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Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet med undersökningen var att kartlägga om och i så fall hur vårdpersonalen inom 

äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun upplevde att deras trivsel samt eventuella utsatthet 

för hot och våld från de äldre på arbetsplatsen påverkade deras psykiska hälsa. 

 

Bakgrund: Forskning visar att vårdpersonalens arbete inom äldreomsorgen har påverkan på 

deras psykiska hälsa. Faktorer såsom hot och våld, vantrivsel, arbetsbelastning och relation 

till de äldre är av stor vikt att uppmärksamma när det gäller förebyggande arbete för psykisk 

ohälsa. Det kan innebära stora kostnader för individen, organisationen och samhället om 

vårdpersonalen är drabbade av psykisk ohälsa. 

 

Metod: En tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning. 150 stycken av vårdpersonalen i 

Örnsköldsviks kommun deltog i undersökningen. Resultatet analyserades utifrån 

socialpsykologi.  

 

Resultat: Resultatet visade att vårdpersonalen trivdes mycket bra med vissa faktorer och inte 

alls med andra. Majoriteten av vårdpersonalen upplevde sig ha blivit utsatt för hot och våld, 

cirka hälften av dessa kände behov av hjälp och stöd. Det framkom att vårdpersonal som 

trivdes mindre bra, upplevde oftare symtom på psykisk ohälsa. Även utsattheten för hot och 

våld visade sig kunna vara en orsak till psykisk ohälsa. 

 

 

Sökord/Nyckelord: Äldreomsorgen, psykisk hälsa, vårdpersonal, välbefinnande, arbetsplats, 

vårdare 
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Förord 

 

Vi vill tacka all vårdpersonalen som tagit sig tid att besvara våra enkäter under sin arbetstid 

eller på sin rast. Det betyder mycket för oss att ha kunnat använda era svar i denna 

undersökning. 

 

Sofie, Johanna & Merle 
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1. Inledning 

Äldreomsorgen är en viktig resurs i dagens välfärdssystem. Alla människor kommer någon 

gång i kontakt med denna omsorg, exempelvis genom anhöriga eller att själv vara i behov av 

vård och omsorg. Vårdpersonalen är en betydelsefull resurs inom äldreomsorgen då den både 

ger de äldre vård och omsorg och även sköter kontakten med deras anhöriga (Stranz, 2013).  

 

Sedan ädelreformen infördes 1992 har arbetssituation ändrats för vårdpersonalen inom 

äldreomsorgen. Arbetsuppgifterna blev mer avancerade på grund av att det medicinska 

ansvaret och mycket av omvårdnadsansvaret som landstinget förut hade övergick till 

kommunen. I och med detta uppfördes det fler särskilda boenden för äldre (Törnquist, 2004). 

Kommunen fick även ett stort ansvar för rehabiliteringsinsatser för äldre. Hela utvecklingen 

sedan ädelreformens införing har inneburit en ökad vårdtyngd, särskild bland de boenden i 

särskilda boendeformer. Vårdtyngden har även ökat genom att vård av dementa äldre har 

blivit en växande uppgift för kommunen. En ytterligare uppgift som orsakar ökad vårdtyngd 

är att fler äldre dör på de särskilda boenden och inte på sjukhusen. Dessutom önskar fler äldre 

att vårdas i det egna hemmet så länge som möjligt. Detta innebär att det är ett ökande antal 

äldre som flyttar in i särskilda boenden är i stort behov av omfattande vårdinsatser dygnet 

runt. Sedan ädelreformen är det fler och fler äldre som behöver flytta in i särskilda boenden då 

de tidigare vårdades på sjukhusen istället. I vissa kommuner finns det inte alltid tillräckligt 

med platser för alla äldre som behöver omfattande vård och de placeras därför på boenden 

som inte är utrustat med tillräckligt bra resurser och kunskap. Vårdtyngden på dessa boenden 

ökar då i takt med att hjälpbehoven hos de äldre ökar (Socialstyrelsen, 1996).  

 

Vård och omsorgen har sedan ädelreformens införande utvecklats och blivit mer omfattande 

samt viktig för den svenska arbetsmarknaden (Stranz, 2013). Idag är cirka 237 000 personer 

av Sveriges befolkning anställda inom den kommunala vården och omsorgen (SKL, 2014). 

De utgör cirka 34 procent av alla anställda inom kommunerna. Vårdpersonalen ingår bland 

den största yrkeskategorin inom den kommunala omsorgen (OFR, 2013). Det är cirka 90 

procent kvinnor som arbetar inom den kommunala vård och omsorgen (SKL, 2014a). 

Speciellt bland dessa ökar sjukskrivningarna på grund av stress och psykiska belastningar 

(Forssén & Carlstedt, 2000; AV, 2010). I nyhetsflödet framkommer även att en stor del av 

vårdpersonalen inom äldreomsorgen inte orkar med sitt arbete och funderar på att lämna det 

(Nordgren, 2013, 13 december). Den höga arbetsbelastningen och den ökade stressen gör att 

vårdpersonalens egen hälsa försämras. Vårdpersonalen uttrycker även att de äldre blir lidande 

av den ökande belastningen eftersom det inte finns tillräckligt mycket tid över för deras 

behov. Redan nu saknas det vårdpersonal och inom några år finns det inte tillräckligt många 

med en adekvat utbildning (Lindau, 2013, 20 november, Ahnlund, 2008; Arnetz, 2001).  

 

I Petterson & Backmans rapport framkommer det att sedan 1992 har 

långtidssjukskrivningarna bland vårdpersonal ökat. Arbetsförhållanden har stor inverkan på 

den fysiska och psykiska hälsan. I och med personalbrist ökar den psykiska belastningen på 

personalen vilket leder till fler långtidssjukskrivningar. Det visar sig också att personalen inte 

känner att de kommer att orka arbeta till pensionen. Personalen dras in i en cirkel av stress 
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som är svår att ta sig ur, dels på grund av personalbrist på arbetet, men även på grund av andra 

faktorer såsom brist på tid att hjälpa de äldre. Den psykiska belastningen blir stor på arbetet 

på grund av känslor av otillräcklighet, då det är relationen med den äldre som spelar roll och 

är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Att inte ha tillräckligt med tid och personal på plats kan 

leda till försämrad psykisk hälsa på grund av att vårdpersonalen känner att inte tiden finns för 

det egentliga arbetet (Pettersson & Backman, 2002). 

 

En ytterligare faktor som kan orsaka psykisk ohälsa hos vårdpersonal är utsattheten för hot 

och våld. Hot och våld inom vård och omsorg är en växande problematik (Hallberg, 2011). 

Forskning visar att en stor del av vårdpersonalen upplever hot och våld någon gång under en 

arbetsvecka eller till och med dagligen på arbetsplatsen (Hallberg, 2011; Isaksson, 2008; 

Banerjee et al., 2011, Zeller et al., 2012). Tidsbristen, den höga arbetsbelastningen och den 

därifrån resulterade oprofessionella bemötande gentemot de äldre anses vara en orsak till de 

äldres aggressiva och våldsamma beteende (Hallberg, 2011). 

 

Risken att drabbas av arbetsrelaterade hälsoproblem är särskilt stor inom vård och 

omsorgsarbete. En bra och fungerande arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna arbeta 

professionellt och ge de äldre den vård och omsorg de behöver. Europeisk data påvisar att det 

är fler av personalen inom vården som anser att deras arbetsmiljö i högre grad innebär risker 

för deras hälsa än personal i andra yrken. Särskilt risken för utsatthet av hot och våld är 

mycket högre än inom andra yrkesgrupper (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2014). 

 

För att förebygga utvecklingen av psykisk ohälsa för vårdpersonal och skapa så goda 

möjligheter för en god vård och omsorg som möjligt bör problemet synliggöras mer i 

samhället. På grund av ovanstående syftar denna undersökning till att kartlägga: 

 

Påverkar vårdpersonalens arbete deras psykiska hälsa och i så fall vilka faktorer kan vara 

orsak till det? Är några orsaker trivseln på arbetsplatsen, utsattheten för hot och våld eller är 

avsaknad av möjlighet till att få hjälp och stöd?  

 

1.1 Att arbeta som vårdpersonal idag 

Att arbeta inom äldreomsorgen och ta hand om äldre människor är inte högt värderat i dagens 

samhälle. En förklaring till detta kan vara att vårdpersonalen förr i tiden mestadels blev 

rekryterade från de lägre samhällsklasserna och att det inte krävdes någon utbildning för att 

utföra arbetet. Detta är en av orsakerna till att det fortfarande anses vara ett yrke med lägre 

status (Wreder, 2005). 

I kontakten med de äldre är det vårdpersonalen som är nyckelpersonen för att förverkliga de 

äldres rättigheter till en god vård och omsorg. Det är även viktigt att vårdpersonalen med sin 

egen klokhet och empatiska förmåga agerar professionellt. Att vara vårdpersonal innebär att 

ha en patientnära roll. I denna roll är det viktigt att ha realistiska mål genom att planera in 

något roligt för de äldre, dels för de äldres skull men även för att vårdpersonalen själv ska 

känna arbetstillfredsställelse och inte känna sig otillräcklig. Vårdpersonalens arbete med de 

äldre kan skapa mycket glädje men det kan också vara mycket krävande att arbeta nära andra 
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människor. Det är viktigt att ha en bra balans mellan arbete och fritid och att inte ta med sig 

arbetet hem då vårdyrket kan vara påfrestande (Skog & Grafström, 2003).  

Vårdpersonalens arbete handlar framförallt om att hjälpa de äldre med vardagliga sysslor, 

såsom personlig omsorg, att duscha, klä på sig och att sköta annan hygien men även att hjälpa 

dem med tvätt och mat. Vårdpersonalen har ofta fått delegerat från sjuksköterskan att dela ut 

medicin till de äldre och sjukgymnasten visar vårdpersonalen olika individuella 

vardagsövningar, såsom gång- eller sväljträning, för de äldre som behöver hjälp och stöd med 

rehabilitering. Det är därmed viktigt att vårdpersonalen ser den äldres behov av vård och 

omsorg och anpassar hjälpen efter detta (Törnquist, 2004). 

 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen var att kartlägga om och i så fall hur vårdpersonalen inom 

äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun upplevde att deras trivsel samt eventuella utsatthet 

för hot och våld från de äldrepå arbetsplatsen påverkade deras psykiska hälsa.  

 

Frågeställningar som undersökningen vill få besvarade är följande: 

 Hur trivs vårdpersonalen på sitt arbete med följande faktorer: närmaste chefen, 

arbetskollegorna, arbetsuppgifter, vårdtyngden, lönen, arbetstiderna och bemanningen? 

 Blir vårdpersonalen utsatt för hot och våld från de äldre på sin arbetsplats? 

 Upplever vårdpersonalen att deras arbete påverkar deras psykiska hälsa och vilka 

faktorer påverka hälsan i sådana fall? 

 I vilken utsträckning har vårdpersonalen upplevt behov av hjälp och stöd och i vilken 

utsträckning har de fått detta?  

 Upplever vårdpersonalen att deras psykiska hälsa har inverkan på de äldre?  
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3. Definitioner och begrepp 
För att skapa tydlighet och struktur definieras här några viktiga begrepp som är bra att ha 

förståelse för när denna undersökning läses. 

 

3.1 Psykisk hälsa 

Den svenska översättningen av definitionen på psykisk hälsa från världshandelsorganisationen 

låter som följande: 

”ett tillstånd av välbefinnande när individen inser sina egna resurser, kan hantera 

vardagslivets stress och motgångar, har en meningsfull tillvaro, kan göra ett gott arbete och 

känner sig delaktig i samhället” (Wasserman, Carli, Hadlacyky&Szklarzewicz, 2011, s.4). 

3.2 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som kan definieras på många sätt. Psykisk ohälsa 

innefattar både psykiska besvär och psykiska sjukdomar. Därmed innefattar ordet psykisk 

ohälsa både lättare psykiska besvär såsom sömnstörningar, oro, ångest, nedstämdhet. Alltså 

besvär som inte alltid är diagnostiserbara, men även psykiska sjukdomar såsom schizofreni, 

depression (SKL, 2014b; Wasserman et al. 2011). 

 

I denna undersökning är psykisk ohälsa indelat i följande symptom: likgiltighet, sårbarhet, 

ledsamhet, frustration, nedstämdhet, minskat intresse/glädje, sömnstörningar, svaghetskänsla, 

oro/nervositet, intensiv rädsla för inträffande eller kommande händelser, känslor av 

värdelöshet/skuldkänslor och återkommande tankar på döden, självmordstankar eller 

självmordsförsök/planer. Dessa är symtom på de vanligaste sjukdomarna inom psykisk 

ohälsa, nämligen depression och ångest (Wasserman et al. 2011). 

 

3.3 Hot och våld 

För att få fram en så omfattande helhetsbild som möjligt om hot och våld inkluderades både 

fysiskt och psykiskt våld i denna undersökning. Hot och våld delas in i följande begrepp: 

knuffad, slagen, biten, klöst, riven, dragen i håret, sparkad, hotad, trakasserad, skriken åt, 

utskälld, svurit åt, opassande skämt på vårdpersonalens bekostnad, ignorerad och baktalad. I 

denna undersökning fokuseras det bara på hot och våld från de äldre som vårdpersonalen blir 

utsatt för.  

 

3.4 De äldre 

Äldre människor som bor på servicehus, demensboende/demensavdelning och vård-och 

omsorgsboende nämns i böcker och annan forskning vid olika begrepp såsom klient, brukare, 

vårdtagare, de äldre och de boende. I denna undersökning benämns dessa människor som de 

äldre eftersom det begreppet används av socialstyrelsen i sina nyaste rapporter om 

äldreomsorgen och även på Örnsköldsviks kommuns hemsida. 
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3.5 Vårdpersonal 

I denna undersökning avses vårdpersonal som undersköterskor och vårdbiträden. 

Sjuksköterskor ingår inte i detta begrepp då det valdes att begränsa sig till den största 

personalgruppen inom äldreomsorgen som är undersköterskor och vårdbiträden. 

 

3.6 Särskilda boendeformer för äldre i Örnsköldsviks kommun 

Avdelningen “Särskilt boende” i Örnsköldsviks kommun är under ansvarsområdet av 

omsorgsnämnden. Det syftar till att tillgodose de äldre och funktionshindrade med sina 

grundläggande behov av vård och omsorg. Boendeformer som är för de äldre som går under 

denna avdelning är: vård- och omsorgsboende, servicehus och demensboende. De flesta 

demensboenden är avdelningar med flera boendeplatser på vård- och omsorgsboenden. Enligt 

Örnsköldsviks kommuns hemsida finns det sexton vård- och omsorgsboende, sex servicehus 

och tolv demensboende/-avdelningar (Örnsköldsviks kommun, 2014). 

