåg att frågorna var bra och 

tydliga i enkäten, samt att det var bra att jag använde färdiga svarsalternativ.  

Jag fick även höra bland undersköterskor och vårdbiträden som jag träffade när jag var ute 

och delade ut enkäten att det var bra frågor, samt att det var bra att de endast behövde 

kryssa i svaren. Det gjorde att enkäten inte tog lång tid att besvara och att de då inte 

behövde ta för mycket tid från de äldre eller mötet genom att besvara enkäten. Det visade 

sig dock att jag hade behövt formulera frågorna så timvikarierna hade haft lättare att 
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besvara alla frågorna, exempelvis frågade en timvikarie vad hen skulle svara på frågorna 

angående schemat. Då hen påpekade att hen inte hade något schema och endast arbetade 

när någon var sjuk eller ledig. Jag borde även ha haft en öppen fråga i slutet exempelvis 

”något som du vill tillägga?”, då det vid fråga 21, jag kan se mig själv arbeta inom vården om 5år, 

har några av respondenterna valt att skriva en kommentar också. Frågan angående 

anställningstiden fick jag också några frågor på, då några påpekade att de precis hade börjat 

på denna arbetsplats de arbetar på nu, men att de har arbetat många år som undersköterska 

eller vårdbiträden på andra arbetsplatser. Om jag hade valt att ta med en fråga angående 

hur länge man har arbetat som undersköterska eller vårdbiträde inom äldreomsorgen hade 

det kunnat bidra till kunskap angående hur lång erfarenhet deltagarna har av 

undersköterskeyrket. Då denna studie endast visar på hur lång tid de arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats.  

Att det blivit missförstånd angående frågorna i enkäten kan ses som en svaghet i denna 

studie, då det endast var två frågor som alla respondenter valde att svara på. Trots att de 

var några av respondenterna som påpekade att frågorna var bra utformade.  

Att jag valde att dela ut enkäten efter vad som passade bäst för verksamheterna kan också 

ses som en svaghet i studien. Då några av respondenterna fick besvara enkäten i lugn och 

ro på ett möte, och andra respondenter fick besvara enkäten i korridoren. Om jag hade 

fått möjlighet att dela ut enkäten endast på mötes tillfällen hade troligtvis bidragit till att 

fler frågor hade blivit besvarade.   

När det gäller att validiteten och reliabiliteten kan det ifrågasättas. Enligt Dencombe (2009) 

innebär validitet att forskaren har mätt det hen har som syfte att mäta och inget annat, 

samt att hen mätt data på rätt sätt. I mitt syfte framgår det att jag ska studera den 

psykosociala arbetsmiljön hos undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgens 

särskilt boende och undersöka om det finns några samband utifrån hur länge 

undersköterskorna och vårdbiträdena har arbetat inom boendet och upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön. Då måste jag också ställa frågorna i enkäten angående deras 

psykosociala arbetsmiljö, som jag upplever att jag hart gjort och därför upplever att min 

studie har en hög validitet. Jag har inte exempelvis ställt frågor angående hur många bland 

deltagarna som tycker om färgen grön eller vad deras favoritårstid är.  

Enligt Djurfeldt et. al (2010) innebär det att om man ska få en hög reliabilitet ska någon 

annan kunna ställa samma frågor och få samma svar i sin undersökning. Då syftet med 

studien har varit att undersöka undersköterskor och vårdbiträdens upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön. Är det svårt att göra om studien och få samma resultat då jag 

har använt mig av en tvärsnittsstudie och endast undersökt hur undersköterskorna och 

vårdbiträdena upplever sin psykosociala arbetsmiljö vid det tillfället som jag delade ut 

enkäten. Angående generaliseringsbarheten beskriver Bryman (2011) att i kvantitativa 

studier vill forskaren kunna generalisera resultatet till dem som inte deltagit i studien. Trots 

att undersköterskorna och vårdbiträdena arbetar på sex olika särskilda boenden anser jag 

att resultatet endast kan visa på hur undersköterskorna och vårdbiträdena som arbetar på 

dessa sex särskilda boenden upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Inte på hur 
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undersköterskor och vårdbiträden i Sverige, något specifikt län eller kommun upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö. För att kunna generalisera det till exempelvis något specifikt län 

behöver man studera undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på särskilda boenden 

i just det specifika länet.   

5. Resultat och analys 

Jag kommer att presentera mitt resultat och analys i tre teman Anställningstidens betydelse för 

uppfattningen av den psykosociala arbetsmiljön. Framtidssynen på att det kommer saknas personal inom 

vården. Chefen och kollegornas betydelse för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. 

Jag har valt att använda mig av tre olika oberoende variabler, anställningstid, ålder och jag 

skulle kunna rekommendera andra att börja arbeta inom vården. Att jag har valt tre olika oberoende 

variabler, bidrar till att jag kan svara på mina tre frågeställningar. Jag kommer i varje tema 

under tabellerna analysera resultatet tillsammans med min teoretiska utgångpunkt.    

Av mina 100 respondenter är 78 stycken utbildade undersköterskor och 19 stycken 

vårdbiträden och det fanns tre interna bortfall när det gäller utbildning. De 100 

undersköterskorna och vårdbiträdena arbetar på sex olika särskilda boenden. För 

information angående antal svarande på vardera enkätfrågan se bilaga B.  

Jag kommer att på de tabellerna som jag använt Chi-2 test som sambandstest, redovisa P-

värdet nedanför tabellen. Enligt Djurfeldt et. al. (2010) föreligger det ett signifikant 

samband om P-värdet är lika med eller mindre än 0,05.  

De tabellerna där jag har använt mig av Sperman Rho kommer jag istället att redovisa P-

värdet och om det föreligger något samband i en tabell, med en förklaring under tabellen. 

