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Abstrakt   

 

Syftet med studien var att undersöka hur vårdare på ett korttidsboende för äldre 

beskrev upplevelser av inflytande, arbetsbelastning och stöd från arbetsledaren. 

Områdena som det fokuserats på är arbetsbelastning, delaktighet, inflytande, 

ledarskap, arbetsklimat och stöd. Jag valde att göra en kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerade frågor. Data samlades in genom en fokusgruppsintervju där fyra 

vårdare på ett korttidsboende medverkade. Analysen utmynnade i fyra kategorier; 

brist på inflytande, påfrestande arbetsbelastning, behov av positiv feedback från 

arbetsledaren och att ha arbetsgruppen som kraftkälla. Studien visade att vårdarnas 

arbetsklimat inte kunde bedömas såsom tillfredsställande och att de upplevde att de 

hade en tung och stressig arbetsbelastning. Det utkristalliserades ett antal 

förbättringsområden som bör ses över när det gäller vårdarnas totala arbetsklimat.   

 

Nyckelord – arbetsbelastning, delaktighet, hälsa, inflytande, ledarskap och 

uppmuntra.  
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Förord 

Jag vill tacka alla som bidragit på olika sätt till denna uppsats. Ett stort tack till min 

handledare Helén Olsson för alla värdefulla tips och synpunkter som jag har fått, för 

att ha gett mig stöd och bidragit till motivation under studiens gång.   

Vidare vill jag tacka alla de vårdare på korttidsboendet som gjort studien möjlig 

genom att samarbeta och att ta sig tid. Slutligen vill jag tacka de personer i min närhet 

som stöttat mig så bra under denna tid. 
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Inledning 

 

Under 1990-talet har stora samhällsförändringar ägt rum. Ett stabilt och på många sätt 

förutsägbart svenskt samhälle har byts ut mot ett snabbt föränderligt och osäkrare 

samhälle. På grund av saneringen i statens budget har så väl statlig som kommunal 

verksamhet skurits ner. Den snabba förändring i det svenska sjukdomspanoramat, i 

vilket stress, depressioner och utmattning numera ligger i topp som 

sjukskrivningsorsaker, härrör från en mängd samverkande faktorer (Andersson & 

Malmgren, 2004).  Det har funnits sedan länge en omfattande kunskap och 

dokumentation om hur vi inte ska ha det på våra arbetsplatser. Däremot finns det väldigt 

lite kunskap om vilket arbetsklimat vi ska skapa för att människor ska ha förutsättningar 

för att fungera optimalt, må bra och inte drabbas av ohälsa. I Sverige finns en lång 

tradition av att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Det preventiva arbetet har 

främst inriktats på att förebygga olycksfall och arbetssjukdomar och fokus har legat på 

det sjuka i arbetslivet (Abrahamsson med fler. 2003). Den goda arbetsplatsen präglas 

av goda relationer, vi-anda, trivsel, kamratskap, och samhörighetskänsla. De enskilda 

medarbetarna känner ansvar för sina uppgifter och har möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. Det finns utrymme för initiativ och kreativitet och arbetsledningen 

entusiasmerar personalen (Angelöw, 2006). En god arbetsplats tillåter även kreativa 

medarbetare att göra misstag. De kanske främsta stressorerna i arbetslivet är oklarheten 

mellan anställda och chefer när det gäller företagets mål, arbets-och ansvarsfördelning, 

vilka krav och förväntningar som ställs och vilka resultat som ska uppnås. Tidigare 

arbetslivsforskning har sin grund i stressforskningen och den mest kända är krav-

kontrollmodellen (Karasek, 1979) som visar hur stress kan uppstå i en 

arbetsorganisation. 
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Bakgrund  

 

Ökad arbetsbelastning inom vården 

 Nedskärningar, rationaliseringar och besparingar inom olika organisationer har lett till 

en ökad arbetsbelastning vilket är en av de viktigaste orsakerna till nuvarande 

stressnivåer och höga sjukfrånvaro, enligt Krauklis (2003). Saneringen av statens 

ekonomi medförde minskade resurser till kommuner och landsting. Antalet sysselsatta 

minskade med flera hundra tusen under 1990-talet samtidigt som behovet av mer 

personal inom skola, vård och omsorg ökade. I början av 1990- talet gjordes 

beräkningar av framtida behov inom vården. Slutsatsen var att resurserna behövdes 

ökas med mellan 10 och 20 procent för att servicen och kvaliteten skulle bibehållas. 