 

 

4. Tidigare forskning 

Här framställs en översikt över tidigare forskning, både internationell och nationell, om 

vårdpersonalen inom äldreomsorgen med betoning på deras psykiska hälsa.  

 

4.1 Vårdpersonalens trivsel med sitt yrke och arbetsplatsen 

Att trivas med yrket och arbetsplatsen är en förutsättning för att arbetet inte ska påverka den 

psykiska hälsan negativt(Kazemi, 2009).  

Enligt Wallins (2013) avhandling är en bra relation mellan vårdpersonalen, de äldre samt de 

äldres anhöriga viktig för att vårdpersonalen ska få en känsla av tillfredsställelse på arbetet. 

Vårdpersonalen och den äldre behöver spendera tid tillsammans för att utveckla en bra 

relation. Vårdpersonalens trivsel höjs genom att kunna använda och utveckla sin egen 

kompetens på arbetsplatsen och att arbeta i en harmonisk och inspirerande arbetsmiljö. 

Redfern, Hannan, Norrman och Martin (2002) visar i sin forskning att vårdpersonalen är mest 

nöjd med sin närmsta chef, sina arbetskamrater och arbetstiderna. Mindre nöjd är 

vårdpersonalen med lönen, befordringsmöjligheter, otrygga arbetsförhållanden, möjligheter 

att använda sina kunskaper och arbetsbelastningen. Bishop, Squillace, Meagher, Andersson 

och Wiener (2009) konstaterar att mer lön, extra betalda arbetsdagar samt sjukersättning ökar 

trivseln på arbetsplatsen. Att inte ha tillräckligt med tid för att utföra de dagliga 

arbetsuppgifterna orsakar en känsla av missnöje hos vårdpersonalen. Ett bra samarbete mellan 

arbetskollegor är ytterligare en faktor för att vårdpersonalen ska kunna känna trivsel på sin 

arbetsplats. 

Tillfredställelsen på arbetet påverkas mest av chefens beteende, hur nöjd vårdpersonalen är 

med lönen och även möjligheten till semesterersättning. Dålig lön och att inte ha en möjlighet 

till en sjukförsäkring och sjukersättning är orsaker till att vårdpersonal funderar på att säga 

upp sig från sitt arbete. (Decker, Harris-Kojetin&Bercovitz, 2009) 
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Vårdpersonal med en formell vårdutbildning trivs mer på sin arbetsplats än vårdpersonal utan 

utbildning. Det visar sig att vårdpersonal utan utbildning anser sig ha en högre 

arbetsbelastning och upplever mer stress och sömnstörningar på grund av sitt arbete. 

(Engström, Skytt & Nilsson, 2011).  

 

4.2 Utsatthet för hot och våld inom äldreomsorgen 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ska 

arbetsgivaren förebygga riskerna för hot och våld på arbetsplatsen. Vid arbete där risken finns 

att hot och våld är återkommande ska arbetstagarna få särskild utbildning och handledning. 

Arbetstagarna ska även kunna få snabb hjälp och stöd efter ha blivit utsatt för våld eller hot 

för att förebygga fysiska och psykiska skador.  

Hallberg (2011) skriver att arbetsmiljön inom äldreomsorgen har förändrats, bland annat har 

förekomsten av hot och våld mot personalen från de äldre ökat. En förklaring till detta är att 

alltfler äldre har mer avancerat vård- och omsorgsbehov idag än tidigare men att de ändå 

stannar kvar i det egna hemmet längre tid innan de flyttar in på ett vård- och omsorgsboende. 

Att de äldre är mer både fysiskt och psykiskt sjuka innebär en försvåring för vårdpersonalen 

att genomföra sina arbetsuppgifter när de ska assistera de äldre. De äldre kan ha mediciner 

eller försämrad syn och hörsel som påverka deras omdöme och uppfattning om verkligheten 

vilket ytterligare försvårar personalens uppgift. Situationer där de äldre upplever maktlöshet 

och inte ar kontroll över sina egna beslut och situation är tillfällen då risken för hotelser, 

sparkar och slag är som störst för vårdpersonalen. Om kommunikationen mellan de äldre och 

vårdpersonalen är bristfällig bidrar detta till att ytterligare försvåra för samspelet dem emellan 

(Hallberg, 2011). 

Zeller, Dassen, Kok, Needham och Halfens studie (2012) visar på att vårdpersonal inom 

äldreomsorgen löper hög risk att råka ut för våld i på arbetet. Resultatet i denna undersökning 

visar på att 96 procent någon gång under deras yrkesliv upplevt våld och 81,6 procent hade 

upplevt våld under de senaste tolv månaderna. Det handlade både om psykiskt och fysiskt 

våld som visade sig genom allt från verbala förolämpningar och hotelse till slag och knuffar. 

Våldet som förekom mest frekvent var det verbala våldet. 

Isaksson visar i sin avhandling (2008) att vårdpersonal inom äldreomsorgen löper risk att bli 

utsatt för våld från de äldre. Det visade sig att mer än hälften av vårdpersonalen hade blivit 

utsatt för någon form av våld det senaste året. Det framgick även att vårdpersonal som varit 

utsatta för våld oftare visade symtom för utbrändhet. Av de äldre är det mer vanligt att män än 

kvinnor är våldsbenägna. Våld och ett aggressivt beteende från de äldre förklaras ofta som en 

reaktion av rädsla och som en skyddsmekanism för någonting som de uppfattar som hotfullt 

(Suvanto, 2012).  Ytterligare en förklaring för de äldres våldsamma och aggressivt beteende 

är att de äldre befinner sig i en högre ålder och är alltmer sjukare när de flyttar in i ett särskild 

boende idag än tidigare. Detta innebär att vårdpersonalen allt oftare möter äldre med demens 

och psykisk ohälsa. I och med ökad sjukdomsbild krävs det av vårdpersonalen att kunna 

bemöta de äldre på rätt sätt. Tidsbristen och den höga arbetsbelastningen skapar inga goda 

förutsättningar för detta. Fel bemötande kan därmed leda till ökad aggression och våld från de 

äldre (Hallberg, 2011). Vidare skrev Isaksson (2008) att vårdpersonalen uppfattade våld på 
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olika sätt, exempelvis som ursäktligt och vardagligt. Våldet ansågs skada vårdpersonalen både 

fysisk och psykiskt. Hot och våld blev en del av vårdpersonalens vardag och betraktades inte 

längre som allvarligt. När de äldre hade en nedsatt kognitiv förmåga eller var förvirrade 

uppfattade vårdpersonalen inte detta som våld. De äldre var då inte medvetna om sina 

handlingar och kunde inte ansvara för dem. Vårdpersonalen rapporterade en känsla av 

uppgivenhet och kände att det inte fanns något att göra åt det. Våldet på arbetsplatsen 

upplevdes som en annan typ av våld än det eventuella våld som skedde utanför arbetsplatsen. 

Likadant var det med känslan av rädsla och utsatthet. Vårdpersonalen såg sig inte som lika 

utsatt på arbetsplatsen än de hade gjort utanför arbetsplatsen.  

I en studie av Banerjee, Daly, Armstrong, Szebehely, Armstrong och Lafrance (2011) påvisas 

att vårdpersonal i Kanada riskerar att utsättas för fysiskt och verbalt våld cirka sex gånger mer 

än vårdpersonal i Skandinavien. En del av den kanadensiska vårdpersonalen rapporterade inte 

våldet eftersom detta blivit normaliserad. Vårdpersonalen som arbetade med äldre med 

demensdiagnos blev i större utsträckning utsatta för fysiskt våld. Arbetsbelastningen ansågs 

vara för hög då bemanningen var för låg till antalet äldre. Vårdpersonalen uppgav sig ofta 

behöva välja mellan det egna och de äldres välbefinnande. Eftersom de äldre vårdades i det 

egna hemmet längre var de både äldre och sjukare när de flyttade in på särskilda boenden 

jämfört med tidigare. Studien visade även på att 40 procent av de deltagande vårdpersonalen i 

Sverige i ansåg sig ha för mycket att göra alltid eller nästan alltid. Vårdpersonalen i studien 

uppgav sig vara ledsna, stressade och arga över att inte kunna ge de äldre den tiden och 

omsorgen som de var berättigade till.  

Inom äldreomsorgen är de yngsta bland vårdpersonalen särskilt drabbade av arbetsskador 

orsakad av hot eller våld. Vårdpersonal inom den kommunala omsorgen är de som är mest 

drabbade av hot och våld på sin arbetsplats (Menckel, 2000). 

Arnetz (2001) skriver i sin bok att det kan vara ett känsligt ämne att ha blivit utsatt för våld 

för vårdpersonalen att prata om. Detta orsakar svårigheter med att mäta våldsförekomsten på 

arbetsplatser. Incidenter där vårdpersonalen blivit utsatt för någon form av våld leder till 

skuldkänslor, skam och en upplevelse av professionellt och personligt misslyckande. Menckel 

(2000) skriver om chefen och arbetskollegorna gav gehör för den utsatta personen minskade 

detta risken för att denne blir stigmatiserad. Vårdpersonalen är i stort behov av acceptans och 

förståelse från andra efter att ha blivit utsatt för våld.  

Zeller, Dassen, Kok, Needham och Halfens (2011) har i sin forskning genom intervjuer 

försökt förklara de äldres hot och våld mot vårdpersonalen. De kom fram till faktorer som är 

relaterade till vårdpersonalen och faktorer som är relaterade till de äldre. Några orsaker kan 

vara att de äldre inser att de förlorat sin förmåga, att de har svårt att förstå och blir 

överväldigade och de känner att vårdpersonalen inkräktar på deras personliga område. En 

förklaring till att vårdpersonalen kan bidra till våldet är att de arbetar under stress, att de inte 

tänker efter och försöker skynda på och att de är rädda för vissa av de äldre. Lösningar på 

detta kan vara att lära känna de äldre, försöka komma på varför våldet sker och ändra på 

orsakerna. Det är viktigt att vårdpersonalen håller sig lugn i våldssituationer. Det visade sig att 

de äldre ofta är medvetna om vårdpersonalens stress, brådska och även ändringar i tonläge.  
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4.3 Vårdpersonalens psykiska hälsa 

Psykisk ohälsa har sedan 1990-talet blivit ett mer och mer omdiskuterat ämne i samhället. 

Sjukskrivningar, sjukfrånvaro och förtidspensionering på grund av psykiska besvär har stigit 

avsevärt. Tecken på nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande är viktigt att uppmärksamma 

eftersom det finns risk att de utvecklas till allvarliga hälsorisker. Det kan uppstå både 

personliga påfrestningar och negativa ekonomiska följder för samhället. Även konsekvenser 

för arbetsmarknaden kan vara negativa eftersom psykisk ohälsa försvårar för människor att få 

eller behålla ett arbete. Psykisk ohälsa måste därmed betraktas som ett folkhälsoproblem 

(Gustafsson & Lundberg, 2004).  

I arbete med äldre är relationen den viktigaste och det visar att denna relation både kan leda 

till välbefinnande men att det också är den relationen som kan leda till psykisk ohälsa. Detta 

beroende på om relationen är bra eller dålig. Bra relationer leder till en känsla av 

tillfredsställelse medan en dålig relation kan skapa stress En bra relation med de äldre kan 

leda till känslorna av meningsfullhet på arbetet(Stranz, 2013). 

Att ordinarie personal ersätts med vikarie är ingen självklarhet. Ekonomiska brister kan leda 

till att sjuk personal inte ersätts och övrig personal är tvungen att utföra arbetsuppgifter med 

mindre personalstyrka. En vikarie har dessutom inte samma kompetens som den ordinarie 

personalen vilket påverkar arbetssituationen. I och med att vikarie inte ha samma kompetens 

och att ordinarie personal behöver introducera vikarie under arbetstiden, minskas tiden för 

arbetsuppgifterna (Tufte, Claussen & Borg, 2008). 

Det finns bland annat tre psykosociala stressfaktorer som påverkar personalens välmående 

dels är det de psykiska kraven finns på arbetsplatsen, kontrollmöjligheter på arbetsplatsen och 

socialt stöd. Några risker som kan påverka den psykiska hälsan är bland annat klagomål och 

tvister, höga förväntningar, tidsbrist, otillräckliga kunskaper och otillräckligt socialt stöd. 

Tidigare forskning visar att ett av de vanligaste hälsoproblemen är stress genom arbetet. Det 

visar även att sektorn hälso- och sjukvården är en av de mest utsatta (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, 2014a). 

 

4.3.1 Personliga påfrestningar 

Det finns olika faktorer som påverkar vårdpersonalens hälsa. En personlig påfrestning är 

känslan av otillräcklighet på sitt arbete (Nitzelius& Söderlöf, 2005). Denna känsla kan 

orsakas av att det saknas förutsättningar för att utföra ett professionellt arbete, detta på grund 

av underbemanning. I Häggströms et al. (2004) forskning påpekar vårdpersonalen att känslan 

av otillräcklighet även uppstår när de inte kan uppfylla de äldres behov och önskemål. Det 

anses att för många arbetsuppgifter och för många ansvarsområden ökar arbetsbelastningen 

och vårdpersonalen hinner bara med det allra viktigaste. De hinner därmed inte ägna 

tillräckligt mycket tid åt de äldre. Utan det goda samarbetet och kontakten med sina 

arbetskollegor skulle inte lika många klara av sitt arbete som vårdpersonal. Många av 

vårdpersonalen verkar lösa problemet med den höga arbetsbelastningen genom att anmäla sig 

sjuk en eller flera dagar. Men detta leder i sin tur till känslor av skuld och att vårdpersonalen 

upplever sig svika sig själv, sina kollegor och de äldre. 
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Vachon (1998) visar i sin forskning att vårdpersonal som arbetar med vård i livets slutskede 

kan utsättas för mer stress på arbetet som kan leda till utbrändhet. En stressfaktor kan vara om 

många äldre går bort under en kort period. Ytterligare några stressfaktorer kan vara att 

arbetsmiljön och kommunikationsproblem inom personalgruppen orsakar att vårdpersonal 

upplever stress på sin arbetsplats vilket kan leda till utbrändhet. Att vårdpersonalen förväntar 

sig kunna göra någonting på sin arbetsplats som är inte genomförbart på grund av de få 

resurser som finns att tillgå vilket orsakar stress. En vanlig följd av upplevd stress är 

sömnstörningar (Nationell psykiatrisamordning, 2006). I Ahnlunds (2008) avhandling påvisas 

att stressen på arbetsplatsen blir mer påtaglig när vårdpersonalens närmaste chef inte har 

kompetens och verktyg för att kunna stötta vårdpersonalen under svåra situationer som kan 

uppstå under arbetsdagen. 

