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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar de psykosociala arbetsvillkoren 
för personal inom äldreomsorg. Studien är en systematisk litteraturstudie som består av 14 
vetenskapliga artiklar som analyserats med inspiration av innehållsanalys. Studiens resultat 
visar på att samma faktorer kan agera som möjliggörare för positiva arbetsvillkoren eller riskera 
att bidra med negativa arbetsvillkor för personalen beroende på villkorens utformning och 
existens.  
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Abstract 
The aim of this study is to investigate which phenomena that effect the psychosocial working 
conditions in a promoting or in a inhibatory way among elderly care staff. The study is a 
systematic literature review based on previous research. The literature review consisted of 14 
scientific articles analysed with inspiration from a content analysis. The results shows that the 
same phenomena can act as inhibitory and promotion, depending on the design of the 
conditions. 
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1. Inledning 
Vård och omsorg är den bransch i Sverige där flest antal kvinnor är sjukskrivna. Arbete inom 
vård och omsorg kan innebära tunga lyft eller arbetsställningar som inte är ergonomiska, vilket 
skulle kunna utgöra orsaken till den höga sjukfrånvaron (Försäkringskassan, 2016). Inom 
äldreomsorgen är det dock på grund av organisatoriska och sociala orsaker som flest antal 
arbetare är sjukskrivna (Arbetsmiljöverket, 2017). Över hälften av alla sjukskrivningar av 
personal på såväl boenden som inom hemtjänst sker på grund av bristfälliga organisatoriska 
och sociala villkor. Sveriges regering anser att insatser behövs för att förbättra den sociala och 
organisatoriska arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket fick därför i uppdrag av 
regeringen att hösten 2017 genomföra en särskild tillsyn av arbetsmiljön med specifikt fokus 
på äldreomsorgens organisatoriska och sociala villkor, som även kallas psykosociala 
arbetsvillkor (Regeringskansliet, 2016). Undermåliga psykosociala arbetsvillkor inom 
äldreomsorgen är inte unikt för Sverige utan något som rapporterats från flera länder i 
västvärlden. En förbättring av de psykosociala arbetsvillkoren för personal inom äldreomsorgen 
är angeläget utifrån flera olika perspektiv. Ur ett samhälleligt perspektiv är det av vikt för att 
säkerställa att det finns tillräckligt med personal som kan arbeta inom den typ av långtidsvård 
som exempelvis äldreomsorg är (Winsløw Hilden & Borg, 2008). För personalen inom 
äldreomsorgen kan det tänkas angeläget av den enkla anledningen att den psykosociala 
arbetsmiljön påverkar hälsan. Då personalens hälsa i förlängningen påverkar vårdkvalitén kan 
det med anledning av detta anses som viktigt ur vårdtagarnas perspektiv att förbättra 
personalens psykosociala arbetsvillkor (Sikorska-Simmons, 2006). 

Arbetsgivaren utgör en central roll i arbetet med att förbättra de psykosociala 
arbetsvillkoren, vilket framkommer i arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4). I 3 § AFS klargörs att det är arbetsgivaren som har det yttersta 
ansvaret för att föreskrifterna följs. Syftet med föreskrifterna i AFS är enligt 1 § att främja en 
god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön. Inom större organisationer är det ofta cheferna som leder och styr 
arbetet för en bättre psykosocial arbetsmiljö (Gunnarsson, Johansson & Stoetzer, 2016). Inom 
äldreomsorgen i Sverige är en vanlig yrkesroll för verksamma socionomer enhetschef. Det 
innebär att socionomer kan komma att styra och leda arbetet för att förbättra de psykosociala 
arbetsvillkoren på olika arbetsplatser inom äldreomsorgen. Med det i åtanke är det relevant att 
inom det vetenskapliga ämnet socialt arbete undersöka vilka faktorer som påverkar de 
psykosociala arbetsvillkoren för personal inom äldreomsorgen, vilket föreliggande uppsats 
avser att göra. Vidare ska verksamma inom socialt arbete särskilt ansvara för personer och 
grupper i utsatta situationer (Blennberger, 2017). Äldre personer som är i behov av daglig 
omvårdnad är en särskilt utsatt grupp som socialarbetare har ett särskilt ansvar för. Således 
anser vi att det har relevans för socialt arbete att undersöka äldreomsorgspersonalens 
psykosociala arbetsvillkor, eftersom forskning påvisat att dessa påverkar vårdkvaliteten för de 
äldre. 
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1.1. Problemformulering 
Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Regeringen har alla uppmärksammat att de 
psykosociala arbetsvillkoren inom äldreomsorgen behöver ses över och förbättras. Ansvaret för 
att främja de psykosociala arbetsvillkoren ligger hos arbetsgivaren, ofta med delegering till 
enhetschefen. Inom äldreomsorgen är de psykosociala arbetsvillkoren så pass undermåliga att 
de är den vanligaste orsaken till att personal sjukskriver sig (Arbetsmiljöverket, 2017). Som 
arbetsgivare eller chef inom äldreomsorg kan det därför anses ytterst nödvändigt att förbättra 
den psykosociala arbetsmiljön. De negativa psykosociala arbetsvillkoren, exempelvis stress och 
hög arbetsbelastning, känner troligtvis majoriteten av alla arbetsgivare och chefer inom 
äldreomsorgen till. Vad som dock inte är lika känt är de faktorer som riskerar att bidra till 
negativa arbetsvillkor eller vilka faktorer som möjliggör positiva arbetsvillkor. Detta trots att 
kunskap om dessa faktorer kan anses som en viktig aspekt i arbetet för att främja den 
psykosociala arbetsmiljön. För att utveckla kunskap om faktorer har en litteraturstudie av 
nationell och internationell vetenskaplig forskning genomförts. Förhoppningen är att 
föreliggande litteraturstudie kommer att bidra med kunskap som kan hjälpa arbetsgivare och 
chefer att främja den psykosociala arbetsmiljön för undersköterskor och vårdbiträden. Det kan 
in sin tur resultera i att dessa personalgrupper upplever en bättre arbetsmiljö och eventuellt även 
att vårdkvaliteten förbättras inom äldreomsorgen. 

 
  

1.2. Syfte & frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vilka 
faktorer som påverkar de psykosociala arbetsvillkoren för personal inom äldreomsorg. 

 

• Vilka faktorer riskerar att bidra till negativa arbetsvillkor för personal inom 
äldreomsorgen? 

•  Vilka faktorer möjliggör positiva arbetsvillkor för personal inom äldreomsorgen? 

•  Hur kan dessa faktorer förstås med teorin om erkännande, krav-, kontroll- och 
stödmodellen samt det emotionella arbetet? 

 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Ädelreformen 
I och med ädelreformen som infördes den 1 januari 1992 flyttades ansvaret för äldre från 
landstingen till kommunerna. Avsikten med ädelreformen var att de medicinska och sociala 
insatserna skulle samordnas under en arbetsorganisation för att skapa en helhetssyn över den 
äldres situation, som ofta innefattar både sociala insatser som vårdinsatser (Alaby, 1992). Det 
ökade ansvar som kommunerna fick genom ädelreformen i Sverige återfinns även i Danmark, 
Norge och Finland (Johansson, 1997).  Utöver det ökade ansvaret innebar ädelreformen för 
kommunerna även en ökad frihet avseende hur insatserna skulle utformas (Edebalk, 2013). Den 
ökade friheten kan hänföras till att det i Sverige råder kommunalt självstyre i enlighet med 
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Regeringsform (1974:152). Kommunens särskilda ansvar för äldre fastslås i 5 kap. 4, 5 och 6 § 
Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL]. I 5 kap. 4 § SoL fastslås den nationella värdegrunden vilket 
innebär att omsorgen ska inriktas så att äldre individer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. I 5 kap 5 § SoL framgår bland annat att kommunen ska ordna särskilda 
boendeformer för äldre som behöver särskilt stöd, samt erbjuda stöd och hjälp i hemmet för de 
äldre som behöver det. I 5 kap. 6 § SoL klargörs att kommunerna ska planera äldres insatser 
samt bedriva en aktivt uppsökande verksamhet. Rent praktiskt innebär ovanstående att om en 
kommuninvånare som är över 65 år gammal anser att denne är i behov av någon form av hjälp 
och stöd i hemmet eller behöver plats på ett särskilt boende, ska denne kontakta kommunens 
socialtjänst (Rönnegard, 2014). En biståndshandläggare kommer då träffa den äldre för att 
utreda vilka behov den äldre har. Resultatet av biståndshandläggarens utredning är ett beslut 
där det framgår vilken hjälp den äldre är berättigad till. Vanligtvis erbjuds den äldre hemtjänst 
men anses hemtjänst inte kunna täcka den äldres behov erbjuds möjlighet till plats på särskilt 
boende (Rönnegard, 2014). Den hjälp och service som den äldre är berättigad, antingen genom 
hemtjänst eller särskilt boende, utförs vanligtvis av undersköterskor eller vårdbiträden. Att det 
är personal med lämplig kompetens är en central förutsättning för att den hjälp och service de 
äldre får ska vara av god kvalité (Lundgren, Svensson & Thunved, 2016). 

  
 

2.2. Äldreomsorgens utveckling 
Ädelreformen var som tidigare nämnts ett sätt att effektivisera och förbättra äldreomsorgen. 
Kritik har dock riktats mot förändringarna då de resulterat i att vissa insatser har reducerats, 
och i vissa fall krävs det ett omfattande vårdbehov för att omfattas av den kommunala 
äldreomsorgen (Edebalk, 2013). Äldreomsorgens effektivisering och utveckling är inte enbart 
en fråga för Sverige, i många västerländska länder är äldreomsorgen och dess möjligheter till 
effektivisering och utveckling en angelägen fråga. Behovet av vård har i takt med en förhöjd 
livslängd ökat i hela västvärlden. I förhoppning om att minska kostnaderna för vården har de 
flesta länder utvecklat omvårdnad i hemmet framför vård på boenden (Johansson, 1997). I 
Sverige skedde denna utveckling av omvårdnad i hemmet i samband med Ädelreformens 
införande genom att hemtjänstens verksamhet utökades, bland annat genom att erbjuda insatser 
dygnet runt (Ds 2017:12). De insatser som hemtjänsten kan utföra är hushållssysslor, omsorg, 
vård och tillsyn. Det kan till exempel vara att den äldre får hjälp upp ur sängen på morgonen, 
hjälp med hygien, hjälp att ta medicin samt omläggning av sår. Att äldre enbart får hjälp med 
hushållssysslor är inte vanligt förekommande (Thorslund, 2013). Den äldre som beviljats 
hemtjänst kan i kommuner som har infört Lagen (2008:962) om valfrihetssystem [LOV] välja 
vem som ska utföra insatserna. Valet står mellan privata, ideella och kommunala utförare 
(Rönnegard, 2014). Även den boendeform som erbjuds äldre förändrades i samband med 
ädelreformen. Innan ädelreformen infördes kunde särskilt boende för äldre innebära en säng i 
ett delat rum. Efter ädelreformen innebär särskilt boende för äldre en mer hemlik miljö som är 
utformad som en vanlig bostad. Som ett resultat av att hemtjänstens verksamhet utökats har 
antalet platser på särskilda boenden minskat. Som tidigare nämnts så är det äldre med 
omfattande vårdbehov som erbjuds plats på särskilda boenden. De äldre som beviljas särskilt 
boende har behov som inte kan tillgodoses på annat sätt, som genom hemtjänst. Det kan handla 
om att den äldre har stora behov av tillsyn, hjälp eller dygnet runt vård på grund av långvariga 
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fysiska sjukdomar eller demenssjukdom. Särskilt boende kan också beviljas för palliativ vård i 
livets slutskede (Ds 2017:12). Andra namn på särskilt boende är äldreboende, demensboende, 
gruppboende eller vård- och omsorgsboende (Dahlberg, 2013). 

 
 

2.3. Psykosocial arbetsmiljö  
Som tidigare redogjort är den psykosociala arbetsmiljön något som kommit att 
uppmärksammas både i forskning och på regeringsnivå. Det sistnämnda i form av uppdrag från 
Regeringen till Arbetsmiljöverket gällande tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön inom 
äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har valt att använda den organisatoriska- och sociala 
arbetsmiljön som begrepp för att benämna samma arbetsmiljö som avses med begreppet 
psykosocial arbetsmiljö. Anledningen till att Arbetsmiljöverket valt att inte använda 
benämningen psykosocial arbetsmiljö är för att flytta fokus från individen och dennes 
upplevelse till sociala och organisatoriska villkor och förutsättningar, eftersom det är dessa 
villkor och förutsättningar som arbetsgivaren kan styra (Gunnarsson, Johansson & Stoetzer, 
2016). I aktuell uppsats kommer precis som tidigare begreppet psykosocial arbetsmiljö att 
användas. Att byta och använda Arbetsmiljöverkets formulering anses inte som nödvändigt, 
eftersom syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar de psykosociala arbetsvillkoren för 
personal inom äldreomsorgen innebär att fokus redan ligger på organisatoriska förutsättningar 
och inte på individuella upplevelser. 

En förståelse av vad som menas med psykosocial arbetsmiljö kan skapas med hjälp av 
begreppen krav, resurser, organisatorisk- och social arbetsmiljö. En individs arbete ställer 
emotionella, intellektuella eller fysiska krav på individen, det kan till exempel vara krav på 
arbetsmängd, tidsgräns, svårighetsgrad (Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) [AMF], AFS 
2015:4, 4 §), rolloklarhet och rollkonflikt eller etisk stress. Dessa krav hanterar individen med 
hjälp av de materiella, sociala eller organisatoriska resurser som finns på arbetsplatsen (Eklöf, 
2017). Resurserna kan vara arbetsmetoder, kompetens, stöd från kollegor och chefer, 
bemanning, feedback, möjlighet till återhämtning samt tydliga och rimliga mål (AMF, AFS 
2015:4, 4 §). Utformningen av både kraven och resurserna kan hänföras till den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön eftersom dessa anses utgöra ramverket för kraven och resurserna. Med 
den organisatoriska arbetsmiljön åsyftas de ramar som utgör förutsättningarna för arbetets 
ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, krav, resurser, ansvar och 
handlingsutrymme samt fördelningen av arbetsuppgifter (AMF, AFS 2015:4, 4 §). 
Anställningstrygghet och distributiv rättvisa är ytterligare två faktorer som påverkar den 
organisatoriska arbetsmiljön. Med distributiv rättvisa åsyftas balansen mellan arbetsinsats och 
den ersättning/erkännande individen får för sin arbetsinsats (Eklöf, 2017). Den sociala 
arbetsmiljön utgörs av de ramar som utgör förutsättningarna för socialt samspel, socialt stöd 
från kollegor och chefer samt samarbete (AMF, AFS 2015:4, 4 §). Den psykosociala 
arbetsmiljön kan alltså förstås med hjälp av krav, resurser, organisatorisk och social arbetsmiljö, 
och det är i samspelet mellan dessa begrepp som utformningen av den psykosociala 
arbetsmiljön skapas. Den psykosociala arbetsmiljöns utformning har i sin tur en påverkan på 
den arbetande individens hälsa, funktion och prestation. I en dålig psykosocial arbetsmiljö är 
konflikter vanligare på grund av att obalansen mellan krav och resurser skapar svårighet i att 
hantera konflikter. Obalansen mellan krav och resurser kan även sammankopplas med 
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mobbning på en arbetsplats, eftersom mobbning kan förstås som ett psykiskt krav som kräver 
resurser av arbetsplatsen för att hanteras (Eklöf, 2017). 

 
  

3. Teoretisk referensram 
I föreliggande studie kommer teorin om erkännande, det emotionella arbetet samt krav-, 
kontroll och stödmodellen (KKS-modellen) användas som teoretiska referensramar. 
Anledningen till att vi valde dessa teorier var för att vi anser att de tillsammans kan hjälpa till 
att skapa en förståelse för de faktorer som påverkar arbetsvillkoren för personal inom 
äldreomsorgen. Erkännande för sitt arbete, de känslomässiga arbetsuppgifterna och stöd från 
arbetsplatsen var tre faktorer som framkom som centrala för personalens arbetsvillkor. För att 
skapa en förståelse för dessa centrala faktorer som antingen möjliggör positiva arbetsvillkor 
eller riskerar att bidra med negativa arbetsvillkor, valdes ovannämnda teorier och modell då de 
ansågs som passande. 

