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Bakgrund: Det ställs allt högre krav på vårdpersonal som arbetar inom äldreomsorgen idag. Ökad 
arbetsbelastning, tidspress och en högre stress på arbetet påverkar den psykosociala arbetsmiljön inom 
äldreomsorgen. Enligt Karasek och Theorell så handlar det om krav, kontroll och socialt stöd för att 
kunna påverka hur vi mår på våra arbetsplatser. 
  
Syfte: Syftet med denna studie är att genom en litteraturöversikt belysa vårdpersonalens upplevda 
psykosociala arbetsmiljö inom äldreomsorgen. 
 
Metod: En litteraturöversikt. 
  
Resultat: Det finns en stolthet att arbeta inom äldreomsorgen, en tillfredsställelse av att hjälpa andra 
och att känna att de kan göra skillnad för någon. Den höga arbetsbelastningen, tidspressen, högt ställda 
krav, stress och hopplöshet leder till en rädsla av att begå misstag och ger en känsla av att inte känna 
sig tillfreds på sitt arbete. Att få utvecklas på arbetet har betydelse. Dels att få utbildning och en chans 
att förkovra sig inom sitt arbete samt dels att få chansen att använda sig av de kunskaper de har. 
  
Konklusion: Litteraturöversiktens resultat visar att vårdpersonalen upplever sig frustrerade på sitt 
arbete, att när kraven är för höga och när de inte har kontroll över sitt arbete minskar 
arbetstillfredsställelsen. Bra stöd och samverkan från chefer samt arbetskamrater ökar trivseln. Krav 
och resurser bör ha en hälsosam balans. 
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Background: There are increasing demands on healthcare staff working in elderly care today. 
Increased workloads, time pressures and higher stress at work affects the psychosocial working 
environment in elderly care. According to Karasek and Theorell, it´s about demands, control and 
social support in order to influence how we feel in our work. 
 
Aim: The purpose of this study is trough a literature review highlight the healthcare staff´s 
experienced psychosocial working environment within the elderly care. 
 
Method: A literature review. 
  
Results: There´s a pride working within the elderly care, a satisfaction of helping other people and 
feel that you can make a change for somebody. The high workload, time pressure, high demands, 
stress and hopelessness lead to a fear of making mistakes and a sense of not feeling satisfied at work. 
To develop in work is meaningful, both to get education and an opportunity to improve in their work 
and get a chance to use their skills. 
 
Conclusion: The literature results shows that many feels frustration at work, that when the demands 
are too high and when they don’t have control over their work then the job satisfaction reduces. Good 
support and collaboration from managers and coworkers improves the wellbeing at work. Demands 
and recourses should be in a healthy balance.  
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1. Bakgrund 

 

1.1 Krav, kontroll och stöd  

Karasek och Theorell (1990) skriver om den psykosociala arbetsmiljön och tar upp tre 

begrepp som alla påverkar hur vi upplever vår psykosociala miljö. Begreppen är krav, 

kontroll och socialt stöd.  

 

Krav innebär både psykiska och fysiska krav på arbetet. De psykiska kraven handlar om den 

arbetsmängd och den tidspress som känns av när en arbetsuppgift ska vara klar på en utsatt 

tid. De psykiska kraven kan inträffa då arbetets krav är högre än egenkontrollen. Med fysiska 

krav kan det handla om obekväma arbetspositioner och den ansträngning som kommer att 

krävas för att arbetsuppgiften ska kunna utföras. Kontroll är att kunna använda sin 

kompetens för att på ett bra sätt genomföra sina arbetsuppgifter på. Det finns två aspekter 

på arbetskontroll. Det är möjligheter till kompetens, utbildning som ger stora möjligheter i 

att ta kontroll över de händelser som sker i den anställdes arbetsmiljö, och även den 

påverkningsmöjlighet den anställde har över att ta viktiga beslut i hur arbetsuppgiften ska 

genomföras (Karasek & Theorell, 1990). Det finns många situationer där vi reagerar med 

fysiologisk stress på grund av att vi fruktar att vi ska förlora kontrollen över någonting. Det 

är kanske därför sambandet mellan förändringar i kontrollmöjligheter och debut av sjukdom 

är extra tydligt. Sådana situationer kan uppkomma på arbetet när vi känner en bristande 

kontroll i det vi utför och vilket till slut kan leda till en ökad sjukdomsrisk. En kontrollförlust 

i arbetet som kan medföra ökad risk för sjukdom är något som är viktigt att tänka på vid 

planering av omstrukturering av arbetet på en arbetsplats. Får flera personer förändrade 

arbetsuppgifter som innebär mindre kontroll, mindre möjligheter att utveckla kompetens 

samt sämre status så ökar risken för sjukdom (Theorell, 2012). Socialt stöd innebär stöd från 

bland annat arbetskamrater och chefer. Får personalen stöd och hjälp från sin chef samt 

arbetskamrater minskar risken för sjukdom. Det sociala nätverket minskar psykologiska 

stressfaktorer och minskar ohälsa på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). 

 

1.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Det ställs höga krav på personalen i arbetet med äldre människor. Arbetet är idag mer 

krävande än tidigare på grund av 24-timmars vård och en växande äldre befolkning 

(Räikkönen, Marja-Leena Perälä & Kahanpää, 2007). En växande äldre befolkning har lett 

till hög arbetsbelastning för vårdpersonalen, bristande behörighet, stress och låg 

arbetstillfredsställelse (Hayes et al. 2006). Vård av äldre har blivit mer tekniskt avancerat 

och mer medicinskt (Denton, Zeytinoglu, Davies & Lian, 2002), vilket ställer högre krav på 

vårdpersonalens kompetens och färdigheter (Aylward, Stolee, Keat & Johncox, 2003). 
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Delegering av komplicerade uppgifter, såsom injektion av medicinering, för personal utan 

formell omvårdnadsutbildning är vanligt förekommande och har förknippats med känslor av 

osäkerhet bland vårdpersonal (Brulin, Winkvist & Langendoen, 2000).  Otillräcklig 

kompetens beträffande arbetsuppgifter har visat sig vara en faktor för stress och tung 

arbetsbelastning har lett till ökad tidspress bland vårdpersonal, vilket resulterar i högre 

stressnivåer (Morgan, Semchuk, Stewart & D’Arcy, 2002).  

 

Rafnsdottir, Gunnarsdottir och Tomasson (2004) tar också upp att tidspressen är en stor 

faktor som påverkade de anställdas välbefinnande inom äldreomsorgen. Den faktorn har 

störst inverkan på de anställdas psykiska utmattning och upplevelsen av att arbetet känns 

psykiskt svårt. Den mentala psykiska utmattningen beror även på missnöjet med hierarkin 

på arbetet och svårigheterna att uppnå de höga krav och förväntningarna som patienterna 

samt medarbetarna har. Finns det tillräcklig bemanning så leder det till mindre 

arbetsbelastning och mer tid till att möta patienternas behov. 

 

VonDras, Flittner, Malcore, och Pouliot (2009) undersökte i deras studie personalens 

upplevelse av stressorer och etiska aspekter på ett äldreboende. Studien visade på att 

personalens upplevelse av stress var associerade med jobbets tillfredsställelse, interaktioner 

med de boende, kravet att behöva ta genvägar i omvårdnaden och de bristande etiska 

aspekterna för att hinna med arbetet samt den ökade arbetsprestationen. Detta arbetsklimat 

visade forskningen på att det till slut leder till en sämre vårdkvalitet. 

 

1.3 Äldreomsorgen 

En mycket stor del av den hälso- och sjukvård som utförs i Sverige görs till personer som är 

65 år eller äldre. Denna andel förväntas öka under 2020-talet eftersom antalet äldre som är 

över 80 år enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognoser kommer att öka mycket 

kraftigt. Under de senaste 50 åren har medellivslängden ökat. Detta är framförallt till följd av 

att dödligheten i övre medelåldern har minskat, men även därför att de äldre lever längre. 

Det går också att konstatera att under de senaste 30 åren har funktionsförmågan och det 

allmänna hälsotillståndet hos äldre successivt blivit bättre. Det är också framförallt efter 80 

års ålder som nedsatt hälsa blir mycket vanligt förekommande.  

 

En kunskapsbaserad vård och omsorg ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på 

både vetenskap och beprövad erfarenhet. Kunskapsbaserad vård och omsorg förutsätter 

dessutom kompetent personal med relevant utbildning. Den nationella värdegrunden för 

äldreomsorgen utgår från de nya bestämmelser som skrevs in i socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL, den 1 januari 2013 och som handlar om att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna 
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välbefinnande. Med anledning av den nya värdegrunden pågår det omfattande aktiviteter 

inom äldreomsorgen för att utveckla arbetssättet. Det bedrivs bland annat en omfattande 

kompetensutveckling som är nära knuten till det dagliga arbetet med äldre. I studie-

cirkelform och under arbetsplatsmöten diskuterar personalen vardagsnära frågor, till 

exempel gott bemötande, hur trygghet och meningsfullhet skapas och hur personalen kan bli 

bättre på att lyssna till de äldre och ta tillvara på deras vilja och önskemål (Socialstyrelsen, 

2014).  

 

År 1992 trädde Ädel- reformen i kraft i Sverige vilket gav kommunerna det ekonomiska 

ansvaret för äldreomsorgen. Personalen uppmuntrades att fokusera på det friska hos sina 

patienters hälsa och inte fokusera på deras sjukdom. Traditionellt sett i det svenska 

samhället har yrket inom äldreomsorgen betraktas med låg social och ekonomisk status. 

Stressrelaterade symtom och sjukdomar har ökat i denna yrkesgrupp. Därför är det svårt att 

hitta välutbildad personal till äldreomsorgen samtidigt som det finns en växande efterfråga 

på kvalitetssäkring (Wikström, 2010). 

 

För att äldreomsorgen ska kunna fortsätta ses som en attraktiv arbetsplats behövs det 

rekryteras och öka möjligheten att behålla kvalificerad samt kompetent personal. Trivsel är 

en viktig faktor i detta avseende och ett starkt ledarskap har identifierats som en betydande 

faktor för att utveckla och upprätthålla arbetstillfredsställelse inom äldreomsorgen (Havig, 

Skogstad, Veenstra & Romøren, 2011). En tidigare studie av Räikkönen, Marja-Leena Perälä 

och Kahanpää (2007) visar att faktorer som tillräcklig bemanning samt stöd är betydelsefulla 

faktorer för vårdpersonalens välbefinnande och för vårdkvaliten inom äldreomsorgen. 

Kvalitén på vården var starkt relaterat till välbefinnande och trivsel bland personalen. 

Studien visade även att beaktande av personalens uppfattningar är viktigt att identifiera för 

att kunna förbättra personalens trivsel samt välbefinnande inom äldreomsorgen.   

 

1.4 Problemformulering 

Enligt Mcgilton, Tourangeau, Kavcic och Wodchis (2013) finns det en brist i forskning kring 

faktorer som kan påverka vårdpersonal till att stanna inom äldreomsorgen. Befolkningen 

åldras och efterfrågan på kvalificerad vårdpersonal växer. Det är därför betydelsefullt att 

undersöka vilka faktorer som kan påverka arbetsmiljön.  

 

Målsättningen med denna litteraturstudie är att redovisa en genomgång av det vetenskapliga 

kunskapsunderlaget som finns om hur vårdpersonalen upplever den psykosociala 

arbetsmiljön inom äldreomsorgen.  
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1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en litteraturöversikt belysa vårdpersonalens upplevda 

psykosociala arbetsmiljö inom äldreomsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

2. Metod och material 

 

2.1 Design 

Metoden som tillämpats är en litteraturöversikt.  En litteraturöversikt innebär att på ett 

strukturerat arbetssätt sammanställa tidigare forskning inom ett valt område för att skapa en 

uppfattning om vad som studerats, vilka metoder och teoretiska utgångspunkter som 

använts (Friberg, 2006).  

 

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen startades och genomfördes från januari till april månad 2015. Intentionen 

var att inkludera studier som var högst 10 år gamla, boende för äldre och helst gjorda i 

Europa. Få sökningar motsvarade syftet och sökningarna utökades till att vara högst 15 år 

gamla, med liknande boenden och utanför Europa.  

 
2.3 Kvalitetsgranskning  

För att kunna bedöma studiernas kvalité användes SBU:s granskningsmall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (Se bilaga 2). Studierna 

granskades kritiskt med hjälp av mallen och lästes först ett flertal gånger. Det utfördes av 

författarna på varsitt håll, oberoende av varandra. Bägge författarna diskuterade sedan och 

kom fram till en ömsesidig förståelse samt bedömning. Enbart studier som bedömdes vara 

av hög samt medel kvalité inkluderades i litteraturöversikten. Studier som bedömdes vara av 

låg kvalité exkluderades.  

2.4 Litteratursökning 

Vid sökning av vetenskapliga studier har databasen Cinahl och PubMed används. MeSH 

termerna som användes var: housing for elderly, nursing home, job satisfaction, 

environment och social work. Sökord i fritext som användes vid sökningen var work 

satisfaction och experiences. Avgränsningarna vid studiesökningen var published date, 

english language, peer reviewed, human och PDF full text.  Sökordet i fritext och MeSH-

termerna kombinerades med hjälp av söktermen ”AND” och ”OR”. Se tabell 1 för ytterligare 

beskrivning. Vid sökningarna framkom dubbletter som exkluderades. Två studier enligt 

Tabell 1 exkluderades efter granskning med granskningsmall och detta på grund av att de 
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inte uppfyllde kraven på inklusionskriterierna. Studierna bedömdes vara av låg kvalité. 

Studier hittades även via andra studiers referenser och dessa redovisas inte i tabellen. 

 

*Antal exkluderade efter lästa titlar, **antal exkluderade efter lästa abstrakt, ***antal exkluderade 

efter genomgång av hela studien, ****antal exkluderade efter granskning med granskningsmall 

 



 9 

För att underlätta sökandet efter studier som motsvarade litteraturöversiktens syfte så 

användes tabell 2 och tabell 3 enligt SBU (2014).  

 

Tabell 2. SPICE-modell för strukturering av litteratursökning utifrån frågeställningen 

Setting 
(sammanhang) 

Perspective 
(perspektiv) 
 

Intervention/ 
Interest 
(intervention) 

Comparison 
(jämförelse) 
 

Evaluation 
(utvärdering) 

Var? 