Enligt Djurfeldt et. al. (2010) rör sig rho mellan +1 och -1, där 0 innebär att det inte finns 

något samband. +1 betyder att variablerna är exakt lika och -1 innebär att det är motsats 

till varandra. 

5.1 Anställningstidens betydelse för uppfattningen av den 

psykosociala arbetsmiljön.  

 

Tabell 5.1.1 

Anställningstid Antal Andel % 

0-2år 37 37 

3-10år 39 39 

11år och längre 19 19 

Uppgift saknas 5 5 

Totalt 100 100 

 

Tabell 5.1.1 visar anställningstiden bland undersköterskorna och vårdbiträdena uppdelat i 



 

17 

 

fyra kategorier, varav en kategori är uppgift saknas. Fördelat på antal och andel procent i 

vardera kategori.  

 

Tabell 5.1.2 

   Anställningstid      

 0-2 år  3-10 år  11 år 

och 

längre 

 Totalt  

 Antal Andel 

% 

Antal Andel 

% 

Antal Andel 

% 

Antal Andel 

% 

Jag tycker att vi har en 

god sammanhållning 

bland oss kollegor 

        

Instämmer inte 1 2,8% 1 2,6% 0 0% 2 2,1% 

Delvis 6 16,7% 8 20,5% 6 31,6% 20 21,3% 

Instämmer 29 80,6% 30 76,9% 13 68,4% 72 76,6% 

Totalt 36 100% 39 100% 29 100% 94 100% 

         

Jag trivs med mina 

kollegor 

        

Instämmer inte 1 2,8% 0 0% 0 0% 1 1,1% 

Delvis 3 8,3% 4 10,3% 4 21,1% 11 11,7% 

Instämmer 32 88,9% 35 89,7% 15 78,9% 82 87,2% 

Totalt 36 100% 39 100% 19 100% 94 100% 

         

Jag tycker att vi 

hjälper varandra med 

arbetsuppgifterna 

        

Instämmer inte 0 0% 2 5,1% 0 0% 2 2,2% 

Delvis 8 22,2% 10 25,6% 4 22,2% 22 23,7% 

Instämmer 28 77,8% 27 69,2% 14 77,8% 69 74,2% 

Totalt 36 100% 39 100% 18 100% 93 100% 

         

Jag tycker om mitt 

jobb 

        

Instämmer inte 0 0% 0 0% 1 5,3% 1 1,1% 

Delvis 4 11,1% 6 15,8% 2 10,5% 12 12,9% 

Instämmer 32 88,9% 32 84,2% 16 84,2% 80 86% 



 

18 

 

Totalt 36 100% 38 100% 19 100% 93 100% 

         

Jag upplever att jag 

hinner göra mina 

arbetsuppgifter 

        

Instämmer inte 3 8,3% 5 12,8% 4 21,1% 12 12,8% 

Delvis 12 33,3% 16 41% 6 31,6% 34 36,2% 

Instämmer 21 58,3% 18 46,2% 9 47,4% 48 51,1% 

Totalt 36 100% 39 100% 19 100% 94 100% 

         

Jag upplever mina 

arbetsuppgifter som 

stressande 

        

Instämmer inte 12 33,3% 5 13,2% 6 31,6% 23 24,7% 

Delvis 17 47,2% 21 55,3% 11 57,9% 49 52,7% 

Instämmer 7 19,4% 12 31,6% 2 10,5% 21 22,6% 

Totalt 36 100% 38 100% 19 100% 93 100% 

Det föreligger ingen signifikans samband mellan någon av variablerna fördelat på anställningstiden.  

 Jag upplever att vi har en god sammanhållning bland oss kollegorna har ett P-värde på 0,723.  

 Jag trivs med mina kollegor har ett P-värde på 0,457 

 Jag upplever att vi hjälper varandra med arbetsuppgifterna har ett P-värde på 0,541.  

 Jag tycker om mitt jobb har ett P-värde på 0,358. 

 Jag upplever att jag hinner göra mina arbetsuppgifter har ett P-värde på 0,622. 

 Jag upplever mina arbetsuppgifter som stressande har ett P-värde på 0,159. 

 

Resultatet i tema Anställningens betydelse för uppfattningen av den psykosociala arbetsmiljön visar på 

att majoriteten av undersköterskorna och vårdbiträdena tycker om sitt jobb 86%. De trivs 

med sina kollegor 87,2% och upplever att de har en god sammanhållning bland kollegorna 

76,6% samt att de hjälper varandra med arbetsuppgifterna 74,2% (se tabell 5.1.2).  

 

Enligt Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet som innebär att man använder sig av de 

resurser man har tillförfogande eller resurser som en kollega har. Då majoriteten 

undersköterskorna och vårdbiträdena hjälper varandra med arbetsuppgifterna, endast 

23,7% upplever att de delvis hjälper varandra med arbetsuppgifterna (se tabell 5.1.2). Kan 

det tolkas som att de använder sig av de resurser som finns tillgängliga inom det särskilda 

boendet, alltså den personalen som är i tjänst under arbetspasset. För att de ska kunna få 

arbetsuppgifterna utförda. 

 

Det framgår även av resultatet att 51,1% av undersköterskorna och vårdbiträdena upplever 

att de hinner göra sina arbetsbetsuppgifter (se tabell 5.1.2) och det är 36,2% som uppger 

att de delvis hinner göra sina arbetsuppgifter. Det är framför allt de som har arbetet mellan 

0-2 år som anser att de hinner med sina arbetsuppgifter 58,3%. Endast 8,3% bland de som 



 

19 

 

arbetat mellan 0-2 år anser att de inte hinner göra sina arbetsuppgifter. Bland de som har 

arbetat 11 år och längre är det 21,1% som anser att de inte hinner göra sina arbetsuppgifter. 