  
 

3.1. Teorin om erkännande 
I föreliggande text ges översiktlig beskrivning av Axel Honneths teori om erkännande och dess 
motsats- missaktning. Socialfilosofen Axel Honneth har utvecklat teorin om erkännande i 
vilken en central del handlar om hur individers personliga identitet och positiva relation till sig 
själv byggs upp och upprätthålls. Att ha en positiv relation till sig själv innebär att kunna 
”bejaka sig själv och det liv man lever” (Heidegren, 2009, s. 28) vilket behövs för att må bra 
och kunna förverkliga sina önskningar och planer i livet (Heidegren, 2009). För att få en positiv 
relation till sig själv krävs tre former av erkännande som sker i samspel med andra människor. 
Den första formen av erkännande erhålls av så kallade primärrelationer, som innefattar alla 
relationer där det finns starka känslomässiga band mellan ett fåtal personer, som exempelvis 
familj, föräldrar och vänner. I dessa relationer behöver individen mötas av kärlek och omsorg, 
gör den det utvecklas ett grundläggande självförtroende hos individen. Den andra formen av 
erkännande är det rättsliga. Det innebär att individen får erkännande genom att bemötas med 
en respekt som visar att denne har samma rättigheter som resten av samhället och att denne 
betraktas som en fullvärdig medlem i samhället. Den tredje formen av erkännande är social 
uppskattning vilket innebär att individens individualitet erkänns. Den personen är och det den 
gör kopplas ihop med personens självuppskattning. Självuppskattning innebär att personen vet 
att den har kunskaper och förmågor som andra i samhället uppfattar som värdefulla. Får 
individen erkännande på dessa tre nivåer blir det möjligt för personen att utveckla en positiv 
relation till sig själv (Heidegren, 2009). 

 Enligt Honneth kan en persons positiva relation till sig själv och dennes identitet ta skada 
om personen istället för erkännande möts med missaktning. Precis som för erkännande finns 
det tre former av missaktning som alltså hotar att bryta ner den personliga identitet som byggts 
upp genom de tre former av erkännande, eller som hindrar utvecklandet av en sådan. Den första 
formen av missaktning är fysiska övergrepp. Genom fysiska övergrepp som misshandel, tortyr 
och våldtäkt hindras personen att råda över sin egen kropp. Individen upplever att denne är 
utlämnad till att vara till förfogande för någon annan. Fysiska övergrepp bryter ner individens 
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självförtroende genom att det får världen att framstå som en farlig plats. Den andra formen av 
missaktning är rättsberövande riktat mot individens sociala integritet. Individen fråntas vissa 
rättigheter, som exempelvis rätten att tillhöra en viss grupp. Genom detta fråntas individen att 
ha full moralisk tillräknelighet, att vara en medlem i samhället som har samma rättigheter som 
alla andra. Den tredje formen av missaktning är förnedring och kränkning som innebär att vissa 
livsformer eller former av självförverkligande nedvärderas. Kränkningen bryter ner individens 
självuppskattning eftersom den form av liv som individen lever inte får ett positivt värde och 
man uppskattas därmed inte för den man är (Heidegren, 2009). 

 
 

3.2. Krav-, kontroll- och stödmodellen (KKS) 
Töres Theorell (2006) skriver om krav-, kontroll- och stödmodellen (KKS) som först 
introducerades som krav- och kontrollmodellen av Robert Karasek, och som senare bland annat 
med hjälp av Theorell utvecklades till att idag alltså ofta benämnas även med den tredje faktorn, 
nämligen stöd. Modellen handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och hur mycket 
beslutsutrymme människor har samt hur mycket stöd de får av organisationen de är anställda 
av. Modellen syftar på att visa hur människors psykiska status formas av olika kombinationer 
av arbetskrav och handlingsfrihet. Arbeten som innebär höga krav och samtidigt har en 
begränsad handlingsfrihet och egenkontroll är den kombination som för med sig den största 
risken för psykisk påfrestning som resulterar i olika sjukdomar och andra besvär. För att den 
anställda ska kunna hantera det tillstånd av stress och höga krav som arbetet ofta för med sig 
måste denne ges handlingsfrihet, eftersom att det kan dämpa det negativa utfall som stressen 
kan ge. Den energi som i ett kravfyllt arbete bidrar till obehag och stress kan genom en ökad 
handlingsfrihet ändras till positiv energi som gör att man vill handla och agera, vilket kan 
resultera i att höga krav istället upplevs som stimulerande utmaningar (Eriksson, 1991). 

Beslutsutrymme är ett begrepp som används vid beskrivning av hur mycket anställda har 
att säga till om i beslut på arbetet. Inom begreppet ryms två delar. Den första delen syftar till 
att synliggöra vilken möjlighet anställda har att utöva kontroll på arbetsplatsen. Om det finns 
möjlighet för de anställda att påverka vad som ska göras och på vilket sätt anses de ha god 
kontroll över arbetsuppgifterna. Den andra aspekten handlar om hur de anställdas kunskap 
används och utvecklas. Har de anställda goda möjligheter till kompetensutveckling har de 
relativt stor möjlighet att ta kontroll över de flesta situationer som kan uppstå. Det finns två 
olika typer av kontroll som Theorell (2012, 2006) benämner som kontroll i arbetet och kontroll 
över arbetet. Kontroll i arbetet hör ihop med vilket beslutsutrymme personalen har, alltså hur 
stor möjlighet de har att fatta beslut om deras eget arbete; vilka arbetsuppgifter som ska göras, 
hur arbetet ska utföras, i vilken ordning allt ska göras och när man får ta paus. Den andra typen 
av kontroll som benämns kontroll över arbetet handlar om mer övergripande aspekt av kontroll 
på arbetet. Det innefattar vilket inflytande anställda har över långtidsplanering över arbetet, i 
vilka som anställs, samt vilken målsättning produktionen har osv. 
Den andra delen av begreppet beslutsutrymme handlar om vilket utrymme för skicklighet eller 
intellektuell aktivitet anställda har. Om det finns utrymme för den anställde att använda sin 
skicklighet och om det finns utrymme för intellektuell aktivitet och utrymme för utveckling av 
dessa finns det även plats för den anställde att utöva kontroll. Beslutsutrymme påverkas även 
av hur makten på arbetsplatsen är fördelad. För att arbetet ska fungera bra behöver det vara en 
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balans av maktfördelningen, mellan de anställda, mellan de anställda och chefer och med den 
övergripande ledningen. Om all makt finns hos den övergripande ledningen kommer de få 
alldeles för mycket att göra när de måste lägga sig i detaljer och bestämma saker på den nivå 
där de lägst anställda arbetar och dessa arbetare kommer att behöva vänta länge på att de högre 
ska ta alla beslut (Theorell, 2006). 

Den del av KKS-modellen som handlar om stöd skriver Theorell (2006) handlar om att 
effekterna av de psykiska krav som höga arbetskrav kan medföra både har att göra med hur 
mycket beslutsutrymme de anställda har och hur mycket stöd som organisationen ger dem. 
Eriksson (1991) skriver om stöd och riktar särskilt in sig på det stöd som kan komma ur sociala 
samspel. Det går att få stöd på olika sätt som emotionellt stöd vilket innebär omtanke, känslor, 
kärlek, tilltro med mera. En annan typ av stöd är det värderande stödet som innebär att individer 
har möjlighet att jämföra sig med andra, och få exempel på att de är lika bra som andra 
medarbetare. Informativt stöd innebär att man kan få information i form av råd och stöd från 
andra personer, vilket gör att man kan hantera svåra situationer. En fjärde form av stöd handlar 
om instrumentellt stöd som innebär ett handgripligt stöd som att få hjälp med arbete genom 
avlastning. Genom att erhålla ett starkt stöd från andra människor genereras en samhörighet 
som kan fungera som en buffert och resurs när man ska möta omgivningens krav (Eriksson, 
1991). Det som är värst för de anställdas hälsa är ett arbete som benämns som “spänt” vilket 
innebär ett arbete som består av en kombination av många psykiska krav och små möjligheter 
att fatta beslut om det egna arbetet, det kan även innebära att det är dålig balans mellan 
ansträngning och belöning (Theorell 2006). 

 
 

3.3. Det emotionella arbetet 
En central del i människobehandlande organisationer är relationen mellan den anställda 
arbetaren och klienten som tar emot servicen. I relationen mellan arbetaren och klienten är det 
emotionella arbetet en viktig aspekt. Detta eftersom att både arbetare och klienter använder sina 
känslor som ett sätt att påverka och kommunicera inom människobehandlande yrken 
(Hasenfeld, 2010). I och med det ömsesidiga tillämpandet av känslor vid påverkan och 
kommunikation blir det emotionella arbetet ett verktyg för interaktion mellan klient och 
arbetare (Guy, Newman, Mastracci & Maynard-Moody, 2010). Det var Arlie Russel 
Hochschild (2003) som myntade begreppet emotional labor, i samband med sina studier av 
flygvärdinnor 1983. Med emotionellt arbete menar Hochschild (2003) en förvaltning av känslor 
som arbetaren gör för att skapa en fördelaktig och önskvärd representation utåt. Emotionellt 
arbete innebär att arbetaren framkallar eller undertrycker någon känsla, för att upprätthålla ett 
yttre ansikte som bidrar till att klienter upplever vad som anses som rätt sinnesstämning, till 
exempel en känsla av omtanke och trygghet. Ett arbete kan betraktas som emotionellt om 
kontakt sker direkt med klienter eller allmänheten genom interaktioner som sker ansikte mot 
ansikte eller röst mot röst. Vidare måste arbetet resultera i att arbetaren påverkar det emotionella 
tillståndet hos individen som arbetaren möter. Utöver direktkontakt och påverkan på 
känslotillstånd måste arbetsgivaren, genom utbildning och tillsyn, ha ett visst inflytande på 
arbetarnas emotionella aktiviteter (Hochschild, 2003). Emotionellt arbete innebär alltså ett 
relationellt arbete som frambringar ett visst beteende och känslor hos klienter samtidigt som 
det ställer krav på personalen att hantera sina egna känslor på ett önskvärt sätt. För arbetaren 
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innebär emotionellt arbete att de egna känslorna behöver undertryckas, engageras eller 
framkallas för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras. Denna handling kan ske medvetet eller 
omedvetet och inverkar på klinten genom att påverka dennes reaktion och agerande (Guy, et 
al., 2010). 

Hur det emotionella arbetet är utformat inom en organisation beror till stor del på de 
förutsättningar som organisationen utformar. Exempel på sådana förutsättningar är vilken typ 
av personal som anställs samt utformningen av föreskrifter och regler (Hasenfeld, 2010). 
Genom dessa förutsättningar anger organisationen hur personal ska visa och uttrycka känslor 
på ett lämpligt sätt för att uppnå organisationens mål. De känslor som personalen uttrycker eller 
på vilket sätt de uttrycks ska möta de organisatoriska behoven och behöver inte vara äkta. Vid 
långvariga kontakter mellan arbetare och klient är emotionellt arbete av betydelse eftersom 
kvalitén på relationen som skapas genom emotionellt arbete kan påverka vissa typer av 
organisationers resultat. Organisationens hantering av det emotionella arbetet kan således i 
dessa fall påverka klientens upplevelse och uppfattning av servicen som organisationen 
tillhandahåller (Hasenfeld, 2010). Trots detta är det emotionella arbetet något som sällan 
uppmärksammas eller beaktas av arbetsgivare (Hochschild, 2003; Guy, et al., 2010). 

Det emotionella arbetet kan ha både positiv och negativ inverkan på arbetarna (Guy, et al., 
2010). När arbetare utför emotionellt arbete och uppfattar att det ger resultat skapas en känsla 
av tillfredsställelse. Om arbetaren däremot har svårt att förhålla sig till det emotionella arbetet 
kan utbrändhet bli en av konsekvenserna. Hochschild (2003) uppmärksammar olika 
förhållningssätt som arbetare kan inta i relation till det emotionella arbetet som kan medföra 
negativa konsekvenser. Ett av dessa förhållningssätt innebär att arbetaren helhjärtat engagerar 
sig i sitt arbete vilket innebär en risk för utbrändhet eftersom arbetaren inte lyckas att distansera 
sig från arbetet i tillräckligt stor utsträckning. Om arbetaren däremot distanserar sig i för stor 
utsträckning kan en känsla av att inte vara uppriktig eller ärlig i sitt arbete uppstå, vilket 
resulterar i en upplevelse av sig själv som falsk. Ett sätt att minska risken för att arbetare 
använder något av ovanstående förhållningssätt att ge arbetaren inflytande över sitt arbete 
(Hochschild, 2003). 
 

  

4. Metod  
Föreliggande studies metod har sin grund i en systematisk litteraturstudie. Studien har utförts 
enligt de principer för genomförande av systematiska litteraturstudier som beskrivs i litteratur 
skriven av Booth, Sutton & Papaioannou (2016) och Forsberg & Wengström (2013) samt till 
viss del även Friberg (2012). Genom att en studie följer de principer som preciserar utförandet 
av systematiska litteraturstudier reduceras risken för eventuell inverkan av slump eller 
författarnas egna värderingar (Rosén, 2012). Grunddragen i en systematisk litteraturstudie 
innebär att litteraturen inom ett visst ämne eftersöks på ett systematiskt sätt. Litteraturen som 
genereras genom sökningen utsätts för en kritisk granskning och den litteratur som godkänns i 
den kritiska granskningen sammanställs (Forsberg och Wengström, 2013). Den sammanställda 
litteraturen utgör studiens datamaterial (Friberg, 2012). I aktuell studie utgörs datamaterialet av 
vetenskapliga artiklar. Sammanställningen av forskningen redovisas i resultatdelen, både i 
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skrift och i tabellform. Resultatet analyserades sedan med en induktiv kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
 

4.1. Förförståelse 
I litteraturstudier är författarnas förförståelse viktig att lyfta i samband med uttalande om 
studiens pålitlighet (Henricson, 2012). Att undersöka förförståelsen avseende det område som 
studien syftar till att undersöka resulterar förhoppningsvis i att dess inverkan på resultatet i viss 
mån begränsas (Henricson, 2012). Begreppet förförståelse härstammar från hermeneutiken och 
hänvisar till grundtanken om att all förståelse sker utifrån en bakgrund (Gilje & Grimen, 2007). 
Denna bakgrund består av förutsättningar som avgör vad som uppfattas förståeligt respektive 
oförståeligt. Utan denna bakgrund som förförståelsen utgör skulle vi inte förstå världen omkring 
oss. En individs förförståelse är förändringsbar, vilket innebär att den förändras i takt med att 
individen upplever nya erfarenheter (Gilje & Grimen, 2007). 