I en studie i USA av Geiger-Brown, Muntaner, Lipscomb&Trinkoff (2004) framgick att 

vårdpersonal som hade långa arbetsveckor och -scheman (sex till sju dagar i veckan) och fler 

än två dubbla pass i månaden uppvisade symtom för depression, ångest och somatisering. När 

arbetsschemat ökar, ökar även risken för depression, somatisering och ångest. Vårdpersonal 

med mest krävande arbetsscheman löper fyra gånger högre risk att insjukna i depression.  

 

4.3.2 Positiva effekter på den psykiska hälsan 

En rapport från World Health Organization (2010) säger att god psykisk hälsa är essentiell 

eftersom den tillåter människan att utvecklas, emotionellt, mentalt, intellektuellt samt socialt. 

För att upprätthålla en god psykisk hälsa är bland annat utbildning, arbete, lön och det egna 

boendet viktiga faktorer. 

Inom äldreomsorgen upplever vårdpersonalen förutom olika påfrestningar även mycket fina 

stunder tillsammans med de äldre. När de äldre visar sin tacksamhet, ibland genom en kram 

eller ett leende, får vårdpersonalen en känsla av glädje och lycka. Att kunna skoja och skratta 

tillsammans med de äldre och sina arbetskollegor beskrivs som en stor fördel med att arbeta 

inom äldreomsorgen. (Häggström et al., 2004) 

I Häggströms et al. studie (2005) påpekar vårdpersonalen att ett bra samarbete mellan 

kollegorna känns ofta viktigt för dem. När arbetsgruppen tillåter olika tankesätt och 

målsättningar angående vården fungerar samarbetet bättre än om det inte tillåts. Även att 

vårdpersonalen hjälper varandra genom att dela med sig av sina styrkor och svagheter anses 

som ett effektivt sätt att arbeta. Andras bekräftelse är en viktig förutsättning för att bevara en 

god psykisk hälsa (Waldemarsson, 2009). Att kunna känna tillit till sina arbetskollegor väcker 

också glädje hos vårdpersonalen (Häggström et al., 2004).  

 

4.4 Vårdpersonalens behov av och möjlighet att få hjälp och stöd 

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön 

inom sin verksamhet. En av arbetsgivarens skyldigheter är att skydda arbetstagaren mot 

ohälsa och olycksfall. Men eftersom det inte alltid är möjligt att undanröja alla risker på en 

arbetsplats, ska arbetsgivaren hitta åtgärder för att minska risken så mycket som möjligt. 

Arbetsgivaren har också ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att arbetstagaren ska få 

möjligheter att göra en få hjälp och stöd från företagshälsovården och att återgå till sitt arbete.  
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Häggström et al. (2004)skriver i sin studie att vårdpersonalen är besviken på ledningen och 

politikerna på grund av att de inte har någon förståelse för arbetets innebörd då varken 

ledning eller politiker inte deltar direkt i arbetet. Vårdpersonalen känner att ledning eller 

politiker ger tomma löften om förändring som inte blir uppfyllda. Vårdpersonalen känner sig 

svikna vilket leder till att deras självkänsla blir lägre och de ifrågasätter sitt arbetes normer 

och värde. 

 

4.5 Vårdpersonalens påverkan på de äldre 

I en rapport från socialstyrelsen (2004) skrivs att vårdpersonalen inom äldreomsorgen har en 

stor betydelse för de äldres livskvalité. Eftersom vårdpersonalen är mycket engagerad i den 

äldres vardag och de äldre ofta bor på boenden resten av sina liv, upplever även 

vårdpersonalen ofta sorg och saknad när de äldre dör.  

Nordenfelt (2010) skriver i sin bok att de äldre kan känna att när de kommer i kontakt med 

äldrevården blir deras värdighet kränkt. Ibland handlar det om hur vårdpersonalen 

kommunicerar och tilltalar de äldre. Att bli ignorerad eller behandlad som ett föremål är 

tydliga exempel på att bli förödmjukad av vårdpersonalen.  

McGilton, Sidani, Boscart, Guruge& Browns (2011) forskning visar att vårdpersonalens 

humör och beteende i vissa vårdsituationer påverkar de äldre negativt. Vårdpersonal som 

uttrycker känslor av rädsla, ångest eller motstånd påverkar de äldre. Annan forskning 

motsäger detta genom att visa att utbrändhet hos vårdpersonal inte verkar påverka de äldres 

livskvalité (Cheung&Chow, 2011) 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 
Teorin som presenteras i detta avsnitt är relevant för undersökningens syfte på grund av 

kopplingarna till människans välbefinnande och känslan av samhörighet till människor 

omkring sig. Enligt socialpsykologiska teorin är samspelet mellan individer i grupp viktigt för 

att öka välbefinnandet. Vårdpersonalen utgör en arbetsgrupp och därmed är samspelet av 

yttersta vikt för att öka välbefinnandet på arbetsplatsen.  

Socialpsykologi studerar människans tankar, känslor, vilja och handlingar i närvaro av andra, 

både faktisk närvaro och inbillad sådan. Många av människans behov kan bara uppfyllas i 

samspel med andra människor. Tankar och känslor påverkas ständigt av den sociala kontext 

människan lever i. Människan är beroende av andra människor för att bli motivera till att 

fortsätta arbeta (Borgh, 2009). För att bibehålla sitt välbefinnande kan personer försvara sitt 

handlande genom att rättfärdiga det (Kazemi, 2009). 

 

Det finns olika definitioner av vad socialt välbefinnande innefattar Waldemarsson (2009) 

skriver om fem definitioner som utformats av Keyes. En individ är socialt integrerad när 

denne upplever samhörighet till en grupp och gruppen åhörsammar individens synpunkter. 

Om individen får bekräftelse av gruppen känner denne lättare tillit till gruppen, individen 

upplever då social acceptans. Individen upplever att den bidrar socialt genom att den bidrar 

med något som är lika bra eller bättre än övriga medlemmar i gruppen. Om organisationen 
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tillåter att individen utvecklas till sin fulla potential upplever individen socialt förverkligande. 

Slutligen upplever individen socialt sammanhang när denne förstår sin omgivnings handlande 

och därigenom ser en mening med det (Waldemarsson, 2009).  

 

Borgh (2009) skriver att medarbetare rapporterar att de faktorer som påverkar positivt mest är 

en känsla av att lyckas med sina arbetsuppgifter, att lära sig något nytt, utvecklas 

professionellt och få uppskattning och erkännande. De faktorer som orsakar minskat 

välbefinnande mest är arbetsledning, lön och organisationens struktur. Det senaste är faktorer 

som inte handlar direkt om själva arbetsuppgifterna. Viktiga belöningsformer är att låta 

medarbetarna utvecklas och bli skickligare i sitt yrke. Tron på den egna förmågan är mycket 

viktig för engagemanget och motivationen. Omgivningen kan i stor utsträckning påverka 

individen, både positivt och negativt (Borgh, 2009). 

 

Utifrån socialpsykologin är välbefinnande att se som både ett socialt och ett subjektivt 

fenomen. Som socialt då välbefinnandet är beroende av den kontext människan befinner sig i, 

som subjektivt då kontexten tolkas och förändras av en individ som är under ständig 

förändring. Det som händer på arbetet och hur detta hanteras påverkar hur vårdpersonalen mår 

i stor utsträckning även under fritiden. Kazemi (2009) skriver att studier påvisat att 

vårdpersonal som rapporterar positivt välbefinnande utanför arbetet är mer effektiva på 

arbetet än de som rapporterar negativt välbefinnande på fritiden. Det är därför av stor vikt att 

satsa på att alla som arbetar mår så bra det bara går. Vårdpersonalen tjänar på det, 

organisationen tjänar på det och samhället tjänar på det (Kazemi, 2009).  

 

Välbefinnandet påverkas i hög utsträckning av den sociala kontext människan befinner sig i. 

Även möjlighet till att påverka, förändra och utveckla detta spelar in för välbefinnandet. 

Enligt socialpsykologin varierar definitionen av välbefinnande då det påverkas av 

individernas enskilda egenskaper och kulturella bakgrund. En allmän definition av vad 

välbefinnande innebär är att det handlar om att söka njutning och undvika lidande. Avsaknad 

av lidande är dock inte att likställa med välbefinnande enligt den moderna socialpsykologiska 

forskningen. Rikedom och stort antal materiella ting kan anses som ett måste för 

välbefinnandet. Andra förknippar tillfredsställelsen med att genomföra ett gott arbete som 

påverkar andra människor positivt som detsamma. De materiella ting människan blir van vid 

att ha tillgång till kan över tid komma att tråka ut. Det krävs över tid mer och större materiella 

ting för att uppnå samma känsla av välbefinnande som innan människan hade tillgång till 

dem. Vad gäller sociala relationer är det mindre vanligt att tröttna på de riktigt nära relationer 

som skapas mellan olika individer då dessa relationer är under ständig förändring (Kazemi, 

2009). 

 

Motivation och välbefinnande påverkar varandra men går inte att likställa. Människans olika 

fysiska och psykiska behov är motivation för ett visst handlande. Hunger motiverar till att äta, 

glädje till att le. Även olika emotioner motiverar till ett visst handlande. Ett exempel är att 

orättvis lönesättning ger upphov till en kamp om förbättring på det området. Motivation kan 

komma ur positiva såväl som negativa känslor och vara orsak till stark motivation oberoende 

av vilken laddning det är på känslan. Dessa känslor kan spridas i omgivningen, exempelvis 
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glädje eller känsla av orättvisa (Borgh, 2009). 

 

Omgivningen påverkar människan. Den enskilda individen studeras i samverkan med en eller 

flera grupper. En individ behöver andra människor för att upprätthålla sitt välbefinnande. 

Socialpsykologiskt perspektiv på arbetsplatsen söker efter orsaker till minskat välbefinnande 

inom organisationers struktur och inom arbetsgrupper (Kazemi, 2009). Det är varje enskild 

individs subjektiva tolkningar av omgivningen som styr hennes handlingar. En grupp 

individer kan tolka samma situation olika. Kazemi (2009) skriver att detta kan ställa till 

problem för en organisation där till exempel ledningen vill satsa på ett visst förbättringsarbete. 

Människan jämför sig med andra. Detta även i grupp. Beroende på vad det är som jämförs 

med kan det vara på både gott och ont.  

 

Människor har behov av att tillhöra en eller flera grupper. Det finns grupper som människan 

faktiskt ingår i och grupper som människan strävar efter att tillhöra. Här kommer begreppet 

relativ deprivation in. Det innebär att en människa upplever sig ha mindre än vad han/hon 

anser sig förtjäna. Inom arbetslivet går detta att härleda till exempelvis lönen, arbetstimmar 

och ansvar. För lite av någon av dessa minskar känslan av välbefinnande hos personalen. 

(Kazemi, 2009) Gruppen är en grundläggande form av socialt umgänge (Nilsson, 2009). 

Genom gruppen får människan sin identitet och en känsla av mening. Människorna i en 

individs omgivning kan bidra till att öka dennes självbild och vara upphov till välbefinnande 

samtidigt som raka motsatsen också är en möjlighet (Kazemi, 2009). Närmsta gruppen är den 

form som ger människan störst tillfredsställelse (Nilsson, 2009). Socialpsykologin beskriver 

en grupp som stärkande och förgörande på samma gång. Som stärkande kan en grupp vara 

inspirerande och välgörande för individen. Som förgörande kan desperation, hopplöshet, 

uppstå om samspelet inom gruppen uteblir. Det sker ofta jämförelser mellan olika grupper. 

Dessa sker med avseende att stärka den egna gruppens identitet. Förutfattade meningar och 

förhandstolkningar gör att samspelet riskerar att bli konfliktfyllt (Nilsson, 2009). Inom 

socialpsykologin menas att individer utvecklar hållbara sociala relationer i samarbete med 

andra betydelsefulla personer i deras omgivning. Gäller både i privatlivet och i arbetslivet 

(Waldemarsson, 2009). 

 

Det vanligaste är att människan har två olika identiteter, den personliga och den sociala. Den 

sociala uppstår i sociala samspel med andra och grupperna är en viktig källa till människans 

identitet. Individen vill uppnå positiva självbilder vilket kan uppnås genom att vara med i en 

positivt värderad grupp och gemenskap. Familjen är en av de viktigaste grupperna men även 

arbetet har en stor betydelse för självbilden och identiteten. För att värdera sig själv jämför 

individen sig själv med andra, det kallas social jämförelse (Borgh, 2009).  

 

Normalisering innebär att något som är ovanligt inträffar tillräckligt ofta och anses därmed 

som något vanligt och normalt till slut. En process som uppstår på individ såväl som på 

samhällsnivå (Nilsson, 2009) 
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6. Metod 

För att uppnå undersökningens syfte gjordes en tvärsnittsstudie i form av en enkät. Den 

kvantitativa metoden valdes för att så långt som möjligt kunna generalisera resultaten till hela 

målpopulationen. Dessutom kan det undersökas en större population i relation till en viss 

kostnad och till tiden. Frågeformuleringar är standardiserade i en enkät, det vill säga att alla 

frågor och svarsalternativ presenteras på samma sätt för alla respondenter. Genom att göra en 

enkätundersökning undviks även den så kallade intervjueffekten, det vill säga att 

respondenterna inte påverkas av intervjuarens sätt att ställa och formulera frågor samt 

följdfrågor (Ejlertsson, 2005).  

Målpopulationen för undersökningen var all vårdpersonal som arbetar inom avdelningen för 

särskilda boenden i Örnsköldsviks kommun. Det är cirka 840 anställda som arbetar inom 

denna avdelning. I kommunen finns det 16 vård- och omsorgsboende, sex servicehus och tolv 

demensboende/- avdelningar. Det var 18 av dessa 34 boenden som deltog i undersökningen. 

Bland dem var nio vård- och omsorgsboende, fyra servicehus och fem demensboende/-

avdelningar.  