 
Kontexten i studien, 
exempelvis 
en kultur, ett 
sjukvårdssystem 
eller ett område 
 

För vem? 
 
Det perspektiv som 
uppvisas genom olika 
värderingar eller 
attityder 
 

Vad? 
 
Det fenomen som 
studeras 
 

Något annat? 
 
Jämförelse 
(alla studier 
har inte en 
jämförande 
komponent) 
 

Vilket resultat? 
 
Utvärdering 
som innefattar 
både process 
och resultatutvärdering 
 

 

Tabell 3. Frågeställning enligt SPICE-modell 

Frågeställning: Hur upplever vårdpersonalen den psykosociala arbetsmiljön inom 

äldreomsorgen? 

S P I C E 

Äldreomsorgen Vårdpersonalen Psykosociala 
arbetsmiljön 

Inte tillämpbart Upplevelse av 
psykosocial arbetsmiljö 

 

 

2.5 Urval 

Litteraturöversikten inkluderar studier som beskriver vårdpersonalens upplevda 

psykosociala arbetsmiljö inom äldreomsorgen. De är kvalitativa, skrivna på engelska eller 

svenska, innehåller abstrakt, full text, vetenskapligt granskade, de är observerade på 

människor och utförda under de senaste 15 åren. Litteraturöversikten exkluderar studier 

som är kvantitativa, är skrivna på annat språk än engelska eller svenska, beskriver 

upplevelser om den psykosociala arbetsmiljön men som inte är uttryckt av vårdpersonal som 

arbetar inom äldreomsorgen, saknar full text, saknar abstrakt, inte är observerade på 

människor, inte vetenskapligt granskade, äldre än 15 år samt studier som bedömdes vara av 

låg kvalitet enligt SBU:s granskningsmall (Bilaga 2). Med syftet som utgångspunkt 

inkluderades först titlar, därefter abstrakt och till slut gjordes det en djupare granskning på 

de studier som motsvarade syftet och inklusionskriterierna. Det kontrollerades att studierna 

var vetenskapligt granskade. I Figur 1 redovisas en översikt över hur litteratursökningen 

genomförts.  Totalt lästes 191 abstrakt och 160 abstrakt exkluderades (tabell 1). Totalt lästes 

31 artiklar i sin helhet. Slutresultatet (via databaser) av antal inkluderade artiklar före 

granskning var 11.  De övriga 13 inkluderade studier hittades via andra studiers 



 10 

referenslistor. Den vanligaste orsaken till exklusion av fulltextartiklar var att studierna inte 

redovisade vårdpersonalens upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön på äldreboende. 

För att få en överblick över handlingen enligt Friberg (2006) har studier jämförts och 

diskuteras efter omsorgsfull läsning ett fler tal gånger av bägge författarna. En 

kvalitetsgranskning gjordes på 24 studier med hjälp av SBU:s granskningsmall (Bilaga 2) och 

det blev slutligen 20 studier som inkluderades till resultatet. Utav de 20 studier som 

inkluderades var 13 av hög kvalitet och 7 av medel kvalitet (Figur 1). 

 

Figur 1. Flödesschema för litteratursökningen och granskningsprocessen 

 

2.6 Analys 

Analysen av studierna har genomförts med inspiration av Howell Major och Savin-Baden 

(SBU, 2014). Författarna lästa samtliga kvalitetsgranskade och inkluderade studier (Bilaga 1) 

på varsitt håll, oberoende av varandra. Studierna lästes igenom ett flertal gånger för att 

urskilja resultaten i form av teman. Dessa kunde vara koder, kategorier eller subkategorier. 
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Författarna redovisade sedan studiernas resultat för varandra för att tillsammans få en 

samlad bild över hela materialet. Därefter jämförde och diskuterade författarna fram 

gemensamma teman från alla inkluderade studier, detta för att uppnå konsensus. Dessa 

teman stämdes sedan av mot original text från studierna som handlade om temat och 

kondenseras sedan under utvecklandet av första nivåns teman. Alla första nivåns teman, 

som hade samma innebörd, reducerades ner till andra nivån teman. Viktiga mönster och 

samband bland andra nivåns teman tolkades och sammanfördes till övergripande tredje 

nivåns teman.  

 

Tabell 4. Exempel på hur första nivåns tema “Har svårt att hinna med arbetet ” har 

uttryckts i citat. 

Citat med 
specifikt fokus 

Strukturerat 
citat 

Kondenserat 
citat 

Syntes av citat Första nivåns 
tema 

“..limited time made 
it difficult to complete 
required tasks..the 
control over time was 
often reduced by 
interruptions..it`s all 
about keeping up and 
catching up..” 

I säger att tidsbristen 
gjorde det svårt att 
slutföra nödvändiga 
arbetsuppgifter..Kont
roll över tiden var 
oftast omöjligt på 
grund av avbrott..Det 
handlar om att hänga 
med och komma 
ikapp. 

I berättar att de 
upplever att det är 
svårt att hinna med 
sitt arbete på grund 
av tidsbristen och det 
var svårt att ha 
kontroll över tiden. 
De måste hela tiden 
arbeta för att komma 
ikapp. 

I noterar att det är 
svårt att hinna med 
alla arbetsuppgifter 
på grund av tidsbrist 
och att de hela tiden 
måste arbeta för att 
komma ikapp. 

Har svårt att hinna 
med arbetet.  

I=Informanten 

 

Tabell 5. Exempel på syntestabell för tredje nivåns tema “Otillfredsställelsens olika 

uttryck” 

 Tredje nivåns tema Andra nivåns tema Första nivåns tema Studier 

 
 
   Otillfredsställelsens  
   olika uttryck 

 
 
Frustration över sin 
arbetssituation 
 

 
● Har svårt att hinna 

med arbetet. 
 
 
 
 

● Strategier för att 
klara av en 
arbetsdag. 

(Blomberg et al., 2013), 
(Bowers et al., 2001), 
(Häggström et al., 2004), 
(Häggström et al., 2005), 
(McGilton et al., 2009), 
(Prentice et al., 2007), 
(Venturato et al., 2007). 
 
(McGilton et al., 2009), 
(Venturato et al., 2007). 

Studierna var av hög kvalitet samt medel kvalitet 
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Tabell 6. Första, andra och tredje nivåns teman som ett resultat av analysen 

Första nivåns tema Andra nivåns tema  Tredje nivåns tema                

Känner sig stolta över 

sitt arbete 

  

Känner en flexibilitet i 

arbetet 

  

Uppskattar kollegornas 

stöd och samarbete 

Upplevelsen av arbetets 

mångsidighet 

 

Samspelar i 

arbetsgruppen 

  

Samspelar med 

personal och ledning 

 Arbetstillfredsställelsens olika 

dimensioner 

Uppskattar mötet med 

de äldre 

  

Vill hjälpa andra med 

emotionella och sociala 

behov 

 

Upplevelsen av arbetsglädje 

 

Får bekräftelse för sitt 

arbete 

  

Kan påverka arbetet   

Känner sig otillräcklig   

Upplever brist på 

personal 

Hög arbetsbelastning  

Har svårt att hinna 

med arbetet 

 Otillfredsställelsens olika uttryck 

Skapar strategier för att 

klara av en arbetsdag 

Frustration över sin 

arbetssituation  

 

Upplever konsekvenser 

av höga krav 

  

Känner ett missnöje 

över organisationen 

och ledningen 

  

Saknar stöd från chef 

och arbetsledningen 

 

Besvikelse på ansvariga 

 

Är besviken på 

allmänheten 

  

Upplever missnöje på 

arbetsplatsen 

  

Vill påverka 

inriktningen på 

kompetensutveckling 

 

 

Behov av utveckling och 

bekräftelse 

 

 

Betydelse av utbildning och 

fortbildning 

Önskar få bekräftelse   

 

 

 

2. Etiska överväganden 

Författarna till arbetet har försökt förhålla sig öppna vid läsning av studierna för att kunna ta 

del av all befintligt kunskap kring området. Tillvägagångssättet för datainsamling har 

försökts redovisats korrekt och sanningsenligt. Granskning samt översättning av studiernas 

resultat gjordes med respekt gentemot forskarna och grundresultatet ändrades inte. 

Studiernas resultat granskades kritiskt och lästes ett flertal gånger av bägge författarna och 
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resultatet diskuterades fram till en ömsesidig förståelse. Det som även utfördes var att 

granska om studierna var etiskt godkända och om forskarna till studierna fört ett etiskt 

resonemang.  

 

 

3. Resultat  

 

Resultatet redovisar tredje nivåns teman, Arbetstillfredsställelsens olika dimensioner, 

Otillfredsställelsens olika uttryck, Betydelse av utbildning och fortbildning, med exempel 

från efterföljande andra nivåns teman samt första nivåns teman. 

 

 

3.1 Tredje nivåns tema: Arbetstillfredsställelsens olika dimensioner 

Det finns vetenskapligt stöd för att vårdpersonal som arbetar inom äldreomsorgen upplever 

en stolthet över att arbeta inom äldreomsorgen. Tillfredsställelsen ligger i att få skratta på 

arbetet, att hjälpa människor och att känna att de gör skillnad för någon. De lockas också av 

flexibiliteten i schemat när de kan påverka sina scheman och själva kunna byta pass utan att 

be chefer om lov och möjligheten till att arbeta fritt ger arbetsglädje och trivsel, vilket leder 

till att de stärks i sin yrkesroll. Att ta ett eget ansvar och kunna påverka sitt arbete gör att 

arbetet blir mer utmanade och spännande. 

 

 

3.1.1 Andra nivåns tema: Upplevelsen av arbetets mångsidighet 

Temat grundar sig på 13 olika studier, nio av hög kvalitet och fyra av medelhög kvalitet. En 

av dessa var från USA (Secrest, Iorio & Martz, 2005), tre från Australien (Venturato, Kellett 

& Windsor, 2007, Venturato, Kellett & Windsor, 2006, Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2003), 

sex från Sverige (Blomberg, James & Kihlgren, 2013, Häggström, Skovdahl, Fläckman, 

Larsson Kihlgren, & Kihlgren, 2005, Häggström, Engström, Wadensten, 2008, Häggström, 

Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren, & Kihlgren, 2004, Fläckman, Hansebo & Kihlgren, 

2009, Karlsson, Ekman och Fagerberg, 2008) och två från Kanada (Mcgilton, Bowers, 

Mckenzie-Green, Boscart & Brown, 2009, Prentice & Black, 2007, Jeonge & Keatinge, 2004). 

Deltagarna i samtliga studier (50 kvinnor, 2 män och 107 personer där kön inte har 

rapporterats) var mellan 18 och 64 år. För de personer där kön inte rapporterades saknades 

ålder på deltagarna. Förekommande analysmetoder i studierna var grundad teori (1), 

kvalitativ innehålls analys (3), fenomenologisk hermeneutik (3) fenomenologisk (1), 

hermeneutik (2) och interventionsstudie (1). Studiernas hela resultattext har utgjort grunden 
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för analysen och citaten som presenteras nedan används för att visa exempel på hur ett 

första nivåns tema är förankrat i originalstudien. 

 
Flera studier visar att personalen känner sig stolta över sitt arbete och tillfredsställda över att 

kunna hjälpa andra människor. Att uppmärksammas för sitt arbete ökar stoltheten men även 

att arbeta i en trygg organisation och se de äldre bli bra omhändertagna ger en professionell 

stolthet. Andra studier visar att de lockas av flexibiliteten i schemat och att de då har lättare 

att balansera hem och yrkesliv. Studier visar också på att arbeta fritt skapar arbetsglädje och 

gör att de trivs bättre på arbetet. Vilket gör att de utvecklas och stärks i sin yrkesroll.  

 

I två studier kommer det fram att arbetet blir mer givande när personalen delar med sig av 

sina erfarenheter, hjälper varandra och att arbetet underlättas om de kan lita på varandra. 

Studier visar även att känslan av samhörighet i arbetsgruppen är viktig vilket medför att 

personalen kan lätta på hjärtat och prata ut om hur arbetsdagen har varit med varandra. Det 

är även viktigt med bra samspel mellan ledning och vårdpersonalen för att tillsammans 

kunna effektivisera vården och behålla kvaliteten. Några studier visade på att personalen 

också kan känna att det ibland råder en fientlighet och rivalitet inom arbetsgruppen. De 

upplever att detta oftast sker mellan de olika yrkesgrupperna, sjuksköterska och 

undersköterska. Att ha ett gemensamt mål i arbetet kan ändra attityderna inom 

arbetsgruppen.  

 

Första nivåns teman 

 

3.1.1.1 Känner sig stolta över sitt arbete (Secrest et al., 2005, Venturato et al., 2007, 

Venturato et al., 2006) 

 

Personalen känner en professionell stolthet över att arbeta inom äldreomsorgen och för att 

kunna hjälpa andra människor. De känner extra stolthet när deras ansträngningar över att 

göra ett bra arbete uppmärksammas av de äldre eller av deras familjemedlemmar. De känner 

en stolthet över deras uppmärksamhet för detaljer i arbetet samt över hur viktigt de anser att 

arbetet är att ta hand om äldre människor. De uppgav att denna stolthet av att arbeta med 

äldre människor bland annat uppkommer av en trygg organisation samt att kunna se 

resultatet av att de äldre blir bra omhändertagna.    

 

“They took pride in what they did, their attention to detail and sense of importance to the 

residents” (Secrest et al, 2005). 
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“Expressed a sense of attachment and emotional investment in both their practice and the 

residents for whom they care viewed their role with a sense of both professional pride and 

personal satisfaction” (Venturato et al, 2006). 

 

3.1.1.2 Känner en flexibilitet i arbetet (Moyle et al., 2003, Prentice & Black, 2007) 

 

Personalen lockas också av flexibiliteten gällande schemat för att det ger en tillfredsställelse i 

arbetet. De känner en frihet i att själva kunna utarbeta sina scheman och att ha möjligheter 

att byta utan att behöva be om lov från högre instans. De känner att de lättare kan balansera 

hem och yrkesliv på det sättet. 

 

“In addition they sought employment in long-term care because of flexible work times that 

would fit personal and family needs” (Moyle et al., 2003). 

 

“ We are flexible with scheduling here, I´m full time but I don´t have to work 10 shifts and 

job share, so actually adds a lot to my flexibility” (Prentice & Black, 2007). 