Innan aktuell studie inleddes diskuterade vi vår kunskap och våra erfarenheter av 
äldreomsorgen för att undersöka vår förförståelse. Gemensamt var att kunskapen om 
äldreomsorgen och framförallt personalens arbetsvillkor var begränsad hos oss båda. En av oss 
har arbetat som biståndshandläggare under en kortare period, och därmed kommit i kontakt 
med äldre som är i behov av hemtjänst eller särskilt boende. Men gällande hur personalen som 
arbetar med de äldre finner sitt arbete är erfarenheterna små och kunskapen begränsad. Att 
förförståelsen för äldreomsorgen inledningsvis var begränsad är dock inget som garanterar att 
förförståelsen inte inverkat på studiens resultat. Vår förförståelse har utvecklats under arbetet 
med studien eftersom vi skapat nya erfarenheter, i det här fallet kunskaper, på området 
arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Den utvecklade förförståelsen kan i sin tur ha påverkat val 
som vi gjort och sin tur även resultatet. Till exempel så har studien en induktiv ansats, vilket 
innebär att koder, kategorier och teman har uppkommit genom läsning av datamaterialet. Om 
inte vår förförståelse utvecklades kan det tänkas att denna typ av arbetssätt inte hade varit 
genomförbart. Vi har alltså behövt utveckla vår förförståelse för att kunna komma framåt i 
arbetet och därmed genomföra studien. Hade vi inte utvecklat vår förförståelse under arbetets 
gång hade vi till exempel inte kunnat förstå, analysera eller sammanställa resultatet. Denna typ 
av inverkan som vår förförståelse haft på resultatet får anses som nödvändig då vi inte hade 
kunnat genomföra studien om inte förförståelsen utvecklades. Med förförståelsens inverkan i 
åtanke har vi noga dokumenterat studiens tillvägagångssätt, samt noga övervägt de val som 
gjorts under studiens gång. Denna medvetenhet om vår förförståelse, dess utveckling och 
inverkan på studien anser vi som främjande för studiens pålitlighet. 

 
 

4.2. Avgränsning 
Booth, Sutton & Papaioannou (2016) betonar vikten av att beakta ramarna, bland annat tid och 
resurser, för den planerade litteraturstudien. För att studien ska bli hanterbar sett till tid och 
resurser kan avgränsningar av olika delar, såsom syftets omfattning, mängden genomsökta och 
kodade källor samt metoden för kvalitet och säkerställande av relevans, genomföras. Viktigt är 
dock att vara uppmärksam på att avgränsningarna inte påverkar kraven för att en litteraturstudie 
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ska beskrivas som systematisk (Booth et al, 2016). I aktuell litteraturstudie har det varit 
nödvändigt att genomföra avgränsningar likt de Booth, Sutton & Papaioannou (2016) påtalar. 
Syftet har avgränsats genom att vara kort, koncist och tydligt. Med hjälp av frågeställningar har 
sedan ytterligare avgränsningar realiserats. Mängden genomsökta och kodade källor har 
begränsats genom att endast använda de sökdatabaser som ansågs som lämpliga utifrån både 
syftet och det vetenskapliga ämnet socialt arbete. Relevans- och kvalitetssäkringen av utvalda 
artiklar har genomförts med hjälp av Forsbergs och Wengströms (2013) checklistor, se avsnittet 
urval samt bilaga 2.  

 
4.3. Induktiv ansats 
Föreliggande studie har genomförts med en ansats som ligger i linje med att arbeta induktivt, 
vilket har präglat hela studien med alla dess delar. Vid kvalitativa studier är induktiv ansats 
vanligast förekommande. Att arbeta utifrån en induktiv ansats innebär att insamlingen av 
datamaterialet om ämnesområdet sker förutsättningslöst (Forsberg & Wengström, 2013). En 
induktiv analys genomförs utifrån textens innehåll utan en förutbestämd teori eller modell 
(Danielsson 2012). Är ansatsen induktiv finns således inga förutfattade hypoteser utan framväxt 
av teori och begrepp sker under arbetets gång (Larsson, 2005). Med andra ord finns det inte en 
teori som prövas på praktiken utan teorin genereras från praktiken (Bryman, 2011). Att ansatsen 
i föreliggande studie överensstämmer med en induktiv ansats tydliggörs både vid insamlingen 
av data samt vid analysförfarandet. Vi har vid datainsamlingen försökt att förhålla oss neutrala 
och objektiva för att i enlighet med en induktiv ansats samla in anspelade på positiva eller 
negativa aspekter av psykosociala arbetsvillkor för att stärka en förutsättningslös 
datainsamling. Vi använde inte heller sökord som utgick från förutfattade meningar, så som att 
det skulle vara stressigt att arbeta inom äldreomsorgen. Dessa noga övervägda val vid 
utformning och användning av sökord anses ha resulterat i att datamaterialet insamlats 
förutsättningslöst, vilket ligger i linje med en induktiv ansats. I analysförfarandet framkommer 
att ansatsen överensstämmer med en induktiv ansats genom att kodning, kategorisering och 
tematisering vuxit fram under arbetets gång. Vi har alltså inte analyserat resultatet utifrån 
förutbestämda koder eller teorier utan dessa har vuxit fram under läsningen.  

Att genomföra studien med en ansats som ligger i linje med en induktiv anses vara möjlig 
då vår kunskap om arbetsvillkoren inom äldreomsorgen var begränsad. Vi saknade helt enkelt 
tillräckligt med kunskap för att kunna utforma förutbestämda koder eller urskilja användbara 
teorier innan vi påbörjat arbetet med studien. Valet av teorierna och modellen som användes 
för att förstå de psykosociala arbetsvillkoren således har även det skett induktivt. Vi valde 
teorier under arbetets gång och i samband med kodning, kategorisering och tematisering. 
Således växte valet av teorier fram vilket innebar att vi i ett inledande skede inte hade klart för 
oss vilken teori som skulle användas för att skapa förståelse. 
 
 
4.4. Litteratursökning 
Datainsamling har genomförts genom systematiska sökningar i databaserna ASSIA: Applied 
Social Sciences Index and Abstracts, Sociological Abstracts och Socials Services Abstracts. 
Tillträde till alla tre databaser tillhandahölls genom Örebro universitets bibliotek. Databaserna 
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valdes både med hänsyn till studiens syfte och till ämnesområdet socialt arbete. Datamaterialet 
består av vetenskapliga artiklar. Alla sökningar var fritextsökningar och innehöll booleska 
operatorer. Utformandet av sökorden som i sin tur satts samman till söksynteser med hjälp av 
den strukturerade metoden PICOC. Metoden PICOC innebär att synonymer skapas med hjälp 
av komponenterna population, intervention, comparission (om det finns), outcomes och context 
som syftet innehåller (Booth et al, 2016). Sökningarna genomfördes vid två tillfällen: 171128 
och 171129. Utöver databassökningar gjordes även manuella sökningar och sökningar av 
opublicerade studier, så kallad grå litteratur. Att eftersöka grå litteratur anses som givande då 
det minskar risken för att studien utvecklar en skevhet (Booth et al, 2016). Manuella sökningar 
innebär att relevanta artiklars referenslistor läses för att på så vis hitta andra relevanta artiklar 
som berör ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningar av grå litteratur genomfördes med 
hjälp av söktjänsten Primo som tillhandahålls av Örebro universitets bibliotek. Varken den 
manuella sökningen eller sökningen av grå litteratur genererade någon litteratur som 
inkluderades i det slutliga urvalet. 

Genom att använda principen om teoretisk mättnad på ett relativt informellt sätt kunde vi 
avgöra när det var lämpligt att avsluta litteratursökningen. Teoretisk mättnad kommer från 
hermeneutiken och innebär att dataurval fortgår tills dess att en kategori anses ha mättats med 
data (Bryman, 2011). Mättnad anses som uppnådd när ingen ny eller relevant data framkommer 
om kategorin, när typiska aspekter och variationer av kategorin har tydliggjorts och när 
relationen mellan olika kategorier anses som klarlagda (Bryman, 2011). I aktuell litteraturstudie 
har bedömningen gjorts att en teoretisk mättnad har genererats genom de 14 utvalda artiklarna. 
Vid den tidpunkten vi upplevde en teoretisk mättnad, upplevde vi även en tröghet i 
litteratursökningen. Trögheten bestod av att samma studier var återkommande trots olika 
söksynteser. Denna upplevda tröghet stärkte vår uppfattning om att teoretisk mättnad var 
tillräcklig och därmed uppnådd för aktuell studie. Variationer och olika aspekter av 
kategorierna anses också som framställt, bland annat genom artiklarnas olika internationella 
ursprung. Genom tematiseringen av kategorierna har relationen mellan de olika kategorierna 
klarlagts och redovisats i resultatet.    

 
 

4.5. Urval 
Litteratursökningen resulterade i ett urval av 14 vetenskapliga artiklar varav 5 var utförda i 
Sverige och resterande i andra västerländska länder. Fem studier var kvantitativa, sex var 
kvalitativa och fyra studier var både kvalitativa och kvantitativa. Majoriteten av de artiklar som 
valdes ut var publicerade mellan 2000–2016 och en var publicerad 1996. Urvalet av artiklarna 
genomfördes i olika steg. Det första steget i urvalet av artiklarna innebar att alla titlar på artiklar 
som framkommit vid sökningen lästes. De artiklar vars titel inte ansågs som relevanta för 
studien uteslöts. Av de träffar som utifrån titlarna uppfattades kunna passa studiens syfte lästes 
abstract. Om abstract svarade mot syfte och stämde överens med inklusion- och 
exklusionskriterierna lästes hela artikeln. Om artikeln efter läsning av hela artikeln ansågs svara 
mot studiens syfte genomfördes en kvalitetskontroll utifrån Forsberg och Wengströms (2016) 
checklista för kvalitetsgranskning av vetenskapliga studier, se bilaga 2. 
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4.6. Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var att artikeln skulle vara peer reviewed, publicerad mellan 1992–2017, 
finnas fritt tillgänglig på nätet, vara på engelska eller svenska samt svara mot studiens syfte. 
Årtalet 1992 valdes med hänsyn till att det var då som tidigare nämnda Ädelreformen 
genomfördes. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades eftersom de olika 
ansatserna kan bidra med olika former av information. Exklusionskriterierna var studier som 
inte ansågs svara mot studiens syfte eller som inte ansågs hålla tillräcklig hög kvalité. Vidare 
exkluderades artiklar som endast undersökte sjukhuspersonal och inte specifikt personal inom 
äldreomsorgen eller som enbart undersökte personalens psykosociala arbetsmiljö i relation till 
vårdtagarens upplevelse av kvalité på den utförda vården. 

 
 

4.7. Analysmetod 
Analysmetoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Kvalitativ 
innehållsanalys innebär att datamaterialet systematiskt klassificeras i etapper. Exempel på 
etapper är kodning och kategorisering. Syftet med att klassificera datamaterialet i etapper är för 
att lättare kunna utröna teman och mönster. Att utröna datamaterialets teman och mönster är till 
exempel användbart i studier vars syfte är att undersöka ett specifikt fenomen (Forsberg & 
Wengström, 2013), eftersom olika faktorer som utgör fenomenet identifieras (Booth et al, 
2016). Föreliggande litteraturstudies innehållsanalys har genomförts utifrån Forsberg och 
Wengströms (2013) beskrivning av utförande av innehållsanalys. Det innebar att författarna 
inledningsvis läste alla artiklar två gånger var. Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång 
samtidigt som författarna markerade texten med olika koder. Dessa koder skapades i samband 
med läsningen, de var alltså inte skapade innan utan uppstod vid läsningen av artiklarna. 
Exempel på koder som uppstod är känslomässiga band, dåligt betalt och kollegialt stöd. 
Kodningen gjorde författarna var för sig för att kunna jämföra och sammanföra de uppkomna 
koderna. Därefter slog författarna gemensamt ihop koderna till kategorier. Även kategorierna 
uppkom under arbetets gång och fanns därmed inte konstruerade sen innan. Exempel på 
kategorier är ledarskap, informell roll och ersättning. 

  
 
4.8. Studiens validitet och reliabilitet  
Att undersöka studiens validitet och reliabilitet är viktigt för att klarlägga om studiens resultat 
kan anses som tillförlitliga. För att resultatet ska anses som tillförlitligt behöver kriterierna om 
validitet och reliabilitet uppnås. Validitet innebär att det som avsetts att mätas i studien och är 
det som blivit mätt (Elofsson, 2005). Med reliabilitet åsyftas studiens tillförlitlighet genom att 
utröna om studiens resultat skulle vara det samma om studien utfördes vid ett senare tillfälle 
eller om resultatet påverkats av slumpen (Bryman, 2011). För att uppnå hög reliabilitet krävs 
en utförlig beskrivning av tillvägagångssättet (Henricson, 2012). 

 Föreliggande studie som haft som syfte att undersöka de faktorer som antingen positivt 
eller negativt påverkar de psykosociala arbetsvillkoren, för att sedan förstå dessa faktorer med 
hjälp av teorin om erkännande, KKS-modellen och det emotionella arbetet. För att kunna mäta 
det som studien avser att mäta och därmed tillgodose kriteriet om validitet har det varit 
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nödvändigt att operationalisera begreppet psykosocial arbetsmiljö. Operationalisering innebär 
att ett begrepp som avses undersökas görs mätbart (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Ett sätt 
att operationalisera ett begrepp är genom att dela upp begreppet i mindre delbegrepp. 
Operationalisering av psykosocial arbetsmiljö har vi gjort genom att undersöka vad som 
vanligtvis åsyftas med psykosocial arbetsmiljö och därefter skapat en begreppsbestämning, se 
avsnitt 2.3 Psykosocial arbetsmiljö. I aktuell studie så förstås psykosocial arbetsmiljö med hjälp 
av begreppen krav, resurser samt organisatorisk och social arbetsmiljö som delbegrepp och att 
det är i samspelet mellan dessa som den psykosociala arbetsmiljön utformas. Genom att vi 
utgått från dessa delbegrepp och samspelet mellan dessa har vi kunnat undersöka faktorer som 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Med hjälp av dessa delbegrepp har den psykosociala 
arbetsmiljön blivit mätbar, med andra ord har delbegreppen bidragit till en möjlighet att veta 
vad vi ska eftersöks i datamaterialet för att undersöka vilka faktorer som påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön. Genom att vi operationaliserat psykosocial arbetsmiljö kan det 
tänkas att förutsättningarna för att mäta det som studien avser att mäta förbättrats. Alltså kan 
det tänkas att studiens validitet både beaktats och stärkts genom operationaliseringen. Studiens 
validitet kan också tänkas ha stärkts genom att studiens syfte och frågeställningar genomgående 
har genomsyrat hela arbetet och följaktligen besvarats, analyserats och diskuterats.  

Reliabiliteten har beaktats i föreliggande studie genom att tillvägagångssättet i arbetet med 
studien tydligt redogjorts i metodavsnittet. Vi har också vid genomförandet av studien använt 
flera olika källor avseende tillvägagångssätt för litteraturstudier, exempelvis Forsberg och 
Wengström (2013), Friberg (2012 Bott et al. (2016) samt Bryman (2011). Att vi använt olika 
källor kan tänkas stärka studiens reliabilitet eftersom vår kunskap om hur en litteraturstudie 
utförs inte enbart kommer från en källa. I och med att flera källor har använts kan det tänkas att 
vi skapat en bredd och fått med olika synpunkter som är relevanta vid genomförandet av en 
litteraturstudie. Denna bredd och dessa olika aspekter har förhoppningsvis resulterat i att 
studiens tillvägagångssätt blivit stabilare och mer pålitligt, vilket kan tänkas stärka studiens 
tillförlitlighet och därmed reliabiliteten. Ytterligare en aspekt som anses stärka reliabiliteten är 
att vi noga redogjort hur studien utförts, både i tabellform och i flytande text. Vi har haft för 
avsikt att öppet redovisa tillvägagångssättet för att skapa en litteraturstudie av kvalité.  Att vi 
redogjort för tillvägagångssättet så pass utförligt har förhoppningsvis resulterat i att studien 
skulle få samma resultat om den genomfördes på nytt, vilket innebär att studiens reliabilitet 
stärkts. Förförståelsen är något som kan tänkas inverkat på både studiens reliabilitet och 
validitet, därav har vi lyft vår förförståelse i avsnitt 4.1 Förförståelse. 

 
 

4.4. Etiska överväganden 
I vetenskaplig forskning är etiken en central och viktig komponent (Forsberg & Wengström, 
2013). Fyra etiska principer som bland annat svensk forskning och svenska studier ska beakta 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 
2011). Dessa fyra principer går att anföra till individerna som deltar i studien, exempelvis 
intervjupersoner, eftersom principerna berör viktiga etiska aspekter gällande individens 
integritet. I aktuell studie har inga individer deltagit eftersom det är en litteraturstudie som 
gjorts. Således har författarna inte direkt kunnat beakta principerna. Dock har författarna valt 
att beakta principerna indirekt med förhoppning att genomföra en etiskt god studie. Ett indirekt 
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beaktande har i aktuell studie inneburit att vid granskning av artiklar hade en eventuell 
anledning till exklusion varit om studien inte ansetts följa de ovan nämnda etiska principerna. 