Men istället för att öka resurserna så att de skulle komma i någorlunda paritet med 

behoven, genomfördes ytterligare kraftiga nedskärningar. Denna nedrustning innebar 

att stora personalgrupper inom vården sattes under mycket hård press. Införandet av 

ännu en karensdag har sannolikt medfört en nedrustning och en ökad sjuknärvaro på 

arbetsplatserna, vilket även minskningen av antalet anställda i de allt magrare 

organisationerna har bidragit till. Om man blev sjuk fick man endast ta igen det som 

har blivit liggande när man kommit tillbaka. Eller också belastades någon redan hårt 

tyngd arbetskamrat med ännu mer arbete. De slimmade organisationerna har bidragit 

på detta sätt till den ökande stressen och till de sjukskrivningar som blir följden. Att 

arbetsplatserna har dränerats på folk innebar att utrymmet för socialt stöd och en god 

arbetsgemenskap minskat, samtidigt som risken för konflikter ökat (Krauklis, 2003).  

När personaltätheten minskats har det krävts också ett bättre och tydligare ledarskap. 

Varje anställd behöver förhållandevis mer handledning och aktivt stöd. Det betyder att 

varje arbetsledare borde ansvara för färre medarbetare, vilket det dock sällan tas hänsyn 

till (Krauklis, 2003).  Ännu en bidragande orsak till de ökade sjukskrivningssiffrorna 

är de omfattande och ofta upprepade omorganisationer som präglar arbetslivet idag. 

Vårt psyke tycker inte om osäkerhet och förändringar, utan mår bra av en relativt hög 

grad av förutsägbarhet och därmed trygghet i tillvaron. Vi är också beroende av socialt 

stöd och stabila relationer för att må bra. Arbetsgemenskapen spelar en oerhört viktig 

roll (Krauklis, 2003). 
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KASAM 

En bra utgångspunkt på en arbetsplats är att arbeta från ett hälsoperspektiv som säger 

att hälsa/sjukdom är en mångdimensionell företeelse och att hälsa/sjukdom är ett 

kontinuum dvs. Antonovsky (1991/2005) menar att det inte är ett antingen eller 

tillstånd. Man kan med andra ord vara mer eller mindre sjuk där individens tillstånd 

påverkas av många olika faktorer på många olika nivåer. Hälsa uppkommer då 

individen har en känsla av sammanhang. Begreppet anses vara positivt relaterat till 

hälsa. En person med hög KASAM har goda möjligheter att klara livets påfrestningar. 

KASAM är uppdelad i tre huvudsakliga begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1991/2005).   Begriplighet innebär vilken förmåga man 

har att uppleva yttre och inre stimuli som är gripbara förnuftsmässigt. Hanterbarhet 

handlar om på vilket sätt individen hanterar olika situationer och hur den upplever 

olika händelser. Det innefattar inte enbart ens egen förmåga utan även hur 

omgivningen reagerar vilket påverkar hur en händelse upplevs. Meningsfullhet avser 

vikten av att känna mening med livet och en delaktighet i ett större sammanhang 

(Antonovsky, 1991/2005).  