 

3.1.1.3 Uppskattar kollegornas stöd och samarbete (Häggström et al., 2005, 

Häggström et al., 2004, Moyle et al., 2003, Prentice & Black, 2007)  

 

Personalen anser att deras arbete blir mer givande och mer utvecklande när personalen delar 

med sig av sina erfarenheter och hjälper varandra på arbetet. Det är viktigt att kunna lita och 

ge stöd till varandra vilket de anser leder till ökad glädje på arbetet och utan det skulle de 

inte känna samma arbetstillfredsställelse. De känner även sig trygga med varandra och kan 

reflektera och diskutera händelser vilket underlättar arbetet. De anser också att det är viktigt 

att tillåta att alla får ha sina egna mål och uppmuntra dem som var bättre på vissa uppgifter 

än vad andra är. Inse att många är duktiga på olika saker och dra nytta utav det. 

 

Tillfredsställelsen i arbetet ökar när de arbetar tillsammans som ett team. Trots svårigheter i 

arbetet känns inte problemen oöverstigliga om du arbetar i ett bra team med bra 

arbetskamrater. Personalen upplever att utan stöd och vänskap från kollegorna samt att de 

litar på varandra skulle detta arbete vara omöjligt att hantera. Det kollegiala stödet när det är 

svårt hjälper dig att kunna hantera svåra situationen. Arbetet underlättas också av att 

sjuksköterskan, som ledare, stödjer och litar på övrig personal. Att det finns en sjuksköterska 

som arbetar tillsammans med övrig vårdpersonal och är tillgänglig i samma hus och det går 

snabbt att komma i kontakt med dem så att de kan hjälpa till i akuta situationer ger ökad 

trygghet. 
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“Support from co-workers and the importance of being able to trust each other was a source 

of joy and several participants expressed that without the support they received from their 

colleagues the situation would be impossible” (Häggström et al., 2004). 

 

“The experience of worksatisfaction implied there is a mutual and tolerant atmosphere..they 

allowed each other to have different goals regarding care” (Häggström et al., 2005). 

 

“The majority of the staff declared that despite their demanding workload, there were many 

times and situations that led to a feeling of satisfaction. Support from co-workers and 

importance of being able to trust each other was a source of joy” (Häggström et al., 2004). 

 

3.1.1.4 Samspelar i arbetsgruppen (Blomberg et al., 2013, McGilton et al., 2009, 

Karlsson et al., 2008, Secrest et al., 2005, Häggström et al., 2008)  

 

Samspelet mellan sjuksköterskorna och den övriga vårdpersonalen innebar att de hjälpte 

varandra med arbetet och att de fick vara sjuksköterskans förlängda arm. Vilket är av största 

vikt då sjuksköterskor många gånger har svårt att vara på plats och se vad som händer. 

Sjuksköterskorna kände att de då fick en helhetssyn på sitt arbete. De anser också att det är 

viktigt att kunna sitta tillsammans och diskutera vad som hänt under dagen samt för att 

kunna prata igenom hur de ser på olika saker i en grupp. När personalen känner en känsla av 

samhörighet i arbetsgruppen, vilket är viktigt, så kan de lätta på hjärtat och prata ut om hur 

arbetsdagen har varit med varandra. Detta för att klara av att släppa arbetet och kunna åka 

hem. Personalen tycker att det är viktigt med bra kommunikation. De anser att det 

underlättar arbetet. En bra arbetsmiljö samt bra relation mellan kollegorna skapar bra 

kommunikation. Känslan av ömsesidighet var också viktigt, att de tillhörde samma 

arbetsgrupp och upplevelsen att de var lika värda. Det var också viktigt att sjuksköterskan 

delade med sig av sin kunskap vid till exempel planeringsdagar för att öka kunskapen i 

teamet.   

 

Några studier visade på att personalen också kan känna att det ibland råder en fientlighet 

och rivalitet inom arbetsgruppen. De upplever att detta oftast sker mellan yrkesgrupperna 

sjuksköterska och undersköterska. Undersköterskorna upplever att sjuksköterskorna ofta 

“tittar ner” på dem. Detta leder till dålig stämning i arbetsgruppen. Att ha ett gemensamt 

mål i arbetet kan ändra attityderna inom arbetsgruppen. Personalen anser också att det är 

viktigt att ha en större insikt i sin egen roll i arbetssituationen och att förstå att lösningen 

inte är att klaga muntligen utan att skaffa sig ett nytt sätt att förhålla sig till arbetet. Från en 
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passiv attityd till en mer aktiv attityd så ändras inställningen till att vilja åstadkomma något 

eller prova något nytt på arbetet. 

 

“As a nurse it´s really hard since we´re not there the whole time to see what´s going on, so 

we have to be able to work with the whole team too. Have a team sort of” (Blomberg et al, 

2013). 

 

“Some of the disrespect was related to hostility and come from co-workers...Everybody 

thinks,Well they`re just an NA(nurse assistant)” (Secrest et al., 2005). 

 

3.1.1.5 Samspelar med personal och ledning (Jeonge & Keatinge, 2004)  

 

Genom en samlad insats från både vårdpersonal och ledning kan de tillsammans 

effektivisera vården och behålla kvaliteten. Allt handlar om lagarbete ända från ledarstaben 

till vårdpersonalen på golvet. En ledning som ger en känsla av att personalen får känna sig 

bra på sitt arbete och som inte alltid ifrågasätter personalen. Att ha ett ”vi tänk” och vara 

tydliga i att ha gemensamma värderingar bland vårdpersonalen och mellan vårdpersonal och 

ledning. Att respektera varandras ståndpunkter och få personalen att känna att deras bidrag 

är viktiga för att uppfylla målen på äldreboendet och behandla alla som att de har lika värde.  

 

“It is at the stage now where we all respect each other´s positions a bit better” (Jeonge & 

Keatinge, 2004). 

 

“A lot of it is teamwork. You know the teamwork here is really good. Right up from the 

management to down (to staff) or from the nursing staff to the manager up. It is all pretty 

even” (Jeonge & Keatinge, 2004). 

 

 

3.1.2 Andra nivåns tema: Upplevelsen av arbetsglädje  

Temat grundar sig på 11 olika studier, sex av hög kvalitet och fem av medelhög kvalitet. Tre 

av dessa var från USA (Bowers, Lauring & Jacobson, 2001, Campbell, 2003, Secrest, Iorio & 

Martz, 2005), tre från Australien (Venturato, Kellett & Windsor, 2007, Venturato, Kellett & 

Windsor, 2006, Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2003), fem från Sverige (Blomberg, James & 

Kihlgren, 2013, Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren, & Kihlgren, 2005, 

Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren, & Kihlgren, 2004, Tunedal & Fagerberg, 

2001, Westin & Danielsson, 2006). Deltagarna i samtliga studier (17 kvinnor, 0 män, 1 med 

kvinnor och 143 personer där kön inte har rapporterats) var mellan 26 och 63 år. För de 
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personer där kön inte rapporterades saknades ålder på deltagarna. Förekommande 

analysmetoder i studierna var kvalitativ innehålls analys (3), grundad teori (1), 

fenomenologisk hermeneutik (2), fenomenologisk (1) och hermeneutik (3). Studiernas hela 

resultattext har utgjort grunden för analysen och citaten som presenteras nedan används för 

att visa exempel på hur ett första nivåns tema är förankrat i originalstudien. 

 

Två studier visar att arbetsglädje och trivsel kommer med ett kreativt arbete med möjligheter 

till frihet. De stärks i sin yrkesroll och arbetet känns mer spännande samt utvecklande om de 

får vara med att påverka och ta ett eget ansvar över hur arbetet ska läggas upp. Detta leder 

till att de hela tiden strävar efter att göra sitt bästa. Flera studier visade att det är viktigt att 

få regelbunden återkoppling på sitt arbete. Det uppskattas att få beröm och att kunna känna 

sig värd någonting. Både i det arbete som de utför och att få känna glädje och saknad från de 

äldre. De anser också att få ett tack eller en kram från de äldre ökar välbefinnandet på 

arbetsplatsen. 

 

Första nivåns teman 

 

3.1.2.1 Uppskattar mötet med de äldre (Westin & Danielsson, 2006, Moyle et al., 2003, 

Blomberg et al., 2013, Secrest et al., 2005, Venturato et al., 2007, Venturato et al., 2006) 

 

Mötet med de äldre påverkade sjuksköterskans vardag. Olika uttryck som till exempel glädje 

eller sorg påverkade sjuksköterskans känslor. Om de var uppmärksam i mötet med de äldre 

och kunde urskilja deras välbefinnande blev också sjuksköterskorna medvetna om deras 

personliga välbefinnande. De kände en glädje i att ha varit saknad av de som bodde på 

hemmet och att de blev glad över att träffas igen. De tyckte även att de påverkades av mötet 

med de äldre att det ger en positiv kick i sjuksköterskans arbete. Känslan att komma in till 

någon av dem och säga god morgon och få svaret att ”här kommer solen” påverkar en så 

positivt att du får en styrka att ge mer. Att få ett tack eller en kram gav också personalen ökat 

välbefinnande i arbetet. Att kunna använda sin kunskap och kunna se resultatet av det gav 

extra glädje i arbetet.   

 

“Yes, it makes me very happy when I meet a resident who is glad to see me and wondered 

where I have been” (Westin & Danielsson, 2006). 

 

3.1.2.2 Vill hjälpa andra med emotionella och sociala behov (Häggström et al., 

2005, Häggström et al., 2004, Bowers et al., 2001, Moyle et al., 2003, Blomberg et al., 2013) 
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Personalen uppgav att trots att arbetet oftast har en hög arbetsbelastning kände de att 

många situationer ledde till en känsla av tillfredsställelse. En sådan situation kan vara när de 

kan skratta tillsammans med de äldre och tillsammans med kollegorna. De anser att detta är 

några fördelar med deras arbete och att de många gånger har väldigt roligt. Men även att 

kunna hjälpa andra människor med sina emotionella och sociala behov. De anser att arbetet 

är givande, vilket gör att de känner att de gjort en skillnad för någon. De känner att de får 

lära sig något av att lyssna på de äldre och att det i sin tur även leder till en känsla av 

arbetstillfredsställelse.  

 

“Many moments of humour and joy that they had together with the residents and the 

working team is described as an extra added benefit” (Häggström et al., 2004). 

 

“The caregivers at the nursing home maintained that despite the demanding work situation, 

there were many moments and situations where the content and the deeper meaning of work 

satisfaction had been felt” (Häggström et al., 2005). 

 

“Most nurses said that they found their job satisfaction primarily in interacting with and 

relating to residents, believing that these interactions allowed them to address the residents 

emotional and social needs” (Bowers et al., 2001). 

 

3.1.2.3 Får bekräftelse för sitt arbete (Campbell, 2003) 

 

Undersköterskorna kände sig uppskattade när de fick bekräftelse och tacksamhet för det 

arbete de gjorde. De kände att det var viktigt för dem att få regelbunden återkoppling från 

sjuksköterskorna. De upplevde att om de inte får ett tack eller får veta att de gjort ett bra 

arbete så får de en känsla av att de inte är värd någonting. Att känna sig uppskattad 

påverkade arbetet och att få beröm uppskattades högt. 

 

“I do feel privileged beacuse they trust me enough that I can work with them (RN-Registered 

Nurses) every day and that they trust my opinions and views” (Campbell, 2003). 

 

3.1.2.4 Kan påverka arbetet (Tunedal & Fagerberg, 2001, Häggström et al., 2005)  

 

Personalen anser att genom att ha möjligheten att arbeta fritt ger kreativitet och detta i sin 

tur skapar arbetsglädje och trivsel.  Det leder också till utveckling vilket personalen tycker 

gör dem starkare i sin yrkesroll. Att kunna vara med och påverka innebär att de tar mer 
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ansvar och arbetet blir då mer spännande och utmanande. De uppger att de själva kan 

påverka sitt arbete och det handlar om att alltid strävar efter att göra sitt bästa. 

 

“Möjligheten att arbeta fritt ger kreativitet, sjuksköterskan får skapa själv vilket ger 

arbetsglädje och trivsel” (Tunedal & Fagerberg, 2001). 

 

 

3.2 Tredje nivåns tema: Otillfredsställelsens olika uttryck 

Det finns vetenskapligt stöd för att vårdpersonal som arbetar inom äldreomsorgen upplever 

hög arbetsbelastning i form av höga krav, stress, känsla av hopplöshet och tidsbrist. 

Personalen upplever bland annat att stressen på grund av tidsbristen och saknaden av 

resurser leder till rädsla över att begå misstag. 

 

 

3.2.1 Andra nivåns tema: Hög arbetsbelastning 

Temat grundar sig på åtta olika studier, sju av hög kvalitet och en av medelhög kvalitet. Fem 

av dessa var från Sverige (Blomberg, James & Kihlgren, 2013, Westin & Danielsson, 2006, 

Karlsson, Ekman, & Fagerberg, 2009, Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren, & 

Kihlgren, 2005, Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren, & Kihlgren, 2004), en 

från USA (Secrest, Iorio & Martz, 2005) och två från Australien (Venturato, Kellett & 

Windsor, 2007, Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2003). Deltagarna i samtliga studier (29 

kvinnor, 1 man och 85 personer där kön inte har rapporterats) var mellan 26 och 63 år. För 

de personer där kön inte rapporterades saknades ålder på deltagarna. Förekommande 

analysmetoder i studierna var kvalitativ innehålls analys (2), fenomenologisk hermeneutik 

(2), fenomenologisk (1) och hermeneutik (2). Studiernas hela resultattext har utgjort 

grunden för analysen och citaten som presenteras nedan används för att visa exempel på hur 

ett första nivåns tema är förankrat i originalstudien. 

 

Flera studier visar att en känsla av otillräcklighet gör att personalen blir ofokuserade i sitt 

arbete vilket gör dem frånvarande och de glömmer saker eftersom de måste hålla reda på 

flera saker samtidigt. Detta gör att de känner sig stressade och gör att mötena med de äldre 

kan kännas meningslösa. I många studier tas det upp att brist på personal är en bidragande 

orsak till ökad stress och att det leder till att personalen är rädda för att göra misstag som 

kan skada de äldre. Studier visar att personalen framförallt upplever att helger och kvällar är 

mest stressande. 
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Första nivåns teman 

 

3.2.1.1 Känner sig otillräcklig (Venturato et al., 2007, Häggström et al., 2005, 

Häggström et al., 2004, Westin & Danielsson, 2006)  

 

Personalen upplever att stressen och känslan av otillräcklighet leder till att de glömmer 

saker, blir ofokuserade och frånvarande i sitt arbete mot de äldre.  De måste hela tiden klara 

av att komma ihåg flera saker samtidigt vilket leder till ökad stress. Framförallt på kvällar 

och helger kunde personalen känna sig så stressad att mötena med de äldre kändes 

meningslösa. Det beror på att de inte hinner hjälpa och umgås med de äldre så som de skulle 

vilja.  