Forsberg och Wengström (2013) påtalar att det är vid urval av artiklar och redovisning av 
resultat som de etiska frågeställningarna är som mest framträdande i litteraturstudier. 
Uppmaningen är att endast inkludera artiklar som genomfört etiska överväganden eller 
godkänts av en etisk kommitté. Därutöver är det viktigt att redovisa alla artiklar som ingår i den 
genomförda litteraturstudien samt presentera alla resultat, alltså inte enbart de resultat som 
stödjer de egna åsikterna (Forsberg & Wengström, 2013). I föreliggande litteraturstudie har vi 
noga redovisat, både i tabellform och i löpande text, alla artiklar som ingår i studien oberoende 
av om resultatet upplevdes som samstämmigt eller motsägande. Utöver det så har vi 
genomgående under arbetets gång lyft och reflekterat kring etiska aspekter. 
 

 

5. Resultat och analys  
Nedan presenteras litteraturstudiens resultat och analys med beaktande av studiens syfte och 
frågeställningar. Inledningsvis redovisas artiklarna i tabellform. Faktorer som påverkar de 
psykosociala arbetsvillkoren redovisas under rubrikerna erkännande, respekterad för arbetet, 
stöd från ledning och kollegor, kunskap och utveckling, upplevelse av stress, frihet i att fatta 
beslut över eget arbete samt det känslomässiga arbetet. Dessa rubriker härstammar från 
kategorierna som skapades under analysförfarandet.  
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5.1 Artikeltabell 

 Titel, författare, år 
och land. 

Publicerad Syfte Metod och enheter Resultat Slutsats 

1 ”You’re Not Just in 
There to Do the 
Work”: 
Depersonalizing 
Policies and the 
Exploitation of Home 
Care Workers’ Labour. 
Aronsson, J. &  
Neysmith, S. (1996). 
Kanada. 

Gender and 
Society. 

Undersöker hur 
hemtjänstpersonals arbete 
är format av de snabba 
politiska förändringar och 
kostnadsreducerande 
krav. 

Kvalitativ. Intervjuer 
med 20 
hemtjänstarbetare, 
fördelat på två byråer, 
och en 
fokusgruppsintervjuer 
med sju arbetsledare. 
Intervjuguide med 
öppna frågor. Analys 
med hjälp av 
FolioVIEWS 2.1. 

Specifikt två teman av vikt 
för hur hemtjänstpersonal 
uppfattar/beskriver sitt 
arbete: Oskiljaktigheten 
mellan arbetarnas praktiska 
och känslomässiga arbete 
samt möjligheten att 
sammanblandning mellan 
identiteten som formell och 
informell vårdgivare, samt 
mellan deras betalda och 
obetalda arbete.   

Kostnadsreducerande 
trender inom hemvård som 
syftar till att 
depersonalisera 
hushållsarbetet kommer 
sannolikt att öka risken för 
exploaterande av 
vårdgivare och samtidigt 
missgynna och öka riskerna 
för de äldre deras anhöriga. 

2 Stress from working 
conditions among 
home care personnel 
with musculoskeletal 
symptoms.  
Brulin, C., Winkvist, 
A., & Langendoen, S. 
(2000). Sverige. 

Journal of 
Advanced 
Nursing. 

Syftet är att få en djupare 
förståelse för vilka 
faktorer i arbetsmiljön 
som hemtjänstpersonalen 
uppfattar som påfrestande 
och problematisk. 

Kvalitativ & Grounded 
theory.  Åtta anställda 
inom hemtjänsten i en 
svensk kommun 
djupintervjuades. 

Stress relaterat 
tillpåfrestande fysiska och 
psykiska arbetsvillkor 
framkom som troligtvis 
delaktig av utvecklandet och 
bevarandet av skador i 
kroppens rörelseapparat. 
Kommunernas ekonomiska 
besparingar ses som en 
orsak till krävande 
arbetsvillkor. 

Personalen verkade vara 
mycket påverkade av 
påfrestande fysiska och 
psykosociala arbetsvillkor.  
Den dåliga arbetsmiljön 
kan ha resulterat i 
stressreaktioner som lett till 
skador i 
”rörelseapparaten”. För att 
förhindra skador är det 
viktigt att utvärdera hur 
stressprogram kan påverka 
och förbättra personalens 
nivå av stress. 
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3 Working in Clients' 
Homes: The Impact on 
the Mental Health and 
Well-Being of Visiting 
Home Care Workers 
Denton, M., 
Zeytinoglu, I., & 
Davies, S. (2002), 
Kanada. 

Home Health 
Care 
Services 
Quarterly 
 

Att undersöka effekterna 
av att arbeta i klienters 
hem relaterat till psykisk 
hälsa och välbefinnande 
hos hemtjänstpersonalen. 

Enkätundersöknin.674 
personal inom 
hemtjänsten 
medverkade. 
Enkätundersökningarna 
kompletterades av data 
från nio fokusgrupper 
med 50 anställda. 
Bivariat och multi 
Regressionsanalys. 

Resultaten visar att 
arbetsbelastning, svåra 
klienter, klienter som 
utnyttjar arbetstagare, 
sexuella trakasserier, 
säkerhetsrisker, repetitivt 
jobb och arbetsskador är 
förknippade med en sämre 
hälsa. Att ha relativt bra lön, 
att ha goda fördelar, 
känslomässigt arbete, 
organisationsstöd, kontroll 
över arbete och stöd från 
kollegor är förknippade med 
bättre hälsa. 
 

Eftersom vården i hemmet 
fortsätter att växa är det 
avgörande att förändringar 
görs på politisk nivå för att 
minska de negativa 
följderna av arbetsvillkoren 
för hemtjänstpersonalens 
hälsa och välbefinnande. 

 

4 Work satisfaction, 
stress, quality of care 
and morale of older 
people in a nursing 
home.  
 
Redfern, S., Hannan, 
S., Norman, S., Martin, 
F. (2002). 
Storbritannien. 

Health & 
social care in 
the 
community 

Att undersöka vilka 
arbetsplatsfaktorer som 
medverkar till 
vårdkvaliteten och hur 
äldre upplever att det är 
att bo på äldreboende.  

 

44st vårdpersonal och 
22st svarade på enkäter 
och deltog i intervjuer. 
Arbetstillfredsställelse, 
stress, åtagande till 
organisationen, upplevd 
kvalitet på omsorgen, 
moral och psykisk hälsa 
mättes med hjälp av 
well-validated scales. 

Resultaten visar en 
personalgrupp med relativt 
hög nivå av missnöje med 
arbetet och stress, men som 
samtidigt var väldigt 
engagerade i äldreboendet. 
Signifikanta samband visade 
sig i riktningar som var 
väntade i avseende om 
arbetstillfredsställelse, 
åtagande, stress och 
kvaliteten på omsorgen, så 
som personalen uppfattar 
den. 
 

Resultaten bekräftar inte 
sambandet mellan 
omsorgskvalitet och moral 
eller den mentala hälsan 
hos de boende. Mer 
forskning behöver göras 
med ett större urval.  
 
 



	 21	

5 Finding dignity in dirty 
work: the constraints 
and rewards of low-
wage home care 
labour. Stacey, C. L., 
(2005), USA. 

Sociology of 
Health & 
Illness. 

Undersöka hur personal 
inom hemtjänst själva 
upplever och finner 
mening i sitt arbete som 
klassificeras som ”dirty 
work”. 

Kvalitativ. Grounded 
theory. Intervjuer med 
33 st home care 
workers, Observationer 
av public health nurses 
under 6 månader. 
Analys med hjälp av 
EtHnoNote. 

Begränsningar med arbetet 
är övertid och ökat ansvar, 
ökad risk på jobbet samt en 
psykisk och fysisk 
ansträngning att ge vård. 
Tre källor av belöningar 
som leder till värdighet i 
home care; praktisk 
autonomi, 
kompetensbyggande och 
stolthet i att utföra dirty 
work. 
 

Genom arbetets belöningar 
uppfattar personal sitt jobb 
på ett annat sätt än vad 
omgivningen gör.  

6 The impact of stress 
and support on Direct 
Care workers’ Job 
satisfaction. Ejaz, F., 
Noelker, L., Menne, 
H., & Bagaka's, J. 
(2008), 
USA. 
 

The 
Gerontologist 
 

Att undersöka effekterna 
av egenskaper, personliga 
och arbetsrelaterade 
stressorer samt 
arbetsplatsstöd till 
arbetsgruppen för 
personal inom 
äldreomsorgen. 
 

Två typer av data 
samlades in: 1: 
intervjuer med personal 
(644st)  

2: Enkäter till 
organisationer (49st) 
Urvalsmetod: 
slumpmässigt urval 
Regressionsanalys och 
efter det en hierarkisk 
linjär modell och sedan 
en hierarkisk modell på 
två nivåer. 

 

Egenskaper hos personalen 
var mindre viktiga än 
personliga ”stressorer”, 
jobbrelaterade stressorer och 
socialt stöd i hur nöjd man 
är på sitt arbete. Resultat 
från den hierarkiska linjära 
modellen visar att personal 
på äldreboenden är mer 
missnöjda med arbetet än 
andra typer av ”long-time 
care” organisationer som 
hemtjänst och ”assisted 
living facilities”. 

Resultatet understryker 
vikten av att rikta insatser 
till både ”direct care 
worker” (DCW) och till 
organisationer, för att öka 
trivseln på arbetet för 
personalen. 

7 Helath against the 
odds: experiences of 
employees in elder care 
from a gender 
perspective. Elwer, S., 
Aléx, L. & 
Hammarström, A. 
(2010). Sverige. 

Qualitative 
Health 
Research 

Syftet var att analysera 
hälsoerfarenheter från 
anställda inom 
äldreomsorgen ur ett 
genusperspektiv. 

Kvalitativ. 7 st 
fokusgruppsdiskussioner 
med 46 st personal 
fördelat på två 
äldreboenden. 
Undersköterskor (29), 
sjuksköterskor (12), 
fysioterpeut (3) och 

Två centrala teman som 
påvisade hälsofrämjande 
och ohälsfrämjande 
erfarenheter. Working 
against the odds – tre 
stressorer som subteman; 
reaching the limit, worthless 
competence and constant 

Hälsofrämjande program 
bör fokusera på att vara 
stödjande samt på att 
eliminera strukturella 
stressorer, så som 
utmattande arbete eller lågs 
status, för att motverka 
negativa hälsoeffekter. 
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 arbetsterapeut (2). 
Kvalitativanalys 
kodning, kategorisering 
och tematisering. 
Induktiv. 

nagging. vilka resulterar i 
negativa hälsoerfarenheter. 
Temat Making work matter 
beskriver positiva faktorer 
som främjade hälsa, med 
underteman: styrka och stöd 
från arbetsgruppen, 
tillfredsställelse av att vårda 
och individuellt ansvar. 

Förbättring av 
grundläggande 
arbetsvillkor fungerar som 
hälsofrämjande. I längden 
kan denna förbättring även 
ge arbetet en högre status 
vilket förbättrar och 
fungerar som 
hälsofrämjande. 

 
8 Dignity of older people 

in a nursing home: 
Narratives of care 
providers. Jakobsen, R. 
& Sörlie, Y. (2010), 
Norge. 

Nursing 
ethics. 

Syftet var att belysa the 
etiskt svåra situationer 
som vårdgivare på 
äldreboenden upplever. 

Fenomelogiska-
hermenutisk 
kvalitativstuide.  
Intervjuer med 23 st 
personal på 
äldreboende. En öppen 
fråga, därefter fick 
informanterna berätta 
fritt. Kvalitativ analys i 
tre steg 

Balansen mellan patientens 
autonomi och värdighet; 
weak restraint, undvikande 
av problem, att inte bli hörd.  
Working enviroment; 
prioritering, olika 
patientgrupper, öppenhet i 
arbetskultur 

Dagliga etiska konflikter 
ledde till att personalen 
uttryckte en känsla av 
frustration och 
otillräcklighet. 

9 Older women caring 
for older women: the 
rewards and challenges 
of the home care aide 
job. Butler, S., 
Wardamasky, S. & 
Brennan-Ing, M. 
(2012). USA. 

Journal of 
Women & 
Ageing. 

Syftet med studien är att 
undersöka varför 
hemtjänstpersonal slutar 
arbeta inom hemtjänsten 
och hur de beskriver sina 
arbetserfarenheter inom 
hemtjänsten. 

Mixad metod, 
triangulering, kvalitativa 
enkäter och 
telefonintervju med 
öppna frågor. 261st 
arbetare fördelat på elva 
hemtjänstföretag 
svarade på mailenkäten. 
Med 90st, utfördes en 
telefonintervju. 
Kvalitativ analys med 
SPSS 17.0. Chi-Square 
och t-tests. Systematisk 
tematisk kvalitativ 
analys av 
telefonintervjuerna. 

Kvantitativ analys visar att 
inte arbetstillfredsställelse 
eller utbrändhet var 
indikatorer på uppsägning. 
Ung ålder, avsaknad av 
sjukförsäkring, depression 
och ångest samt en känslan 
av personlig prestation. Det 
kvalitativa resultatet visar 
att personal slutar även om 
de finner arbetet givande 
och tillfredsställande. Det är 
dåligt betalt och osäkerhet 
med timmar som gör att de 
söker sig vidare och de 
beskriver arbetet positivt. 

Arbete inom hemtjänst 
tilltalar människor, 
speciellt äldre kvinnor som 
tycker det är givande att 
vårda människor. Då 
efterfrågan blir större 
behöver deras arbete 
värderas högre än det gör 
genom att betala rimliga 
löner och andra förmåner 
så de inte behöver säga upp 
sig. 
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10 Care work in changing 
welfare states: Nordic 
care 
workers’experiences. 
Trydegård, G. (2012). 
Sverige. 

European 
Journal of 
Ageing 

Fokus i studien är 
vårdgivares erfarenheter 
av arbetsvillkor i en tid av 
förändring och 
omorganisering. Studerar 
konsekvenserna av NPM-
idéerna och dess reformer.  
 
 

Kvantitativa 
sekundärdata. 2583st 
vårdgivare (ej 
sjuksköterskor) i Norge, 
Finland, Danmark och 
Sverige deltog, 958st 
arbetade inom hemtjänst 
och 1625st på boenden. 
Analys med bivariat och 
multivariat analys. 

Enligt resultatet fann 
vårdpersonalen sina 
arbetsförhållanden fysiskt 
och psykiskt påfrestande. 

Studien visar att de NPM-
reformerna som införts har 
förändrat vårdpersonalens 
arbetsvillkor och andra 
studier visar att dessa 
reformer kommer bli allt 
vanligare, vilket kräver 
ytterligare studier av 
effekterna av pågående 
organisatoriska 
förändringar på 
vårdpersonalens 
arbetsvillkor. 

11 Workplace health 
promotion and working 
conditions as 
determinants of 
employee health. 
Ljungblad, C. 
Granström, F., Dellve, 
L. & Åkerlind. I. 
(2014). Sverige. 

International 
Journal of 
Workplace 
Health 
Management 

Att undersöka de 
generella psykosociala 
arbetsvillkoren och hur 
specifika arbetsplatser 
arbetar för att främja 
hälsan hos de anställda 
gentemot hur många som 
sjukskriver sig. 

Kvantitativ. Enkäter.  
Slumpmässigt urval av 
290 kommuner. 60 
valdes ut. 
Genomsnittligt antal på 
265 personer per 
kommun deltog. 15,871 
personer fick frågan om 
att delta. 

Anställda som skattar de 
psykosociala arbetsvillkoren 
högre hade bättre 
självskattad hälsa och lägre 
sjukfrånvaro.    