 

 

 

Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen trädde i kraft 1 juli 1978 och utgör ramen för Arbetsmiljöverkets  

föreskrifter. Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller de krav och skyldigheter som 

finns med avseende på arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen ändamål är att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Rikt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling är vad 

som strävas efter med en god arbetsmiljö. Det grundläggande inom arbetsmiljön är 

kraven på att arbetet ska ta hänsyn till människors olika fysiska och psykiska 

förutsättningar och anpassas efter det (Arbetsmiljölagen, 1977:1 160). 
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Arbetsmiljö, arbetsklimat och organisationskultur 

Vi tillbringar väldigt mycket av vår tid på arbetsplatsen. Arbetsplatsen blir som ett 

andra hem för en arbetstagare och därför är det viktigt att arbeta för en bättre 

arbetsmiljö. Det finns ett positivt samband mellan trivsel och ett gott arbetsklimat och 

låg sjukfrånvaro. Ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen leder ofta till ökad närvaro, 

bättre kvalitet, arbetstrivsel och i kombination med en god styrning av verksamheten 

också till ökad effektivitet i verksamheten (Abrahamsson, 2003). 

 

En viktig uppgift för arbetsklimatet är att identifiera villkor som gynnar båda 

organisationen och dess anställda. För att en organisation ska fungera effektivt, krävs 

det att de anställda är motiverade samt engagerade i sitt arbete och presterar bra. Men 

en förutsättning för hög produktivitet och god kvalitet på det som produceras, oavsett 

om vi talar om varor eller tjänster, är också att de anställdas resurser används på ett 

ansvarsfullt sätt som motverkar höga stressnivåer och gynnar deras hälsa och 

välbefinnande. I grund och botten handlar detta om hur arbetet organiseras och 

därmed hur de anställda har det på jobbet (Aronsson, 2012). 

 

Ledarskap 

Grunden för ett framgångsrikt ledarskap är att den underordnade är villig att acceptera 

chefens styrning och förstår och kan följa dennes direktioner (Bass & Stogdill, 1981). 

Chefens centrala uppgift i verksamheten är att motivera sina anställda att agera i 

organisationens intressen. Chefer måste visa tydligt vilka åtgärder de vill att deras 

anställda ska utföra (Yukl, 2006).  Att chefen är flexibel är viktigt och visar att 

verksamheten kan förändras. På så sätt kan chefen påverka de anställda att bli mer 

kreativa (Yukl, 2006). 

 

Chefens ledarskap i äldreomsorgen 

Ett generellt fenomen är att chefer kritiseras underifrån. Kritik från de anställda  

riktas mot låga löner, låg status och det diffusa ledarskapet inom äldreomsorgen 

(Tullberg, 2006).  Chefer ifrågasätts och möter motstånd vilket gör att det är svårt för 

cheferna att göra alla nöjda. Ifrågasättandet kan ses som helt naturligt men när det 

gäller äldreomsorgen får kritiken en annan dimension då den bygger på de redan 

negativa föreställningarna som finns om verksamheten. Inom äldreomsorgen finns ett 
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begränsat beroende av individuell kontroll. Personalen förväntas, outtalat, kunna sitt 

jobb utan att det ska kontrolleras av chefen.  Inom forskningen har man försökt ta 

reda på hur chefer i äldre omsorgen kan motivera anställda samt hur lojaliteten kan 

öka och hur arbetsglädje uppnås. Forskningen visar bland annat att motivation inte 

uppnås med hjälp av order, regler, direktiv och hot. Det bidrog snarare till minskad 

motivation, lojalitet och arbetsglädje (Tullberg, 2006).   

 

Tullberg (2006) anför vidare att det istället krävs att den anställde får tillräckligt 

förtroende för att självständigt kunna utföra sina uppgifter. En ledning som styr via 

övertygelse, idéer och målsättning. Chefens roll blir att entusiasmera och styra mot 

utsatta mål. Då blir detaljarbetet mer självständigt skött av de anställda. Höga krav 

ställs på chefens beslutsfattande och det sägs att chefsansvaret har blivit bredare 

(Wallenberg, 1992).  Att ställa krav på medarbetarna har blivit en viktig del av 

ledarskapet. Effektiviteten bör hållas så hög som möjligt, vilket är ett krav på personal 

från såväl arbetsgivare. Om en anställd inte vet vilka krav som ställs är det svårt att 

veta vad som uträttas bra eller dåligt. Andra värdefulla delar i ledarskapet inom 