 

“The caregivers experience of stress and insufficiency was manifested in several different 

situations as the caregivers forgot things, became unfocused and distant both in their work 

and in their behaviour towards the residents” (Häggström et al., 2004). 

 

3.2.1.2 Upplever brist på personal (Blomberg et al., 2013, Häggström et al., 2005, 

Häggström et al., 2004, Karlsson et al., 2009, Moyle et al., 2003, Secrest et al., 2005) 

 

En bidragande orsak till ökad stress och tidsbrist på arbetet är saknaden av resurser. De 

upplever att helgerna är mest stressande och att det är då det oftast är för lite personal på 

plats. Deras rutiner i arbetet blev då svåra att följa och de kunde inte utföra de 

arbetsuppgifter som de ansåg var mest viktiga. Personalen upplever också att stressen på 

grund av brist på resurser leder till att personalen är rädda för att göra misstag som kan 

skada de äldre och att det leder till brist på kontroll över sitt arbete. 

 

“Because of lack of time, the RNs experienced stress. They were afraid of making mistakes 

that could harm the old person” (Karlsson et al., 2009). 

 

“Staffing shortages often contributed- short staffing meant the routines were disrupted, and 

they could not attend to many things they thought important, often `the little things.`” 

(Secrest et al., 2005). 

 

 

3.2.2 Andra nivåns tema: Frustration över sin arbetssituation 

Temat grundar sig på 11 olika studier, åtta av hög kvalitet och tre av medelhög kvalitet. Sju av 

dessa var från Sverige (Blomberg, James & Kihlgren, 2013, Fläckman, Fagerberg, 
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Häggström, Kihlgren & Kihlgren, 2007, Häggström & Bruhn, 2009, Häggström, Skovdahl, 

Fläckman, Larsson Kihlgren, & Kihlgren, 2005, Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson 

Kihlgren, & Kihlgren, 2004, Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009, Westin & Danielsson, 

2006), en från Australien (Venturato, Kellett & Windsor, 2007), en från USA (Bowers, 

Lauring, & Jacobson, 2001) och två från Kanada (Mcgilton, Bowers, Mckenzie-Green, 

Boscart & Brown, 2009, Prentice & Black, 2007). Deltagarna i samtliga studier (52 kvinnor, 

2 män samt 97 personer där kön inte har rapporterats) var mellan 23 och 64 år. För de 

personer där kön inte rapporterades saknades ålder på deltagarna. Förekommande 

analysmetoder i studierna var kvalitativ innehålls analys (3), grundad teori (2), 

fenomenologisk hermeneutik (2) och hermeneutik (2). Studiernas hela resultattext har 

utgjort grunden för analysen och citaten som presenteras nedan används för att visa exempel 

på hur ett första nivåns tema är förankrat i originalstudien. 

 

Flera av studierna visar att sjuksköterskans roll har ändrats och att de har fått mer ansvar. 

Tyvärr så har det ökade ansvaret lett till en ökad arbetsbelastning och en ökad övertid, som i 

många fall är obetald. Detta för att hinna med de krav som ställs på sina arbetsuppgifter. 

Flera andra studier visar att sjuksköterskorna är tvungna att delegera arbetsuppgifter till 

annan personal som egentligen inte har befogenheter till arbetsuppgifterna men som ändå 

måste utföra dem för att klara de krav som ställs. Sjuksköterskorna känner att de inte hinner 

med att både klara av omvårdnad och pappersarbete. De känner sig utarbetade. Tre av 

studierna visar att personalen måste organisera sin arbetsdag och att de måste prioritera rätt 

och förstå vad som är viktigast för att få tiden att räcka till vilket leder till att vissa 

arbetsuppgifter prioriteras bort. De blir även avbrutna i sitt arbete vilket gör att det kan bli 

svårt att hinna ikapp. Flera studier visar också att det inte längre finns tid att prata med de 

boende vilket leder till en känsla av svek, frustration och skuldkänslor. Många studier 

påvisar att underbemanning leder till ökade krav vilket i sin tur leder till frustration. Då 

kraven är höga så känner de sig osäkra på om de kommer att kunna fortsätta må bra på 

arbetet. Personalen känner ofta att de inte gör klart sitt arbete och att de har en känsla av att 

de skulle kunna göra bättre men trots detta så verkar inte personalen vilja ge upp.  

 

Första nivåns teman 

 

3.2.2.1 Har svårt att hinna med arbetet (Bowers et al., 2001, Venturato et al., 2007, 

Häggström et al., 2004, Häggström et al., 2005, Prentice & Black, 2007, McGilton et al., 

2009, Blomberg et al., 2013) 
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Personalen uppger att sjuksköterskans roll har ändrats och att de har fått mer ansvar. Det 

ökade ansvaret leder till ökad arbetsbelastning och mycket obetald övertid. Detta eftersom 

de inte hinner med sitt arbete på utsatt arbetstid. De kände krav på sig själva att vilja hinna 

med och kunna utföra alla arbetsuppgifter. De kände sig överväldigad av denna arbetsbörda 

och att de var tvungna att sänka sina normer och mål för att kunna klara av sitt arbete. Att 

inte hinna med sina arbetsuppgifter har lett till att de även upplever utsatthet eftersom de 

förlitar vården på annan personal och måste lita på att någon annan tar på sig detta ansvar. 

De känner en känsla av att vara utarbetad. De anser att de inte kan uppfylla de krav som 

krävs för att ge en god och säker vård. 

 

Personalen känner också att tiden inte räcker till men vissa uppgifter går inte att skjuta upp 

utan måste utföras på en gång trots tidsbrist. De måste hela tiden omorganisera sin 

arbetsdag och prioritera bort vissa arbetsuppgifter. De uppger att det är viktigt att prioritera 

rätt och förstå vilka arbetsuppgifter som är viktigast, för tiden att hinna med allt finns inte. 

De uppger också att det oftast blir de boende som blir lidandes av detta eftersom det är oftast 

tiden med dem som prioriteras bort. Det är också ofta som personalen känner att de blir 

avbrutna i sitt arbete och det är orsaken till att tiden rinner i väg. De anser att i deras arbete 

handlar det om att hänga med och komma ikapp. De måste återuppta kontrollen oavsett 

situation. De anser också att den ständiga tidsbristen gör att effektiviteten i vården fallerar. 

 

“Along with the redesign of RNs roles in long-term aged care and the increase in 

responsibility, participants noted a resultant increase in their workload” (Venturato et al., 

2007).  

 

“limited time made it difficult to complete required tasks..their control over time was often 

reduced by interruptions..it`s all about keeping up and catching up” (Bowers et al., 2001). 

 

3.2.2.2 Skapar strategier för att klara av en arbetsdag (Venturato et al., 2007, 

McGilton et al., 2009) 

 

Många gånger för att klara av den ökade arbetsbelastningen blev sjuksköterskorna tvungna 

att delegera arbetsuppgifter till personal som inte har befogenhet att utföra detta men de 

menar att de måste göra så för att klara av de krav som ställs. De anser också att det är 

viktigt att tänka på att de har öppet 24 timmar, dygnet runt. Oavslutade arbetsuppgifter kan 

lämnas över till personalen som arbetar efter. De anser att det är viktigt att försöka lägga upp 

en plan för arbetsuppgifterna innan de kommer till arbetet samt att komma in tidigare till 

arbetet för att kunna hinna med allt. Det kunde även hända att de stannade kvar trots att de 
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hade slutat samt även kom in och arbetade på lediga dagar. De uppgav att för att klara av en 

arbetsdag och alla dessa krav är de tvungna att välja mellan åtta timmar av omvårdnad eller 

åtta timmar av pappersarbete. De uppger att de inte hinner med bägge delarna. Det är dessa 

gånger som de känner att de måste komma in på lediga dagar för att kunna slutföra arbetet. 

Personalen tycker också att det är viktigt att vara inställd på vad som helst kan hända innan 

en arbetsdag börjar. De uppger att ingen dag är den andra sig lik.  

 

“There was growing recognition that in order to manage increasing workloads, RNs are 

required to delegate traditional nursing duties, often to unregulated staff, and more fully 

utilize the range of resources available in their facilities in order to meet the demands placed 

on them as a result of  aged care reforms” (Venturato et al., 2007). 

 

3.2.2.3 Upplever konsekvenser av höga krav (Bowers et al., 2001, McGilton et al., 

2009, Prentice & Black, 2007, Fläckman et al., 2007, Häggström & Bruhn, 2009, Häggström 

at al., 2004, Venturato et al., 2007, Karlsson et al., 2009) 

 

De anser att de ökade kraven oftast beror på underbemanning och detta gör personalen 

frustrerad och sjuksköterskorna uppgav att de ibland känner att sjuksköterskelicensen ligger 

i farozonen. De känner sig osäkra över om de kommer att kunna fortsätta att må bra på 

arbetet i framtiden på grund av de höga kraven som finns. De känner att arbetstakten kan 

vara hektisk och de har insett att viljan att ge en god vård inte kan uppfyllas. Det finns inte 

ens tid längre för att kunna prata med de äldre. Det leder till skuldkänslor, känsla av svek 

och till frustation. De känner även ångest över vad som kan hända när de blir tvungna att 

lämna de äldre utan någon tillsyn på grund av brist på tid. Trotts detta visar studier på att 

personalen inte vill ge upp. Andra studier visar på att personalen ofta känner att de bara 

utför halva sitt arbete och har hela tiden en känsla av att de skulle kunna göra bättre. Ibland 

anmäler de sig sjuka på grund av influensa men att det egentligen är för utmattning. Känslan 

av att vilja lämna avdelningen ökar och många kan tänka sig att gå i förtidspension.  

 

“There is not even time to talk to residents anymore” (Venturato et al., 2007). 

 

“The reduction in the personnel and the work pace was hectic and even though they had 

come to realize their expectations of giving good care would not be fulfilled, they were not 

willing to give up” (Fläckman et al., 2007). 

 

 

 



 25 

3.2.3 Andra nivåns tema: Besvikelse på ansvariga 

Temat grundar sig på 11 olika studier, åtta av hög kvalitet och tre av medelhög kvalitet. Sju av 

dessa var från Sverige (Blomberg, James & Kihlgren, 2013, Fläckman, Hansebo & Kihlgren, 

2009, Fläckman, Fagerberg, Häggström, Kihlgren & Kihlgren, 2007, Häggström & Bruhn, 

2009, Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren, & Kihlgren, 2005, Häggström, 

Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren, & Kihlgren, 2004, Karlsson, Ekman & Fagerberg, 

2009, Tunedal & Fagerberg, 2001), tre från Australien (Moyle, Skinner, Rowe & Gork, 2003, 

Venturato, Kellett & Windsor, 2007, Venturato, Kellett & Windsor, 2006). Deltagarna i 

samtliga studier (41 kvinnor, 1 man samt 112 personer där kön inte har rapporterats) var 

mellan 18 och 64 år. För de personer där kön inte rapporterades saknades ålder på 

deltagarna. Förekommande analysmetoder i studierna var kvalitativ innehållsanalys (5), 

fenomenologisk hermeneutik (2) och hermeneutik (2). Studiernas hela resultattext har 

utgjort grunden för analysen och citaten som presenteras nedan används för att visa exempel 

på hur ett första nivåns tema är förankrat i originalstudien. 

 

Flera studier visar att det finns en känsla av att arbetet inom kommunen har en lägre status 

än arbetet inom landstinget. Känslan av diskriminering gör att personalen känner sig 

osynliga. De har också en känsla av att politikerna visar ett ointresse över dem som arbetar 

inom äldreomsorgen. Känslan av att stå ensamma med en arbetsledning som tar för givet att 

de ska vara flexibla, stödja kollegor som inte har tillräckligt med utbildning och dessutom 

sakna resurser gör att de har svårt att möta allas behov från olika håll. Några av studierna 

visar även att många känner sig besvikna på sin arbetssituation på grund av allmänheten 

uppfattning att deras arbete anses som oattraktivt med låga löner och låg status. Negativ 

uppmärksamhet i media leder till en känsla av att behöva försvara sitt arbete. Flera av 

studierna visar att den administrativa delen av arbetet ökar och att all dokumentation tar 

fokus från den tid de vill spendera med de äldre och ger en oro att vårdarbetet inte blir gjort, 

de saknar också det praktiska i arbetet. Detta leder till en trötthet och en brist på motivation 

som gör att tiden till det ”lilla extra” i omvårdnaden försvinner. Ett par av studierna visar att 

de ständiga ekonomiska nedskärningarna, överbelastningen och de låga lönerna ger känslor 

av uppgivenhet, ilska och osäkerhet. Studier visar även på att det är viktigt med en bra chef 

som stöttar personalen i sitt arbete och som regelbundet har kontakt med personalen. Några 

studier visar att personalen saknar stöd från arbetsledningen och att det ofta händer att 

personalen själva måste fatta besluten och de känner ofta att de arbetar ensamma.  
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Första nivåns teman 

 

3.2.3.1 Känner ett missnöje över organisationen och ledningen (Häggström et al., 

2005, Häggström et al., 2004, Karlsson et al., 2009, Venturato et al., 2007) 

 

Det finns ett missnöje mot kommunen som arbetsgivare eftersom de känner att de har sämre 

yrkesstatus i förhållande till de som är anställda av landstinget och har en känsla av att 

kommunen inte försöker att ändra på denna situation. De tror att detta kan bidra till att det 

kan bli svårt att rekrytera personal i framtiden. Personalen känner en ilska och en känsla av 

diskriminering. De upplever att de som arbetar inom äldreomsorgen faller mellan 

landstinget och kommunen, som att de inte existerar, utan är osynliga. 