 

6.1 Urval 

För att på så enkelt sätt som möjligt komma i kontakt med målpopulationen och få tillstånd 

till att dela ut enkäterna kontaktades äldreomsorgens enhetschefer inom särskilt boende i 

Örnsköldsviks kommun med förfrågan om detta. Det var 18 enhetschefer som gav sitt 

godkännande, resterande svarade inte på förfrågan. Enkäterna delades ut under tre dagar till 

den vårdpersonal som arbetade just då. På grund av den korta tidsramen för denna studie var 

en totalundersökning av målpopulationen inte möjlig. Det gjordes inget obundet 

slumpmässigt urval eftersom vi ville dela ut enkäten personligen på vårdpersonalens 

arbetsplatser för att höja svarsfrekvensen. Förhoppningen var att fler skulle svara på enkäten 

om vi personligen presentera oss och vårt syfte med undersökningen och ger de enkäten. Det 

krävdes även ett godkännande från enhetscheferna för att få möjligheten att dela ut enkäten på 

arbetsplatserna. Detta gjorde att ett slummässigt urval inte var möjligt. Dock integrerades alla 

boenden där målpopulationen arbetar i urvalet. Det fanns därmed en viss slumpmässighet på 

vilka boenden enkäten skulle delas ut då det inte kunde förutses vilka av enhetscheferna som 

skulle besvara vår förfrågan om enkätutdelningen samt ge oss ett godkännande. En till 

slumpmässighet är att enkäten delades ut på tre egentligen slumpmässiga dagar och även 

slupmässig tid på dagen. Det kunde därför inte förutses vilka i personalen som arbetade dessa 

dagar, eller under den exakta tiden enkäten delades ut.  

 

6.2 Enkät 

För denna undersökning valdes en så kallad gruppenkät som innebär att enkäterna besvarades 

av en grupp personer och inte enskilt. Alla som är närvarande vid just det tillfället hade 

möjlighet att besvara enkäten. Fördelar med en gruppenkät är att många personer kan 

undersökas, det är billigt och är tidseffektivt. Det finns dock en risk att personerna i gruppen 

påverkar varandra genom exempelvis grupptryck eller att de blir påverkade av närmaste 

chefen (Dahmström, 2011). Fördelarna med denna typ av enkät övervägde då målet var att 



18 

 

samla in minst 150 enkäter under kort tidsperiod till så liten kostnad som möjligt. Enkäten 

utformades för att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). 

Enkäten innehöll 22 frågor och har delvis blivit inspirerad av andra enkäter men innehåller 

huvudsakligen eget formulerade frågor. Svarsalternativen i fråga 13 är några symtom för 

ångest och depression, två av de vanligaste psykiska sjukdomarna idag (Wasserman et al., 

2011). I enkäten användes inte begreppet psykisk ohälsa. Detta då definitionen av psykisk 

ohälsa kan variera. Därför bröts begreppet ner till symtom som kan indikera att en person är 

drabbad av psykisk ohälsa. Om personalen fått en fråga om de anser sig vara drabbad av 

psykisk ohälsa hade risken funnits att personalens egen definition av begreppet inte 

överensstämde med vad syftet med undersökningen var.  

 

6.3 Genomförande 

Alla enhetschefer kontaktades via mejl. Sju besvarade mejlet med ett godkännande. De andra 

svarade inte alls och därmed kontaktades även ett antal enhetschefer via telefon. Enkäterna 

delades personligen ut på morgonen och hämtades in på eftermiddagen vilket gav 

vårdpersonalen möjlighet att under ca 8-9 timmar per dag besvara enkäten. Eftersom det först 

var tänkt att lämna ut enkäten, vänta en stund och sedan samla in den igen, delades inte några 

kuvert ut på de fem första boenden den första dagen. Kuverten var dock nödvändiga för att 

garantera vårdpersonalens anonymitet. Då frågor om chef och arbetskollegor ställdes var det 

angeläget att bevara anonymiteten. Detta försvårades genom att det bara var tre till fem 

personer som jobbade på vissa avdelningar, risken fanns att deras anonymitet inte var till 

hundra procent garanterad. Genom uteslutningsmetoden och möjligtvis igenkännande av 

handstil fanns risken för att vårdpersonal och chef skulle lista ut vem som besvarat vilken 

enkät. Vissa avdelningar fick under första dagen ett kuvert från sin enhetschef eller tog egna. 

På andra och tredje dagen delades enkäterna ut tillsammans med kuvert. 

 

6.4 Statistisk genomförande 

Efter att enkäterna hade samlats in sammanställdes svaren i datorprogrammet Excel. Där 

utvärderades det data som presenteras i avsnitt resultat. För att testa om två variabler är 

beroende av varandra kan en chi2 test genomföras (Gunnarson, 2005). Det genomfördes fem 

olika chi2 test men enbart två av dessa användes i denna undersökning. I dessa chi2-analyser 

komprimerades kategorier i vissa grundvariabler, detta och frekvenstabeller som ligger till 

grund för chi2-anlayser redovisas i bilagan två och tre.  

 

6.5 Svarsfrekvens och bortfall 

Av 243 utdelade enkäter blev 152 besvarade och 91 lämnades tillbaka tomma eller inte alls. 

Två av de besvarade enkäterna fylldes i av timvikarier som inte skulle delta i undersökningen, 

därför plockades dessa bort. I resultatet ingår därmed 150 (N=150) besvarade enkäter som ger 

en svarsfrekvens på 61,7 procent. På vissa frågor förekom partiellt bortfall som innebär att en 

respondent besvarar en enkät men hoppar över en viss fråga. Det partiella bortfallet skilde sig 

från fråga till fråga. I resultatet redovisas antal svarande för respektive fråga. Det var 3-5 

personal som arbetade på varje avdelning per arbetspass. Ett boende har genomsnittligt 4-8 
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avdelningar. De som besvarat följdfrågor som det inte var meningen att de skulle besvara har 

blivit bortplockade på från sammanställningen av de felaktigt besvarade frågorna.  

 

6.6 Litteratursökning 

Undersökningen grundar sig på litteratur och vetenskapliga artiklar från databaser på nätet 

som Swepub, Google Scholar och SocIndex (EbscoHost), DiVA och bibliotekskatalogen 

LIBRIS. Sökorden som användes var psykisk ohälsa, arbete, äldre, personal, våld, omsorg i 

olika konstruktioner och på engelska och svenska beroende på vilken databas som användes. 

 

6.7 Forskningsetiska reflektioner 

Både enhetschefen och vårdpersonalen blev informerade om undersökningen syfte, metod och 

hur materialet som framkom skulle hanteras. Informationsgivande skedde både muntligt när 

enkäterna delades ut men även skriftligt i mejlen till enhetschefen och på informationsbrevet 

till varje enkät. Där stod det även tydligt att deltagandet i denna undersökning var frivilligt 

och att det absolut inte fanns något tvång att fylla i enkäten eller vissa frågor. Eftersom det 

inte skulle anges något namn på enkäten var vårdpersonalen anonym och det gick inte att 

utläsa i efterhand vem som besvarat enkäten eller på vilket boende den vårdpersonalen 

jobbade. I enkätens informationsbrev fick vårdpersonalen veta att det bara var författarna och 

handledaren till denna undersökning som skulle hantera materialet och hade tillgång till 

enkäterna. Det lämnades även ut kontaktuppgifter utifall vårdpersonalen eller enhetschefen 

hade frågor om undersökningen. 

 

6.8 Reliabilitet, Validitet och generaliserbarhet  

Undersökningens reliabilitet och validitet undersöktes med hjälp av Gunnarson (2002). 

Undersökningens reliabilitet har stärkts genom en utförlig beskrivning av metoden och 

enkäten (se bilaga 1). Det har dock inte gjorts några tester för att undersöka studiens 

reliabilitet mer noggrant. Syftet och frågeställningarna besvaras i enkätundersökningen och 

dess resultat och stärker därmed undersökningens validitet. Validiteten stärks genom att våra 

slutsatser kan stärkas genom tidigare forskning.  

Generaliserbarhet av undersökningens resultat innebär att kunna applicera detta på en större 

population urvalet gav. Alla boenden kontaktades för förfrågan om deltagande. Enkäterna 

delades ut till alla som gav sitt godkännande. De delades ut på tre slumpmässiga dagar och 

svarsfrekvensen ligger på ca 62 procent. Detta innebär att det inte finns något skäl att anta att 

svaren skulle skilja sig om andra boenden gett sitt godkännande eller om enkäten hade delats 

ut på andra dagar. Därför finns det goda skäl för att denna undersöknings resultat går att 

generalisera till hela målpopulationen. Det kan dock inte garanteras. 

 

6.9 Avgränsningar 

Denna undersökning fokuserar på vårdpersonalens psykiska hälsa och inte på den fysiska 

hälsan. Detta då det idag redan finns mycket forskning om den fysiska hälsan och 

vårdtyngden inom äldreomsorgen. Det valdes att inte undersöka vårdpersonalen inom 

hemtjänsten eftersom arbetsplatsstrukturen och arbetsuppgifter skiljer sig från boendeformen 
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särskilt boende inom äldreomsorgen. Timvikarierna fick inte möjlighet att delta i denna 

undersökning eftersom de inte arbetar regelbundet och därmed skulle det vara svårt att 

kartlägga deras psykiska ohälsa och koppla detta till deras arbete.  
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7. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten av undersökningen. Alla siffror som står med är avrundade 

till heltal.  

 

7.1 Arbetserfarenhet och utbildning 

Resultaten i föreliggande undersökning visade att ungefär två tredjedelar av vårdpersonalen 

(66 procent) arbetade på vård- och omsorgsboende, drygt en femtedel (22 procent) på 

servicehus och drygt en tiondel (12 procent) på demensboende. Cirka nio av tio (91 procent) 

av vårdpersonalen hade tillsvidareanställning medan resten av vårdpersonalen gick på 

långtidsvikariat.  

Det absolut vanligaste var att vårdpersonalen hade en 2-årig utbildning vilket uppgavs av 77 

procent av de svarande. Övriga svarande uppgav att de inte hade någon 2-årig utbildning.  

Vårdpersonalen som besvarade enkäten hade som grupp betraktat en lång erfarenhet av sitt 

arbete. I genomsnitt hade vårdpersonalen arbetat 17 år inom vården och 10 år på sin 

nuvarande arbetsplats.  

 

7.2 Trivsel på arbetsplatsen 

I undersökningen studerades hur vårdpersonalen trivdes med olika faktorer på jobbet. 

Tabell 1. Trivsel med nedanstående på arbetsplatsen (procent) 

 Trivs mkt bra/bra   Trivs varken eller  Trivs dåligt/mkt dåligt 

 

Närmaste chef   90  8           2 

Arbetskollegor   99  1           0 

Arbetsuppgifter  94 7           1 

Bemanning   2 39          59 

Vårdtyngd   30 42          28 

Lön   13 20          67 

Arbetstider   31 22          47  

Antalet besvarade frågor varierar mellan N=101-144. 

 

 

Resultaten (se tabell 1) visar att 90 procent trivdes mycket bra/bra både med närmsta chef, 

kollegor (99 procent) och 94 procent med sina arbetsuppgifter. Däremot framkom en uttalad 

otrivsel med lönen (67 procent), bemanningssituationen (59 procent) och arbetstiderna(47 

procent).  

7.3 Utsatthet för hot och våld på arbetsplatsen 

Har vårdpersonalen blivit utsatt för någon form av hot och våld de senaste tolv månaderna? 

Det var 146 respondenter som kryssade i någon eller några av alternativen som listades (se 

tabell 2). Då varje respondent inte kryssat i alla alternativ varierar bortfallet och därför blir 

antalet respondenter mellan 133 till 140 stycken. 
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Tabell 2. Utsatt för något sorts av hot och våld de senaste tolv månaderna (procent) 

 Aldrig 1-4 ggr   5-10 ggr     Fler än 10 ggr 

 

 

Knuffad 53 35 6 6 

Slagen  36 33 12 19 

Biten 87 10 3 1 

Klöst/riven 36 38 14 13 

Dragen i håret 83 13 3 1 

Sparkad  52 8 30 10 

Hotad 49 33 7 11 

Trakasserad 78 11 7 5 

Skriken åt 20 33 12 35 

Utskälld 36 27 15 22 

Svurit åt dig 25 31 15 29 

Opassande skämt på din bekostnad 78 14 7 1 

Ignorerad  66 22 7 4 

Baktalad  89 8 3 1 

 

Antalet besvarade frågor varierar mellan N=133-140. 

 

Resultatet visar att 96 procent av vårdpersonalen (146 stycken) hade blivit utsatta för någon 

form våld någon gång under de senaste tolv månaderna. Det mest vanliga ikryssade 

alternativet var att vårdpersonalen någon gång blivit skriken åt på sin arbetsplats vilket 

uppgavs av 80 procent. Tre fjärdedelar (75 procent) uppgav att de någon gång under de 

senaste tolv månaderna blivit svuren åt. Ungefär två tredjedelar (65 procent) svarade att de 

någon gång blivit klöst eller riven, ungefär lika många (64 procent) uppgav att de någon gång 

på det hela taget blivit slagna de senaste tolv månaderna. Här kan uppmärksammas att 19 

procent vårdpersonalen uppgav sig ha blivit slagna mellan 5 och 10 gånger under de senaste 

tolv månaderna.  

Undersökningen visar även att ha blivit knuffad (47 procent), sparkad (48 procent) och hotad 

(51 procent) uppgår till strax under hälften respektive strax över hälften av respondenterna. 

Att bli utsatt för våld på sin arbetsplats kan för många vara en traumatisk upplevelse. Av de 

146 respondenter som kryssade i något av alternativen (se tabell 2) var det 54 respondenter 

(43 procent) som uppgav att de vid något tillfälle känt behov av hjälp och stöd. 

Av de 54 respondenter som upplevt ett behov av hjälp och stöd var det 43 procent som 

upplevt att de hade ett behov av hjälp och stöd medan 57 procent upplevt att de ibland behövt 

hjälp och stöd.  

Om vårdpersonalen upplevt behov av hjälp och stöd, vem hade de då upplevt att sig ha fått 

hjälp och stöd av. Det fanns möjlighet att kryssa i fler än ett alternativ, vilket innebar att det 

sammanlagda antalet svar uppgick till 84,detta innebar att flera respondenter kryssat i fler än 
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ett alternativ. Resultatet blev att av de som svarat ja och ibland på om de upplevt ett behov av 

hjälp och stöd, uppgav 63 procent att de fått hjälp av arbetskamraterna, 26 procent av sin 

närmaste chef och 11 procent uppgav att de fått hjälp och stöd av familj och vänner.  

Av de 94 respondenter som svarade på om de hade känt att de varit i behov av hjälp och stöd, 

uppgav 64 procent att de till stor del fått den hjälp och det stöd de behövde, 27 procent 

uppgav att de fått hjälp och stöd till viss del medan det var 5 procent som angav att de fått den 

hjälp och stöd till liten del eller knappast alls.  