äldreomsorgen är att chefer bör ge incitament och tydliga signaler om vad som är 

tillfredsställande. Ofta är signaler olika former av belöningar och bestraffningar som 

exempelvis befordringar, beröm eller förflyttningar (Wallenberg, 1992). Chefer bör 

enligt Wallenberg (1992) ha en förmåga att driva förnyelseprocesser. På en marknad 

som är ungefär densamma år efter år med en stabil situation ställs inte lika höga krav 

på sådan förmåga. Om situationen för en verksamhet är instabil, bör chefen kunna 

driva förnyelseprocesser, annars finns risk för fastlåsning vid gamla rutiner och 

gammal arbetsorganisation. Forskning visar att i organisationer under stark 

omvandling är förändringsinriktade ledarskapsstilar mer än andra kopplade till 

medarbetarnas trivsel och motivation (Wallenberg, 1992).  

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är ett svårdefinierat begrepp, men den definition som jag valt 

att använda mig av i uppsatsen är en term som utgår från Aronsson, 2012 och beskriver 

samspelet mellan individ och miljö.  Den syftar på anställdas upplevelser av 

arbetsmiljön och hur den formas av såväl psykologiska som sociala faktorer.  
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Det är viktigt att beakta samspelet mellan den fysiska arbetsmiljön och psykosociala 

arbetsmiljöaspekter för att förstå hur arbetsklimatet kan påverka anställdas hälsa, 

välbefinnande och motivation (Aronsson, 2012) 

 

Delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande är en grundläggande strategi för att utveckla mer 

arbetsglädje samt friskare och mer välfungerande arbetsplatser. I den 

uppmärksammade krav-kontroll stödmodellen, utvecklad av Karasek, Theorell och 

Johnson (1990), har det påvisats att höga krav och liten möjlighet att påverka 

arbetssituationen är en nedbrytande social stressor. Detsamma gäller dålig kontroll över 

beslutsfattande på arbetsplatsen och enahanda arbetsuppgifter. Vi människor klarar av 

en ganska hög grad belastning, under förutsättning att vi känner oss delaktiga och har 

möjlighet att påverka arbetssituationen. Ytterligare en faktor som har stöd i forskning 

är att om gapet mellan arbete och belöning blir för stort, medverkar det till en förhöjd 

stressnivå (Krauklis, 2003). 

 

Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell 

Arbetskrav och egenkontroll utgör de två huvudvariablerna enligt Karasek och 

Theorells krav- och kontroll- och stödmodell. Genom att kombinera arbetskrav och 

egenkontroll får man fyra huvudtyper av arbetet.  Låga krav i samband med stora 

påverkansmöjligheter i arbetet gör att individen inte får utmaningar i arbetet men har 

den kunskap som behövs för att klara av arbetet. Situationer med låga krav och små 

påverkansmöjligheter kan skapa en omotiverad arbetsmiljö som kan ge en låg 

arbetsmotivation. Enligt modellen är den ”idealiska” situationen hög kontroll, låga krav 

och ett bra stöd.  Höga krav i arbetet i kombination med små påverkansmöjligheter och 

brist på stöd är betydande orsaker till stress i arbetslivet. Å andra sidan kan höga krav i 

samband med stora påverkansmöjligheter i arbetet ge motivation till inlärning och 

personlig utveckling. Är man alltför förtjust i sitt arbete kan det leda till att man arbetar 

för mycket samtidigt som man glömmer bort att återhämta sig, vilket kan leda till att 

arbetssituationen blir påfrestande (Theorell, 2003).  
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Socialt stöd 

Socialt stöd förknippar man ofta med att det skall vara goda relationer mellan 

arbetskamraterna och mellan arbetskamraterna och cheferna. Man betonar betydelsen 

av att individerna har bra förmåga att lösa konflikter och utbildning i konfliktlösning 

arrangeras ofta. Stödet i arbetssituationen kan dock påverkas inte bara av gruppens 

psykologi utan också av övergripande organisatoriska frågor. Bland annat är det 

viktigt att de anställda har en gemensam bild av målsättningen med arbetet (Theorell, 

2003).  Om de har en sådan är det också lättare för dem att ge varandra stöd. 