Det är en skillnad på 12,8% mellan de som har längst anställningstid och de som har kortast 

anställningstid. Det är samtidigt cirka hälften av undersköterskorna och vårdbiträdena i 

studien 52,7% som upplever sina arbetsuppgifter som delvis stressande. Skillnaden mellan 

längden på anställningstiderna visar att de som har en anställningstid mellan 3-10 år är det 

31,6% som instämmer med att de upplever arbetsuppgifterna som stressande. Bland de 

som har en anställningstid mellan 0-2 år är siffran istället 19,4% och bland de som har en 

anställningstid 11 år och längre är det endast 10,5% som instämmer med att deras 

arbetsuppgifter är stressande. Det visar på att de som har en anställningstid på mellan 3-

10 år upplever sina arbetsuppgifter som mer stressande än de med kortare eller längre 

anställningstid gör, samtidigt som endast 12,8% av dem i åldern 3-10 år inte anser att de 

hinner göra sina arbetsuppgifter (se tabell 5.1.2).  

 

Av Antonovskys (2005) begrepp begriplighet som innebär att man har struktur och det 

som sker redan är förutsägbart, går det att tolka som att undersköterskorna och 

vårdbiträdena som upplever att de hinner göra sina arbetsuppgifter och inte upplever dem 

som stressande har struktur i sitt arbete. De har en kunskap angående rutinerna som finns 

på boendet och har alltså troligtvis en förutsägbarhet över vad som kommer att ske under 

arbetspasset. Det som sker oförutsägbart kommer de troligtvis att hitta en förklaring på, 

då undersköterskor och vårdbiträden arbetar med att vårda äldre och sjuka människor, så 

kan det resultera i att oförutsägbara saker sker. Exempelvis någon äldre ramlar och tappar 

balansen då rultaton kan ha stått för långt bort. Det går att tolka utifrån Herzbergs 

motivation- och hygienteori, där hygienfaktorerna innebär om undersköterskorna och 

vårdbiträdena upplever att de har resurser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

(Önnevikk 2010). Då det är 51,1% som upplever att de hinner göra sina arbetsuppgifter 

(se tabell 5.1.2) går det utifrån Herzbergs teori att tolka det som att undersköterskorna och 

vårdbiträdena har tillräckligt med resurser för att utföra sina arbetsuppgifter. Då det endast 

är 12,8% som inte anser att de hinner göra sina arbetsuppgifter. Motivations faktorer 

innebär hur undersköterskorna och vårdbiträdena upplever att deras arbetsuppgifter är 

utformade, att de upplever delaktighet samt har möjlighet till utveckling (Önnevik 2010). 

Då cirka hälften av undersköterskorna och vårdbiträdena upplever att de hinner med sina 

arbetsuppgifter, går det att tolka som att deras arbetsuppgifter är bra utformade, samt att 

det är 22,6% som upplever sina arbetsuppgifter som stressande. De som dock har arbetat 

mellan 3-10 år går det att tolka som att de inte anser att deras arbetsuppgifter är bra 

utformade, då 31,6% upplever arbetsuppgifterna som stressande och 55,3% upplever 

arbetsuppgifterna som delvis stressande. Det går dock att tolka att de som har arbetat 

mellan 3-10 år stressar för att hinna göra sina arbetsuppgifter, då endast 12,8% upplever 

att de inte hinner göra sina arbetsuppgifter (se tabell 5.1.2).  
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5.2 Framtidssynen på att det kommer att saknas personal inom vården.  

 

Tabell 5.2.1 

      Ålder       

 20-  
30 år 

 31-  
40 år 

 41-  
50 år 

 51- 
60 år 

 61-  
70 år 

 Totalt  

 Antal Andel 
% 

Antal Andel 
% 

Antal Andel 
% 

Antal Andel 
% 

Antal Andel 
% 

Antal Andel 
% 

Jag planerar att 
sluta arbeta som 
undersköterska/ 
vårdbiträde 

            

Instämmer inte 6 54,7% 12 75% 21 63,6% 9 52,9% 6 35,3% 54 57,4% 

Delvis 2 18,2% 2 12,5% 6 18,2% 4 23,5% 7 41,2% 21 22,3% 

Instämmer 3 27,3% 2 12,5% 6 18,2% 4 23,5% 4 23,5% 19 20,2% 

Totalt 11 100% 16 100% 33 100% 17 100% 17 100% 94 100% 

             

Jag kan 
rekommendera 
andra att börja 
arbeta inom vården 

            

Ja 9 81,1% 12 75% 20 57,1% 7 43,8% 12 70,6% 60 63,2% 

Nej 0 0% 2 12,5% 7 20% 9 56,2% 4 23,5% 22 23,2% 

Ingen uppfattning 2 18,2% 2 12,5% 8 22,9% 0 0% 1 5,9% 13 13,7% 

Totalt 11 100% 16 100% 35 100% 16 100% 17 100% 95 100% 

             

Jag kan se mig 
själv arbeta inom 
vården om 5 år 

            

Ja 9 90% 13 81,2% 24 70,6% 12 70,6% 1 5,9% 59 62,8% 

Nej 1 10% 3 18,8% 10 29,4% 4 23,5% 4 23,5% 22 23,4% 

Är pensionär då 0 0% 0 0% 0 0% 1 5,9% 12 70,6% 13 13,8% 

Totalt 10 100% 16 100% 34 100% 17 100% 17 100% 94 100% 

Det föreligger signifikant samband mellan två av variablerna fördelat på åldern.  

 Om man planerar att sluta arbeta som undersköterska/vårdbiträde. Ingen signifikans P värdet är 0,500. 

 Om man kan rekommendera andra att börja arbeta inom vården. Finns signifikans P värdet är 0,017. 

 Om man kan se sig själv arbeta inom vården om 5 år. Finns signifikans P värdet är 0,000. 