Personal som uppfattar fler 
gynnsamma aspekter av de 
psykosociala 
arbetsförhållandena, liksom 
av specifika 
hälsofrämjande åtgärder, 
hade bättre självvärderad 
hälsa och lägre 
sjukfrånvaron bland 
anställda. 

12 Care workers health in 
Swiss nursing homes 
and its association with 
psychosocial work 
enviroment: A cross-
sectional study. Dhaini, 
S. R., Zúniga, F., 
Ausserhofer, D., 
Simon, M., Kunz, R., 
De Geest, S. & 
Schwendimann, R. 
(2015), Schweiz. 

International 
Journal of 
Nursing 
Studies, 

Att undersöka sambandet 
och förekomsten av fysisk 
och mental hälsa med den 
psykosociala 
arbetsmiljön. 

Sekundärdata från 
projektet SHURP. Data 
från 3471 arbetare inom 
155 äldreboenden. 

Ryggsmärta och 
känslomässig utmattning var 
den vanligaste 
självrapporterade fysiska 
och psykiska hälsan. 
Ryggsmärta var förknippad 
med ökad arbetsbelastning, 
konflikt med andra hälso- 
och sjukvårdspersonal och 
brist på erkännande, och 
frekvent verbal aggression 
av invånare och omvänt i 
samband med 
personalansvar. 

Den fysiska och psykiska 
hälsan hos personal inom 
äldreomsorgen är oroande. 
Att förändra faktorer i den 
psykosociala arbetsmiljön 
skulle förbättra hälsan. 
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känslomässig utmattning var 
förknippad med ökad 
arbetsbelastning, brist på 
jobbförberedelse och 
konflikt med andra 
hälsovårdspersonal och brist 
på erkännande och omvänt i 
samband med ledarskap.  
 

13 Leadership and the 
psychsocial enviroment 
in old age care.  
Lundgren, D., Ernsth-
Bravell, M. & 
Kåreholt, I, (2015), 
Sverige. 

International 
Journal of 
Older People 
Nursing. 

Att undersöka 
ledarskapsfaktorer och 
dess associationer med 
psykosocial arbetsmiljö 
för undersköterskor som 
arbetar inom 
äldreomsorgen. 

Datan analyserades med 
användning av linjär 
regressionsanalys. 
 

Den psykosociala 
arbetsmiljön påverkades av 
ledarskapsfaktorer, starkare 
samband på boenden 
jämfört med hemtjänst. 
Auktoriserande ledarskap, 
stöd från överordnad, 
premisserna för mänskliga 
resurser och kontroll över 
beslut var sammankopplade 
med högre bedömningar av 
den psykosociala 
arbetsmiljön 
 

Ledarskap inom 
äldreomsorgen måste 
beaktas. Vissa 
ledarskapsegenskaper 
bidrar med bättre 
förutsättningar för att både 
skapa och upprätthålla en 
positiv psykosocial 
arbetsmiljö. 

14 Working Conditions 
and Mental Health of 
Nursing Staff in 
Nursing Homes. 
Zhang, Y., Punnett, L., 
Mawn, B. & Gore, R. 
(2016), USA. 

Mental 
Health 
Nursing 

Utvärdera sambandet 
mellan arbetsvillkor och 
mental hälsa hos olika 
vårdgrupper och 
undersöka den potentiella 
påverkan från 
arbetsgruppen. 

Kvantitativ, icke-
slumpmässigt urval. 
Enkäter till 1,129 
nursing staff på 15 olika 
vårdenheter. 
Svarsfrekvens var 73 %. 
Bivariat och multivariat 
analys med SPSS. 

Fysiska krav var högre på 
undersköterskor och 
psykiska krav var högre på 
sjuksköterskor. 
Undersköterskorna önskar 
vara med mer i beslut. Den 
fysiska säkerheten 
påverkade 
undersköterskornas hälsa. 

Statistisk signifikans 
mellan mental hälsa och 
faktorer i arbetsmiljön på 
äldreboende 
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5.2. Erkännande 
Ett sätt för personal att få erkännande för det arbete som utförs är att få skälig ersättning. I en 
studie som vi tagit del av framkommer det att fler som arbetar inom äldreomsorgen är nöjda 
med sitt arbete om de får ersättning i form av rättvis lön och förmåner som exempelvis 
sjukförsäkring (Ejaz, Noelker, Menne & Bagaka'S, 2008). Trots detta framkommer det i flera 
studier att personal inom äldreomsorg inte upplever att de inte får den lön de tycker är rimlig 
med tanke på arbetsbördan (Stacey, 2005; Elwér, Aléx & Hammarström, 2010; Denton, 
Zeytinoğlu & Davies, 2002; Aronson & Neysmith, 1996) eller att de erhåller nödvändiga 
förmåner.  Undermålig lön (Butler, Wardamasky & Brennan-Ing, 2012; Redfern, Hannan, 
Norman & Martin, 2002), att inte känna att sjukskrivning är möjligt på grund av förlorad 
inkomst (Elwér, Aléx & Hammarström, 2010; Butler, Wardamasky & Brennan-Ing, 2012) eller 
att inte ha möjlighet att ta någon eller några semesterdagar (Butler, Wardamasky & Brennan-
Ing, 2012) är arbetsvillkor som personal inom äldreomsorgen arbetar under. Stacey (2005) 
beskriver i sin artikel att anställda inom hemtjänsten i USA är anställda för att ta hand om en 
enstaka klient, men att de i många fall behöver ta sig an fler klienter för att de ska få tillräcklig 
lön för att klara månadens utgifter.  

Som nämnts i avsnittet om definitionen av psykosociala arbetsvillkor är en del av 
psykosociala arbetsvillkor distributiv rättvisa. Med distributiv rättvisa menas fördelningen 
mellan arbetsinsats och erkännande. Finns det en balans mellan dessa är de psykosociala 
arbetsvillkoren mer positiva för personalen än om obalans råder. Med detta i åtanke går det att 
förstå att personal inom äldreomsorg inte har bästa möjliga psykosociala arbetsvillkor eftersom 
många upplever att de inte får rättvis ersättning för det arbete de utför. Obalans råder, vilket tär 
på personalen och gör att upplevelsen av arbetet blir negativt. Vidare går det att tolka de 
psykosociala arbetsvillkoren genom Honneths teori om erkännande, närmre bestämt, den tredje 
formen av erkännande. Denna form handlar om social uppskattning och kopplas ihop med 
individens självskattning. Självskattning innebär att personen vet att den har kunskaper och 
förmågor som andra i samhället uppfattar som värdefulla. En tolkning av det ovan nämnda 
resultatet, att personal inom äldreomsorg är underbetalda, är att samhället och 
verksamhetsledningen inte uppskattar deras arbete tillräckligt för att ge dem en skälig lön. 
Underbetalningen kan tolkas som en brist på erkännande, vilket kan ha en negativ inverkan på 
personalens självskattning. Det är ett tecken på att den psykosociala arbetsmiljön på arbetet 
bister då personalen påverkas negativt av att känna att de inte får tillräcklig ersättning för den 
arbetsinsats de gör.  

 
 

5.3. Respekterad för arbetet 
Undersköterskor beskriver i Elwér, Aléx och Hammarströms (2010) studie att de upplever att 
de inte respekteras som kompetenta professionella varken på arbetsplatsen eller i det övriga 
samhället och att det påverkar deras självbild och hälsa. Undersköterskor beskriver att bristen 
på uppskattning särskilt kommer från att de upplever att sjuksköterskor ser ned på dem, visar 
misstro till dem och inte respekterar deras kompetens. Vidare upplever undersköterskorna att 
sjuksköterskorna behandlar dem som barn och förklarar självklara saker för dem. 

Personal upplever att deras arbetsuppgifter förändras och att de inte längre förväntas ge 
vård och ge omsorg till de äldre, utan istället sköta städ och tvätt. Denna förändring i 
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arbetsuppgifter tolkas av undersköterskor som brist på uppskattning och erkännande för deras 
kompentens och även som ett hinder för dem att arbeta med det de egentligen vill, vilket är att 
ge omsorg och inte att städa. Vidare uppenbaras bristen på respekt för undersköterskors 
kompentens genom att personer utan särskild utbildning anställs för att utföra ungefär samma 
arbetsuppgifter som undersköterskorna, till ungefär samma lön. Denna brist på respekt bidrar 
till undersköterskornas känsla av att deras arbete inte har hög status inom vårdsektorn (Elwér, 
Aléx & Hammarström, 2010).   

En faktor som kan ha negativ effekt på de psykosociala arbetsvillkoren är om personalen 
inte får den uppskattning de behöver för att må bra. Honneths teori om erkännande beskriver 
tre former av erkännande som alla behövs för att en persons positiva relation till sig själv ska 
byggas upp eller vara fortsatt god. Den tredje nivån handlar om social uppskattning och innebär 
att personens individualitet, alltså den personen är och det den gör erkänns. Detta erkännande 
kopplas ihop med personens självuppskattning som innebär att personen vet att den har 
kunskaper och förmågor som andra i samhället uppfattar som värdefulla (Heidegren, 2009). 
Som vi kan tyda ur de resultat som presenterats ovan får personal inom äldreomsorg inte det 
erkännande de behöver för att må bra i sig själva eller i sitt arbete. Personalen behöver 
erkännande i form av att deras individualitet och deras kunskaper och förmågor uppskattas, 
men genom att ledning anställer personal utan formell kompetens för att utföra 
undersköterskornas arbete och genom att undersköterskorna upplever att sjuksköterskor och det 
övriga samhället ser ned på deras arbete brister erkännandet, vilket har en negativ effekt på de 
psykosociala villkoren. Den andra formen av erkännande är den rättsliga. Det innebär att 
individen får erkännande genom att bemötas med en respekt som visar att denne har samma 
rättigheter som resten av samhället och att denne betraktas som en fullvärdig medlem i 
samhället. Om denna form av erkännande appliceras på äldreomsorgspersonal går det att göra 
tolkningen att undersköterskorna inte får känna att de bemöts med samma respekt som 
sjuksköterskor eller som människor som arbetar inom andra yrken. De betraktas, enligt dem 
själva, på ett sätt som inte visar på att de och deras yrke har samma status och värde som andra 
yrken. Att inte får erkännande genom att betraktas som en som har samma värde som resten av 
samhället påverkar individens självbild och är en negativ faktor som påverkar de psykosociala 
arbetsvillkoren.    

 
 

5.4. Stöd från ledning och kollegor 
De olika verksamheterna hemtjänst och äldreboende ser som bekant olika ut avseende arbetets 
organisering och arbetsuppgifter. Det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta inom 
hemtjänst respektive på äldreboende. I Lundgren, Ernsth-Bravell & Kåreholts (2016) studie 
uppger den intervjuade personalen att det är mer givande att arbeta på äldreboende än inom 
hemtjänst av några olika anledningar. Dessa anledningar är att det är bättre kollegialt stöd, det 
finns alltid annan personal i närheten som går att rådfråga eller att få hjälp av. Att chefen finns 
nära och kan observera personalgruppens arbetstempo och reglera arbetet efter det ses som 
positivt av personalen. Vidare framkommer att informanter uppgav att det ovan nämnda är 
anledningar till att det är “bättre” att arbeta på äldreboenden än inom hemtjänsten. Theorell 
(2006) och Eriksson (1991) skriver båda om vad “stöd” innebär i KKS-modellen. De menar på 
att om de anställda har stöd från kollegor och chefer att tillgå behöver de höga arbetskrav de 
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står under inte få lika allvarliga psykiska konsekvenser som om stöd inte finns. De resultat som 
vi i studien tagit del av säger många att de inte anser att de får tillräckligt med stöd från deras 
chefer. Detta kan alltså resultera i en hög stressnivå hos de anställda. Inom hemtjänst som 
innefattar mycket ensamarbete är det möjligtvis ännu viktigare att veta vem man ska fråga om 
svåra situationer uppstå eftersom att det inte finns kollegor i närheten på samma sätt som det 
gör på äldreboenden. Detta kan göra att brist på stöd från chefer inom hemtjänsten kan ha mer 
förödande konsekvenser och skapa mer stress än vad brist på stöd från chefer har på 
äldreboenden. 

Oavsett arbetsplats är ledarskapet viktigt för den psykosociala arbetsmiljön då det kan 
hjälpa till att minska stress och öka trivseln på arbetsplatsen (Trydegård, 2012). Att 
omsorgspersonalen får stöd från cheferna framkommer som viktigt i flera studier (Lundgren, 
Lundgren, Ernsth-Bravell & Kåreholt, 2016; Brulin, Winkvist & Langendoen, 2000) och ett 
starkt ledarskap leder enligt flera studier till minskad emotionell trötthet (Dhaini, Zúñiga, 
Ausserhofer, Simon, Kunz, De Geest, & Schwendimann, 2016). De informanter som medverkat 
i Trydegårds (2012) studie och som arbetar på äldreboenden i Finland uppger att de har nära 
kontakt med sina chefer. Detta skiljer sig från hur chefsnärvaron ser ut i andra länder som 
exempelvis Sverige där 83 % som arbetar på äldreboenden uppger att de enbart träffar sin chef 
en gång i månaden eller ännu mer sällan. Trots den höga chefsnärvaro som de finska 
informanterna uttrycker finns, uppger majoriteten av arbetarna inom äldreomsorg i samtliga 
nordiska länder att de upplever att de har bristande stöd från deras ledning. Även cheferna själva 
upplever att de har för lite tid för att kunna hjälpa sina anställda så mycket som de tror behövs 
och som de skulle vilja (Aronson & Neysmith, 1996).  

Ett ledarskap som påvisar tydliga arbetsroller gör arbetet med äldre lättare då det hjälper 
till att minska stressnivån (Stacey, 2005; Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind, 2014). 
Oavsett arbetsplats är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ledning och anställda samt 
mellan personal då det har stor påverkan på stressnivån (Dhaini, Zúñiga, Ausserhofer, Simon, 
Kunz, De Geest, & Schwendimann, 2016; Redfern, Hannan, Norman & Martin, 2002; Brulin, 
Winkvist & Langendoen, 2000). Den fysiska distansen mellan ledare och anställda inom 
hemtjänsten ger ledarna mindre möjlighet att övervaka, organisera och optimera personalens 
arbete, vilket kan ha negativ effekt på utförandet av hemtjänst. Bristen på stöd från kollegor, 
som är svårt att få då det är mycket arbete är ensamarbete kan även det ha effekt på arbetet och 
gör att det skiljer sig från det arbete som görs på äldreboenden. På äldreboenden är det närmre 
till chefen som kan se hur arbetstempot ser ut och reglera arbetet därefter, samt att kollegor 
ständigt finns att rådfråga och ha sällskap av. Genom att känna ett kollegialt stöd förbättras 
förmågan att kunna återhämta sig från situationer som inneburit stress och/ eller svåra beslut. 
Enkla saker som att ha morgonmöten och träffas regelbundet kan bidra till en förbättrad 
arbetssituation (Brulin, Winkvist & Langendoen, 2000). Chefer som ger feedback till sin 
personal, som låter personal ta del i beslut och som ger chans till kompetensutveckling bidrar 
till att det sociala klimatet blir bättre i arbetsgruppen. Det stöd som ledare ger kan medverka till 
att hälsan hos personalen bevaras trots de höga krav och många nackdelar som arbetet inom 
äldreomsorgen kan medföra (Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind, 2014). Ett upplevt stöd 
från chefer innebär att fler väljer att stanna kvar på arbetsplatsen istället för att byta jobb. Inom 
hemtjänsten sker som sagt mycket ensamarbete och arbetarna tvingas ta svåra beslut på egen 
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hand. Om de har en chef att rådfråga känner de sig mer säkra och trygga, även om råd och stöd 
kommer från någon på distans (Trydegård, 2012). 