Målsättningen bör fortlöpande diskuteras med de anställda. Stöd kan fungera som ett 

skydd mot stress. Det kan vara stöd och vägledning från chefer eller arbetsledare men 

även från kollegor och vänner i form av samspel, trygghet och pålitlighet (Theorell, 

2003). Behovet av att tillhöra ett socialt sammanhang är viktigt, oavsett om vi talar 

om personer som saknar arbete eller är anställda inom en organisation (Aronsson, 

2012). 

Locus of control  

 ”Locus of control” begreppet är ett annat begrepp som används inom psykologin.  

När en individ känner att hon har makten i en viss situation, talar man om intern locus 

of control. Om individen istället lägger makten utanför sig själv och överlåter åt andra 

att lösa problemet, talar man om extern locus of control. Vissa människor har extern 

locus of control och anser att det är upp till andra att ta kontroll och lösa problem. 

Men det finns forskning som visar på att locus of control kan påverkas av yttre 

omständigheter. När man arbetar på en arbetsplats som uppmuntrar egna initiativ och 

känslan av egen kompetens så kan locus of control bli mer intern. Om man istället 

arbetar där egna initiativ inte uppmuntras så blir locus of control mera extern 

(Theorell, 2003).   

 

Empowerment 

Empowerment har blivit ett alltmer populärt begrepp. Starrin B (1997) har gjort en 

analys och begreppsdefinition på begreppet och menar att empowerment är ett 

svårfångat begrepp. Starrin menar att om man förenklat avgränsar empowerment till 

att omfatta aktiviteter som är inriktade mot att öka människors kontroll över sina liv 

kan dessa strävanden innefatta dels en utveckling mot ett speciellt sätt att tänka om 
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sig själv (t.ex. att man känner sig värdefull, att man känner att man har förmåga att 

fullfölja en handling, att man har tillit till sig själv och till andra). Det kan också 

innebära att man uppmärksammar att samhället med sina strukturer faktiskt kan 

modifieras och förändras. Med andra ord refererar empowerment både till subjektiva 

erfarenheten och till objektiva verkligheten, både till människans inre och yttre 

förhållanden, både till insikt och utsikt, både till känsla och kunskap. Empowerment 

är således både en process och ett mål. Empowerment innehåller några centrala 

komponenter nämligen makt, kontroll, självtillit och stolthet. Starrin (1997) menar att 

hälsobefrämjande aktiviteter och empowerment har likheter. Hälsobefrämjande 

aktiviteter syftar till att öka kompetensen och att ge socialt stöd och 

handlingsutrymme. På samma gång som aktiviteterna är preventiva och 

stressreducerande har det också inslag av empowerment. I de fall hälsobefrämjande 

aktiviteter syftar till att stärka den egna kontrollen och öka det egna 

handlingsutrymmet kan de båda klassas som empowerment och preventiva (Starrin, 

1997). 

 

 

Ökad hälsa i arbetslivet 

Statens offentliga utredningar (SOU) har utarbetat ett förslag på en handlingsplan för 

ökad hälsa i arbetslivet (Rydh, 2002) och enligt utredningen är det framförallt i 

samspelet mellan individ och arbetsplats som ett hälsosamt arbetsliv kan 

utvecklas. Arbetslivet måste utformas utifrån den enskildes möjligheter och 

tillsammans har individen och arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetarna ska orka 

arbetsåren ut. Förslaget till handlingsplanen utgår ifrån att skapa förutsättningar för 

varje medarbetare, aktör och process vilket syftar till att öka individens vilja, förmåga 

och möjlighet att delta i arbetslivet. För att nå målet med att orka arbeta till slutet av 

pensionsåren är det viktigt att använda sig av företagshälsovården och dess 

speciallistkunskaper (Rydh, 2002). De utgör en resurs för arbetsgivaren genom att 

bland annat bidra till en bättre hälsa hos de anställda. Detta gynnar 

produktionsresultat och arbetsplatsens ekonomiska utveckling (Rydh, 2002). 
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Undersökningens kontextuella ram 