 

 

 

Tabell 5.2.2                           

    Rekommendera 
andra att börja 
arbeta inom 
vården 

    

 Ja 
 

 
 

Nej 
 

 
 

Ingen 
uppfattning 
 

 
 

Totalt 
 

 
 

 Antal Andel 
% 

Antal Andel % Antal Andel 
% 

Antal Andel 
% 

Planerar att sluta 
som 
undersköterska/ 
vårdbiträde 

  
 
 
 

      

Instämmer inte 44 73,3% 4 17,4% 7 53,8% 55 57,3% 

Delvis 7 11,7% 10 43,5% 4 30,8% 21 21,9% 

Instämmer 9 15% 9 39,1% 2 15,4% 20 20,8% 

Totalt 60 100% 23 100% 13 100% 96 100% 

Finns signifikans P-värde 0,000 
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Resultatet i teman Framtidssynen på att det kommer att saknas personal inom vården, visar på att 

det är 20,2% som planerar att sluta arbeta inom vården (se tabell 5.2.1). I Zhang et al. 

(2014) studie från USA var det 38% av respondenterna som planerade att sluta sitt arbeta 

inom äldreomsorgen, det var dock framför allt vårdpersonal som var över 60 år och 

närmade sig pensionsåldern. De som är mellan 61-70 år i min studie och alltså redan är i 

pensionsåldern eller om några få år är pensionär, uppgav 41,2% att de delvis planerar att 

sluta arbeta inom vården och 23,3% uppgav att de planerar att sluta arbeta inom vården. 

Bland de som är mellan 20 och 30 år var det 27,3% som uppgav att de planerar att sluta 

arbeta inom vården, det är en skillnad på 3,8% jämfört med de som är mellan 61-70 år. 

Det är ändå 90% av de som är mellan 20 och 30 år som kan se sig själva arbeta inom vården 

om 5 år. Det är även 81,8% av de som är mellan 20 och 30 år som uppger att de kan 

rekommendera andra att börja arbeta inom vården, samtidigt är det 43,8% i åldern 41-50 

som kan tänka sig att rekommendera andra att börja arbeta inom vården, en skillnad på 

38% (se tabell 5.2.1).  

Det går att tolka som att de som idag är mellan 20-30 år och arbetar inom äldreomsorgen 

upplever att arbetet inom vården är bra, trots att det är 27,3% som planerar att sluta arbeta 

som undersköterska/vårdbiträde. Det går att tolka utifrån Herzbergs motivations- och 

hygienteori som innebär att om både motivationsfaktorerna (som gynnar 

arbetstillfredsställelsen) och hygienfaktorerna (som innefattar arbetsmiljön) är uppfyllda, 

trivs personalen med sitt arbete (Jacobsen & Thorsvik 2014). Resultatet i studien visar även 

på att undersköterskorna och vårdbiträdena upplevs trivas på sin arbetsplats, då 86% 

uppgav att de tycker om sitt jobb och endast 20,2% planerar att sluta sitt arbeta som 

undersköterska/vårdbiträde.   

Min studie visar även på att det finns ett samband med om man kan tänka sig att 

rekommendera andra att börja arbeta inom vården och att man planerar att fortsätta arbeta 

som undersköterska/vårdbiträde. Det är hela 73,3% som kan tänka sig att rekommendera 

andra att börja jobba inom vården planerar också att fortsätta sitt jobb inom vården (se 

tabell 5.2.2). Antonovskys (2005) begrepp meningsfullhet som innebär att man ser 

utmaningar som positiva och att det som man upplevt har en känslomässig betydelse. Det 

går att tolka som att undersköterskorna och vårdbiträdena som planerar att fortsätta sitt 

arbete inom vården. De kan även tänka sig att rekommendera andra att börja arbeta inom 

vården. De ser arbetet som utmanade och att arbetet har en känslomässig betydelse. Enligt 

Antonovsky (2005) är meningsfullheten den viktigaste komponenten av de tre begreppen. 

Att om man inte upplevs ha en hög meningsfullhet kommer man inte heller att ha en hög 

begriplighet eller hanterbarhet under en längre tid. Det går utifrån tema 5.1 tolka det som 

att undersköterskorna och vårdbiträdena upplevs ha både hög begriplighet och även hög 

hanterbarhet.  
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5.3 Chefen och kollegornas betydelse för upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön. 

 

Tabell 5.3.1 

 Jag planerar att 
sluta som 
undersköterska/ 
vårdbiträde 

Jag upplever 
mina 
arbetsuppgifter 
som stressande 

Jag upplever 
att jag hinner 
göra mina 
arbetsuppgifter 

Jag upplever att 
jag hinner göra 
arbetsuppgifterna 
i min takt 

Jag 
tycker 
om mitt 
jobb 

Jag tycker att 
chefen lyssnar på 
mig som 
medarbetare 

-,208* ,000 ,234 ,295** ,279** 

Jag tycker att jag 
har en god 
relation till min 
chef 

-,179 ,058 ,193 ,233* ,336** 

Jag trivs med 
mina kollegor 

-,103 ,116 ,053 ,025 ,129 

Jag tycker att vi 
hjälper varandra 
med 
arbetsuppgifterna 

-,030 ,069 ,175 ,127 ,006 

Jag tycker att vi 
har en god 
sammanhållning 
bland oss 
kollegor 

-,107 ,090 ,241* ,134 ,229* 

*= signifikant vid 0,05 

**= signifikant vid 0,01 

 

Resultatet i tema Chefen och kollegornas betydelse för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön, 

visar på att det finns ett negativt samband om man planerar att sluta arbeta som 

undersköterska/vårdbiträde och om man anser ha en god relation med sin chef (se tabell 

5.3.1). Det innebär att om relationen med chefen blir bättre kommer undersköterskorna 

och vårdbiträdena troligtvis välja att fortsätta sitt arbete inom vården. Det går att tolka som 

att de 20,8% som planerar att sluta arbeta inom vården (se tabell 5.2.1) har en dålig relation 

med sin chef. Om chefen tillgodoser arbetsmiljön och resurserna så medarbetarna kan 

utföra sina arbetsuppgifter. Minkar risken för att medarbetarna ska uppleva vantrivsel 

enligt Herzbergs motivation- och hygienteori, då teorin menar att om chefen tillgodoser 

arbetsmiljön och tilldelar undersköterskorna och vårdbiträdena tillräckligt med resurser för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter kommer de troligtvis att trivas (Önnevik 2010). 