Det kunde inte statistisk säkerställas att det fanns ett signifikant samband mellan utsattheten 

för hot och våld och upplevelsen av negativa känslor (p-värde: 0,051< signifikansnivå: 0,05). 

Tabellen med de observerade värdena (se bilaga 2) visar att det finns ett samband mellan de 

två variablerna, vilket dock inte är signifikant. Därför kan det tyda på att det kan visa på att 

utsattheten för hot och våld orsakar symtom på psykisk ohälsa.  

 

7.4 Upplevelse av positiv händelse 

Det var 143 respondenter som kryssade i någon eller några av de alternativen som listades (se 

tabell 3). Då varje respondent inte kryssat i alla alternativ varierar bortfallet och därför blir 

antalet respondenter mellan 138 till 144 stycken. 

 

Tabell 3. Upplevda positiva känslor från de senaste tolv månaderna (procent) 

  

 Aldrig 1-4 ggr 5-10 ggr Fler än 10 ggr 

 

Glädje/lycka 3 17 16 65 

Kreativitet 3 32 22 43 

Ökad energi 12 28 31 28 

Nöjdhet  5 8 29 57 

Trygghet  5 10 23 62 

Känsla av att ha gjort nytta för de boende 1 6 11 82 

 

Antalet besvarade frågor varierar mellan N=138-143. 

 

Det var 82 procent som uttryckte att de haft en känsla av att ha gjort nytta för en boende fler 

än tio gånger de senaste tolv månaderna och 99 procent hade haft en känsla av att någon gång 

under de senaste tolv månaderna upplevt att de gjort nytta för de boende. De andra positiva 

känslorna, glädje/nytta, kreativitet, nöjdhet och trygghet som respondenterna hade känt de 

senaste tolv månaderna hade även de fått väldigt hög procentuellandel svar. Den positiva 

känsla som upplevts minst var ökad energi på grund av sitt arbete och det var 12 procent som 

aldrig känt detta, på resten av kategorierna är procentandelen väldigt hög (se tabell 3).  
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Vad skulle kunna ha orsakat positiva känslor. Av 140 respondenter uppgav 82 procent att 

anledningen till de positiva känslorna var arbetskamraterna, nästan hälften (46 procent) 

uppgav att det berodde på deras arbetsuppgifter. Ungefär en fjärdedel (27 procent) av 

vårdpersonalen uppgav att även chefen bidrog till dessa positiva känslor. Vårdpersonalen 

uppgav att de som bidrog minst till dessa positiva känslor var lön (9 procent), arbetstider (17 

procent) respektive bemanning (18 procent). 

 

7.5 Upplevelse av negativ händelse 

Frågeställningen var: Har du under de senaste tolv månaderna känt något av detta på grund av 

ditt arbete? Tabell 4 visar att 82 procent av respondenterna hade någon gång under de senaste 

tolv månaderna upplevt frustration. Det var 73 procent som uppgav att de någon gång de 

senaste tolv månaderna upplevt en svaghetskänsla eller brist på energi på grund av sitt arbete.  

 

Vad kan ha orsakat dessa negativa känslor. Vårdpersonalen fick möjlighet att kryssa i flera 

alternativ, det var 130 respondenter och totalt 371 svar, av dessa 371 svar uppgav 25 procent 

att deras negativa känslor berodde på vårdtyngden, cirka en fjärdedel(19 procent) uppgav att 

det berodde på bemanningen, arbetstider (15 procent), arbetsuppgifter (13 procent) och våld 

från de boende (7 procent) angavs som andra orsaker.  

 

Det kan vara viktigt att få stöd och hjälp för att bearbeta sina negativa känslor/upplevelser 

med någon då det kan vara ett sätt att bearbeta sina känslor/upplevelser. Av 138 respondenter 

uppgav 47 procent att de känt ett behov av hjälp eller stöd eller att de ibland känt ett behov av 

hjälp och stöd de senaste tolv månaderna på grund av sina känslor.  

 

Av de som svarat ja eller ibland på om de behövt stöd och hjälp av vem/vilka hade de fått 

hjälp och stöd av. Respondenterna fick då möjlighet att fylla i flera alternativ. Antalet svar 

uppgick till 108 stycken av dessa var det strax över hälften (53 procent) som fått hjälp och 

stöd från sina arbetskollegor, en fjärdedel (24 procent) hade upplevt hjälp från sin närmaste 

chef det var även en fjärdedel (24procent) som uppgav att de fått hjälp och stöd från familj 

och vänner. Ett 4 procent uppgav även att sjuksköterskan bistod dem med hjälp, stöd och goda 

råd.  

 

Av de 103 respondenter som besvarat frågeställningen har du känt ett behov av hjälp och stöd 

och svarat ja, ibland, varken eller var det över hälften (57 procent) som upplevt att de fått den 

hjälp och det stöd de behövde till stor del. 34 procent hade upplevt att de fått den hjälpen och 

det stödet de behövde till viss del och 6 procent hade svarat varken eller. På samma fråga 

svarade 3 procent att de behövt hjälp och stöd till liten del eller inte alls.  
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Tabell 4. Upplevda negativa känslor från de senaste tolv månaderna (procent) 

 Aldrig 1-4 ggr 5-10 ggr fler än 10 ggr  

 

 

Likgiltighet 52 31 9 8 

 

Sårbarhet 39 45 7 9 

  

 

Ledsamhet 32 42 12 14 

  

Frustration 17 30 25 27 

 

Nedstämdhet  58 27 12 4 

större delen av dagen 

 

Klart minskat  37 37 11 15  

intresse/glädje 

 

Sömnstörningar  32 24 20 25  

(sover för lite eller för mycket) 

 

Svaghetskänsla  27 40 20 13 

eller brist på energi 

 

Oro och nervositet 52 30 8 8 

 

Intensiv rädsla för inträffade   

eller kommande händelser 93 4 3 0 

 

Känslor av värdelöshet och  

överdrivna eller obefogade  85 12 2 1 

skuldkänslor 

 

Återkommande tankar på döden,  79 17 3 1 

självmordstankar eller    

självmordsförsök/planer 

 

Antalet besvarade frågor varierar mellan N=132-139. 

 

Det kunde statistisk säkerställas att det fanns ett samband mellan hur ofta en vårdpersonal har 

upplevt negativa känslor de senaste tolv månaderna och den totala trivseln på arbetsplatsen 

(p-värde: 0,0145 < signifikansnivå: 0,05). Det visade sig att en vårdpersonal som inte trivs 

lika bra på sin arbetsplats oftare har upplevt negativa känslor i form av psykisk ohälsa.  
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7.6 Vårdpersonalens humör- om påverkan på de äldre 

Vårdpersonalen fick besvara om de och i sådana fall hur de trodde att det egna humöret 

påverkade de äldre. Av de 140 respondenterna var det 94 procent av vårdpersonalen som 

uppgav att de trodde att deras humör påverkade de äldre positivt eller positivt till viss del. På 

vilket sätt uppgav vårdpersonalen att de äldre blivit påverkade positivt, respondenterna hade 

möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ. Antalet svar uppgick till 446. Av dessa var det en 

fjärdedel (25procent) som uppgav att de trodde att de äldre kände sig tryggare. En femtedel 

(20 procent) uppgav att de äldre blev mer nöjda och mer glada. En femtedel (20 procent) av 

att de äldre blev mer avslappnade och cirka en sjättedel (15 procent) trodde att de påverkade 

de äldre genom att de äldre blev vänligare.  

 

Av 134 respondenter uppgav 56 procent att de trodde att deras eget humör och mående kunde 

påverka de äldre negativt till stor del eller till viss del. På följdfrågan fanns det möjlighet att 

kryssa i flera alternativ vilket innebar att det var totalt 145 svar, av dessa var det 39 procent 

som trodde att de blev mer oroliga, 35 procent uppgav att de trodde att de äldre blev mer 

arga/irriterade medan en femtedel (18 procent) uppgav att de trodde att de äldre blev mer 

nedstämda/ledsna. 11 procent uppgav att de äldre blev mer våldsamma. Det var 1 procent som 

hade kryssat i rutan annat.  

 

7.7 Vårdpersonalens känsla av att kunna påverka 

Det var slutligen 130 respondenter som uppgav i vilken utsträckning de ansåg de hade 

möjlighet att påverka olika situationer på sin arbetsplats. En tiondel(9 procent) uppgav att de 

hade möjlighet att påverka situationer på sin arbetsplats i hög utsträckning. Över hälften (52 

procent) uppgav att de kunde påverka situationer på sin arbetsplats i viss utsträckning, 31 

procent uppgav att de kunde påverka i liten utsträckning och 8 procent uppgav att de inte alls 

kunde påverka.  

 

8. Analys  
I detta avsnitt kopplas socialpsykologisk teori samman med undersökningens resultat. 

 

8.1 Trivsel på arbetsplatsen 

Utifrån socialpsykologiskt perspektiv är välbefinnandet beroende av vilken situation en 

individ befinner sig i och hur denna situation tolkas och förändras med individen. 

Välbefinnande är en viktig del av livet, undersökningar visar att välbefinnande på arbetet även 

påverkar fritiden och vice versa (Kazemi, 2009). Vårdpersonalen som deltog i denna 

undersökning har i snitt jobbat 17 år som vårdpersonal och 10 år på nuvarande arbetsplats. 

Detta kan tyda på trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen då de arbetat så pass länge inom 

yrket och på samma arbetsplats. Om vårdpersonalen upplevt minskat välbefinnande och inte 

trivts på sitt arbete hade de kanske mått dåligt och bytt antingen arbetsplats eller yrke.  

 

Undersökningen visade att de flesta trivdes mycket bra med sina arbetskollegor, sin närmsta 

chef och arbetsuppgifter. Detta kan tyda på bra sammanhållning, social integration och social 
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acceptans i arbetsgruppen där de stöttar och hjälper varandra. Utifrån socialpsykologin kan 

det ses som att vårdpersonalens basala behov blir uppfyllda och de blir motiverade till fortsatt 

arbete. I resultatet framkom att vårdpersonalen ansåg sig ha gjort nytta för någon av de äldre 

de senaste tolv månaderna. Borgh skriver (2009) att genom att lyckas med sina 

arbetsuppgifter blir personal mer motiverade till att engagera sig i sitt arbete vilket ökar deras 

välbefinnande. Detta kan vara en anledning till att vårdpersonalen i denna undersökning varit 

på samma arbetsplats så pass länge genomsnittligt som de har.  

Att bemanning, lön och arbetstider fått en stor andel missnöje är ett orosmoment beroende på 

hur stor påverkan detta har på vårdpersonalen. Missnöje kan leda till minskad trivsel på 

arbetsplatsen och därmed minskad motivation till att arbeta och minskat välbefinnande. Detta 

kan variera beroende på individ och situation (Kazemi, 2009; Borgh, 2009). Inte all 

vårdpersonal var missnöjd med bemanning, lön, arbetstyng och arbetstider. Detta påvisar att 

de individuella egenskaperna, erfarenheterna och kulturella bakgrunderna kan ha spelat in för 

hur olika individer uppfattar samma situation.  

Enligt socialpsykologisk teori kan vantrivsel på arbetsplatsen minska välbefinnandet (Kazemi, 

2009, Borgh, 2009). Det denna undersökning visade var att vårdpersonalen som inte trivdes 

lika bra på sin arbetsplats oftare upplevde symtom av psykisk ohälsa, vilket påvisar minskat 

välbefinnande hos vårdpersonalen. Utan trivsel på arbetet finns det även risk att motivationen 

för att arbeta inte är stor. Detta kan leda till att risken att de äldre inte får sina behov 

tillräckligt tillgodosedda, samarbetet med arbetskollegorna försämras och då kan även 

organisationen blir negativt drabbad. Ett annat sätt utifrån socialpsykologin att se på saken 

kan vara att en person som inte har motivation på sin arbetsplats har lägre välbefinnande, då 

det att inte ha motivation på arbetet kan innebära en avsaknad av mening och tillhörighet på 

arbetsplatsen.  

 

8.2 Utsatthet för hot och våld och behov av hjälp och stöd 

Resultatet visar på att de allra flesta av vårdpersonalen någon gång under de senaste tolv 

månaderna blivit utsatt för någon slags hot och våld på sin arbetsplats. Detta kan innebära 

påfrestningar för personalgruppen. Utifrån socialpsykologin befinner sig individer i en social 

kontext (Kazemi, 2009). På ett äldreboende skulle det kunna ses som att vårdpersonalen 

befinner sig i olika sociala kontexter beroende på vilken av den äldre vårdpersonalen är hos. 

Vårdpersonalen och de äldre påverkar varandra. Om en av de äldre utsätter vårdpersonalen för 

hot och våld kan detta påverka vårdpersonalens välbefinnande negativt. Detta kan i sin tur 

avspeglas i vårdpersonalens beteende hos nästa äldre som personalen går till.  

Vid arbete på samma arbetsplats länge blir det dagliga arbetet något normalt (Nilsson, 2009). 

Då blir våldet utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv normaliserat och bortförklarat på 

grund av denna anledning. Vårdpersonalen kan också försöka ändra sitt eget beteende för att 

försöka undvika att samma sak ska hända igen.  

Cirka hälften uppgav att de upplevt ett behov av hjälp och stöd efter att ha blivit utsatt. Att det 

av den mängd som blivit utsatta för hot och våld inte är fler som upplevt behov av hjälp och 

stöd kan bero på att vårdpersonalen hittat anledningar till att de äldre agerat som de gjort. Den 
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äldre som utsatte vårdpersonalen för våldet kanske hade en komplicerad sjukdomsbild, 

exempelvis demens. Vårdpersonalen kan då ha ansett att den äldre i fråga inte visste vad den 

gjorde vilket förmildrade omständigheten. Det kan också vara så att vårdpersonal som har stor 

erfarenhet av arbetet inte reagerar på samma vis som de som har mindre erfarenhet. Även om 

vårdpersonalen inte ansett att de behövt hjälp eller att de blivit påverkad av våldet på 

arbetsplatsen blir de påverkade av sin omgivning utifrån socialpsykologiskt perspektiv.  

Av de ur personalen som varit utsatta för hot och våld visade resultaten att de flesta ansett att 

de fått hjälp av sina arbetskollegor. Arbetskollegorna utgjorde kanske den närmsta gruppen 

och vårdpersonalen hade chans att prata om hur dagen varit och på så sätt hjälpa varandra att 

bearbeta dagens händelser. Då alla människor är olika kanske detta hjälpte för just den 

individen utan att denne reflekterade över samtalen som just hjälp. Därav kan skillnaden i 

vårdpersonalens svar vara orsakad av tolkningsskillnader i vad det innebär att få hjälp.  