Denna studie utgår från ett korttidsboende till äldre som under en begränsad tid 

behöver omsorg hela dygnet. Det kan t.ex. vara i samband med rehabilitering, 

avlastning för närstående eller i avvaktan på annat boende. Här får klienten alla 

hjälpinsatser som beviljats för att klara det dagliga livet. De som arbetar här finns till 

för att stötta och hjälpa klienten att uppfylla sina egna mål och ambitioner grundat på 

deras biståndsbeslut. Hjälp finns alltid till hands men klienten gör mycket av arbetet 

själv.  Boende är utrustat för att möta personer både med nedsatt minnesfunktion och 

med stora behov av vård och omsorg. Korttidsboendet ligger i ett mycket vackert och 

genomtänkt hus som har velat ge en hotellkänsla. Här erbjuds rymliga rum med egen 

dusch och toalett. I varje badrum finns en egen tvättmaskin. Rummen är hemtrevligt 

möblerade och försedda med tv, dator och telefon. Varje rum har även trygghetslarm. 

På varje enhet finns en trevligt inredd matsal. Här träffas man för gemensamma 

måltider samt för att umgås.  Arbetet på korttidsboendet leds av en verksamhetschef 

tillsammans med personal. På boendet finns det erfarna sjuksköterskor, 

undersköterskor och biträden. Det finns dessutom tillgång till sjukgymnast, 

arbetsterapeut och även en kurator som erbjuder stödsamtal till klienten eller dess 

närstående. Korttidsboendet drevs av ett privat företag på uppdrag av kommunen. I 

början av december fattade ansvariga politiker i socialnämnden beslutet att inte 

förlänga avtalet med det privata företaget för att driva korttidsboendet. I september 

2012 tog åter kommunens egen utförare över driften. Vårdarna har fått välja att stanna 

kvar och få en anställning hos kommunen vilket de flesta har valt, min nyfikenhet är 

hur denna förändring, omvandling eller omstrukturering har påverkat vårdarna. Den 

avgörande frågeställningen i denna studie är därför hur vårdarna upplever sitt 

arbetsklimat.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur vårdare på ett korttidsboende för äldre 

beskrev upplevelser av inflytande, arbetsbelastning och stöd från arbetsledaren.  
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Frågeställningar 

Hur upplever vårdarna arbetsbelastning och stress under arbetspassen? 

Hur upplevs arbetssituationen när det gäller delaktighet och inflytande? 

Hur upplever vårdarna ledarskapet? Får de stöd och uppmuntran? 

 

Metod  

Studien har en kvalitativ ansats för att på bästa sätt besvara syftet, vilket innebär att 

man har närhet till undersökningsproblemet och får ett inifrån perspektiv. Den 

kvalitativa metoden är särskilt användbar när man vill ta del av intervjupersonernas 

uppfattningar om olika företeelser. Den kvalitativa ansatsen i denna studie utgår från 

det hermeneutiska synsättet där man lägger fokus på hur världen uppfattas och tolkas 

(Ahrne & Svensson, 2012). Jag använder mig av en fokusgruppintervju det vill säga 

samtalsintervjuer i grupp. Kvale och Brinkmann menar att fokusgruppsintervjuer ofta 

ger livliga diskussioner och meningsutbyten. Man skapar en atmosfär som tillåter 

deltagarna att ge uttryck åt personliga åsikter i ämnet (Kvale och Brinkmann, 2009). 

 

 

Urval  

I studien bestod urvalet av fyra vårdare på ett korttidsboende, två kvinnor och två män 

ställde upp som deltagare i studien. Alla var mellan 30 år 50 år och har varit anställda 

på korttidsboende i över två år.  Tre av dem arbetade på heltid och en arbetade 70 % 

dvs. ca 120 timmar i månaden. Kontakten med deltagarna togs genom deras 

arbetsledare med en förfrågan om de ville medverka i studien. Alla deltagarna ställde 

upp och tid bokades för en fokusgruppintervju. I nästkommande avsnitt kommer 

benämningen vårdare och deltagare omväxlande att användas.  