Resultatet visar även ett samband mellan om undersköterskorna och vårdbiträdena tycker 

om sitt jobb och om de upplever att chefen lyssnar på dem som medarbetare, samt om de 

har en god relation till sin chef (se tabell 5.3.1). Det innebär att om undersköterskorna och 

vårdbiträdena trivs med sitt jobb, upplever de att chefen lyssnar på dem som medarbetare 

och troligtvis har de även en god relation med chefen. Enligt Åhlin (2015) är det viktigt 

med ett bra ledarskap för att personalen ska uppleva engagemang, trygghet och gemenskap. 

Det krävs därför engagerade och tillgängliga chefer som finns där när problem uppstår.  
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Resultatet i min studie visar även på att det finns ett samband om man som undersköterska 

eller vårdbiträde upplever att man har en god relation till sin chef och om man får göra 

arbetsuppgifterna i sin egen takt (se tabell 5.3.1). Tafvelin (2014) påpekar i sin studie att 

ledarstilen har en indirekt effekt på vårdkvalitén. Resultatet i min studie visade även på att 

det finns ett samband angående om undersköterskorna och vårdbiträdena upplever att 

chefen lyssnar på dem som medarbetare och att de får göra sina arbetsuppgifter i sin takt. 

Detta går att tolkas som att cheferna i min studie lyssnar på medarbetarna när de på pekar 

att de inte hinner göra sina arbetsuppgifter och hittar lösningar på problemen för att 

undersköterskorna och vårdbiträdena ska kunna göra arbetsuppgifterna i sin takt. Enligt 

Herzbergs motivations- och hygienteori räcker det dock inte endast med att 

arbetsförhållandena är tillfredsställda, arbetsuppgifterna måste också vara intressanta och 

utmanande för att undersköterskorna och vårdbiträdena inte ska uppleva vantrivsel 

(Jacobsen & Thorsvik 2014).  

Min studie visar även på att kollegornas betydelse för upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön har betydelse. Resultatet visar på att det finns ett samband mellan om man 

tycker om sitt jobb och om upplever att det är en god sammanhållning bland kollegorna. 

Det visade även på ett samband om undersköterskorna och vårdbiträdena upplever att de 

har en god sammanhållning och om de hinner göra sina arbetsuppgifter. Dock fanns det 

inget samband mellan om undersköterskorna och vårdbiträdena upplever att de hjälper 

varandra med arbetsuppgifterna och om de hinner göra sina arbetsuppgifter. Vilket går att 

tolka som att om det är en god sammanhållning bland kollegorna hinner man göra sina 

arbetsuppgifter. Det innebär dock inte att man hjälper varandra med arbetsuppgifterna. 

Något samband föreligger heller inte mellan om undersköterskorna och vårdbiträdena trivs 

med sina kollegor och om de trivs med sitt jobb (se tabell 5.3.1).   

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat med vad den tidigare forskningen 

säger och vad mina valda teorier utgår från. Jag kommer även att presentera studiens 

slutsats.  

6.1 Resultatdiskussion 

Anställningstiden eller åldern i min studie visade sig inte ha så stor betydelse, som jag från 

början trodde. Min studies resultat visar dock på att de som deltagit i studien planerar att 

fortsätta att arbeta inom äldreomsorgen och att de trivs med sitt jobb. Det kan ses som 

positivt då SCBs siffror visar på att 160 000 utbildade inom vården kommer att saknas år 

2035. Att de som deltagit i min studie trivs med sitt jobb som undersköterska eller 

vårdbiträde kan förhoppningsvis bidra till att fler kommer att söka sig till vårdyrket. Då 

majoriteten kan rekommendera andra att börja arbeta inom vården. Det behövs fler inom 

vården för att möta den stora ökningen av 80 åringar som fram till 2035 kommer öka med 

75% enligt SCBs siffror. Det är därför viktigt att förmedla det positiva med att arbeta inom 
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äldreomsorgen, för att kunna bidra till att fler väljer ett arbete inom äldreomsorgen. För 

om det inte finns personal inom äldreomsorgen vem ska då ta hand om de äldre som är i 

behov av hjälp från undersköterskor och vårdbiträden? Kommer det i värsta fall bli en 

klass fråga? Att den äldre som har egna pengar eller anhöriga med pengar kommer kunna 

ha möjlighet att betala för den vård och hjälp hen är i behov av? För att det inte ska bli en 

klass fråga, behövs det personal inom äldreomsorgen och förhoppningsvis kan denna 

studie visa på att om man börjar arbeta inom äldreomsorgen kommer man troligtvis att 

trivas med arbetet. Då denna studie även visar på att en del av undersköterskorna och 

vårdbiträdena har arbetat längre än 11 år på samma arbetsplats.  