Det är särskilt viktigt för personalens hälsa att de får uppskattning från chefer och kollegor 
när arbetet är stressigt (Elwér, Aléx & Hammarström, 2010). Uppskattning kan bestå av 
uppmuntrade ord eller en klapp på axeln som tecken på uppskattning för det jobb som utförts. 
Vidare är det uppbyggande om personalen har en känsla av att de tillhör en grupp, att de arbetar 
mot samma mål som resten av arbetsgruppen och att de vet att det finns möjlighet att få hjälp 
om svåra situationer med patienter skulle uppstå. Vidare uppger informanterna som deltog i 
studien att det är viktigt för arbetsmiljön och trivseln på arbetet att personalen känner varandra 
och chefen personligen (Elwér, Aléx & Hammarström, 2010). En ytterligare faktor som bidrar 
till god stämning och som gör arbetet mer givande är solidaritet. Om personal inom och även 
mellan arbetsteam kan hjälpa varandra bidrar arbetet blir mer trivsamt och roligt (Brulin, 
Winkvist & Langendoen, 2000). 

Inom Honneths teori om erkännande ryms en förklaring på erkännandets motsats- 
missaktning. Den andra formen av missaktning som beskrivs handlar om att individen fråntas 
vissa rättigheter som exempelvis rätten att tillhöra en viss grupp. En tolkning av detta med tanke 
på personal inom äldreomsorg som inte har kollegor eller ledning som kan ge stöttning på grund 
av dåligt samarbete, eller på grund av att arbetet till största delen består av ensamarbete, är att 
personalen inte får känna att de tillhör en grupp. Att inte känna att man tillhör en grupp kan 
enligt Honneth (Heidegren, 2009) göra att personens relation till sig själv tar skada. En stor del 
av den psykosociala arbetsmiljön handlar om den sociala arbetsmiljön som utgörs av socialt 
samspel och socialt stöd från kollegor och chefer. Allt erkännande som sker, sker i samspel 
med andra människor. Av denna anledning går det att förstå det ovanstående resultatet som 
berör just samspel mellan människor i form av samarbete mellan kollegor och ledning som 
viktigt för personalens självkänsla och hälsa samt psykosociala arbetsvillkor. Om personalen 
känner varandra och chefen personligen kan det tänkas att även den första formen av 
erkännande kan komma att bli en del av arbetet. Är personalen vänner med varandra kan 
erkännande ske på en primärrelationsnivå vilket kan hjälpa till att bygga upp individens 
självkänsla. Mer erkännande på fler nivåer hjälper till att bygga upp personens självskattning 
(Heidegren, 2009), vilket har en positiv inverkan på individen och därmed utgör ett positivt 
psykosocialt arbetsvillkor.  
 
5.5. Kunskap och utveckling 
Både kunskap och möjligheter till utveckling är två centrala faktorer som inverkar på 
personalens upplevelse av sitt arbete. Studier visar att personer som studerat eller arbetat länge 
och därmed samlat på sig erfarenhet känner sig i fler fall nöjda och upplever mer trivsel på 
arbetsplatsen om de får möjlighet att använda sina kunskaper på arbetet, till skillnad från 
anställda som inte får använda sina kunskaper (Ejaz, Noelker, Menne & Bagaka'S, 2008; 
Redfern, Hannan, Norman & Martin, 2002).  

En analys av detta med hjälp av krav-, kontroll- och stödmodellen är att anledningen till 
att många som får chans att använda sina kunskaper på arbetet med stor sannolikhet även har 
mer egenkontroll än de som inte får chans att kontrollera sitt eget arbete på samma sätt. Theorell 
(2006) menar att ju mer kontroll personal känner att de har över sitt eget arbete desto bättre kan 
de hantera stress och desto bättre mår de. En positiv faktor för de psykosociala arbetsvillkoren 
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är alltså möjlighet till egenkontroll. Anställda som inte får chans att använda sina kunskaper är 
med stor sannolikhet mer styrda i deras arbetsuppgifter och gör det som de blir tillsagda att 
göra, vilket kan hindra dem från att utföra de arbetsuppgifter de är bäst på eller tycker mest om. 
I dessa fall brister egenkontrollen vilket bidrar till att upplevelsen av arbetet blir negativ.   

Majoriteten av personal inom äldreomsorgen i Norden rapporterar enligt en studie att de 
har få möjligheter att utvecklas inom sitt arbete (Trydegård, 2012) samtidigt som en annan 
studie klargör att det är givande om personal får chans att utvecklas och samla på sig mer 
kunskaper som de har nytta av i arbetet (Stacey, 2005; Ljungblad, Granström, Dellve & 
Åkerlind, 2014). Personal inom äldreomsorg kan ha kunskap som de inte får chans att använda, 
men det kan också vara det motsatta, att personal utför arbetsuppgifter som de ej har formell 
kompetens för. Det framkom i en svensk studie att det finns hemtjänstpersonal vars 
arbetsuppgifter inte alltid stämmer överens med den utbildning de har. Vissa arbetsuppgifter 
som personal utför har de lärt sig enbart genom praktisk erfarenhet. Att sakna teoretisk kunskap 
om utförande av arbetsuppgifter kan dock resultera i att hemtjänstpersonal upplever en känsla 
av otillräcklighet (Brulin, Winkvist & Langendoen, 2000). Den bristande formella utbildningen 
kan också leda till svårigheter att ta beslut samt skapa en känsla av osäkerhet i utförandet av 
medicinska arbetsuppgifter (Brulin, Winkvist & Langendoen, 2000). Om personalen dessutom 
ska utföra arbetsuppgifter under stress kan osäkerheten bli än mer påtaglig (Brulin, Winkvist & 
Langendoen, 2000) och kan bidra till en rädsla över att skada vårdtagaren (Denton, Zeytinoğlu 
& Davies, 2002).  

I KKS-modellen som Theorell (2006) skriver om förklaras det att personalens 
beslutsutrymme är viktigt för deras hälsa och välbefinnande. Har personalen kompetens och 
chans till utveckling av den finns det större chans att de känner att de har kontroll över arbetet 
och kan lösa svåra situationer som kan uppkomma. Med detta i åtanke går att förstå att 
personalen i ovan redovisade resultat känner att de inte har tillräckligt med kontroll över sitt 
arbete eftersom kunskapen ibland är bristfällig eller ej existerande. Att inte ha den kunskap som 
krävs för alla uppgifter som behöver utföras och inte ha kunskaper som tillåter dem att agera i 
svåra situationer, kan resultera i hög stressnivå för personalen, vilken utgör en negativ 
psykosocial faktor. 
 
5.6. Upplevelse av stress 
I en av de utvalda artiklarna klargörs det att många som arbetar inom äldreomsorg anser att de 
på arbetsplatsen är underbemannade dagligen eller några gånger i veckan (Trydegård, 2012). 
En annan artikel påvisar att personal är stressad på grund av finansiella besparingar som 
resulterat i nedskärningar av personal samt minskad tid för varje klient. Nedskärningarna bidrar 
till ökad stress för de som arbetar (Brulin, Winkvist & Langendoen, 2000). Vidare utsätts 
personalen för ytterligare stress när det ställs höga krav på arbetet samtidigt som de upplever 
att de inte får tillräckligt med stöd från deras chefer. Stress kan även orsakas av oklara direktiv, 
till exempel genom att man får olika anvisningar från flera olika chefer (Brulin, Winkvist & 
Langendoen, 2000). Brist på egenkontroll och inte känna att det finns möjlighet att ta egna 
beslut är en bidragande faktor till stress. Fler orsaker till stress som orsakas av beslut på 
strukturell och organisatorisk nivå är att arbetet har låg status, att organisationen ständigt 
förändras, höga krav och tröttsamt arbete. Allt detta kan ledas tillbaka till otillräckliga resurser 
inom äldreomsorgen (Elwér, Aléx & Hammarström, 2010). I en studie från Sverige beskriver 
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personal att ständigt införande av nya är rutiner och omorganiseringar resulterar i att personal 
upplever att det inte finns möjlighet att bara göra sitt jobb (Elwér, Aléx & Hammarström, 2010). 
Personal upplever även en oro för att nya rutiner kan komma att införas och att dessa leder till 
försämring för både personal och patienter. Vidare påtalar personal i en annan studie att 
arbetsgivare som utformar rutinerna inte alltid har kunskap om personalens arbetsuppgifter 
(Brulin, Winkvist & Langendoen, 2000) eller hur arbetsdagen ser ut (Butler, Wardamasky & 
Brennan-Ing, 2012). Förutom stress och förändring av rutiner är plötsliga schemaförändringar 
bidragande faktorer till att synen på arbetet blir negativ (Ejaz, Noelker, Menne & Bagaka'S, 
2008). 

I en norsk studie framkommer det att många intervjupersoner tar upp ämnet 
“prioriteringar” och det verkar vara en stor del av arbetet. Det finns en generell önskan om mer 
tid för äldre så att prioriteringar inte behöver utföras till lika hög grad som i dagsläget. 
Prioriteringar blir särskilt synligt under kvällar och helger då utbildad personal ofta vikarierar 
för ledig eller sjuk personal (Jakobsen & Sørlie, 2010). En studie tar upp ämnet om att vikarier 
inte anställs om ordinarie blir sjuka (Brulin, Winkvist & Langendoen, 2000). En lösning för att 
förbättra arbetsvillkoren är att öka antalet utbildad personal på arbetsplatsen (Elwér, Aléx & 
Hammarström, 2010). I flertalet studier påtalar personalen att de upplever att de har för mycket 
att göra och att de dagligen eller flera gånger i veckan är underbemannade (Elwér, Aléx & 
Hammarström, 2010; Trydegård, 2012; Dhaini, Zúñiga, Ausserhofer, Simon, Kunz, De Geest, 
& Schwendimann, 2016). Detta leder bland annat till att det inte finns tid att utföra mindre 
sysslor som kan vara avgörande för hur man kan hantera arbetsdagen, till exempel genom att 
få tid för att planera sin arbetsdag (Dhaini, Zúñiga, Ausserhofer, Simon, Kunz, De Geest, & 
Schwendimann, 2016). Ett resultat som framkommit i en studie är att det arbete som 
undersköterskor och vårdbiträden utför kan vara så påfrestande att det är helt uttömmande både 
psykiskt och fysiskt. Ett sätt som flera använder för att lösa arbetssituationen och för att kunna 
må bra är att arbeta deltid (Dhaini, Zúñiga, Ausserhofer, Simon, Kunz, De Geest, & 
Schwendimann, 2016; Elwér, Aléx & Hammarström, 2010; Brulin, Winkvist & Langendoen, 
2000). 

Inom KKS-modellen är stöd en del. Som Eriksson (1991) skriver finns det olika former 
av stöd. Det informativa stödet innebär att man kan få information i form av råd och stöd från 
andra personer, vilket gör att man kan hantera svåra situationer. Det instrumentella stödet 
innebär ett handgripligt stöd som att få hjälp med arbete genom avlastning. Dessa två 
stödformer fungerar alltså som en buffert och resurs när man ska möta omgivningens krav. En 
analys av detta med tanke på den underbemanning som enligt många informanter i flera studier 
vittnar om är att det inte finns tillräckligt med personal som kan fungera som varken informativt 
stöd eller instrumentellt stöd. Detta kan mycket väl tänkas påverka personalen och dess hälsa 
negativt. Bristen på stöd på grund av underbemanning är en negativ faktor av psykosociala 
arbetsvillkor. Vidare kan underbemanningen göra att personalen inte får möjlighet att sköta 
arbetet på det sätt de vill på grund av för hög arbetsbelastning och stress. Eriksson (1991) 
skriver att arbeten som innebär höga krav och samtidigt har en begränsad handlingsfrihet och 
egenkontroll är den kombination som för med sig den största risken för psykisk påfrestning som 
resulterar i olika sjukdomar och andra besvär. Med tanke på detta är det troligt att många 
informanter som berättat att deras arbetsplatser är underbemannade lider av stress, vilket är ett 
tydligt negativt psykosocialt arbetsvillkor.  
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5.7. Frihet i att fatta beslut över eget arbete  
Med tanke på vad som tidigare lyfts i tidigare avsnitt om äldreomsorgen och dess personal är 
det lätt att tro att det bara finns nackdelar och negativa aspekter med arbetet. Faktum är dock 
det finns många fördelar med arbetet däribland autonomi, att personalen har mycket frihet i att 
kunna bestämma mycket över sitt arbete och i flera fall även över sin arbetstid. Dessutom ger 
arbetet användbar kunskap som anställda har nytta av även i övriga delar av livet (Stacey, 2005; 
Denton, Zeytinoğlu & Davies, 2002; Butler, Wardamasky & Brennan-Ing, 2012). En 
intervjuperson i Brulin, Winkvist och Langendoens (2000) studie redogör för att det finns en 
frihet i att kunna ta beslut på egen hand. Denna frihet är tydligare och större inom hemtjänsten 
än inom äldreboenden. Flera informanter uttryckte att det var en anledning till att de tyckte 
bättre om att arbeta inom hemtjänsten än på boende. I en studie påvisades det att personal hade 
en känsla av självständighet samtidigt som de kände sig beroende av andra. De behövde följa 
instruktioner men fick också göra det på sitt egna sätt. Personalen visste dock utan tvekan att 
det var chefen som gjorde de stora och viktiga besluten (Brulin, Winkvist & Langendoen, 
2000).  

 Theorells (2006) vidareutveckling av det som kommit att kallas krav-, kontroll- och 
stödmodellen förklarar bland annat hur för höga krav på en anställd kan innebära psykiska 
påfrestningar som kan leda till stress och/ eller andra psykiska sjukdomar samt andra besvär. 
De höga krav som ställs på anställda och som kan bidra till stress kan regleras genom att ge de 
anställda kontroll. I artiklar som vi tagit del av i studien framkommer det att många anställda 
som arbetar inom äldreomsorgen säger att de har lite kontroll över deras arbete och att de 
upplever arbetet som stressigt. Att brist på kontroll leder till stress kan bekräftas genom KKS-
modellen. Eriksson (1991) skriver om den ovannämnda modellen och säger att den energi som 
visar sig i form av stress och obehag när ett arbete är för kravfyllt och de anställda har för lite 
kontroll över sitt eget arbete går att vända till något positivt istället. Om de anställda får mer 
handlingsfrihet i arbetet kan stressen som leder till obehag istället ändras till att leda till att man 
som anställd vill agera och man ser det kravfyllda arbetet som roliga utmaningar istället för 
jobbiga hinder. Detta kan för de anställda inom äldreomsorgen innebära att om de får mer 
utrymme att kontrollera och bestämma över sitt eget arbete kan deras stressnivå minska och 
arbetet bli mer givande då de utmaningar de ställs inför blir stimulerande att hitta lösningar på 
istället för att bli ansträngande hinder som gör arbetet jobbigt och stressigt. 
 
 
5.8. Inflytande över arbetet 
Omsorgspersonalens möjlighet till inflytande över arbetet är likt autonomi något som gör 
arbetet mer trivsamt och givande. Inflytande kan handla om vilka arbetsuppgifter man vill göra, 
hur vården ska utformas (Lundgren, Ernsth-Bravell & Kåreholt, 2016; Dhaini, Zúñiga, 
Ausserhofer, Simon, Kunz, De Geest, & Schwendimann, 2016) och att man känner att 
ledningen tillåter att personalen får ha inflytande i beslut (Dhaini, Zúñiga, Ausserhofer, Simon, 
Kunz, De Geest, & Schwendimann, 2016). I tre olika studier, en från Norge, en från Sverige 
och en från Kanada upplever personalen dock att det är svårt att påverka organiseringen av 
arbetet (Jakobsen & Sørlie, 2010; Trydegård, 2012; Denton, Zeytinoğlu & Davies, 2002). I den 
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norska studien (Jakobsen & Sørlie, 2010) beskriver personal att de upplever att de inte blir 
hörda när de uppmärksammar svåra situationer eller problem, vilket resulterar i en känsla av att 
inget görs för att förbättra situationen. Personalen upplever att vården har blivit en form av 
löpande-band-vård och de tror inte att någon förändring kommer att ske (Jakobsen & Sørlie, 
2010). Även personal från den kanadensiska studien upplever svårigheter att påverka systemet 
på grund av deras bristande inflytande. Den kanadensiska personalen menar att det bristande 
inflytandet gör att de inte kan utföra den vård som de anser nödvändig (Denton, Zeytinoğlu & 
Davies, 2002; Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind, 2014).  