De känner också ett missnöje över politikernas ointresse för de som arbetar inom 

äldreomsorgen. De känner svek över löften som inte blev av och som istället bidrog till 

budget nedskärningar. Personalen känner att de står i mitten av äldreomsorgens 

organisation och ansvarar för att möta allas behov från olika aktörer inom branschen. De 

tycker att de saknar kontrollen för att kunna möta detta ansvar. De känner att de står 

ensamma. De tycker att det är svårt att göra alla nöjda. För samtidigt som det saknas 

resurser behöver de stödja sina kollegor som inte har tillräckligt med utbildning för att 

kunna hantera vissa arbetsuppgifter och de måste även lyssna på vad chefen vill att de ska 

göra. Personalen känner också att arbetsledningen tar för givet att de ska vara flexibla i sitt 

arbete och att de kräver att personalen ska lösa svåra problem som egentligen inte är deras 

ansvar att lösa.  

 

“The narratives showed that the caregivers felt that they had low professional status in 

relation to those employed by the county council and that they were under stimulated. They 

also stated that their own municipality had not actively tried to change their situation” 

(Häggström et al., 2005). 

 

3.2.3.2 Saknar stöd från chef och arbetsledningen (Fläckman et al., 2009, Blomberg 

et al., 2013, Häggström et al., 2005, Häggström et al., 2004, Moyle et al., 2003) 

 

En bra chef som stöttar personalen i sitt arbete och som regelbundet har kontakt med sin 

personal har visats vara av stor vikt. Personalen ville ha en chef som förstod hur deras arbete 

fungerade, var närvarande, tar ansvar och kan hantera problem som kan förekomma. De 

ville ha en chef som har erfarenhet av äldreomsorg och som stod upp för vad de sa samt 

stöttade deras beslut. 
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Personalen har många förslag på hur saker kan förbättras på arbetsplatsen men de känner 

att ledningen inte är intresserad av deras åsikter. Detta bekräftas genom bristen på kontakt 

med personalen och avsaknaden av stöd. Personalen tar också upp att de känner sig svikna 

på grund av denna avsaknad av stöd från arbetsledningen. Det händer väldigt ofta att 

personalen själva måste fatta besluten och de känner ofta att de arbetar ensamma. Denna 

känsla av övergivenhet genom brist på stöd tog sig i uttryck i ilska, oro och nedstämdhet. 

 

“When it came to the management`s betrayal, a lack of support was the dominating feature. 

It happens very often that we, the employees on each floor have to make the decisions. We 

have to call in substitutes and we frequently work alone” (Häggström et al., 2004).  

 

“Our manager is really very good and praises us and think we´re doing a good job” 

(Fläckman et al., 2009). 

 

3.2.3.3 Är besviken på allmänheten (Häggström et al., 2005, Fläckman et al., 2007, 

Venturato et al., 2006) 

 

Många känner sig besvikna på sin arbetssituation, mycket på grund av allmänheten eftersom 

deras arbete oftast anses som oattraktivt med låga löner och låg status. Detta får dem att 

känna sig mindre värdefulla i jämförelse med andra samhällsmedlemmar. Personalen tycker 

att allmänheten inte förstår hur kunniga och kompetenta de är i sitt yrke. De tycker att deras 

yrke oftast smutskastas i media och de tycker att det mer ska skrivas om positiva händelser 

och inte alltid bara om negativa saker. Dessa negativa bilder som skapas får personalen att 

utveckla försvarsmekanismer och tvingar dem att försvara sitt dagliga arbete. Detta upplever 

de som en känsla av professionell isolering och en förlust av yrkesidentitet. 

 

“For many nurses, the propagation of these negative images was viewed as a reflection on 

their clinical ability and caring nature. This has led to many RNs developing defence 

mechanisms in relation to their daily practice” (Venturato et al., 2006). 

 

3.2.3.4 Upplever missnöje på arbetsplatsen (Blomberg et al., 2013, Fläckman et al., 

2007, Häggström et al., 2005, Häggström et al., 2004, Moyle et al., 2003, Venturato et al., 

2007, Tunedal & Fagerberg, 2001) 

 

En förändring med ökade administrativa uppgifter i arbetet och att deras roll på arbetet har 

ändrats till en mer chefroll anser de minskar deras tillfredsställelse på arbetet och de menar 

att det inte var detta de utbildade sig till. Dokumentationen tar bort personalen från direkt 
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vård och de känner en oro över att det vanliga vårdarbetet inte blir gjort. Det gör att 

personalen känner sig otillräcklig på arbetet och får dem att sakna de praktiska momenten i 

arbetet. Dokumentationen känns mer som ett problem än som något som förbättrar 

kvaliteten på vården. Personalen känner sig ibland även trött och vill inte gå till arbetet. De 

tror att tröttheten har sitt ursprung i brist på motivation, en känsla av att vara slitna och det 

existerar ingen möjlighet att kunna ha en dialog med ledningen rörande målen i arbetet. De 

tycker också att det är jobbigt att det här “lilla” extra i omvårdnaden försvinner, för lite extra 

tid med de äldre gav dem trivsel och en känsla av värde.  

 

Personalen känner också att även om de försöker att göra sitt bästa så leder de ständiga 

ekonomiska nedskärningarna, den överväldigande arbetsbelastningen och deras låga löner 

till känslor av ilska. Oron över arbetssituationen skapar en osäkerhet bland personalen 

eftersom arbetet saknar kontinuitet samt att få höra om ännu fler budget nedskärningar vid 

nästa personalmöte leder till ytterligare känslor av uppgivenhet. Dessa 

organisationsförändringar och neddragningar anser de påverkar vården och 

arbetstillfredsställelsen hos personal inom äldreomsorgen negativt. 

 

“The role has changed a lot..its become more of a managerial role. I spend more time on 

paperwork and the management side of the job..I miss the clinical aspects..I derived a lot of 

satisfaction from my work before.. You can`t go anymore and just be a nurse. You are no 

longer a nurse. In fact, you don`t nurse anymore. That`s the sad part...It`s not what I 

trained for” (Venturato et al., 2007). 

 

“Although everyone tried to do their best, the constant financial cut backs and overwhelming 

workload, led to feeling of anger about the whole situation...Learning of even more budget 

cuts at staff meetings is one example of the dejection that was experienced at the time” 

(Häggström et al., 2004). 

 

 

3.3 Tredje nivåns tema: Betydelse av utbildning och fortbildning 

Det finns vetenskapligt stöd för att vårdpersonalen anser att utbildning på arbetet är 

betydelse fullt för deras utveckling. Det är viktigt att få förkovra sig för att personalen ska få 

känna en större säkerhet och trygghet i arbetet. Chansen ökar då för att personalen stannar 

kvar på arbetet och möjligheter till att rekrytera personal ökar. Personalen bör dock själva 

bestämma över om de vill delta i kompetensutveckling och utbildning eller ej. Detta för att 

höja motivationen så att de som deltar tar till sig ny kunskap och använder sig av den. 
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Personal överlag känner ett missnöje när deras kompetens inte tillvaratas. De känner sig 

värdefulla när arbetsledningen lyssnar på dem och att de respekteras för sin kompetens. 

 

 

3.3.1 Andra nivåns tema: Behov av utveckling och bekräftelse 

Temat grundar sig på sex olika studier, fem av hög kvalitet och en av medelhög kvalitet. Fem 

av dessa var från Sverige (Fläckman, Fagerberg, Häggström, Kihlgren & Kihlgren, 2007, 

Häggström & Bruhn, 2009, Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009, Karlsson, Ekman & 

Fagerberg, 2008, Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren & Kihlgren, 2004) och 

en från Kanada (Prentice & Black, 2007). Deltagarna i samtliga studier (33 kvinnor, 0 män 

och 41 personer där kön inte har rapporterats) var mellan 33 och 63 år. För de personer där 

kön inte rapporterades saknades ålder på deltagarna. Förekommande analysmetoder i 

studierna var kvalitativ innehållsanalys (3) och fenomenologisk hermeneutik (2). Studiernas 

hela resultattext har utgjort grunden för analysen och citaten som presenteras nedan 

används för att visa exempel på hur ett första nivåns tema är förankrat i originalstudien. 

 

En studie visar att det är viktigt att personalen får vara med att påverka innehållet i 

utbildningarna. Två av studierna visar att det är viktigt att få utbildning inom de områden 

som de arbetar med, dels för att öka sina kunskaper men också för att få en trygghet och 

säkerhet i arbetet. Detta leder till att personal stannar kvar på arbetsplatserna och även att 

det är lättare att rekrytera personal. För att personal ska få gå utbildningar så krävs det 

extrapersonal som fyller upp luckorna. En studie visar att undersköterskorna tycker att det 

är viktigt att de får göra arbetsuppgifter som de är utbildade till och att de känner sig 

värdefulla när sjuksköterskorna litade på dem och ber om hjälp. Två andra studier visar att 

personalen överlag känner sig värdefulla när de blir lyssnade på och respekteras för deras 

kompetens. 

 

Första nivåns teman 

 

3.3.1.1 Vill påverka inriktningen på kompetensutveckling (Häggström & Bruhn, 

2009, Prentice & Black, 2007) 

 

Det är viktigt att personalen har den rätta motivationen till att delta i utbildning och 

kompetensutveckling. För de upplevde att om de inte har viljan och motivationen så har de 

inte heller möjlighet att ta till sig den nya kunskapen och kunna använda den. Möjligheten 

att påverka innehållet i en utbildning är också viktigt för motivation, delaktighet och 

uppföljning. Personalen själva bör få bestämma om de vill vara med att delta i 
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kompetensutveckling eller vidareutbildning eftersom alla inte har samma behov att delta. 

Motivationen eller tiden finns heller inte alltid för att vara med på utbildningar och 

kompetensutveckling. 

 

Det viktigaste är att de får utbildning i det de arbetar med inom äldreomsorgens 

arbetsområden, för att kunna hålla sig à jour med den ständiga utvecklingen inom arbetet 

för att kunna öka sina kunskaper. Utbildning på arbetet krävs också eftersom det är många 

som arbetar inom äldrevården som inte har någon grundutbildning. Chansen att kunna 

utbilda sig under arbetet öppnar även upp för att personal stannar på arbetsplatsen och att 

chansen att rekrytera ny personal ökar framförallt då arbetet har blivit svårare och mer 

krävande. Möjligheten till professionell utveckling leder till en ökad komfort, säkerhet och 

arbetstillfredsställelse. Några anser dock att utbildning på arbetstid kräver energi och att det 

tar tid ifrån arbetet samt att det behövs extra personal. 

 

“I don´t think it´s good when everyone always should go to the same programme. I think 

you should be able to choose if you want to take part or not “ (Häggström & Bruhn, 2009). 

 

“I´ve gone to dementia training in (location) which was two days, I just went to behaviour 

modification training, that was two days, so there are a lot of training opportunities, she´s 

(Director of Care) very positive about education so if it´s going to benefit the facility, she´ll 

send you, which is good” (Prentice & Black, 2007). 

 

“I feel that things like dementia training and such you don´t just need once. You need to be 

reminded all the time” (Häggström & Bruhn, 2009). 

 

3.3.1.2 Önskar få bekräftelse (Karlsson et al., 2008, Karlsson et al., 2009, Häggström et 

al., 2004) 

 

Undersköterskorna känner att det är av vikt att få använda sin kompetens och att 

sjuksköterskorna låter dem göra de arbetsuppgifter de har fått utbildning till som att ta 

blodprov och ge insulin. När sjuksköterskorna bad om deras hjälp och litade på deras 

kunnande blev det en bekräftelse på deras kompetens vilket gjorde att de i sin tur kände sig 

värdefulla på arbetet.  

 

Personalen uttrycker ett missnöje över arbetsledningen att deras yrkeskompetens inte tas 

tillvara på boendet och det har heller inte varit tillåtet att utvecklats. De känner sig värdefulla 

när arbetsledningen och organisationen lyssnar på dem. När arbetsledningen frågar om 
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deras råd och följer dessa så känner de att de respekteras som en betydelsefull person med 

kompetens.  

 

”I really think the RN should ask us when it comes to taking blood sample and use our skills” 

(Karlsson et al., 2008). 

 

“The RNs (Registered Nurses) experienced that they were respected as a person who 

valuable competence when the care manager asked for their opinion and followed their 

advice” (Karlsson et al., 2009). 

 

 

4. Metod- och resultatdiskussion 

 

4.1 Metoddiskussion 

 

4.1.1 Design 

Underlaget för denna litteraturöversikt har utgjorts av kvalitativa studier som handlar om 

vårdpersonalens upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Valet att 

undersöka kvalitativ forskning inom området var för att få en djupare förståelse för 

personalens subjektiva upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Kvantitativ forskning 

med enkätfrågor hade inte varit relevant utifrån studiens syfte då upplevelser kan vara svåra 

att beskriva utförligt utifrån enkäter. SBU (2014) tar upp detta att för att skapa en djupare 

förståelse för en persons subjektiva upplevelse av tillexempel livskvalitet, personers 

individuella upplevelser, erfarenheter, uppfattningar och handlingar kan det vara mer 

relevant att undersöka detta med kvalitativa forskningsmetoder. Detta för att förstå 

sammanhanget från personens synvinkel. 

 

4.1.2 Datainsamling  

Intentionen var att inkludera studier som var högst 10 år gamla och helst utförda i Europa. 

Få sökningar motsvarade syftet och därför utökades sökningarna till att vara högst 15 år 

gamla och utförda i men även utanför Europa. Därför kanske en del studier inte anses vara 

lika aktuella eftersom de utfärdades för 15 år sedan. Detta kan vara en svaghet i arbetet.  

 

4.1.3 Kvalitetsgranskning  

Arbetet har validerats genom att författarna tillsammans granskat, analyserat, diskuterat 

fram till ömsesidig förståelse samt sammanställt alla delar i litteraturöversikten. Studierna i 

resultatet granskades kritiskt med SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier 
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med kvalitativ forskningsmetodik (Bilaga 2) och endast studier som klassades medel och 

höga ingick i litteraturöversikten. Genom hela arbetet har syftet varit utgångspunkten och 

författarna har försökt att följa en röd tråd. Det som stärkt arbetet är att studierna kommer 

ifrån olika länder och det har gett författarna ett bredare perspektiv på personalens 

upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Eftersom de engelska 

vetenskapliga studierna inte är skrivna på författarnas modersmål så kan det ha lett till att 

text har feltolkats och det skulle kunna vara en svaghet i arbetet. För att minska eventuell 

feltolkning jämförde författarna resultaten med varandra för att se att de hade samma 

uppfattning om texten.  

 

4.1.4 Litteratursökning 

Sökorden som användes vid sökning efter studier i databaserna anser författarna vara 

relevanta gentemot syftet. Valet av andra sökord samt MeSH- termer skulle kunna lett till att 

författarna hade hittat fler studier inom det valda området. Sökningarna valdes att utföras i 

databaserna Cinahl och PubMed eftersom de kändes mest relevanta inom området. 