Denna studie visar som i tidigare forskning att chefen och ledarskapet har stor betydelse 

för den psykosociala arbetsmiljön och trivseln på arbetsplatsen. Den tidigare forskningen 

har visat på bland annat att vårdpersonal inom äldreomsorgen saknar uppskattning från 

chefen och att resurserna inte är tillräckliga (Ericson-Lidman et al. 2013). Den visar även 

på att arbetet inom äldreomsorgen upplevs av vårdpersonalen som utmattande och att de 

känner sig uttömda, både psykiskt och fysiskt (Elwér et al. 2010). Min studie visar på att 

det inte finns något samband mellan om chefen lyssnar på en som medarbetare och man 

upplever att man hinner göra sina arbetsuppgifter. Det fanns dock ett samband mellan om 

undersköterskorna och vårdbiträdena upplever att chefen lyssnar på en som medarbetare 

och de får göra sina arbetsuppgifter i sin egen takt. Vilket går att tolka som att om chefen 

lyssnar på en som medarbetare så får man göra sina arbetsuppgifter i sin egen takt. Det går 

att tolka som att undersköterskorna och vårdbiträdena i min studie upplevs ha en bättre 

relation med sin chef än vad undersköterskorna och vårdbiträdena har i Ericsson-

Lindemans et al (2013). studie och Elwérs et al. (2010). studie. Det går även att tolka som 

att cheferna i min studie lyssnar på sina medarbetare när de har något att påpeka angående 

att de inte hinner med sina arbetsuppgifter och chefen försöker hitta en lösning så 

arbetsuppgifterna går att slutföras. Dock går det att se i min studie att det finns ett negativt 

samband mellan om undersköterskan eller vårdbiträdet inte upplever att chefen lyssnar på 

dem som medarbetare och om man planerar att sluta som undersköterskor och 

vårdbiträden. Ericson-Lindeman et al. (2013) studie visade att personalen hade blandade 

åsikter angående chefen och ledarskapet. De flesta saknade dock stöd från chefen och 

ansåg att chefen inte tog tag i problem som uppstod. Personalen upplevde aldrig heller att 

deras chef uppskattade deras arbete, och att de skulle uppskatta att höra från chefen att de 

gör ett bra jobb och att hen uppskattar det. Det går att tolka utifrån Ericsson-Lindeman et 

al. studie och det negativa sambandet i min studie mellan om undersköterskorna och 

vårdbiträdena upplever att chefen lyssnar på dem som medarbetare. Att chefen har en stor 

betydelse för om man vill fortsätta sitt arbete inom äldreomsorgen eller inte.  

Jag har medvetet valt att inte fråga efter deltagarnas etnicitet eller kön i min studie då jag 

upplevde att deltagarnas etnicitet inte hade någon betydelse för studiens syfte. Kön valde 

jag att inte heller att fråga efter då det endast arbetar 7% män inom äldreomsorgen. Av 

den anledningen hade det därför inte varit möjligt att göra några jämförelser mellan män 

och kvinnor, då männen hade varit för få. Varför det är så få män som väljer att arbetar 

inom äldreomsorgen går inte att svara på i denna studie. 
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Jag valde inte heller i min studie att fråga efter hur hög procent undersköterskorna och 

vårdbiträdena arbetar. I Elwér et al. (2010) studie valde undersköterskorna och 

vårdbiträdena att jobba deltid för att kunna orka med det påfrestande arbetet. Det var dock 

inte möjligt för alla då lönen inte var tillräckligt hög. Om jag hade frågat undersköterskorna 

och vårdbiträdena om de jobba heltid eller deltid kunde jag även fått svar på i förhållande 

till hur länge undersköterskorna och vårdbiträdena har arbetat på det särskilda boendet 

och i hur många år undersköterskorna och vårdbiträdena orkar jobba heltid. Jag hade även 

fått svar på hur många av deltagarna i denna studie som faktiskt jobbar heltid, och om det 

har något betydelse för om de upplever sina arbetsuppgifter som stressande eller om man 

anser att man hinner göra sina arbetsuppgifter. 

Det skiljer sig mellan den tidigare forskningen om vårdpersonal inom äldreomsorgen och 

min studies upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. Den tidigare forskningen visar 

på att det finns skillnader mellan om man är utbildad undersköterska eller om inte är det. 

Att vara utbildad undersköterska innebär att man har större krav på sig än de utan 

utbildning (Elwer et al. 2010). Dock om man inte har någon utbildning inom vården kände 

man stress och att arbetsbelastningen var högre än de som var utbildade (Engström et al. 

2011). Respondenterna i min studie består främst av undersköterskor 78% och 

vårdbiträden endast 19%, vilket innebär att majoriteten i min studie är utbildade. Om det 

har någon betydelse på varför undersköterskor och vårdbiträden trivs på sitt jobb och 

planerar att fortsätta sitt arbete inom vården, behövs det ytterligare forskning på. Tidigare 

forskning har dock visat på att det är viktigt för vårdpersonalen att kunna skratta och 

skämta med sina kollegor för att orka med arbetet (Elwer et al. 2010). Min studie visade 

dock på att det inte fanns något samband mellan om man trivs med sina kollegor och om 

man tycker om sitt jobb. Resultatet visade på att om man som undersköterska eller 

vårdbiträde tycker om sitt jobb, har de en god relation till sin chef samt upplever att chefen 

lyssnar på dem som medarbetare. Men om de inte upplevde att chefen lyssnar på dem som 

medarbetare planerade de troligtvis att sluta sitt arbete som undersköterska eller 

vårdbiträde.  

Utifrån vad den tidigare forskningen säger och vad min studie visar har relationen till 

chefen och om chefen lyssnar på en som medarbetare stor betydelse. Herzbergs 

motivations- och hygienteori påpekar också att om undersköterskorna och vårdbiträdenas 

hygienfaktorer är tillfredsställda av chefen minskar risken för att de känner vantrivsel 

(Önnevik 2010).  

6.2 Slutsats 

Resultatet visar på att anställningstiden eller åldern inte har någon större betydelse för 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Majoriteten av personalen tycket om sitt 

jobb och trivs med sina kollegor. Det är ingen hög procent som planerar att sluta arbeta 

som undersköterska/vårdbiträde eller som inte kan se sig själva arbeta inom vården om 5 

år. Det som visade sig ha betydelse om man planerar att sluta inom vården är om man inte 

upplever att chefen lyssnar på en som medarbetare. 