Arbetskollegorna är stöttepelare på arbetet, därför är det viktigt att den gruppen fungerar och 

att de finns där för varandra. I denna undersökning var det 63 procent som uppgav att de fått 

hjälp av arbetskollegorna, en fjärdedel uppgav sin närmaste chef. Detta kan visa på ett bra 

klimat på arbetet där vårdpersonalen kan lita på sina kollegor och vet att det finns folk i 

närheten de kan prata av sig med.  

Människor är beroende av grupper och det är inte alltid så lätt att stå upp emot dem om de 

egna åsikterna skiljer sig från gruppens(Kazemi, 2009; Waldemarsson, 2009). Inom 

personalgruppen kan de som är väl etablerade i gruppen ha ett visst sätt att gå tillväga i sitt 

arbete. De som inte är fullt lika etablerade kanske inte vågar hävda sina åsikter och tankar på 

samma sätt för att inte riskera att hamna i utanförskap från gruppen. Personer jämför sig med 

varandra (Nilsson, 2009), detta går att härleda till de som söker hjälp och stöd hos sina 

kollegor.  

 

8.3 Vårdpersonalens psykiska hälsa 

Majoriteten ur vårdpersonalen hade under de senaste tolv månaderna känt positiva känslor på 

grund av sitt arbete. Detta kan visa på trivsel på arbetsplatsen och kan även vara ett sätt att 

motivera vårdpersonalen till att försöka utföra ett ännu bättre arbete.  

Att uppleva känslor som frustration, ledsamhet, svaghetskänsla och ha sömnstörningar på 

grund av sitt arbete visar på en risk för att vårdpersonalen kan må dåligt. Det var en stor andel 

som hade svarat att de känt dessa känslor en eller fler än tio gånger under de senaste tolv 

månaderna på grund av sitt arbete. Detta innebär att det finns en risk till minskad motivation 

och minskat välbefinnande. Dock hade över 50 procent som upplevt dessa känslor och 

problem fått den hjälp och det stöd de behövde och över hälften upplevde att de fått hjälp av 

sina arbetskollegor. Det påvisar en god gruppsammanhållning och att den viktiga gruppen 

som finns inom arbetet kan fungera.  

Vårdpersonalen och de äldre kan ses som en grupp. Gruppen påverkar varandra både till att 

öka och minska välbefinnandet och motivationen på arbetsplatsen. Om det är en positiv anda i 

gruppen kan eventuella konflikter leda till konstruktiva framgångar (Nilsson, 2009).  
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Det är därför viktigt att vårdpersonalen mår bra på sitt arbete. Vårdpersonalen kan genom att 

må bra påverka de äldre på ett positivt sätt, vilket förmodligen ökar samarbetet dem emellan.  

Gruppen ser det dagliga arbetet som något normalt (Nilsson, 2009), så kanske även våldet 

som vårdpersonalen blivit utsatt för under de senaste tolv månaderna. Om det kommer in en 

ny individ i arbetsgruppen kanske denna först reagerar på eventuellt våldsamma situationer 

som uppstår. Detta kanske tystas av de etablerade individerna i gruppen som inte ser våldet 

som något problem. Detta kan leda till att den nya individen inte kommer in i gemenskapen 

förrän denna också ser våldet som något normalt under en arbetsdag.  

Inom socialpsykologin finns begreppet social identitet (Kazemi, 2009). Detta går att härleda 

till varför så många vänder sig till sina egna kollegor för stöd och hjälp istället för någon 

annanstans. Arbetsgruppen är viktig för den egna identiteten. Genom känslan av sammanhang 

och gemenskap som vårdpersonalen kan känna med sina arbetskollegor kan vara mer 

behjälpligt än till exempel chefen eller familjen. Genom att vända sig till sina kollegor och få 

respons kan den egna självbilden bli förstärkt vilket ökar välbefinnandet hos individen. Om 

personen får dålig respons eller ingen respons alls från sina arbetskollegor kan detta bryta ner 

den egna självbilden vilket ger negativa konsekvenser för individens välbefinnande.  

 

9. Diskussion 

Forskning visar att arbetet kan påverka den psykiska hälsan. En god psykisk hälsa är en av 

förutsättningar för varje människa att få vardagen att fungera (WHO, 2001). Vårdpersonalen 

som deltog i denna undersökning upplevde många positiva känslor på grund av sitt arbete. De 

flesta upplevde både glädje, lycka och trygghet men även negativa känslor på grund av sitt 

arbete. I detta avsnitt diskuteras undersökningens analys och resultat utifrån undersökningens 

syfte och frågeställningar samt utifrån ett samhällsperspektiv. 

 

9.1 Trivsel på arbetsplatsen 

I analysen drogs slutsatsen att det faktum att vårdpersonalen stannat genomsnittligt så pass 

länge som de gjort på samma arbetsplats kan visa på att de faktorer vårdpersonalen uttryckte 

vantrivsel med uppvägs av de faktorer de uttryckte trivsel med. Detta innebär att det kan antas 

att för vårdpersonalen i Örnsköldsviks kommun är de faktorer de trivs med, såsom 

arbetsuppgifter, arbetskollegor och närmsta chef viktigare än de faktorer de inte trivs med 

såsom lön, bemanning och arbetstider. Ett exempel på detta går att se i en slutsats som kan 

dras utifrån undersökningens resultat om att vårdpersonalen anses sig ha gjort nytta för de 

äldre. Att lyckas med en sådan arbetsuppgift kan vara en motivationsfaktor som bidrar till att 

vårdpersonalen blir mer engagerad och motiverad till att göra ett bra arbete. Detta i sin tur kan 

leda till förbättrad psykisk hälsa och därmed skapa en djupare innebörd och en känsla av 

mening och tillhörighet till sitt arbete vilket i sin tur kan bidra till att vårdpersonalen stannar 

kvar på arbetsplatsen.  

 

En arbetsuppgift som kan skapa mening med arbetet för vårdpersonalen kan vara att skapa en 

god relation till de äldre. Utifrån denna undersöknings resultat om vårdpersonalens upplevelse 

av glädje och lycka på arbetsplatsen kan en slutsats dras om att dessa känslor kan ha orsakats 
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av den goda relationen mellan vårdpersonal och de äldre. Detta styrks av det Häggström et al. 

(2004), Ahnlund (2008) och Wallin (2013) skriver om att relationen mellan vårdpersonalen 

och de äldre som mycket viktig för omsorgsarbetet. I deras studier framkom att relationen var 

en anledning till varför vårdpersonalen kände glädje och lycka på arbetsplatsen. De äldre gav 

vårdpersonalen en känsla av tacksamhet genom en kram och ett leende. Även personalen i 

Örnsköldsvik kan känna hur värdefull relationen till de äldre är genom på vilket sätt de äldre 

visar sin tacksamhet. Utifrån detta kan slutsatsen dras att en god relation ökar vårdpersonalens 

välbefinnande och bidra därmed till en god psykisk hälsa. Resultatet visade att personalen 

ansåg att deras humör påverkar de äldre positivt, vilket även styrks i tidigare forskning av 

Cheung & Chow (2011), kan slutsatsen dras att detta kan stärka relationen mellan 

vårdpersonalen och de äldre.  

 

Då denna undersöknings resultat visade att vårdpersonalen i Örnsköldsvik trivdes med 

kollegorna och arbetsuppgifterna kan slutsatsen dras därifrån om varför de i genomsnitt har 

arbetat så länge som de ha gjort på samma arbetsplats. Det kan vara att arbetskollegorna och 

arbetsuppgifterna utgör en trygghet vilket kan vara anledning till att vårdpersonalen väljer att 

stannar kvar på sitt nuvarande arbete trots att de inte trivs med lön etcetera. Med trygghet 

menas även att personalen vet vad som förväntas av dem på arbetet och hur de ska utföra 

arbetet och det uppstår sällan överraskningar och märkvärdigheter. En annan synvinkel på 

detta kan även vara att vårdpersonalen stannar kvar då de hamnat i ett vanemönster som är 

svårt att bryta. De kan känna rädsla över att lämna sin trygghet som de ser i arbetsplatsen och 

börja med någonting nytt som de skulle kunna trivas bättre med.  

 

En annan slutsats som kan förklara att vårdpersonalen arbetat så länge som de gjort på samma 

arbetsplats kan vara att arbetsmarknadssituationen är problematisk. Vårdpersonal med högre 

ålder kan kanske inte konkurrera med de yngre som söker samma arbete då arbetsgivaren 

kanske föredrar att anställa de yngre som söker sig till vården (Söderlund, 2011, 13 april). Det 

kan vara svårt att byta arbetsplats på grund av exempelvis individens svaga ekonomi och 

svårframkomlighet rent geografiskt. Det kan även vara svårt att byta yrke, exempelvis på 

grund av utbildningen. Vårdpersonalen har kanske inte någon vidareutbildning som ger dem 

möjlighet till att söka sig till andra arbeten än som just vårdpersonal.  

 

Eftersom vårdpersonalen i denna undersökning arbetat många år i genomsnitt inom vården 

kan det dras slutsatsen att medelåldern är hög hos personalen vilket leder till att många av 

dem går i pension inom en snar framtid. Ett problem som kan bli alltmer kännbart i och med 

denna pensionsavgång är det avsvalnade intresset att studera till att bli vårdpersonal bland den 

yngre befolkningen. Detta kan leda till att det kan råda brist på personer med korrekt 

kompetens att nyanställa inom äldreomsorgen (Ahnlund 2008). De som inte redan arbetar 

inom vården kan ha svårigheter med att se de positiva faktorerna som övervägande gentemot 

de negativa faktorerna och därmed avstå från att söka sig till vårdyrket vilket ytterligare kan 

bidra till att personalbristen kan öka. De framtida pensionsavgångarna i kombination med 

svårigheterna med personalrekrytering kan leda till personalbrist. Arbetsgivaren kan i 

rekryteringsprocessen kanske inte vara kräsen på personal på grund av personalbristen. Det 

måste anställas tillräckligt med folk för att kunna täcka upp behovet hos de äldre vilket kan 

leda till att kravet på att personalen ska ha utbildning till undersköterska inte alltid är 

genomförbart. Detta kan vara en orsak till att vårdtyngden ökar eftersom kompetensen hos 

hela vårdpersonalstyrkan minskar blir arbetsbelastningen hos vårdpersonalen med korrekt 
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kompetens tyngre. Ökad arbetsbelastning och vårdtyngd kan vara en orsak till minskat 

välbefinnande och därmed leda psykisk ohälsa (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2014). 

 

Att personalstyrkan inte innehar korrekt kompetens kan leda till en känsla av otillräcklighet 

då det kan upplevas att den äldre inte får den omsorg den behöver. Detta kan leda till minskad 

trivsel på arbetsplatsen. Resultaten i denna undersökning påvisar att vårdpersonalen som trivs 

mindre bra på sin arbetsplats oftare upplever symtom på psykisk ohälsa jämfört med de som 

trivs bra på arbetsplatsen. Detta kan tolkas som att vantrivseln kan orsaka psykisk ohälsan.  

 

Utifrån undersökningens resultat om att majoriteten av vårdpersonalen inte trivs med lönen 

kan slutsatsen dras att de kan känna frustration över detta. Vårdpersonalen kan uppleva en 

känsla av att deras arbete inte är lika värdefullt för samhället som andra arbeten som kräver 

liknande avancerad utbildning som är högre betalt. Denna känsla av orättvisa kan leda till 

stress. Forskning visar att stress är en faktor som kan leda till försämrad psykisk hälsa 

(Arnetz, 2001).  

 

9.2 Orsaker till psykisk ohälsa hos vårdpersonal 

Som statistik visar från den europeiska arbetsmiljöbyrån (2014a)är vårdpersonalen inom 

hälso- och sjukvården en av arbetsgrupperna som sjukskrivs mest på grund av psykiska 

besvär. Resultatet för denna undersökning skulle kunna tyda på att hot och våld kan orsaka 

psykisk ohälsa hos vårdpersonalen. Resultatet visade att majoriteten av vårdpersonal blivit 

utsatt för hot och våld någon gång under de senaste tolv månaderna. Annan forskning visar att 

hot och våld förekommer frekvent inom äldreomsorgen och vårdpersonalen är ofta de mest 

utsatta då de arbetar närmast de äldre (Menckel, 2000). Statistik från arbetsmiljöverkets 

arbetsmiljöundersökningar (AV, 2010) påvisar att vårdpersonal inom omsorgen är mest utsatta 

för hot och våld.  

 

Några orsaker till varför vårdpersonalen inom äldreomsorgen är utsatta för hot och våld och 

varför denna utsatthet har ökat visar sig i tidigare forskning. Hallberg (2011) och Banerjee 

(2011) skriver om att de äldre blir allt mer gamla och sjuka innan de flyttar in på ett 

äldreboende och därmed ökar risken att de äldre är mer dementa och har minskat hörsel och 

syn. De äldres benägenhet till våldsamt och aggressivt beteende är ofta en följd av rädsla och 

osäkerhet (Suvanto, 2012). Även de äldres känsla av maktlöshet kan vara en orsak till deras 

aggressiva och våldsamma beteende. Att känna att man inte ha kontroll över sina egna beslut 

och sin situation kan leda till ännu mer osäkerhet och därmed orsakar aggressivt beteende, 

delvis nog omedveten (Hallberg, 2011). Tidigare forskning visar att vårdpersonal tycker att 

det är svårt att hantera de äldres aggressioner och utbrott (Häggström et al, 2004). Denna 

undersökning om Örnsköldsvik kommuns vårdpersonal inom äldreomsorgen visade att deras 

upplevelse av utsatthet för hot och våld oftare kan leda till symtom på psykisk ohälsa. En 

slutsats som kan dras utifrån detta är att vårdpersonalen kanske inte har rätt kunskap om hur 

de ska hantera våldsamma situationer. Denna okunskap kan komma från att personalen inte 

genomgått ordentlig utbildning eller om utbildningen i sig är otillräcklig vad gäller hantering 

av hot och våld.  
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I kombination med pensionsavgångar, att personalen slutar och att ingen söker sig till 

utbildningen/yrket finns risken att utsattheten för hot och våld ökar. Då personalbristen kan 

leda till att fler utan korrekt utbildning anställs ökar risken att fler av vårdpersonalen inte vet 

hur de ska hantera hot och våld på arbetsplatsen. Denna ökning kan leda till att välbefinnandet 

hos vårdpersonalen minskar och att psykisk ohälsa ökar. Tidigare forskning visar också på att 

vårdpersonal som har blivit utsatta för våld oftare upplever symtom för utbrändhet och 

psykisk ohälsa (Isaksson, 2009).  