Författarna valde att utföra fler sökningar via Cinahl eftersom enligt SBU (2014) är det svårt 

att fånga individens subjektiva upplevelse, med utgångspunkt från hur individen själv 

uttrycker denna vid användande av PubMed. Författarna hade kunnat sökt i andra databaser 

och därmed kanske fått fler träffar samt använt sig av andra sökord. Vilket skulle kunna ha 

lett till fler studier som matchade syftet och då hade kanske resultatet varit annorlunda. För 

att sökandet efter studierna hela tiden skulle hålla sig inom syftet underlättades det genom 

användandet av SPICE modellen enligt SBU (2014). Detta ledde till att fokuset hela tiden var 

enligt syftet och det var lättare att kunna sortera bort studier som inte matchade 

inklusionskriterierna.  

 

4.1.5 Urval 

Författarna valde att öka begränsningen på antal år för att kunna få tillräckligt med studier. 

Eftersom det var många studier som var kvantitativa och exkluderades ur 

litteraturöversikten. De kvantitativa studierna som exkluderats har även de kunnat påvisa 

den psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Där finns mer forskning att ta del av. 

Dock presenteras några av dessa studier i arbetets resultatdiskussion. Mycket av den 

forskning som har kommit fram visar arbetsmiljön inom sjukhuset och hemsjukvården men 

författarna har valt att inrikta sig på äldreboenden. Svårigheter har visats sig vara att hitta 

likadana äldreboenden eftersom boendena inte ser likadana ut i alla länder men författarna 

har tolkat att boendena i studierna är snarlika och MeSH-termerna för äldreboende valdes 

noga ut.  
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4.1.6 Analys 

Analysmetoden som användes enligt inspiration av Howell Major och Savin-Baden (2014) 

anser författarna gav en breddning av resultatet och underlättade sammanställning av allt 

material som togs ur studiernas resultat. Det ledde även till en lättare förståelse för det 

resultat som författarna sammanställde och resultaten från studierna kombineras även för 

att på så vis kunna skapa ett nytt perspektiv eller synsätt.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att vårdpersonalen känner sig stolta över att arbeta inom äldreomsorgen 

och för att kunna hjälpa människor. Trots att arbetet oftast har en hög arbetsbelastning och 

där det råder en ökad personalbrist kände de att många situationer ledde till en känsla av 

tillfredsställelse. Personalen upplevde att de fick mindre tid med de äldre och att mer tid går 

åt till att dokumentera. Vilket ledde till frustration och en känsla av att de går miste om 

mycket i relationerna till de äldre. Höga krav och tidsbrist gör att personalen känner att de 

gör avkall på kvaliteten av vården och många arbetar övertid eller hoppar över raster för att 

hinna med allt arbete. Vikten av en bra arbetsledning och organisation framkom ur flera 

studier. Personalen anser också att kollegornas stöd är viktigt vilket skapar arbetsglädje. De 

upplever även att det är viktigt med utbildning för att kunna öka sina kunskaper och 

tillfredsställa utvecklingsbehoven.  

Krav  

Kraven inom äldreomsorgen växer hela tiden. Personalen upplever att kraven för att ge en 

god vård är för höga. Tidspressen och den ständiga underbemanningen medför ökad stress 

som medför att de inte kan ge en god vård. Rädslan för att begå misstag och känslan av att 

inte hinna med sina arbetsuppgifter hänger över dem hela tiden. De har ofta en känsla av att 

de skulle kunna göra bättre men de orkar helt enkelt inte och många gånger sjukanmäler de 

sig för att de är utmattade. En studie från Sverige redovisar att höga krav tillslut kan leda till 

utbrändhet. Deltagarna i studien valdes ut oberoende av yrke samt oberoende av vad de hade 

för relation mellan utbrändhet och psykosociala arbetsfaktorer. Analyserna visade att den 

riskgrupp som bedömdes vara i riskzon för att kunna drabbas av utbrändhet, var starkt 

relaterad till höga krav, låg kontroll, brist på socialt stöd och oense om värderingar på 

arbetsplatsen (Lindblom, Linton, Fedeli, Bryngelsson, 2006). En annan svensk studie 

rapporterade att personalen skattade hög grad av samvetsstress på grund av tidsbrist till att 

kunna ge den vård de boende behövde. Resultatet visade också att personalen som 

rapporterade att de uppfattade sitt samvete som en börda skattades ha högre poäng av 

utbrändhet, vilket mättes i känslomässig utmattning och personlighetsförändring (Åhlin, 

Ericson-Lidman, Eriksson, Norberg & Strandberg, 2013). Hög mental belastning kan 
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framkalla sjukdom om det samtidigt föreligger litet beslutsutrymme bekräftas även av 

Karaseks och Theorells krav-kontroll- stödmodell (Edling et al., 2010).  

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskans roll hade ändrats med tiden och att de hade 

fått mer ansvar. Stressen över de krav som ställs gjorde att de blev ofokuserade, jobbade 

över, att de delegerade ut jobb till personal som egentligen inte hade befogenhet att utföra 

jobbet. Stressen inför de höga kraven som förstärktes av bristen på personal gjorde att 

vården raserades. En Nederländsk studie styrker vårt resultat och visade att höga krav gav 

både fysiska och psykiska ogynnsamma effekter. Anställda som hade höga fysiska arbetskrav 

ledde till negativa effekter så som fysiska besvär och emotionell utmattning. Dessa negativa 

effekter kan motverkas om det finns tillräckligt med resurser under dessa arbetstillfällen. 

Detta understryker hur viktigt det är med särskilda resurser i vårdarbetet när de fysiska 

arbetskraven är för höga. Slutsatsen av studien visade även på att det är viktigt att inom 

äldreomsorgen i första hand satsa på att ha tillräckligt med resurser till de arbetskrav som 

ställs för att minska ohälsa och dåligt välbefinnande för de anställda (Van den Tooren & De 

Jonge, 2008). 

  

För höga krav med för lite kontroll ger en känsla av misslyckande och i vår studie framkom 

det av många informanter att de förmodligen inte kommer att fortsätta arbeta inom 

äldreomsorgen, trots att de älskar sitt jobb. De delgav att de höga kraven gav en känsla av att 

vara utarbetad samt att de var rädda för att detta skulle leda till misstag. Det har visats att 

när krav-kontroll- stödmodellen har använts i arbete med att förbättra den psykosociala 

miljön har den haft positiv effekt på exempelvis sjukfrånvaro och den upplevda hälsan. Idag 

införs krav-kontroll- stödmodellen på många arbetsplatser för att ge arbetstagarna större 

inflytande och utvecklingsmöjligheter samt förbättra det sociala stödet (Edling et al. 2010). 

Det visades även i en studie från Ungern där sjuksköterskors arbetsbelastning inom 

äldreomsorgen undersöktes. För att kunna mäta arbetsbelastningen användes bland annat 

Karasek och Theorells modell. Resultatet av studien visade att utvärderingen av arbetsmiljön 

korrelerade med stress på arbetet samt att stress på arbetet ökade i proportion till 

sjuksköterskornas missnöje över sin arbetsmiljö. Det visade även att de som bedömde sin 

arbetsmiljö som ogynnsam också hade en högre genomsnittlig arbetsstress. Enligt Karaseks 

och Theorells modell har arbetstagaren större frihet att fatta beslut samt med ökad 

motivation till att lära sig nya saker så ökar självkänslan och därmed prestationen (Bojtor, 

2003). En svensk studie tar upp situationer som ledde till stress som orsakats av dåligt 

samvete. Det var bland annat situationer där personalens olika krav i arbetet ledde till ökad 

samvetsstress. Personalen upplevde svårigheter med att balansera prioriteringar efter regler 
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och rekommendationer som verkade i strid med att kunna ge bäst omsorg (Ericson-Lidman, 

Norberg, Persson & Strandberg, 2013). 

 

 Kontroll  

Litteraturöversiktens resultat visar att personalen anser att det är viktigt att de får utbildning 

på arbetet för att kunna hålla sig uppdaterade inom sitt arbetsområde samt att kunna 

utvecklas inom yrket. Några studier visade dock att personalen uttrycker ett missnöje över 

arbetsledningen att deras yrkeskompetens inte tas tillvara på arbetet och det har heller inte 

varit tillåtet att utvecklas. Studier i vårt resultat visar även på att det finns personal som 

arbetar inom äldreomsorgen som inte har någon utbildning alls inom området. Detta leder 

till att säkerhet, trygghet och kontroll över arbetet rubbas. Det stärker även skälen till varför 

utbildning på arbetet är så viktigt och betydelsefullt. Det påvisas även i en studie utfärdad på 

ett äldreboende i Taiwan som undersökte sjuksköterskornas källor till arbetsrelaterad stress. 

Att de högsta medelvärdena för en källa till stress var att de känner en brist på kunskap och 

färdigheter för att kunna ta hand om de äldre. De saknade utbildning på arbetet för att 

kunna uppdatera sina kunskaper och färdigheter för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter 

(Li, Chen & Kuo, 2008). 

Det som också framkom av litteraturöversiktens resultat är att många har lockats till 

äldreomsorgen för att arbetsschemat är flexibelt vilket ger en tillfredsställelse i arbetet när de 

kan vara med och påverka, kontrollera och kunna styra sin arbetstid. Att ha allt ”under 

kontroll” underlättar arbetssituationen och gör tiden på arbetet blir roligare samt ger en 

större arbetstillfredsställelse. Ett gemensamt mål på arbetsplatsen underlättar, att arbeta i 

team och att dela med sig av kunskaper ökar känslan av att ha kontroll. Det framkom också 

att arbetet kändes mer spännande och roligt om det fanns möjlighet att vara med att påverka 

hur arbetet lades upp. Tidsbristen leder till en känsla av att inte ha kontroll. De vill kunna ha 

mer tid till de äldre men dokumentation och andra arbetsuppgifter gjorde att de inte hann. I 

ordet kontroll ligger vikten av att prioritera och organisera sin dag. Det är när personalen 

måste prioritera bort arbetsuppgifter som de ansåg var viktiga eller när de ständigt blev 

avbrutna som gjorde att de kände att de tappade kontrollen. I en svensk studie så framkom 

det att sjuksköterskorna behövs i den patientnära vården för att ha kontroll över 

vårdkvaliteten och att arbetsgivarna måste satsa på åtgärder för att sjuksköterskorna ska 

vilja stanna på arbetsplatsen. Det är viktigt med en arbetsmiljö där forskning, reflektion, 

teori och praktik vävs samman. Sjuksköterskor behöver utmaningar, stimulans och 

bekräftelse på att de gör ett bra jobb (Hallin, 2009). Enligt Karasek & Theorell (1990) så är 

kontroll en kombination av att kunna använda sin kompetens för att på ett bra sätt 

genomföra sina arbetsuppgifter och möjligheten att själv kunna ta viktiga beslut. Det finns 
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två aspekter som kallas arbetskontroll. Det är dels möjligheten till kompetens utbildning 

som i sin tur ger chans att ta kontroll över de händelser som sker i den anställdes 

arbetsmiljö. Och det är dels den påverkningsmöjligheten den anställde har över att ta viktiga 

beslut i hur arbetsuppgiften ska genomföras. Detta framkom även av resultatet av 

litteraturöversikten att utbildning och kompetensutveckling är viktigt på en arbetsplats för 

att personalen ska känna att de har kontroll över sitt arbete och på så sätt kunna vara 

starkare mot att drabbas av ohälsa. 

 

Stöd 

Personalen upplevde att tillfredsställelsen på arbetet är att kunna hjälpa människor och att 

arbeta tillsammans i ett bra team som stöttar varandra i svåra situationer. Även att kunna 

skratta tillsammans med kollegor och de äldre gav ökad tillfredsställelse. Det är lätt att 

förstå, att det är viktigt med glädje på en arbetsplats och att stöd från kollegor är av betydelse 

för en ökad arbetstillfredsställelse. Det är dock oroande att personalen upplevde att utan 

stödet från kollegorna skulle arbetet vara omöjligt att hantera. Resultatet visade också att det 

är viktigt att få regelbunden återkoppling på sitt arbete, bekräftelse från sjuksköterskorna till 

de som arbetar i närvården, men också stöd från ledning och omgivningen leder till att de 

känner sig nöjda med arbetet. I en studie från Kanada undersöktes vilken betydelse 

arbetsrelationer har för ökad arbetsglädje och för att kunna minska personalomsättningen 

inom äldreomsorgen. Resultatet visade bland annat att starka relationer inom arbetsgruppen 

har direkta effekter på ökad trivsel och sänkt omsättning (Tourangeau, Cranley, Spence 

Laschinger & Pachis, 2010). 

 

Vårt resultat visar även att personalen upplever en känsla av att deras arbete inom 

äldreomsorgen värderas lägre än andra yrken. De ska ta hand om de äldre, se till att de mår 

bra och får rätt omsorg och vård men deras arbete har låg status och de har en känsla av att 

vara osynliga. Stöd från ledningen gav dem en känsla av tillfredsställelse som fick dem att 

känna sig värdefull. Sjuksköterskor hade en känsla av att stå ensam när arbetsledningen 

hade sina krav på att personalen skulle vara flexibla och lösa problem som uppstod samtidigt 

som de skulle vara ett stöd för övrig personal och kollegor. Allmänhetens stöd beskrivs också 

som viktig. Personalen uppgav att de ibland behövde försvara sitt arbete på grund av att de 

fått negativ uppmärksamhet i media. Stöd och hjälp ifrån chef samt arbetskamrater kan 

minska risken för sjukdomar. Det visas tydligt i en studie från Sverige, att tydliga mål och att 

få beröm av chefen är viktigt (Lindberg, 2006). Liknande resultat visade en finsk studie att 

genom att ha ett bra stöd med tillåtande attityd kan vårdkvaliten bättre utvecklas 

(Räikkönen et al., 2007). Enligt Karasek och Theorell (1990) är det hela ganska enkelt; stöd 
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på arbetsplatsen, en bra interaktion mellan chef och personal leder till trivsel på 

arbetsplatsen. Socialt stöd fungerar som en buffert i stressiga situationer, påverkar hälsan 

långsiktigt och gör personalen mer produktiv. 