 

26 

 

Det behövs dock mer forskning kring den psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen. 

Trots att deltagarna i denna studie trivs med sitt arbete och ingen hög procent upplever 

sina arbetsuppgifter som stressande, kan man inte bortse från att det faktiskt i framtiden 

kommer saknas utbildad personal inom äldreomsorgen. Det krävs därför vidare forskning 

för att få kunskap i vad det är som gör att en del stannar så länge som över 11 år på samma 

arbetsplats? Deras synpunkter och erfarenheter vore intressant att forska vidare på.  
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Bilaga A : Enkät 

Hej!  

Mitt namn är Emelie Petersson, jag läser sjätte och sista terminen på Organisering och ledning av arbete 

och välfärd, inriktning på socialt arbete på Högskolan i Halmstad.  

Jag är intresserad av den psykiska arbetsmiljön inom äldreomsorgen och jag vill därför i min c-uppsats 

undersöka vilken betydelse längden man arbetat inom äldreomsorgen har för hur man uppfattar sin 

psykiska arbetsmiljö.  

 

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka hur du som undersköterska eller vårdbiträde, upplever 

din psykosociala arbetsmiljö, där begreppet psykosocial arbetsmiljö innebär din relation med kollegor, 

chef, samt hur du uppfattar din arbetsbelastning.  

 

Enkäten är anonym och frivillig, namnet på boendet som du arbetar på kommer att avidentifieras i 

uppsatsen och få ett annat namn. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Jag och min handledare är de enda som kommer att ta 

del av det du svarat på enkäten. När uppsatsen är godkänd kommer den att publiceras på DIVA portalen 

som är en offentlig databas på Högskolan i Halmstads hemsida på internet. Då kommer också enkäterna 

att förstöras och inte kunna återanvändas för ytterligare studier. 

 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig att genomföra denna studie, genom att besvara denna enkät. Ditt bidrag 

medför att resultatet bli mer tillförlitligt och statistiken mer representativ. 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Emelie Petersson   Mia Jormfeldt  

Student på Högskolan i Halmstad.  Handledare 

Email adress: XXX   mia.jormfeldt@hh.se 

Telefonnummer: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

 

Enkät 

Enkäten är uppbyggt av sex teman, allmänt, sammanhållning, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och 

sjukskrivningsrutiner, samt framtiden. Varje fråga besvaras genom att du ska ta ställning till olika påstående 

genom att kryssa eller ringa in ett svarsalternativ. De flesta frågor besvaras med en femgradig skala, där 1 

innebär att du inte instämmer och 5 innebär att du instämmer med påståendet.  

Ytterligare information finns under varje tema.   

Välj att kryssa/ringa in endast ett alternativ! 

 

 

Tema allmänt: 

Jag är:  Undersköterska …..  Vårdbiträde …..  

 

Jag är:  Tillsvidareanställd….. Visstidsanställd….. Timanställd….. 

 

Jag är född år (ex. 1984) :………………… 

 

Jag arbetar på särskilt boende (namnet) …………………………………………………. 

 

Jag har arbetat på denna arbetsplats: ………………………. 

Observera om du har arbetat mindre än 1år, svarar du i månader, om du har arbetat längre svarar du i antal år, ex. 

2månader eller 4år. 

 

 

Tema Sammanhållning: 

1. Jag tycker att vi har en god sammanhållning bland oss kollegor: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

2. Jag trivs med mina kollegor: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

3. Jag tycker att vi hjälper varandra med arbetsuppgifterna: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

Tema Ledarskap: 

4. Jag tycker att chefen lyssnar på mig som medarbetare: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 



 

III 

 

         1        2            3               4                     5 

 

 

5. Jag tycker chefen uppskattar mitt arbete: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

 

6. Jag tycker att jag har en god relation till min chef: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

7. Chefen har sitt kontor i anslutning till boendet: 

Ja    …… 

Nej    …… 

 

 

Tema Arbetsmiljö: 

8. Jag tycker om mitt jobb: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

9. Jag upplever att jag hinner göra mina arbetsuppgifter: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

10. Jag upplever att jag får göra arbetsuppgifterna i min takt: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

11. Jag upplever mina arbetsuppgifter som stressande: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

12. Jag trivs med mitt schema: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 



 

IV 

 

 

 

13. Vilken typ av schema vi har: 

Önskeschema (ex. Time Care)  …….. 

Fast schema    …….. 

Tema hälsa/sjukskrivning 

14. Jag lider av sömnproblem: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

15. Jag upplever att jag inte kan slappna av när jag är ledig: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

16. Jag har gått till jobbet trots att jag varit sjuk och borde stannat hemma: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

17. Jag upplever att jag har tillräckligt med kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

18. Vid sjukdom, sätts vikarie in för den som är sjuk: 

Alltid   ……… 

Oftast   ………  

Ibland   ……… 

Sällan   ……… 

Aldrig   ………    

 

 

Framtiden 

19. Jag planerar att sluta arbeta som undersköterska/vårdbiträde: 

Instämmer inte         Delvis            Instämmer helt 

         1        2            3               4                     5 

 

 

20. Jag skulle kunna rekommendera andra att börja jobba inom äldreomsorgen: 

Ja   …….. 

Nej   ……..    



 

V 

 

Ingen uppfattning  ……..     

 

 

 

 

21. Jag kan se mig själv arbeta inom vården om 5år: 

Ja   ……..  

Nej   …….. 