 

I analysen dras slutsatsen att vårdpersonalens sociala kontext blir påverkad beroende på 

vilken äldre de assisterar. Oavsett om vårdpersonalen blir utsatt för hot och våld eller inte ska 

arbetsuppgifterna genomföras. De äldre har rätt till den hjälp de behöver och även om 

vårdpersonalen blir utsatt måste de bemöta de äldre professionellt och med respekt och 

hänsyn. Att behöva möta den äldre som utsatt vårdpersonalen för hot och våld kan orsaka 

känslor av ångest och rädsla för att bli utsatt för hot och våld igen. Dessa känslor kan 

vårdpersonalen bära med sig under arbetspassen och på fritiden vilket kan leda till minskat 

välbefinnande och orsaka psykisk ohälsa. Ångest är ett vanligt symtom för depression men 

kan även vara en sjukdom som visar sig i panikattacker eller fobier. Ångestsjukdomar tillhör 

de mest vanliga sjukdomar inom psykisk ohälsa och kan leda till att individer undviker de 

platser och situationer som orsakar panikattacker och känsla av ångest (Wasserman et al., 

2011). En slutsats som kan dras utifrån det är att vårdpersonal som uppfattar sin utsatthet för 

hot och våld som någonting allvarligt kan utveckla ångestsjukdomar. Tidigare forskning visar 

att vårdpersonalen sjukskriver sig för att på grund av den höga arbetsbelastningen (Häggström 

et al., 2004). En annan slutsats som kan dras här kan vara att de sjukskriver sig på grund av att 

de vill undvika att bli utsatta för hot och våld igen och på så sätt undvika att känna panik och 

ångest över detta.  

 

En annan arbetsrelaterad faktor som kan orsaka psykisk ohälsa hos vårdpersonalen inom 

äldreomsorgen är deras arbetssituation och arbetsbelastning. En slutsats som skulle kunna 

dras av vårdpersonalens missnöje med bemanningen kan vara att de inte trivs med de 

arbetskollegor de arbetar med. Denna slutsats motsägs dock av resultatet i denna 

undersökning som visade att majoriteten av vårdpersonalen trivdes med sina arbetskollegor. 

Därför kan en annan slutsats vara att missnöje med bemanningen härrör från att bemanningen 

anses vara otillräcklig. Personalen som arbetar under ett arbetspass kan känna att de inte 

räcker till för att utföra alla arbetsuppgifter som behöver göras. Detta kan leda till ökad 

vårdtyngd, vilket även kan orsakas av att de äldre blir sjukare och behöver en mer omfattande 

vård och omsorg. Häggströms et al. (2004) forskning visar att för många arbetsuppgifter och 

för många ansvarsområden ökar arbetsbelastningen. En slutsats som kan dras utifrån den 

ökade arbetsbelastningen och vårdtyngden på grund av underbemanning är att stress kan öka 

på arbetsplatsen och att denna stress leder i sin tur till utbrändhet, minskad välbefinnande och 

psykisk hälsa. Då denna undersöknings resultat visar att den vårdpersonal som är mer 

missnöjd på arbetsplatsen oftare visar symtom på psykisk ohälsa kan slutsatsen dras att även 

vårdpersonalens psykiska hälsa i Örnsköldsviks kommun drabbas negativt av den höga 

arbetsbelastningen i form av underbemanning och hög vårdtyngd. Detta kan även leda till att 

vårdpersonalen sjukskriver sig.  
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Sjukskrivningen innebär att personalkostnaden för äldreboenden ökar då vikarier ersätter 

ordinarie personalen och båda dessa ska avlönas.  

 

En slutsats som kan dras utifrån ökade sjukskrivningar är att vikarier och vårdpersonal under 

ett poolpass1 inte kan vara lika insatt och rutinerad på den arbetsplatsen. Deras relation till de 

äldre kanske inte är lika bra som den ordinarie personalens. Den ordinarie personalen som 

arbetar med vikarier och poolpersonal kan behöva ta mer ansvar under de arbetspassen vilket 

betyder en extra tyngd och belastning för dem. Om sjukskrivningar är långvariga kan risken 

uppstå att även den kvarvarande vårdpersonalen sjukskriver sig på grund av att de blir 

utbrända. Detta leder till att ordinarie vårdpersonalen hamnar i en ond cirkel mellan ökande 

arbetsbelastning och vårdtyngd samt sjukskrivningar. Ekonomiska belastningar kan vara en 

konsekvens för kommunen och samhället. Ju fler som sjukskriver sig desto mer extra personal 

behövs som betyder en ökad kostnad för kommunen. Utifrån ett samhällsperspektiv kan det 

vara bättre att sätta in åtgärder för att förbättra vårdpersonalens psykiska hälsa, detta genom 

att öka bemanningen och därigenom minska vårdtyngden och arbetsbelastningen, än att betala 

för de ökande kostnaderna för personal orsakad av sjukskrivningar.  

 

Även om denna undersöknings syfte inte riktar in sig på att belysa skillnader mellan män och 

kvinnor inom äldreomsorgens personal är det ändå av värde att lyfta att det är ett 

kvinnodominerat yrke. Cirka 90 procent av äldreomsorgens vårdpersonal är kvinnor (SKL, 

2014a). Undersökningar visar att den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär för 

kvinnor är stress och psykiska belastningar (AV, 2010). Samhället kan göra stor ekonomisk 

vinst i att arbeta preventivt mot psykiska besvär och påfrestningar för kvinnor.  

 

9.3 Hjälp och stöd 

Enligt SFS (1977:1160) är det arbetsgivaren som bär huvudansvaret för att se till att 

vårdpersonalen får den hjälp och det stöd de känner att de är i behov av. Det är även 

arbetsgivarens ansvar att verka förebyggande mot olycksfall eller ohälsa. Det är även 

arbetsgivarens ansvar att vårdpersonalen vet om eventuella risker med arbetet. Chefen ska se 

till att personalen får tillräckliga kunskaper om de olika risker som finns på arbetsplatsen. Om 

arbetsgruppen är stödjande är detta en bra förutsättning för att minska risken för psykisk 

ohälsa.  

 

I analysen dras slutsatsen från undersökningens resultat om att hälften av de som blivit utsatt 

för hot och våld upplevt sig behöva hjälp och stöd. Att det inte är fler kan det dras en slutsats 

om att våldet från äldre inte alltid uppfattas som våld då den äldre på grund av sin 

sjukdomsbild inte förstod vad denne utsatte vårdpersonalen för. Detta påvisar även tidigare 

forskning, i och med att våldet inte orsakas av en mental frisk individ kan den inte ansvara för 

sina handlingar och våldet accepteras därmed av vårdpersonalen (Isaksson, 2009). En slutsats 

som dras både i tidigare forskning (Isaksson, 2009) och i denna undersökning kan vara att 

våldet normaliseras av vårdpersonalen. En risk som kan öka om våldet blir alltför frekvent är 

                                                 
1 Ett poolpass är ett schemalagt arbetspass som innebär att vårdpersonal arbetar på en annan arbetsplats än den 

där de har en anställning. I Örnsköldsviks kommun uppfyller poolpassen syftet att ersätta timvikarie.  
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att våldet ses som en del av arbetet. Genom att vårdpersonalen vänjer sig vid att någon av de 

äldre har våldsamt beteende kan risken bli högre att våldet ökar. Vårdpersonalen lär sig att det 

är något som normalt kan hända under ett arbetspass och anser inte att det är ett tillräckligt 

allvarligt problem som måste åtgärdas. Då hot och våld blir en del av arbetsvardagen skulle 

vårdpersonalen kunna få en känsla av uppgivenhet och stress över att inte kunna påverka sin 

situation på arbetsplatsen. Risken ökar därmed att vårdpersonalens välbefinnande minskar och 

det kan i sin tur orsaka psykisk ohälsa.  

 

En slutsats som framkom i analysen var att vårdpersonalen ansåg att arbetskollegorna varit till 

hjälp efter utsatthet av hot och våld och upplevelse av symtom på psykisk ohälsa. Detta kan 

visa på en god gruppsammanhållning vilket kan leda till ökat välbefinnande hos 

vårdpersonalen. Det kan även visa på ett bra samarbete i arbetsgruppen och att vårdpersonalen 

känner tillit till sina arbetskollegor. Att känna tillit och ha ett bra samarbete med sina 

arbetskollegor höjer glädjen och därmed trivseln på arbetsplatsen (Häggström et al., 2004). 

 

Utifrån undersökningens resultat om att vårdpersonalen fått hjälp från sin närmsta chef går det 

att dra slutsatsen om att vårdpersonalen känner tillit till chefen och vågar be om hjälp. Men 

det kan också tyda på att det finns chefer som är uppmärksamma och vet vad som pågår på 

inom verksamheten och erbjuder vårdpersonalen hjälp och stöd efter att denne varit utsatt för 

hot och våld. Resultatet visar också att trivseln med närmsta chefen är hög vilket kan innebär 

att chefen har omtanke om sin personal. Att känna tillit och trivsel med chefen kan bidra till 

ökat välbefinnande.  

Resultatet visade att de flesta ansåg sig ha fått hjälp och stöd av arbetskamraterna och närmsta 

chefen. Då det inte var många som kryssade i att de fått hjälp av företagshälsovården kan 

detta tyda på att hjälp finns att tillgå på arbetsplatsen och därför inte behövs externt. Andra 

tolkningar kan vara att vårdpersonalen inte kan kontakta företagshälsovården själv och att de 

av någon anledning inte vill gå till chefen för att få hjälp. Arbetsgivaren kanske inte har 

erbjudit någon hjälp och stöd. Det kan finnas ett stigma runt att ta kontakt med 

företagshälsovården.  

 

9.4 Undersökningens begränsningar 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens metod och vilken problematik som finns med 

denna.  

 

Vårdpersonalen som besvarade enkäten uttryckte att det tog lång tid att fylla i alla frågor och 

att vissa frågor var svåra att förstå. De tyckte att det hade varit bättre med en kortare och 

enklare enkät. Detta hade kunnat avvärjas med hjälp av en pilotstudie som hade kunnat 

säkerställa enkelheten i enkätens frågor och att den var uppbyggd så det inte fanns svårigheter 

med att besvara den.  

 

Eftersom enkäterna delades ut i grupper finns risken att respondenterna blev påverkade av sin 

omgivning exempelvis arbetskollegorna och chefen. Vårdpersonalen skulle kunna besvarat 

enkäten i närvaron av arbetskollegorna och närmaste chefen. Detta innebär att svaren om till 
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exempel trivseln med kollegorna och chefen utfall så pass positiv som de gjorde i 

undersökningens resultat på grund av att vårdpersonalen inte ville svara att de inte trivs bra 

framför kollegorna och chefen.  

 

På grund av bekvämlighetsurvalet kan det ha uppstått begränsningar i undersökningen. Detta 

eftersom det inte går att garantera att resultatet kan generaliseras till hela målpopulationen 

som var all vårdpersonal inom avdelningen för särskilda boende för äldre inom Örnsköldsviks 

kommun. Det anses dock finnas goda skäl som diskuterades i metodavsnittet som låta resultat 

gäller för all vårdpersonal. 

 

Individbortfallet för undersökningen ligger på 38,3 procent. Med tanke på att vårdpersonalen 

inte hade mycket tid på sig och att deras arbetsuppgifter inte tillåter mycket tid för att sätta sig 

och besvara en enkät, är detta resultat bra. Och 150 besvarade enkäter anses vara en god 

grund för att styrka undersökningens slutsatser. Den partiella bortfallvar högre än förväntat på 

vissa frågor och skiljer sig starkt mellan några frågor. Några enkäter var bara besvarade på 

första sidan. En orsak till detta skulle kunna vara att det hände någonting på arbetet 

exempelvis att en av de äldre behövde vårdpersonalens hjälp. Efter det fanns det kanske ingen 

möjlighet för vårdpersonalen att besvara resten av enkäten. Det handlade sig dock inte om 

uppseendeväckande många enkäter och därför anses det inte påverka resultatet av denna 

undersökning. 

 

På den ställda frågan om vårdpersonalen upplevt något av följande de senaste tolv månaderna 

där det ingick det knuffad, slagen, svuren åt dessa har vi använt som en definition på våld. Det 

är dock inte säkert att personalen upplever dessa som våld. Det är olika för varje enskild 

individ vad som upplevs som våld. I dessa resultat är det dock utgått ifrån att detta är en 

definition på våld och att det är något som kan påverka den psykiska hälsan. 

 

För framtida forskningar som kan utveckla denna undersöknings syfte vidare kan det vara 

intressant att ställa vårdpersonalen en fråga om deras eventuella sjukfrånvaro och 

sjukskrivningar. Detta utifrån om de trodde att deras hälsa påverkades negativt av deras 

arbete. Förslag till vidare forskning skulle därmed vara att utgå från exempelvis kön, etnicitet, 

ålder, klass, religion och sexuell läggning. 

 

10. Slutsatser 

Denna undersöknings diskussion visar att vårdpersonalen spsykiska hälsa blir påverkad av 

deras arbete. Detta kan vara på grund av vantrivsel, utsattheten för hot och våld samt 

arbetsbelastningen. Arbetsbelastningen visar sig genom underbemanning, personal med 

otillräcklig kompetens och tidsbrist. Alla dessa faktorer visar sig kunna leda till stress och 

minskat välbefinnande. Därigenom ökar risken för vårdpersonalen att utveckla psykisk ohälsa 

och drabbas av exempelvis ångest och utbrändhet vilket kan orsaka funktionsnedsättningar. 

Det kan dessutom uppstå ekonomiska konsekvenser för samhället på grund av faktorer som 

påverkar den psykiska hälsan negativt. Det är viktigt att lyfta risker för vårdpersonalen att 

drabbas av psykisk ohälsa som ett samhällsproblem. Samhället kan spara tid, pengar och 
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lidande på att satsa på förebyggande arbete vad gäller vårdpersonalens ohälsa, fysisk såväl 

som psykisk. Psykisk ohälsa bör även lyftas som något icke skambelagt för att ta bort den 

stigmatiserande stämpeln det idag kan innebära att vara drabbad av psykisk ohälsa.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Enkät  

 

Vårdarnas hälsa på arbetet inom äldreomsorgen 

 

Vi är tre socionomstudenter som ska genomföra vårt examinerande arbete för 

termin 6 på Umeå universitetet.Syftet med vårt arbete är att undersöka och 

kartlägga om och i så fall hur vårdarna inom äldreomsorgen i Örnsköldsviks 

kommun tycker att olika faktorer på deras arbete påverkar deras psykiska hälsa och 

i vilken utsträckning de har fått någon hjälp och stöd. 