Personal i en svensk studie uttrycker att arbetets organisering resulterat i en övergång från 
vård till övervakning för att ingen vårdtagare ska dö (Brulin, Winkvist & Langendoen, 2000). 
För att göra arbetet mer effektivt arbetar organisation och ledning för att avpersonifiera arbetet. 
Det gör att arbetet går snabbare och blir därmed mer kostnadseffektivt. Detta gör att personalen 
känner sig exploaterad eftersom att de känner att det är viktigt för både deras trivsel på arbetet 
och för de äldre att det finns en personlighet i mötet med klienterna (Jakobsen & Sørlie, 2010; 
Aronson & Neysmith, 1996). Att sätta sig emot att arbetet ska bli mer kostnadseffektivt och 
avpersonifierat är svårt eftersom att det inte finns ord eller termer som kan beskriva det arbete 
som “inte syns” utan som handlar om det personliga mötet och de känslor som ett 
omsorgsarbete innebär för både de äldre och de anställda. Det praktiska arbetet kan skrivas upp 
och räknas medan det personliga arbetet inte går att göra samma sak med och kan därför enkelt 
bortprioriteras och räknas bort som en del av arbetet (Aronson & Neysmith, 1996). En annan 
studie tar upp ämnet om att personalen vill förändra systemet och sättet på vilken omsorgen 
ges. Personalen i studien beskriver att om det är något på arbetsplatsen som de tycker behöver 
förändras och tar upp med överordnad, känner de sig inte hörda och det är ingen som är villig 
att göra något åt problemet. Detta gör att personalen känner sig frustrerad och maktlös 
(Jakobsen & Sørlie, 2010). 

Det emotionella arbete är som tidigare nämnts en central aspekt mellan en arbetare och 
den som är mottagare av servicen (Hasenfeld, 2010), vilket i det här fallet är personalen inom 
äldreomsorgen och den äldre som är vårdtagare. Enligt ovan redovisade resultat påtalar personal 
ett flertal negativa och begränsande faktorer gällande det praktiska utförandet av vården och 
där med personalens psykosociala arbetsvillkor. Att personalen uttrycker en missnöjdhet över 
vårdens praktiska utformning, samt deras upplevelse av maktlöshet kan förstås med hjälp av 
begreppet emotionellt arbete. Ramarna för det emotionella arbetet sätts av organisationen och 
syftar till att möta organisationens behov (Hasenfeld, 2010). Det är utifrån dessa ramar som 
personalen ska utföra det emotionella arbetet och agera med ett, som organisationen anser, 
önskvärt beteende. Kopplat till ovan redovisade resultat, kan det tänkas att det som 
organisationen anser vara ett önskvärt beteende och som kan tillgodose organisationens behov 
inte är förenligt med vad personalen anser är god vård. Med andra ord så är en tolkning att 
organisationen och personalen har en skild uppfattning gällande vilket behov som ska 
tillgodoses. Organisationen ser till organisationens behov medan personalen har en önskan om 
att se till den äldres behov. Den skilda uppfattningen avseende behoven kan tänkas ligga till 
grund för det bekymmer som personalen har med att arbeta på det sätt som organisationen 
önskar, nämligen avpersonifierat och effektivt snarare än personligt. Det kan också tänkas bidra 
med en förståelse för personalens upplevelse av maktlöshet. Enligt ovan så påtalar personalen 
att de vill förändra hur vården utförs men de upplever sig ha ett bristande inflytande, de känner 
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sig maktlösa. Denna maktlöshet som personalen upplever kan tänkas vara påverkad av ramarna 
för det emotionella arbetet, eftersom organisationen har de egna behoven i fokus finns det då 
ingen anledning att förändra arbetet utifrån behov som inte är organisationens. Alltså finns det 
ingen anledning att förändra ramarna för det emotionella arbetet för att tillgodose någon annans 
behov. Således kan det tänkas att personalen inte kommer kunna förändra vårdens utförande 
om inte denna förändring även skulle bidra till att organisationens behov fortsatt tillgodoses. 

  
 

5.9. Det känslomässiga arbetet 
En stor del av äldreomsorgspersonalens vardag utgörs av känslomässigt arbete, till exempel 
relationer, etiska dilemman och annat som är sammankopplat till tankar och känslor. Astvik 
(2003) undersöker arbetsförhållanden och villkor inom äldreomsorgen i sin avhandling 
Relationer som arbete - Förutsättningar för omsorgsfulla möten i hemtjänsten. I avhandlingen 
framkommer att personal inom äldreomsorgen behöver både hantera och ingå i relationer, vilket 
ställer stora psykologiska krav på omsorgspersonal. Den relationella och känslomässiga delen 
av arbetsdagen framkommer inte i beskrivningar av arbetet och går inte att beräkna, vilket 
resulterar i att detta arbete ofta utförs oavlönat. Trots att äldreomsorgspersonalen ofta utför 
dessa arbetsuppgifter oavlönat så är det just dessa aspekter av arbetet som informanterna i en 
studie tycker gör jobbet värt och det är det som gör att de väljer att stanna kvar på arbetet 
(Stacey, 2005). Det känslomässiga arbete som personalen utför innebär i många fall positiva 
aspekter och att det är det som gör det värt att jobba, men det kan även medföra negativa 
aspekter, som till exempel när någon äldre man tagit hand om och kommit nära avlider. Det är 
även känslomässigt påfrestande att arbeta med äldre som aldrig bli bättre, utan hela tiden sämre 
(Butler, Wardamasky & Brennan-Ing, 2012) 

 I en artikel från USA intervjuades hemtjänstpersonal som har en klient som de vårdar 
dagligen. Intervjupersonerna fick svara på frågor om hur de upplever och beskriver sina 
arbetsdagar. Intervjupersonernas svar visade på att det inte går att skilja på det praktiska och 
det känslomässiga arbetet eftersom de går in varandra. Detta kan resultera i att gränserna för 
när personalen ger formell, praktisk vård och när de ger informell vård suddas ut. Detta i sin tur 
innebär att gränserna mellan avlönat och oavlönat arbete även de suddas ut. Personalen som 
medverkade i studien beskrev att de ofta “skräddarsydde” omsorgen efter klientens behov vilket 
gjorde att relationen mellan dem blev personlig och den anställde blev involverad i klientens 
liv. I artikeln beskrivs det att intervjupersonerna i sina svar och berättelser om sina arbeten inte 
använde termer som klient för att beskriva personen de vårdade, istället använde de begrepp 
som kan associeras till familj eller vän. Intervjupersonerna uppger att de inte tycker att deras 
arbete “bara” är arbete utan att de har utbyte av relationen och ser sin klient som en vän 
(Aronson & Neysmith, 1996). Arbetet är alltså inte “bara” ett arbete som går att lämna när 
dagen är slut. Personal som vårdar en klient känner en lojalitet till den och kan ses som en del 
av familjen. Det kan göra att gränserna mellan vad som är arbete och familj suddas ut och att 
arbeta övertid blir vanligt (Stacey, 2005). Den relation som skapas mellan klient och personal 
kan medföra risker då arbetare kan göra uppgifter de inte har kunskap eller resurser för, men 
gör ändå på grund av relation eller känslomässigt band till klienten och eller dennes anhöriga. 
Om de inte utför uppgiften kan de ofta känna dåligt samvete eftersom att de vet att om inte de 
gör det kommer det inte bli gjort (Stacey, 2005). Andra uppgifter de gör som kan skava på 
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samvetet eller ta upp mycket tankerum kan handla om att de gör saker mot sin egen moral och 
vilja, men gör det för att det är klientens vilja (Jakobsen & Sørlie, 2010). 

 I syfte att effektivisera sker det nedskärningar. Dessa nedskärningar gör att tiden för 
småprat med den äldre, som att fråga hur dagen varit, inte längre finns. I de fall då 
nedskärningarna sker i mängden tid som den äldre är berättigad hjälp kan personalen sättas i en 
svår sits. Detta eftersom personalen då enbart får tid för att göra de praktiska uppgifterna i 
hemmet och inte för de känslomässiga uppgifterna, exempelvis småprat. Personalen känner då 
ofta att de vill prata med den äldre och möta dennes känslomässiga och relationella behov men 
att tiden inte räcker till. Kravet från arbetsgivaren att hinna med att göra allt det praktiska under 
en viss tid och kravet på sig själva att vara trevlig kan resultera i att personalen gör allt samtidigt 
vilket kan innebära en stress för både personalen och den äldre som inte får den uppmärksamhet 
han eller hon behöver (Aronson & Neysmith, 1996). 

Ovan framgår att personal inom äldreomsorgen uppfattar det som problematiskt att 
särskilja på det formella och den informella rollen. Den formella rollen kan förstås som den 
avlönade, professionella, anställda utföraren som arbetar med tilldelade arbetsuppgifter där 
uppgifterna finns beskrivna. Den informella rollen är den del handskas med de oavlönade 
känslomässiga aspekter av arbetet, så som relationer och etiska dilemman. Dessa känslomässiga 
aspekter av arbetet har enligt personalen prioriterats bort av organisationen samtidigt som 
personalen upplever att de känslomässiga och praktiska uppgifterna inte går att särskilja. Detta 
leder till att personalen upplever det som svårt att särskilja på den formella och informella 
rollen, vilket kan vara en faktor som riskerar att bidra till negativa arbetsvillkor för personalen.  

Faktorn av oklarhet mellan formell och informell roll som kan resultera i negativa 
arbetsvillkor för personalen kan förstås med hjälp av det emotionella arbetet. Förutsättningarna 
för det emotionella arbetet skapas av organisationen genom föreskrifter och regler (Hasenfeld, 
2010). Dessa regler och föreskrifter ska personalen agera efter och de är utformade för att möta 
organisationens behov. Personalen beskriver att det inte finns tid till känslomässiga uppgifter 
utan att dessa prioriterats bort vid nedskärningar, vilket kan tolkas som att organisationens 
ramar för det emotionella arbetet enligt personalen är för snäva och begränsade. Personalen har 
påtalat en önskan om förändring som skulle innebära tid för de känslomässiga uppgifterna. Om 
förutsättningarna för det emotionella arbetet skulle förändras kan det tänkas att personalens 
svårigheter av att särskilja på den formella och informella rollen skulle minska eftersom 
uppgifter som idag tillskrivs till den informella rollen skulle förflyttas till den formella rollen. 
En förflyttning till den formella rollen skulle innebära att känslomässiga uppgifter ingick i de 
arbetsuppgifter som tilldelats personalen, arbetsuppgifterna tillskrivs därmed en professionell 
karaktär snarare än en informell och privat karaktär. Att dessa känslomässiga uppgifter flyttas 
och ges legitimitet genom den formella rollen kan innebära att personalen upplever att de inte 
behöver nyttja den informella rollen lika ofta. Ett minskat behov av att använda den informella 
rollen kan också tänkas minska risken för att personalen upplever det som svårt att särskilja 
rollerna, eftersom en sådan särskiljning inte behövs när alla personalens arbetsuppgifter 
tillskrivs en roll. Därmed kan det tänkas att om förutsättningarna för det emotionella arbetet 
förändrades och därmed gav utrymme för personal att utföra relationsarbete inom den formella 
rollen skulle förekomsten av en fasktor som riskerar att bidra till negativa arbetsvillkor för 
personal inom äldreomsorg reduceras.  
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Ytterligare en rimlig tolkning kan anses vara att relationen till den äldre är en faktor som 
både kan möjliggöra positiva arbetsvillkor för personalen samtidigt som den kan riskera att 
bidra till negativa arbetsvillkor. Som personalen beskriver så är inte arbetet ”bara” ett arbete 
utan det finns en känsla av lojalitet och känslomässiga band till den äldre. Personalen beskriver 
att relationen ger värde till deras arbete samtidigt som den kan innebära att personalen utför 
uppgifter som denne egentligen inte borde utföra. Värdet som relationen ger kan uppfattas som 
en möjliggörare för positiva arbetsvillkor, eftersom relationer är en social resurs som kan hjälpa 
personalen att hantera de krav som arbetet ställer. Risken för att relationen kan bidra med 
negativa arbetsvillkor kan hänföras till att personalen beskriver att de utför arbetsuppgifter som 
de saknar kompetens för på grund av att de känner känslomässiga band till den äldre. Denna 
dubbelsidighet avseende inverkan på arbetsvillkoren som relationen kan ha kan förstås med 
hjälp av det emotionella arbetet. Det emotionella arbetet är som sagt en central aspekt av 
relationen mellan anställd och servicemottagare och det emotionella arbetet används som ett 
sätt för personal och servicemottagare att påverka och kommunicera med varandra (Hasenfeld, 
2010). Emotionellt arbete innebär för personal ett arbete med relationellt fokus som syftar till 
att frambringa ett visst beteende eller känslor hos klienter, vilket kan innebära att personalens 
egna känslor ibland behöver undertryckas för att kunna utföra arbetsuppgifterna (Guy, et al., 
2010). Det är just dessa två aspekter, påverkan och undertryckande av känslor, i det emotionella 
arbetet som kan skapa en förståelse för relationen som en faktor som riskerar i att bidra till 
negativa arbetsvillkor. Möjligheten till påverkan som ingår i det emotionella arbetet riskerar att 
resultera i negativa arbetsvillkor eftersom personalen påverkas till att utföra arbetsuppgifter 
som de egentligen inte vill utföra. Denna påverkan i kombination med att emotionellt arbete 
ibland innebär att personal måste undertrycka sina egna känslor för att utföra arbetsuppgifter, 
påvisar den besvärliga situation som personalen kan uppleva till följd av relationen och det 
emotionella arbetet. Denna besvärliga situation är en faktor som kan riskera att påverka 
personalens arbetsvillkor negativt.  
 
 

6. Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som påverkar de psykosociala 
arbetsvillkoren för personal inom äldreomsorgen genom att utföra en systematisk 
litteraturstudie. Frågeställningarna att besvara var vilka faktorer som riskerar att bidra till 
negativa arbetsvillkor, vilka faktorer som kan möjliggöra positiva arbetsvillkor samt skapa en 
förståelse för faktorerna genom Krav-, kontroll- och stödmodellen, teorin om erkännande och 
det emotionella arbetet. Resultatet visar i stort sett att samma faktorer kan agera som antingen 
en möjlighet för positiva arbetsvillkor eller som en risk för negativa arbetsvillkor beroende på 
faktorernas utformning, samt om de förekommer eller inte. Stöd från kollegor och ledning, 
uppskattning från kollegor och chefer, möjlighet till att använda sin kunskap om utvecklas, 
frihet i form av att kunna fatta egna beslut, ersättning och erkännande, feedback från chefer, 
relationen mellan personalen och de äldre, inflytande över organisation och arbetets utformning 
är exempel på denna typ av faktor som både kan agera som positiva eller negativa i förhållande 
till arbetsvillkoren beroende på faktorns utformning och förekomst. Till exempel kan relationen 
till den äldre möjliggöra positiva arbetsvillkor då relationen till de äldre ger arbetet värde enligt 
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personalen. Relationen kan också riskera att bidra med negativa arbetsvillkor då relationen kan 
innebära att personal utför arbetsuppgifter mot sin vilja. 

  De faktorer som påverkar arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen som 
framkommit i resultatet har förståtts med hjälp av KKS-modellen, erkännande och emotionellt 
arbete. Honneths (2003) teori om erkännande skapar en förståelse för hur faktorernas inverkan 
genom att påvisa hur bristen av erkännande påverkar personalens uppfattning om sig själv vilket 
kan komma att återspegla sig i personalens mående och utförande av arbete. Vidare bidrar teorin 
om erkännande även om en förståelse om varför det är främjande att personalen känner 
varandra på ett personligt plan samt en förståelse för arbetsplatsens agerande kan resulterar i att 
personalen känner sig nedvärderad. KKS-modellen ger en förståelse för hur stöd från kollegor 
och chefer vid förekomst kan vara främjande och att det vid avsaknad av stöd kan vara 
hämmande. Med hjälp av KKS-modellen skapas också en förståelse för hur personalens 
upplevelse av stress, höga krav och hur dessa hämmande faktorer kan förändras och bli 
främjande. Med hjälp av det emotionella arbetet skapas en förståelse för personalens upplevelse 
av maktlöshet inför arbetets organisering, samt hur den vaga gränsen mellan informell och 
formell roll samt relationen till den äldre och dess inverkan på personalens arbetsvillkor kan 
förstås. 