Är pensionär då  …….. 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

  



 

VI 

 

Bilaga B : Frekvenstabeller 

 

 

Utbildning Antal Procent 

Undersköterska 78 78 

Vårdbiträde 19 19 

Uppgift saknas 3 3 

Totalt 100 100 

 

Anställningsform Antal Procent 

Tillsvidare 81 81 

Visstid 6 6 

Timanställd 6 6 

Uppgift saknas 7 7 

Totalt 100 100 

 

Ålder Antal Procent 

20-30 11 11 

31-40 16 16 

41-50 35 35 

51-60 18 18 

61-70 17 17 

Uppgift saknas 3 3 

Totalt 100 100 

 

 

 



 

VII 

 

 

Boende Antal Procent 

Ett 11 11 

Två 29 29 

Tre 23 23 

Fyra  13 13 

Fem 11 11 

Sex 10 10 

Uppgift saknas 3 3 

Totalt 100 100 

 

 

Jag tycker att vi har en god 

sammanhållning bland oss 

kollegor 

Antal Procent 

Instämmer inte 2 2 

Delvis 22 22 

Instämmer 75 75 

Uppgift saknas 1 1 

Totalt 100 100 

 

 

Jag trivs med mina kollegor Antal Procent 

Instämmer inte 1 1 

Delvis 12 12 

Instämmer 86 86 

Uppgift saknas 1 1 



 

VIII 

 

Totalt 100 100 

 

Jag tycker att vi hjälper 

varandra med 

arbetsuppgifterna 

Antal Procent 

Instämmer inte 2 2 

Delvis 23 23 

Instämmer 73 73 

Uppgift saknas 2 2 

Totalt 100 100 

 

 

Jag tycker att chefen lyssnar 

på mig som medarbetare 

Antal Procent 

Instämmer inte 6 6 

Delvis 26 26 

Instämmer 67 67 

Uppgift saknas 1 1 

Totalt 100 100 

 

 

Jag tycker chefen uppskattar 

mitt arbete 

Antal Procent 

Instämmer inte 5 5 

Delvis 25 25 

Instämmer 69 69 

Uppgift saknas 1 1 

Totalt 100 100 



 

IX 

 

 

 

Jag tycker att jag har en god 

relation till min chef 

Antal Procent 

Instämmer inte 3 3 

Delvis 19 19 

Instämmer 77 77 

Uppgift saknas 1 1 

Totalt 100 100 

 

 

Chefen har sitt kontor i 

anslutning till boendet 

Antal Procent 

Ja 93 93 

Nej 3 3 

Uppgift saknas 4 4 

Totalt 100 100 

 

 

Jag tycker om mitt jobb Antal Procent 

Instämmer inte 1 1 

Delvis 13 13 

Instämmer 84 84 

Uppgift saknas 2 2 

Totalt 100 100 

 

 

 



 

X 

 

 

 

Jag upplever att jag hinner 

göra mina arbetsuppgifter 

Antal Procent 

Instämmer inte 12 12 

Delvis 37 37 

Instämmer 50 50 

Uppgift saknas 1 1 

Totalt 100 100 

 

 

Jag upplever att jag får göra 

arbetsuppgifterna i min takt 

Antal Procent 

Instämmer inte 15 15 

Delvis 36 36 

Instämmer 48 48 

Uppgift saknas 1 1 

Totalt 100 100 

 

 

Jag upplever mina 

arbetsuppgifter som 

stressande 

Antal Procent 

Instämmer inte 24 24 

Delvis 49 49 

Instämmer 24 24 

Uppgift saknas 3 3 

Totalt 100 100 



 

XI 

 

 

 

Jag trivs med mitt schema Antal Procent 

Instämmer inte 11 11 

Delvis 34 34 

Instämmer 53 53 

Uppgift saknas 2 2 

Totalt 100 100 

 

 

Schema form Antal Procent 

Önskeschema 50 50 

Fastschema 47 47 

Uppgift saknas 3 3 

Totalt 100 100 

 

 

Jag lider av sömnproblem Antal Procent 

Instämmer inte 55 55 

Delvis 31 31 

Instämmer 14 14 

Uppgift saknas 0 0 

Totalt 100 100 

 

 

 

 



 

XII 

 

 

 

Jag upplever att jag inte kan 

slappna av när jag är ledig 

Antal Procent 

Instämmer inte 56 56 

Delvis 24 24 

Instämmer 18 18 

Uppgift saknas 2 2 

Totalt 100 100 

 

 

Jag har gått till jobbet trots att 

jag har varit sjuk och borde 

stannat hemma 

Antal Procent 

Instämmer inte 27 27 

Delvis 37 37 

Instämmer 36 36 

Uppgift saknas 0 0 

Totalt 100 100 

 

 

Kompetens Antal Procent 

Instämmer inte 0 0 

Delvis 8 8 

Instämmer 91 91 

Uppgift saknas 1 1 

Totalt 100 100 

 



 

XIII 

 

 

 

Vid sjukdom, sätts vikarie in 

för den som är sjuk 

Antal Procent 

Alltid/Oftast 83 83 

Ibland 12 12 

Sällan/Aldrig 3 3 

Uppgift saknas 2 2 

Totalt 100 100 

 

 

Jag planerar att sluta arbeta 

som 

undersköterska/Vårdbiträde 

Antal Procent 

Instämmer inte 55 55 

Delvis 22 22 

Instämmer 20 20 

Uppgift saknas 3 3 

Totalt 100 100 

 

 

Rekommendera andra att 

börja arbeta inom vården 

Antal Procent 

Ja 61 61 

Nej 24 24 

Ingen uppfattning 13 13 

Uppgift saknas 2 2 

Totalt 100 100 



 

XIV 

 

 

 

Kan se mig själv jobba inom 

vården om 5år 

Antal Procent 

Ja 60 60 

Nej 23 23 

Är pensionär då 14 14 

Uppgift saknas 3 3 

Totalt 100 100 

 



 

XV 
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