 

Resultatet visar tydligt på att vikten av stöd, hjälp från chef och arbetskamrater minskar 

risken för sjukdomar. Enligt Karasek och Theorell är det sociala nätverket som gör att ohälsa 

på arbetsplatsen minskar och att en dålig arbetsmiljö kan påskynda utveckling av sjukdomar 

(Edling et al., 2010). Ett socialt ömsesidigt stöd i en arbetsgrupp har en positiv effekt på 

hälsan på arbetsplatsen. Den kan även minska en negativ stress som kan uppstå. Stödet kan 

delas in i ett emotionellt stöd och ett instrumentellt stöd. Det instrumentella stödet innebär 

att de samarbetar i arbetsgruppen och att ha en vilja att hjälpa samt avlasta sina 

arbetskamrater. Medan det emotionella stödet handlar om känslan av att vara omtyckt och 

ha ett förtroende för sin omgivning. De menar även att det har en positiv effekt att ha en bra 

relation med sina patienter och att deras feedback är av stor betydelse (Karasek & Theorell, 

1990).  Detta framkom även i litteraturöversiktens resultat att personalens välbefinnande 

ökade när de fick uppskattning för sitt arbete av de boende och från arbetsledningen. 

 

 

4.3 Etisk diskussion kring resultatet  

I kvalitativ forskning som innefattar erfarenheter hos deltagaren behöver forskaren vara 

medveten om att de frågor som ställs kan väcka känslomässiga känslor och tankar. 

Forskaren ska därför försöka undvika risk, obehag och skada för individen. Forskaren ska så 

långt som det är möjligt skydda deltagaren. Det är viktigt att deltagarna får fullständig 

information om att studien är frivillig, får information om studiens innehåll och information 

om risker samt fördelar med studien. Det är vanligt att det är få deltagare som medverkar i 

kvalitativa studier och därför ska det undvikas att alltför detaljerad information om 

deltagarna tas med (Polit & Beck, 2012).  

 

I studierna som är av medelhög till hög kvalitet så har författarna inte hittat några etiska 

frågor som väcker funderingar. Vi anser att all insamling av data har skett med avsikt att 

skydda deltagarna och tycker att forskarna som utfärdat studierna mer eller mindre har följt 

det Polit och Beck (2012) tar upp som viktiga delar ur etiska aspekter kring kvalitativ 

forskning. 
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5.1 Konklusion och implikation för arbetsliv och hälsa 

Resultatet visar att många är stressade på sitt arbete inom äldreomsorgen. En bra ledning 

och organisation, utrymme för samverkan, en arbetsplanering med möjligheter till 

återhämtning och en möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling ger en större 

möjlighet till en sund och bra arbetsplats. De som arbetar inom äldreomsorgen gör sitt bästa 

för att boendena ska känna sig trygga och respekterade men detta med risk för deras egen 

hälsa på grund av till exempel dåligt samvete. Omprioriteringar bör göras för att minska 

personalomsättningen inom äldreomsorgen och fokus bör ligga på att se till att 

vårdpersonalen mår bra på arbetet. En bra arbetsmiljö ger en bra vård.  

 

Det behövs bättre förutsättningar för att personal ska kunna utföra sitt arbete utan att 

riskera sin hälsa. Det innebär att krav och resurser har en hälsosam balans. När kraven är 

större än resurserna blir stressen och arbetsbelastningen för hög hos personalen.  När 

personal inte får ut sina raster, de har mycket övertid, stor personalomsättning och hög 

sjukfrånvaro med stressrelaterade besvär och arbetsskador är det tecken på att 

arbetsbelastningen är för hög. Arbetsgivaren har ett ansvar att vara observant på signaler 

och tecken på för hög arbetsbelastning samt stress och ska då ha en utarbetad handlingsplan 

och ett systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2015). Vidare forskning inom 

detta skulle kunna vara vad som kan få vårdpersonal att vilja stanna kvar inom 

äldreomsorgen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna uppnå att krav samt 

resurser har en hälsosam balans. 
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Bilaga 1. Översikt av ingående studier 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Material 
Analys metod 

Deltagare Resultat Summering Studie-
kvalitet 
 

Bowers et al 
2001 
USA 

Grounded theory 
analys 
 
Teoretiskt urval 
Intervjuer 
 
Fältanteckningar 
 
Kvalitativ studie 

Sjuksköterskor 
(n=18). 
Deltagarnas 
erfarenhet inom 
äldreomsorgen 
varierade och 
deras arbetssätt 
var olika.  
 
Deltagarnas kön 
och ålder 
rapporteras inte.  

Resultatet ska bidra till 
en bättre förståelse för 
hur arbetsförhållandena 
och bemanningen 
påverkar 
sjuksköterskorna i 
äldreomsorgen.  
  
3 huvudkategorier: 
Minimera tiden för 
rutinuppgifter, Skapa ny 
tid när tiden inte räcker 
till, Byta arbetsansvar.  
 
8 subkategorier: 
Etablera och 
upprätthålla en rutin, 
Prioritera och 
omprioriteringar i 
arbetet, Arbeta fortare, 
Kombinera uppgifter, 
Ändra ordningen av 
uppgifter, Otillgänglig 
kommunikation, 
Omvandla bortkastad 
tid, Förhandla `faktiska 
tiden`.    

Under förhållanden 
med för lite tid och 
många avbrott, 
behövde 
sjuksköterskorna 
utveckla strategier för 
att hänga med och 
komma ikapp. Dessa 
strategier ingår för att 
minimera tid och klara 
av att göra nödvändiga 
uppgifter och 
omdefiniera 
arbetsuppgifter. 

Medel 
 
 

Blomberg et al 
2013 
Sverige 

Explorativ design med 
kvalitativt 
tillvägagångssätt  
 
Uppföljningsstudie 
2000, 2012 
 
öppna intervjuer 
 
Kvalitativ studie 

Sjuksköterskor 
Ålder 35-40 (år 
2000) alla 
kvinnor. Ålder 
36-58 (år 2012) 6 
kvinnor, 1 man 
alla med mer än 5 
års erfarenhet 

Resultatet visar på 
skillnader och likheter 
över tid hur deras 
arbete med äldre har för 
betydelse. 5 teman: 
Värdet på äldre 
personers behov, Värdet 
av vårdande tid, Värdet 
av vårdgivare arbete, 
Värdet av lagarbete, 
Värdet av ledningen. 
 

En sjuksköterskas 
avsikt att fortsätta att 
arbeta inom 
äldrevården kan 
grunda sig på deras syn 
på äldre människor och 
deras upplevelser av att 
kunna påverka vården. 
Att hantera denna 
kunskap kan vara en 
viktig faktor för att 
vända synen på att 
arbete inom 
äldreomsorgen ses som 
låg status, och den 
ökande omsättningen i 
dessa sjuksköterskor. 

Hög 

Campbell  
2003 
USA 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ studie 

Sjuksköterskor, 
undersköterskor 
och boenden 
(n=20) 
 
Kön och ålder på 
deltagarna 
rapporteras inte 

Egenmakt och 
maktlöshet. 5 Olika 
teman framkom på olika 
grupper. 
Undersköterskor: 
uppskattning, pålitlig, 
självförverkligande, 
relationsdilemma, 
ovälkommen. 
Sjuksköterskor: 
kamratskap, 
vårdkonflikt, samarbete, 
tvetydighet frustration 
vid delegering.  

Vikten av positiv 
kommunikation mellan 
sjuksköterskor, 
undersköterskor, 
ledning, boenden får 
inte underskattas. Man 
såg en skillnad mellan 
grupperna i 
kamratskap, teamwork 
och stöd. Frågan är hur 
man ska få gruppen 
som inte upplever de 
positiva att inse vikten 
av teamwork för att 
förbättra kvaliteten på 
arbetet och höja 
arbetstillfredsställelsen 

 

Medel 
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Fläckman et al 
2009 
Sverige 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Del av en longitudinell 
studie 
Intervjuer 
 
Kvalitativ studie 
 
 

Vårdpersonal, 
sjuksköterskor, 
undersköterskor 
och vårdare 
(n=11). 
Intervjuer gjordes 
vid 3 tillfällen 
under en 
tvåårsperiod. 
Ålder 18-64. 
Endast kvinnor. 

Upplevelser att arbeta 
inom äldrevården när 
omorganisation och hot 
om uppsägningar sker. 
Olika teman framkom 
under de olika 
intervjutillfällena. 
Första intervjun: Ha en 
professionell identitet 
och självförtroende, 
efter 12 månader: Att 
vara professionell i en 
hotande situation 
orsakad av någon 
annan. Efter 24 
månader: Kämpar för 
att anpassa sig till en 
förändrad arbetsmiljö 
som en person och som 
professionell. 

Hot om organisatorisk 
förändring och 
uppsägning ändrar 
vårdarnas 
arbetsvillkor. Från att 
ha en professionell 
identitet till att vara 
professionell i en 
hotfull situation som 
orsakats av någon 
“annan" gör att de 
måste "kämpa” för att 
anpassa sig till en 
förändrad arbetsmiljö. 
Minskat inflytande och 
sådant som personalen 
anser är viktigt för 
vårdtagarna, 
åsidosatts, vilket kan 
ha fått konsekvenser 
för kvaliteten i vården. 
 

Hög 

Fläckman et al 
2007 
Sverige 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Transkriberade 
semistrukturerade 
intervjuer 
 
Uppföljning av 
intervjuer och 
jämförelse efter 12 och 
24 månader  
 
 

Sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
(n=21) Ålder 35-
55, alla hade mer 
än 10 års 
erfarenhet av 
arbete med äldre. 
Kön på 
deltagarna 
rapporteras inte. 

Resultatet beskriver 

vårdgivarens 

arbetserfarenheter 

samtidigt som de fick 

utbildning och klinisk 

handledning under 2 år. 

 
2 huvudkategorier: 

Värdet av en 
vårdande miljö, Värdet 

av kunskap 

 
4 underkategorier: 

Upplevelser 
relaterade till 

arbetsuppgifter och 

förändringar, 

Erfarenheter 
relaterade till relationer, 

Upplevelser 
relaterade till de olika 

bakgrunderna, 

Erfarenheter relaterade 

till ökad kunskap. 

 

Personalen upplevde 

att relationer med de 

äldre, de anhöriga och 

andra vårdgivare 

fungerade som ett 

skyddsnät när 

svårigheter uppstod, 
och var en källa till 

vänskap samt gav 

mening i det dagliga 
livet. Det är viktigt att 

vårdgivarna lär känna, 

förstå och har kunskap 

om de äldre. För att 

kunna möta deras 

individuella behov och 

önskemål.  Ledningen 

behöver inse värdet av 
deras kunskap och 

kompetens samt stödja 

dem i den planerade 

vården av de äldre.  

 

Hög 

Häggström et 
al  
2009 
Sverige 
 

Deskriptiv design med 
kvalitativ ansats 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
 
Kvalitativ studie 
 

Vårdpersonal 
n=(12) 9 
sjuksköterskor, 3 
undersköterskor 
 
Ålder 33-63 
7-29 års 
erfarenhet av att 
arbeta med äldre 
 
Alla var kvinnor 
 

Resultatet visar att 
vårdgivare var positiva 
till att delta i utbildning 
och frågade efter 
utbildning, men att 
ledningen inte skapade 
möjligheteter att delta 
under arbetstid.  
Resultaten delades in i 
subkategorier och 
kategorier: Positiva 
kommentarer om 
utbildning på arbetstid 
och negativa 
kommentarer om 
utbildning på arbetstid. 
 
De positiva 
kommentarerna som 
uppstod under 

Alla vårdgivare var 
positiva till och frågade 
efter utbildning och 
kompetensutveckling 
och att detta är 
nödvändigt för att 
arbeta inom 
äldrevården. Det 
verkar dock vara viktigt 
att man får göra detta 
på arbetstid och att det 
både finns tid och 
personal för att man 
ska kunna få 
utbildning. 

Hög 
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intervjuerna: 
Tillfredsställelse med 
utbildning, motivation, 
möjligheter att påverka, 
valfrihet, ökade behov 
och attraktiva 
arbetsplatser. 
 
Negativa kommentarer: 
Tidsbrist, personalbrist, 
ålder, arbeta med 
datorer, ingen 
uppföljning.  

Häggström et 
al  
2008  
Sverige 
 

Deskriptiv design med 
kvalitativ ansats 
 
Interventionsstudie 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
 
Kvalitativ studie 

Sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
n=(14) 12 
sjuksköterskor, 2 
undersköterskor 
 
Ålder 24-62 år 
 
4-35 års 
erfarenhet av att 
arbeta med äldre 
 
Kön på 
deltagarna 
rapporteras inte 
 

Resultatet visar främst 
en förbättrad yrkesroll 
för vårdgivare, som 
beskrivs i följande 
teman: övergången från 
passivitet till aktivitet, 
övergången från att 
klaga till att förstå, 
övergången från 
förväntningar till 
frustration och 
övergången från att vara 
tyst att tala högt. 

För de som arbetar 
inom äldrevården så 
verkar det vara en bra 
form av klinisk 
handledning för att få 
medvetenhet i syfte att 
förbättra sin yrkesroll. 
Resultaten visade att 
en intervention ger 
möjligheter med fokus 
på egenmakt 
förbättrade 
sjuksköterskors och 
undersköterskors 
professionella roll i 
arbetet med äldre 
människor. Detta kan 
vara användbar 
information för chefer 
inom äldrevården. 

Hög 

Häggström et 
al  
2005 
Sverige 
 

Fenomenologisk 
hermeneutik ansats 
 
Kvasiexperimentell 
design 
 
Är en del av en större 
longitudinell studie 
 
Narrativa intervjuer 
 
Uppföljning av 
intervjuer utfördes 
efter 12 och 24 
månader 
 
Kvalitativ studie  
 
 

Sjuksköterskor 
(n=10) 
Majoriteten hade 
minst 10 års 
erfarenhet av 
omvårdnad, ålder 
35-55. 
 
Kön på 
deltagarna 
rapporteras inte. 
 

Resultaten från dessa 
berättelser illustrerade 
en förändring jämfört 
med resultaten från de 
första intervjuerna, när 
sjukhemmet hade 
öppnat. Detta uttrycktes 
i följande 3 teman: 
Erfarenhet av ett 
förändrat perspektiv, 
Erfarenhet av öppna 
dörrar och Erfarenhet 
av stängda dörrar.  