För att kunna genomföra denna undersökning behöver vi din hjälp med att besvara 

frågorna i enkäten som sitter ihop med detta blad. 

Det är frivilligt att besvara enkäten. Enkäten delas ut på alla särskilda boenden i 

Örnsköldsviks kommun. Ditt svar är viktigt oavsett om du blivit påverkad av ditt 

jobb eller inte. Det är endast vi tre som genomför undersökningen och vår 

handledare som kommer ha tillgång till de besvarade enkäterna. Svaren kommer 

endast användas till denna undersökning. Då vi inte samlar in några 

personuppgifter kommer ni vara anonyma, ni ska alltså inte skriva ert namn på 

enkäten.    

Ditt svar är viktigt för oss. 

Vi delar ut enkäterna personligen och samlar in de direkt efter du har fyllt i den för 

att säkerställa din anonymitet. 

 

Tack på förhand för din medverkan!  

Med vänliga hälsningar 

Johanna Bohlin, Merle Krüger & Sofie Larsson 

 

Vid några funderingar eller frågor får ni gärna hör av er till oss eller vår handledare 

på Umeå universitetet: 

Johanna Bohlin: 070-308 62 90, jobo0082@student.umu.se 

Handledare Tommy Andersson: 070-399 50 05, tommy.andersson@umu.se 

Kryssa i ett alternativ om inte annat anges.   

mailto:tommy.andersson@umu.se
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1. På vilket sorts boende arbetar du?  

 Servicehus  Vård- och omsorgsboende  Demensboende 

 

 

2.  Vad har du för anställning?  

 Tillsvidareanställning  Långtidsvikariat (minst 3 månader) 

 

 

3.  Har du en minst tvåårig vårdutbildning? 

 Ja  Nej   Vet ej 

 

 

4. Hur många årtotalt har du jobbat som vårdare på boenden inom äldreomsorgen? 

Antal år: _______ 

 

 

5. Hur många år har du jobbat som vårdare på din nuvarande arbetsplats?  

Antal år: _______ 

 

 

6. Hur trivs du med följande faktorer på ditt arbete?  

 

 

Mycket bra Bra Varken bra 

eller dåligt 

Dåligt Mycket 

dåligt 

Närmaste chef      

Arbetskollegor      

Arbetsuppgifter      

Bemanning      

Vårdtyngd      

Lön      

Arbetstider      
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Kryssa i ett alternativ om inte annat anges.   

7. Har du blivit utsatt för något av följande de senaste 12 månaderna från någon av de 

boende på din arbetsplats? 

 

 

Aldrig  1 gång  2-4 

gånger 

5-10 

gånger 

Fler än 

10 

gånger 

Knuffad       

Slagen      

Biten      

Klöst/riven      

Dragen i håret       

Sparkad      

Hotad      

Trakasserad       

Skriken åt       

Utskälld       

Svurit åt dig       

Opassande skämt på din bekostnad      

Ignorerad       

Baktalad       

 

8. Om du har blivit utsatt för någonting av ovanstående (fråga 7), har du känt ett behov 

av hjälp och stöd? 

 Ja Nej  Ibland Har inte funderat över det/Vet ej 

9. Om du har blivit utsatt för någonting av ovanstående (fråga 7) och känt behov av 

hjälp och stöd, har du fått hjälp och stöd från någon av följande? 

Möjlighet att kryssa i fler alternativ. 

 Arbetskamrater Din närmaste chef Företagshälsovården  

 Annan kurator/psykolog/läkare   Familj/vänner  

 Annan, nämligen: ____________________________ 

 

10. Om du har blivit utsatt för någonting av ovanstående (fråga 7) och fått hjälp och 

stöd från någon, har du fått den hjälp och det stödet du behövde? 

 Ja, till stor del Ja, till viss del Lite så där 

 Nej, knappast alls Nej, inte alls 
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Kryssa i ett alternativ om inte annat anges.   

11. Har du känt något av följande de senaste 12 månaderna på grund av ditt arbete?  

 

 

 

Aldrig   

1 

gång 

2-4 

gånger 

5-10 

gånger  

Mer än 

10 

gånger 

Glädje/lycka      

Kreativitet       

Ökad energi       

Nöjdhet       

Trygghet      

Känsla av att ha gjort nytta för de boende      

 

12. Om du har känt något av ovanstående (fråga 11), vilka faktorer tycker du är orsak 

till det? 

Möjlighet att kryssa i fler alternativ. 

 Chefen Arbetsuppgifter Bemanning 

 Arbetskollegor Vårdtyngd Våld från de boende 

 Lön  Arbetstider  Annat:__________ 

13. Har du känt något av följande de senaste 12 månaderna på grund av ditt arbete? 

 

 Aldrig 1 

gång 

2-4 

gånger 

5-10 

gånger 

Fler än 

10 

gånger 

Likgiltighet       

Sårbarhet      

Ledsamhet      

Frustration      

Nedstämdhet större delen av dagen      

Klart minskat intresse/glädje      

Sömnstörningar (sover för lite eller för mycket)      

Svaghetskänsla eller brist på energi      

Oro och nervositet      

Intensiv rädsla, fruktan eller skräck      

Orealistisk rädsla för inträffade eller kommande 

händelser 

     

Känslor av värdelöshet och överdrivna eller 

obefogade skuldkänslor 

     

Återkommande tankar på döden, självmordstankar 

eller självmordsförsök/-planer 
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Kryssa i ett alternativ om inte annat anges.   

 

14. Om du har känt något av ovanstående (fråga 13), vilka faktorer tycker du är orsak 

till det? 

Möjlighet att kryssa i fler alternativ. 

 Chefen Arbetsuppgifter Bemanning 

 Arbetskollegor Vårdtyngd Våld från de boende 

 Lön  Arbetstider  Annat:__________ 

 

15. Om du har känt något av ovanstående (fråga 13), har du känt ett behov av hjälp och 

stöd? 

 Ja Nej  Ibland Har inte funderat över det/Vet ej 

 

16. Om du har känt något av ovanstående (fråga 13) och känt behov av hjälp och stöd, 

har du fått hjälp och stöd från någon av följande? 

Möjlighet att kryssa i flera alternativ. 

 Arbetskamrater Din närmaste chef Företagshälsovården  

 Annan kurator/psykolog/läkare   Familj/vänner  

 Annan, nämligen: ____________________________ 

 

17. Om du har fått hjälp och stöd från någon av ovanstående (fråga 16), har du fått den 

hjälp och det stödet du behövde? 

 Ja, till stor del Ja, till viss del Varken eller 

 Nej, till liten del Nej, inte alls 

 

18. Tror du att ditt humör och mående påverkar de boende positivt? 

 Ja, till stor del Ja, till viss del Varken eller 

 Nej, till liten del Nej, inte alls 

 

19. Om du tycker att ditt humör och mående påverkar de boende positivt, på vilket sätt 

då? Möjlighet att kryssa i fler alternativ! 
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De boende känner sig:  

 Mer nöjda Mer glada/lyckliga Mer trygga Mer avslappnade/fridfulla 

 Mer vänliga/snälla  Annat:_______________________ 

 

Kryssa i ett alternativ om inte annat anges.   

 

20. Tror du att ditt humör och mående påverkar de boende negativt?  

 Ja, till stor del Ja, till viss del Varken eller 

 Nej, till liten del Nej, inte alls 

 

21. Om du tycker att ditt humör och mående påverkar de boende negativt, på vilket sätt 

då? Möjlighet att kryssa i fler alternativ! 

De boende känner sig: 

Mer nedstämda/ledsna Mer nervösa/oroliga/rädda 

Mer arga/irriterade Mer våldsamma      Annat:__________________ 

 

22. I vilken utsträckning känner du att du kan påverka situationer på din arbetsplats 

som påverkar dig negativt?  

Hög utsträckning  Viss utsträckning  Liten utsträckning 

 Ingen utsträckning 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  
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Bilaga 2 – Samband mellan utsatthet för hot och våld och symtom på psykisk ohälsa 

 

Utsatthet för hot och våld:  

Den ursprungliga variabeln innehåller 14 olika exempel på hot och våld (se tabell 2, sid 22). 

Respondenten kan ha utsatts för hot och våld vid olika antal tillfällen under det senaste året. I 

nedanstående analys har dessa 14 kategorier av hot och våld först slagits samman till en 

dikotom variabel, utsatthet för någon typ av våld det senaste året (ja / nej). Därefter har antalet 

tillfällen, respondenten enligt den ursprungliga variabeln har utsatts för, kategoriserats enligt 

nedan: 

 

Aldrig1 = 0 

En gång =1 

Utsatts 2-4 gånger = 2 

Två till fyra gånger = 2 

Fem till tio gånger = 3 

Fler än tio gånger = 4 

 

Sedan har dessa värden summerats vilket innebär att en respondent som svarat ”aldrig” på 

samtliga 14 ursprungsfrågor får värdet 0 i nedanstående tabell och en respondent som svarat 

”fler än 10 gånger” på alla de 14 frågorna får värdet 56 (14 x 4).  

 

 

Symtom på psykisk ohälsa: 

Den ursprungliga variabeln innehåller 13 olika exempel på symtom på psykisk ohälsa (se 

tabell 4, sid 25). Respondenten kan ha upplevt symtom på psykisk ohälsa vid olika antal 

tillfällen under det senaste året. I nedanstående analys har dessa 13 kategorier av symtom på 

psykisk ohälsa först slagits samman till en dikotom variabel, symtom på psykisk ohälsa det 

senaste året (ja/nej). Därefter har antalet tillfällen, respondenten enligt den ursprungliga 

variabeln har upplevt, kategoriserats enligt nedan:  

 

Aldrig2 = 0 

En gång = 1 

Två till fyra gånger = 2 

Fem till tio gånger = 3 

Fler än tio gånger = 4 

 

Sedan har dessa värden summerats vilket innebär att en respondent som svarat ”aldrig” på 

                                                 
1  Denna kategori inkluderar några få personer som svarat ”nej” på 13 av de 14 frågorna om våld men har 

hoppat över att svara på en av de 14 frågorna. Det är mycket få respondenter och kan inte påverka det 

övergripande resultat som redovisas i tabellen. 

2  Denna kategori inkluderar några få personer som svarat ”nej” på 12 av de 13 frågorna om våld men har 

hoppat över att svara på en av de 13 frågorna. Det är mycket få respondenter och kan inte påverka det 

övergripande resultat som redovisas i tabellen. 
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Samtliga 13 ursprungsfrågor får värdet 0 i nedanstående tabell och en respondent som svarat 

”fler än 10 gånger” på alla de 14 frågorna får värdet 52 (13 x 4).  

 

 

 

 

 

Tabell 1, Sambandet mellan utsatthet för våld och symtom på psykisk ohälsa det senaste året 

 

Chi2 =  0,051 , df = 4, p > 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symtom på psykisk ohälsa

Utsatthet för hot och våld 0 1 – 5 6 – 15 16 – 30 31 – 56 TOTALT

0 3 1 2 1 0 7
1 – 5 3 7 10 3 1 24

5 – 15 2 6 25 13 1 47
16 – 30 1 4 23 16 6 50
31 – 56 0 0 3 8 2 13

TOTALT 9 18 63 41 10 141
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Bilaga 3 – Samband mellan trivsel och symtom på psykisk ohälsa 

 

Trivsel på arbetsplatsen:  

Den ursprungliga variabeln innehåller sju stycken olika faktorer för trivseln på arbetsplatsen 

(se tabell 1, sid 21). Respondenten kan ha upplevt olika mycket trivsel på arbetsplatsen med 

dessa sju olika faktorer. I nedanstående analys har dessa sju faktorer för trivsel slagits 

samman till en dikotom variabel, trivsel med någon av faktorerna (ja/nej). Respondenten har 

enligt den ursprungliga variabeln trivsel kategoriserats enligt följande:  

 

Mycket dåligt3 = 0 

Dåligt = 1 

Varken bra eller dåligt = 2 

Bra = 3 

Mycket bra = 4 

 

Sedan har dessa värden summerats vilket innebär att en respondent som svarat ”mycket 

dåligt” på samtliga sju ursprungsfrågor får värdet 0 i nedanstående tabell och en respondent 

som svarat ”mycket bra” på alla de sju frågor får värdet 28 (7 x 4). 

 

 

Symtom på psykisk ohälsa: 

Den ursprungliga variabeln innehåller 13 olika exempel på symtom på psykisk ohälsa (se 

tabell 4, sid 25). Respondenten kan ha upplevt symtom på psykisk ohälsa vid olika antal 

tillfällen under det senaste året. I nedanstående analys har dessa 13 kategorier av symtom på 

psykisk ohälsa först slagits samman till en dikotom variabel, symtom på psykisk ohälsa det 

senaste året (ja/nej). Därefter har antalet tillfällen, respondenten enligt den ursprungliga 

variabeln har upplevt, kategoriserats enligt nedan:  

 

Aldrig = 0 

En gång = 1 

Två till fyra gånger = 2 

Fem till tio gånger = 3 

Fler än tio gånger = 4 

 

Sedan har dessa värden summerats vilket innebär att en respondent som svarat ”aldrig” på 

samtliga 13 ursprungsfrågor får värdet 0 i nedanstående tabell och en respondent som svarat 

”fler än 10 gånger” på alla de 14 frågorna får värdet 52 (13 x 4).  

 

 

 

                                                 
3  Denna kategori inkluderar några få personer som svarat ”aldrig” på  sex av de sju frågorna om våld men har 

hoppat över att svara på en av de sju frågorna. Det är mycket få respondenter och kan inte påverka det 

övergripande resultat som redovisas i tabellen. 
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Tabell 2, Samband mellan trivsel och symtom på psykisk ohälsa 

 

Chi2 = 0,0145 ; df = 9 ; p < 0,05 

 

 

Symtom på psykisk ohälsa

Trivsel 0 – 5 6 – 10 11 – 20 21 – 52 TOTALT

0 – 10 2 1 1 2 6

11 – 15 4 11 19 21 55

16 – 20 11 15 20 13 59

21 – 28 9 6 3 2 20

TOTALT 26 33 43 38 140