Studiens resultat kan tolkas som att faktorerna som påverkar arbetsvillkoren för personalen 
inom äldreomsorgen både är arbetsplats specifika samt generella, sprungna ur äldreomsorgens 
övergripande organisering, på en samhällelig och politisk nivå. Att faktorerna kan anses vara 
både specifika och generella i sin natur kan förstås som att det specifika utgörs av att varje 
arbetsplats kan tänkas ha en unik sammansättning av faktorer samtidigt det generella innebär 
att faktorn troligtvis finns på alla arbetsplatser. Till exempel så kan stödet från chefen vara en 
sådan faktor som finns på alla arbetsplatser men i vilken utsträckning samt vilka egenskaper 
som ingår i stödet är unikt för arbetsplatsen. Med hänsyn till denna specifika och samtidigt 
generella utformning av faktorerna kan det tänkas att resultatet går att beakta och applicera 
direkt på en arbetsplats samtidigt som det kan anses som givande på en politisk nivå. 
Exempelvis så är faktorn gällande stödet från chef och kollegor något som arbetsplatser kan 
beakta för att främja de psykosociala arbetsvillkoren. Resultaten kan därmed tänkas vara 
användbara både av personal och av chefer eftersom båda parter kan, när kunskap om vad som 
främjar och hämmar arbetsvillkoren, arbeta för att främja villkoren. Till exempel kan det tänkas 
att om båda parter uppmärksammas på vinsten av att visa uppskattning gentemot varandra blir 
något som de kan tänkas komma att beakta. På en samhällelig och politisk nivå kan resultaten 
generera en förståelse för vad faktiskt påverkar de psykosociala arbetsvillkoren. I och med det 
kan en förståelse skapas om vad som behövs på en politisk nivå för att göra det möjligt för 
arbetsplatser inom äldreomsorgen att arbeta för att arbetsvillkoren främjas. 

Studiens resultat anses stämma överens med tidigare forskning. Denna uppfattning 
grundas på att samma faktor beskrivs påverka arbetsvillkoren positivt i vissa studier och 
negativt i andra studier. Att det skiljer sig mellan studierna är på grund av faktorns utformning 
eller förekomst. Till exempel påvisar Lundgren, Lundgren, Ernsth-Bravell och Kåreholts 
(2016) studie att stöd från kollegor är en främjande faktor eftersom stödet finns medan Butler, 
Wardamasky och Brennan-Ings (2012) studie påvisar stöd som en hämmande om stödet saknas. 
Därmed kan det tänkas att denna litteraturstudies resultat stämmer överens med tidigare 
forskning samtidigt som något nytt genereras genom att undersöka faktorer som kan ha både 
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positiv och negativ inverkan på de psykosociala arbetsvillkoren. En uppfattning är nämligen att 
de mestadels av de tidigare studierna på området undersökt psykosociala arbetsvillkor i 
kombination med hälsa, påverkan på vårdkvalité eller stress. Således kan det tänkas att denna 
studie vars syfte var att belysa faktorerna som inverkar på de psykosociala arbetsvillkoren 
bidrog med en ytterligare förståelse för arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen. 
Förslag på vidare forskning på området kan vara att undersöka enhetschefernas uppfattning av 
faktorerna som antingen riskerar att bidra till negativa arbetsvillkor eller möjliggöra positiva 
arbetsvillkor. Att till exempel undersöka hur enhetscheferna arbetar för att stödja sin personal 
eller hur de beaktar det relationella arbetet som personalen utför kan tänkas bidra med en 
ytterligare förståelse för faktorerna som påverkar de psykosociala arbetsvillkoren.  

 
 

6.1. Metoddiskussion 
I föreliggande stycke ämnar författarna diskutera studiens begränsningar och förtjänster 
avseende val av metod. Valet av databaser och dess antal kan tänkas begränsat studien. Vi valde 
tre databaser, samtliga med socialt arbete som disciplin. Hade vi sökt i fler databaser, som även 
var av medicinsk disciplin finns möjligheten att fler artiklar som hade svarat till 
inklusionskriterierna hade kunnat inkluderas i studien. Författarna ansåg dock att efter det första 
söktillfället att litteratursökningar i ytterligare databaser medförde svårigheter relaterat till 
tidsaspekten. Valet av antal artiklar som till slut inkluderades i studien kvalitetsgranskades med 
hjälp av checklistor som Forsberg och Wengström (2013) framtagit. Däremot skedde 
diskussion med handledaren om antalet artiklar och den subjektiva upplevelsen av 
datamättnaden för att uppnå̊ studiens syfte och frågeställningar. 

För att få fram respektive resultat samt de olika teman och kategorier som används i vår 
studie anser vi att vår kodning med grund i våra väl utarbetade frågeställningar underlättade 
arbetet till att finna kategorier utifrån de valda artiklarna. Flera av de artiklar vi valt att inkludera 
i studien hade inte som direkt syfte att undersöka det som vårt syfte var. Exempel på vad de 
syftade till att undersöka var bland annat stressnivå, mental hälsa samt den allmänna hälsan hos 
personal inom äldreomsorg. Trots detta hittade vi värdefulla aspekter i dessa artiklar som vi 
kunde använda till vårt resultat. Analysmetodens induktiva ansats valdes eftersom att vår 
förkunskap om de psykosociala arbetsvillkoren var begränsad och vi hade därför ingen större 
möjlighet att skriva förutbestämda koder och kategorier till materialet. Författarna upplevde en 
fördel med induktiv metod eftersom författarnas förförståelse inte hade varit tillräcklig för att 
skapa givande koder och kategorier innan analys av resultatet gjordes. Istället lät alltså 
författarna koder och senare kategorier och teman växa fram under studiens gång. 

Studiens validitet och reliabilitet kan påverkas av yttre villkor, som valet av inkluderade 
artiklar som gjordes på grund av författarnas förförståelse inom ämnet. Läsaren bör ta hänsyn 
till detta vid läsningen. Skulle studien replikeras inom en snar framtid skulle liknande resultat 
troligtvis komma fram med tanke på att val av sökord och databaser tidigare presenterats, samt 
att datamaterialet består av befintliga artiklar. Det är dock tänkbart att nya studier kan 
tillkomma, vilket kan medföra att resultatet blir ett annat, till exempel genom att arbetsplatser 
utför förändringar för personalen och till exempel ökar chefsnärvaron eller anställer mer 
personal och att studier gör på detta och andra resultat framkommer. Med tanke på detta anses 
reliabiliteten uppnå̊ en rimlig nivå för den här typen av studie som genomförts under en relativt 
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kort period. Detsamma gäller validiteten. Författarna anser att det som studien avsåg undersöka 
har undersökts inom studiens förhållningsramar. Brister förekommer dock på grund av bland 
annat tid och utrymme som tidigare nämnts.       

 
 

7. Slutsats 
Föreliggande litteraturstudie har bidragit till att flera faktorer som påverkar de psykosociala 
arbetsvillkoren för personal inom äldreomsorgen har ringats in. Studiens resultat visar på att 
samma faktorer kan agera som möjliggörare för positiva arbetsvillkoren eller riskera att bidra 
med negativa arbetsvillkor för personalen beroende på villkorens utformning och existens. Hur 
ledarskapet är utformat och fungerar spelar stor roll för de psykosociala arbetsvillkoren, liksom 
samspelet mellan kollegor. Hur personalen får chans att använda samt utveckla sina kunskaper 
och färdigheter har stor betydelse för hur de trivs med arbetet. Slutligen utgjordes en stor del 
av resultatet av det känslomässiga arbete som utförs inom äldreomsorgen: det känslomässiga 
arbetet utgörs av det arbete som inte syns och som heller inte avlönas, men som är anledningen 
till att personal tycker att arbetet är givande. Följande lista tydliggör faktorerna som antingen 
kan riskera att bidra till negativa psykosociala arbetsvillkor eller möjliggöra positiva 
psykosociala arbetsvillkor beroende på utformning och förekomst: 

- Att få eller inte få ekonomiskt erkännande för utfört arbete 
- Att få eller inte få erkännande för sin person samt för sina kunskaper och erfarenheter.  

Att få eller inte få uppskattning för utfört arbete. 
- Att ha en känsla av att tillhöra eller inte tillhöra en arbetsgrupp. 
- Att känna eller inte känna chef och kollegor på ett personligt plan 
- Att ha eller inte ha beslutsutrymme på arbetet. 
- Att få stöd eller inte få stöd från chefer 
- Att ha inflytande eller brist på inflytande över sitt arbete. 
- Relationen till den äldre 
- Att ha eller inte ha tillräcklig kunskap som gör att man vet hur svåra situationer ska 

hanteras. 
- Oklara direktiv från olika håll 
- Känslan av att ha kontroll eller inte ha kontroll över sitt arbete.   

Av listan framgår att organisation och ledning har en stor inverkan på omsorgspersonalens 
psykosociala arbetsvillkor. Det kan därmed anses som både intressant och motiverat att i vidare 
forskning undersöka hur organisationen och ledningen själva uppfattar sin inverkan 
omsorgspersonalens psykosociala arbetsvillkor.  
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Bilaga 1 

 Databas Sökning och 
boolesk operator 
(and, or, not) 

Begränsninga
r 

Antal 
träffar 

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

17.11.28 Social 
Services 
Abstract 

Personnel AND 
work 
environment 
AND well being 
AND elder care 

Peer 
reweived, 
engelska 

1 1 0 

17.11.28 Social 
Services 
Abstract 

Personnel AND 
work* condition 
AND well being  
AND elder* care 

Peer 
reweived, 
engelska 

0 0 0 

17.11.28 Social 
Services 
Abstract 

Personnel AND 
psycho social 
condition* AND 
well being AND 
elder* care 

Peer 
reweived, 
engelska 

52 3 0 

17.11.28 Social 
Services 
Abstract 

Personnel AND 
job satisfaction 
AND well being 

Peer 
reweived, 
engelska 

10 4 0 

17.11.28 Social 
Services 
Abstract 

Staff AND work* 
environment 
AND well being 

Peer 
reweived, 
engelska 

29 2 1 

17.11.28 Social 
Services 
Abstract 

Staff AND work* 
condition AND 
well being 

Peer 
reweived, 
engelska 

19 1 0 

17.11.28 Social 
Services 
Abstract 

Staff AND elder* 
care AND work* 
environment 

Peer 
reweived, 
engelska 

61 16 1 

17.11.28 Social 
Services 
Abstract 

Staff AND work* 
environment 
AND well being 

Peer 
reviewed, 
engelska  

1 2 0 

17.11.29 Social 
Services 
Abstract 

Frontline work 
AND work* 
environment and 
sick leave AND 
elder* care 

Peer 
reviewed, 
engelska  

13 4 1 

17.11.29 Social 
Services 
Abstract 

Frontline work* 
AND psycho 
social condition* 
AND well being 
AND long-term 
care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

13 2 0 
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17.11.29 Social 
Services 
Abstract 

Care giver AND 
job satisfaction 
AND sick leave 
AND long-term 
care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

24 6 0 

17.11.29 Social 
Services 
Abstract 

Care giver AND 
work 
environment 
AND well being 
AND nursing 
home 

Peer 
reviewed, 
engelska 

291 40 0 

17.11.28 ASSIA: 
Applied 
Social 
Sciences 
Index and 
Abstracts 

Service aide* 
AND work 
condition* AND 
long-term care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

3 1 1 

17.11.28 ASSIA: 
Applied 
Social 
Sciences 
Index and 
Abstracts 

Service aide* 
AND work 
condition* AND 
elder* care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

2 1 0 

17.11.28 ASSIA: 
Applied 
Social 
Sciences 
Index and 
Abstracts 

Employee AND 
work* 
enviroment AND 
elder care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

24 7 0 

17.11.28 ASSIA: 
Applied 
Social 
Sciences 
Index and 
Abstracts 

Staff AND work* 
enviroment AND 
elder* care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

73 15 2 

17.11.28 ASSIA: 
Applied 
Social 
Sciences 
Index and 
Abstracts 

Employee AND 
work condition* 
and elder* care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

11 1 0 

17.11.28 Sociological 
Abstracts 
 

Staff AND work* 
enviroment AND 
elder* care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

57 13 3 

17.11.29 Sociological 
Abstracts +  
ASSIA: 
Applied 
Social 
Sciences 

Psychosocial 
work* 
enviroment AND 
nursing home* 
OR elder care OR 
long-term care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

104 20 1 
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Index and 
Abstracts 

OR assisted living 
OR home care 

17.11.29 Sociological 
Abstracts +  
ASSIA: 
Applied 
Social 
Sciences 
Index and 
Abstracts 

Psychosocial 
work* condition* 
AND nursing 
home* OR elder 
care OR long-
term care OR 
assisted living OR 
home care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

109 13 1 

17.11.29 Sociological 
Abstracts +  
ASSIA: 
Applied 
Social 
Sciences 
Index and 
Abstracts 

Psychosocial 
work* factor* 
AND elder* care 
OR nursing 
home* OR long-
term care OR 
assisted living OR 
home care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

220 11 2 

17.11.29 Sociological 
Abstracts +  
ASSIA: 
Applied 
Social 
Sciences 
Index and 
Abstracts 

Home care aide* 
and long-term 
care 

Peer 
reviewed, 
engelska 

153 4 1 

17.11.29 Sociological 
Abstracts 
 

Employees* 
AND homce care 
AND elderly 

Peer 
reviewed, 
engelska 

39 2 1 
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Bilaga 2 
Checklista för kvantitativa studier från Forsberg och Wengström (2013, s. 202-205). 
 

A. Syftet med studien? 
1. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
2. Är designen lämpligt utifrån syftet? 

 
B. Undersökningsgruppen 

1. Vilka är inklusionskriterierna? 
2. Vilka är exklusionskriterierna? 
3. Vilken urvalsmetod användes? 
4. Är undersökningsgruppen representativ? 

 
C. Mätmetoder 

1. Vilka mätmetoder användes? 
2. Var reliabiliteten beräknad? 
3. Var validiteten diskuterad? 

 
D. Analys 

1. Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 
2. Hur stort var bortfallet? 
3. Var den statistiska analysen lämplig? 
4. Vilka var huvudresultaten? 
5. Erhölls signifikanta skillnader? 
6. Vilka slutsatser drar författaren? 
7. Instämmer du med resultaten? 

 
E. Värdering 

1. Kan resultaten generaliseras till annan population? 
2. Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
3. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

 
Checklista för kvalitativa artiklar från Forsberg & Wengström (2013, s. 206-210). 
 

A. Syftet med studien? 
1. Vilken kvalitativ metod har använts?  
2. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 
B. Undersökningsgrupp 

1. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusionskriterierna och 
exklusionskriterierna ska vara tydligt beskrivna) 

2. Var genomfördes undersökningen? 
3. Urval – Finns det beskrivet, var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
4. Vilken urvalsmetod användes? 
5. Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 
6. Är undersökningsgruppen lämplig? 

 
C. Metod för datainsamling 

1. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
2. Beskrivs metoderna för datainsamling (vilken typ av frågor användes etc.)? 
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3. Anfe datainsamlingsmetod 
4. Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 
D. Datanalys 

1. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
2. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
3. Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
4. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
5. Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
6. Är de teorier och tolkningar som presenterad baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
 
 

E. Utvärdering 
1. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
2. Stöder insamlade data forskarens resultat? 
3. Har resultaten klinisk relevans? 
4. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
5. Finns risk för bias? 
6. Vilken slutsats drar författaren? 
7. Håller du med om slutsatserna? 
8. Ska artikeln inkluderas?  