Studien visar på att 
sjuksköterskornas 
erfarenhet av 
arbetstillfredsställelse 
på arbetsplatsen hade 
ökat efter 
interventionen, 
bestående av: 
utbildning, support och 
övervakning. Den visar 
också att 
kommunikation och 
förståelse mellan 
ledning och personal 
hade ökat i takt med att 
vårdhemmet hade 
öppnat. 

Hög 

Häggström et 
al 
2004 
Sverige 
 

Fenomenologisk 
hermeneutik ansats 
 
 
Kvasiexperimentell 
design 
 
Är en del av en större 
longitudinell studie 
 
Narrativa intervjuer 
 
Uppföljning av 
intervjuer utfördes 

Sjuksköterskor 
(n=20) 
Majoriteten hade 
minst 10 års 
erfarenhet av 
omvårdnad, ålder 
35-55.  
 
Kön på 
deltagarna 
rapporteras inte. 

Sjuksköterskornas 
upplevelser av 
arbetstillfredsställelse 
och arbetets missnöje 
uttrycktes i fyra teman 
4 huvudkategorier: 
Erfarenhet av svek, 
Erfarenhet av att inte 
andras, Erfarenhet av 
otillräcklighet och 
Erfarenhet av 
arbetstillfredsställelse. 

Studien visar på en 
djupare förståelse av 
sjuksköterskornas 
upplevelse av 
arbetstillfredsställelse 
och missnöje på ett ny 
öppnat vårdhem för 
äldre. 
 

Hög 
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efter 12 och 24 
månader 
 
Kvalitativ studie  
 
 

Jeong  & 
Keatinge  
2004 
Australien 
 

Kvalitativ explorativ 
studie 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Dokumentgranskning 
 
 

Sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
n=(8)  
 
Kön och ålder på 
deltagarna 
rapporteras inte 

Studien fann att 
effekterna av politiska 
förändringar för 
sjuksköterskor och 
undersköterskors 
arbetssituation berodde 
på ledningens ledarskap 
och genomförda 
innovativa strategier för 
att möta kraven 
uppifrån. Ett teamtänk 
från ledning till 
personal på golvet 
underlättade 
ändringarna.  

Strukturerat arbete, 
prioriteringar, 
samarbete och 
kommunikation leder 
till en bättre 
arbetsmiljö och 
arbetstillfredsställelse.  

Medel 

Karlsson et al 
2009 
Sverige 

Latent kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Intervjuer 
 
Kvalitativ studie 
 

Sjuksköterskor 
(n=12 alla var 
kvinnor) Ålder 
42-57, 
erfarenheten av 
vårdyrket 
varierade mellan 
5 till 37 år och 
erfarenhet av att 
arbeta med äldre 
varierade mellan 
2 till 22 år. Alla 
arbetade dagpass.  

De sju teman som 
identifierades ingår 
både positiva och 
negativa aspekter av 
sjuksköterskornas 
erfarenheter. De 
två huvudteman 
handlade om känslan av 
att uppskattas samt 
känslan av att 
underskattas och den 
upplevda frustationen 
på arbetet. 

Studien visade på att 
sjuksköterskorna 
kände sig 
uppskattade och 
värdefull när de gav 
omvårdnad 
och kände ett 
förtroende samt stöd 
från andra. De 
upplevde en 
positiv arbetsmiljö när 
gränsen mellan det 
sociala och 
omvårdnaden var 
tydlig. De kände en 
frustation när 
de förväntades "vara 
överallt och veta allt" 
samtidigt som de 
kände sig osynliga och 
underskattade. 
 

Hög 

Karlsson et al. 
 2008 
Sverige 

Fenomenologisk 
hermeneutisk ansats 
 
Öppna intervjuer som 
bandades och 
transkriberades 
 
Kvalitativ studie 
 

Undersköterskor 
n=(10) 
mer än 2 års 
erfarenhet 
 
9 kvinnor, 1 man 
Ålder 29-56 år, 
arbetslivserfarenh
et mellan 2-24 år 
 

Resultatet visar att 
undersköterskorna har 
förväntningar på att 
sjuksköterskor alltid är 
tillgänglig att delta i 
vården, de förväntades 
även att de kunde ta 
beslut och att skapa 
trygghet. De ska både 
vara kapten i vården och 
samtidigt en 
arbetskamrat. 
  
 

När sjuksköterskorna 
inte uppfyller 
undersköterskornas 
förväntningar finns en 
risk för konflikter och 
därmed en osäkerhet i 
arbetet. 
 

Hög 

Mcgilton et al 
2009 
Kanada 
 

Grounded theory 
analys 
 
Intervjuer 
 
Kvalitativ studie 

Åtta 
äldreboenden 
valdes ut enligt 
inklusionskriterie
r och det var 
sjuksköterskor 
från varje boende 
som deltog(n=14) 
som uppfyllde 
dessa kriterium: 
(a) är 

Studien visar på hur 
sjuksköterskor i 
långtidsvården upplever 
sin arbetsroll. Teman 
som fångade upp detta 
var: Mot alla odds, ta sig 
igenom dagen, Att kliva 
in i arbetet, Ledande 
och stödjande oreglerad 
sjukvårdspersonal. 

Studien visar på att 
sjuksköterskorna 
upplever sitt arbete 
som mycket komplex 
och oförutsägbart. 
Sjuksköterskornas 
närvarande 
funktion i den 
komplexa, kaotiska 
miljön är att ständigt 
fungera som en adapter 

Hög 
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sjuksköterska, (b) 
som arbetar 
deltid (minst 
5 skift över 2 
veckor) eller 
arbetar heltid  (c) 
är villiga att ge 
informerat 
samtycke. Av 
deltagarna var 1 
man och resten 
kvinnor och 
åldern på 
deltagarna var 
mellan 23-64 år. 
 

för att dagen ska kunna 
klaras av.  

Moyle et al 
2003 
Australien 
 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Öppna gruppintervjuer 
som bandades och 
transkriberades 
 
 
Kvalitativ studie 

Sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
n=(27) 
14 sjuksköterskor 
(varav 5 med 
högre utbildning) 
13 
undersköterskor 
 
2 olika boenden i 
samma stad. 
Kön och ålder på 
deltagarna 
rapporteras inte. 
 

Resultatet visar att 
arbetstillfredsställelsen 
var relaterad till 
arbetsplatsen 
flexibilitet, 
arbetskamrater i 
teamet, miljö och 
hängivenhet. Missnöje 
var kopplat till att 
arbeta med 
okvalificerade eller 
olämpligt utbildad 
personal, mödosamma 
uppgifter som 
dokumentation, 
personalbrist, 
spänningar i 
arbetsgruppen och den 
ökande behov av att 
vara tillgängliga för 
övertid. 
 

Trots olika 
förväntningar, är det 
mycket 
tillfredsställande att 
arbeta inom 
äldrevården. Men 
ledningen måste införa 
strategier för att bygga 
bättre trivsel och 
rekrytera personal. 
Upplevelsen att de 
tillhör en grupp och att 
deras åsikter 
respekteras gör att 
arbetsmoralen ökar. 
 

Hög 

Prentice  & 
Black  
2007  
Kanada 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Fallstudie med 
djupintervjuer, 
semistrukturerad 
intervjuguide, 
intervjuer som 
bandades och 
transkriberades 
 
 
Kvalitativ studie 

Tre äldreboenden 
var med i studien 
och det var bara 
kvinnliga 
sjuksköterskor 
som deltog 
n=(9). 
 
 Alla hade minst 
10 års erfarenhet 
av äldrevården 
och har arbetat 
minst 1 år på 
något av de 3 
boenden. 
 
Ålder rapporteras 
inte. 

6 teman identifierades: 
val av jobb, jobb av 
bekvämlighet, omsorg 
för de boenden, 
stödjande omgivning, 
tung arbetsbörda och 
sjuksköterskans 
arbetsledarroll. 

För att få 
sjuksköterskor att 
stanna kvar inom 
äldreomsorgen så är 
organisationen av 
största vikt. En 
stödjande miljö med 
möjligheter till 
kompetensutveckling, 
bra och stödjande 
arbetskollegor, flexibla 
arbetsscheman bidrar 
till att sjuksköterskor 
stannar. Den vårdande 
relationen till de 
boenden och förmågan 
att göra en skillnad i 
deras liv bidrog också 
till att de stannade 
kvar. 
 

Medel 

Secrest et al 
2005 
USA 

Existentiell-
fenomenologisk ansats. 
 
Djupintervjuer 
 
Kvalitativ studie 

Fyra 
äldreboenden var 
med i studien och 
det var 
undersköterskor 
som deltog (n=11) 
Åldern var mellan 
26-59 och alla var 
kvinnor, 
erfarenhet i 
äldreomsorgen 

6 teman: Fientlighet, 
Respektlöshet, Brist på 
kontroll, Familj, 
Stolthet och Kontroll. 

Studien visade att 
innebörden av arbetet 
dök upp som en 
upplevelse av familj, 
stolthet och 
kontroll, trots en miljö 
fylld av fientlighet, 
respektlöshet och brist 
på kontroll. 

Hög 
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var mellan 2-40 
år. 

Tunedal & 
Fagerberg  
2001 
Sverige 
 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 
 
Delphi-metod 
 
Halvstrukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ studie 
 
 

Sjuksköterskor 
(n=6) Klinisk 
verksamma inom 
äldreomsorgen, 
ingen av 
deltagarna 
arbetar på samma 
ställe. Kön och 
ålder på 
deltagarna 
rapporteras inte.  

Resultatet presenteras i 
4 frågor: Fråga 1. Hur 
har dina tidigare 
erfarenheter förberett 
dig för ditt 
arbetet som 
sjuksköterska inom 
den kommunala 
äldreomsorgen? 
Fråga 2. Vilka 
möjligheter ser du 
i ditt arbete? 
Fråga 3. Vilka hinder 
ser du i ditt 
arbete? 
Fråga 4. Hur vill du att 
ditt arbete skall 
utformas? 

Studien visar på vilka 
förväntningar och krav 
som ställs på 
sjuksköterskan inom 
äldreomsorgen. Det 
visar också på vilka 
möjligheter till 
utveckling det finns för 
sjuksköterskan inom 
yrket.  

Medel 

Venturato et al 
2007 
Australien 
 

Hermeneutik 
tillvägagångssätt 
 
Djupintervjuer 
 
Kvalitativ studie 

Sjuksköterskor 
(n=14) Erfarenhet 
inom vården var 
mellan 5 och 30 
år och alla hade 
olika bakgrunder 
inom vården. 
Inklusionskriterie
r var att det 
krävdes att de 
hade minst 5 års 
erfarenhet av 
äldreomsorgen. 
Kön och ålder på 
deltagarna 
rapporteras inte. 

Analysen av 
intervjuerna skapade 3 
teman: Sökandet efter 
uppskattning, Hantera 
förändringar och 
Värderingar i praktiken: 
konflikter i omsorgen.  

Studien visar på 
konflikter mellan 
sjuksköterskans 
traditionella värde, roll 
och ansvar. 
Sjuksköterskorna 
kämpade för att behålla 
både deras praktiska 
roller och deras värde 
inom äldreomsorgen.  

Medel 

Venturato et al 
2006 
Australien 
 

Hermeneutik 
tillvägagångssätt  
 
Djupintervjuer 
 
Kvalitativ studie 

Sjuksköterskor 
(n=14).  
 
Erfarenhet inom 
vården var mellan 
5 och 30 år och 
alla hade olika 
bakgrunder inom 
vården.  
 
Kön och ålder på 
deltagarna 
rapporteras inte.   

Resultatet ska bidra till 
en ökad förståelse för 
sjuksköterskornas 
vardag och 
arbetstillfredsställelse 
inom äldrevården. Detta 
presenterades i  
2 teman: Känna sig 
uppskattad och Känna 
sig ouppskattad.   

Resultaten från denna 
studie tyder på att 
sjuksköterskor 
upplever negativa 
spänningar i sitt 
sökande efter att känna 
sig uppskattad i sitt 
arbete. Dessa 
spänningar beror på 
den professionella 
identiteten samt på 
politiska och sociala 
förhållanden.  

Medel 

Westin & 
Danielsson 
2006 
Sverige 

Hermeneutisk metod 
 
Intervjuer 
transkriberades och 
tolkades som en helhet 
 
Kvalitativ studie 
  
 
  
 

N=(14) 
Sjuksköterskor 
från 2 vårdhem 
 
Ålder 26-63 år 
arbetar 50-100% 
 
Erfarenhet inom 
vården var 3-26 
år 
 
Kön på 
deltagarna 
rapporteras inte 

4 teman: att vara 
närvarande, att vara 
avgörande, att vara 
otillräcklig, att vara 
medveten om 
möjligheter. 
Sedan hade studien 11 
underteman. 

Det är viktigt att ta 
hand om mötena 
mellan sjuksköterskor 
och de boende, goda 
möten ger en mening 
och en känsla av 
gemenskap med de 
boende. Dåliga möten 
känns otillräckliga och 
hämma 
sjuksköterskorna i sitt 
förhållande till de 
boende. För detta 
behövs fortlöpande 
utbildning för att förstå 
betydelsen av mötet, 
både för de äldre och 
för sin egen del. 

Hög 
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Kvantitativ:   Retrospektiv                   □         Prospektiv         □ 

                          Randomiserad                □         Kontrollerad      □ 

                          Intervention          □         Annan               □................................... 
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Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd…………… 

Beaktas: Könsskillnader?  Ja □   Nej □         Åldersaspekter?  Ja □ Nej □ 

  

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?                                        Ja            Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?                                                Ja             Nej    

Finns ett etiskt resonemang?                                                            Ja           Nej    

Urval relevant?                                                                                 Ja             Nej    

Är försökspersonerna väl beskrivna?                                                Ja             Nej    

Är metoden tydligt beskriven?                                                         Ja              Nej    

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?                             Ja              Nej    

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i                                       

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?                    Ja              Nej     

Kvantitativa studier 

Urval:   

              Förfarandet beskrivet            Ja □            Nej □ 

               Representativt                           Ja □           Nej □ 

              Kontext                                  Ja □            Nej □ 

Bortfall:   

              Analysen beskriven               Ja □            Nej □ 

              Storleken beskriven               Ja □            Nej □ 

              Interventionen beskriven            Ja □            Nej □ 
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Adekvat statistisk metod                      Ja □            Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………….. 

Etiskt resonemang                                 Ja □            Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida                       Ja □            Nej □ 

                            -reliabla                      Ja □            Nej □ 

Är resultatet generaliserbart?                Ja □            Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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