 

Datainsamling  

För att intervjuerna ska bli så bra som möjligt, krävs det att jag som forskare är väl 

inläst på mitt ämnesområde och har färdigheter samt förmåga att följa upp frågor 

genom att ställa andra följdfrågor (Kvale och Brinkmann, 2009). I den kvalitativa 

intervjun eftersträvas en så exakt beskrivning som möjligt av vad personen upplever 

och känner. Det är det specifika i den intervjuades livsvärld som efterfrågas. 

Intervjuerna skedde i semistrukturerad form (Bryman, 2011) som bestod av 

konstruerade frågor som inte behövdes ställas i någon speciell följd. För att lättare 
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kunna fokusera på syftet med studien, konstruerades i förväg en intervjuguide som 

därefter användes såsom ett riktmärke under själva fokusgruppsintervjun. De frågor 

som ingick i intervjuguiden visas i tabell 1. Se bilaga 1. 

 

Etiska överväganden  

Forskningsetiska riktlinjer kommer att användas genom hela uppsatsen. Och jag har 

tagit hänsyn till de fyra huvudkrav om forskningsetiska principer som vetenskapsrådet 

(www.codex.vr.se, 2013-05-21) har utformat.   Kravet på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande har varit grundläggande överväganden som jag använt 

mig av under hela arbetet, före, under och efter fokusgruppsintervjun. Kravet på 

information innebär att forskaren ska informera deltagarna om vilken uppgift de har i 

undersökningen och de villkor som gäller. Forskaren ska även upplysa deltagarna om 

att det är frivilligt att medverka. Deltagarna i denna undersökning har informeras om 

studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att alla har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, vilket har tagits hänsyn till när jag informerade om att deltagandet är 

frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om berörda personer ska 

hållas hemliga och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av dem. Jag har också tagit hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att 

uppgifter om intervjudeltagarna endast får användas för forskningsändamål. 

Ett godkännande av verksamhetschefen på korttidsboendet angående att studeras 

personalens upplevelser av arbetsbelastning och arbetsklimat. Genom att besöka 

arbetsplatsen kom jag överens med deltagarna om vilka som kunde tänka sig att delta 

i studien. Därefter bokades tid för intervju som passade alla. Intervjudeltagarna som 

frivilligt ställde upp i studien har informerats om syftet med studien. Samtliga har 

informerats om att de kunde avbryta deltagandet om det skulle kännas obekvämt för 

dem. De inspelade intervjuerna har förvaras på ett sådant sätt så inga utomstående kan 

komma åt dessa. Intervjuerna har efter transkribering och analys förstörts. Inga 

intervjudeltagare kan pekas ut och det har gjorts ansträngningar i att så stor 

utsträckning som möjligt använda intervjumaterialet på ett sådant sätt att läsaren inte 

kan identifiera vem som sagt vad. Korttidsboendets namn har valts bort i studien för 

att intervjudeltagarna inte ska kunna pekas ut. I början av varje intervju har de fyra 

forskningsetiska kraven presenterats så intervjudeltagarna varit medvetna om att dessa 

har beaktats innan intervjun genomförts.  

 

http://www.codex.vr.se/
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Analys  

Jag använde mig av en kvalitativ innehållsanalys för att hantera den stora mängden 

data. Metoden är applicerbar på olika slags texter och att tolkning kan ske på olika 

nivåer gör den användbar inom olika forskningsområden. Inom omvårdnadsforskning 

har kvalitativ innehållsanalys använts för att granska och tolka texter, så som 

utskrifter av inspelade intervjuer. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i ett textinnehåll. Skillnader 

och likheter uttrycks i kategorier och teman på olika tolkningsnivåer. I varje text finns 

ett manifest innehåll och ett latent budskap (Granskär & Höglund, 2012). 

Efter det att intervjun spelats in och därefter transkriberats ordagrant, fortskred 

analysprocessen i följande fyra steg:  

1. Intervjun lästes igenom flera gånger för att få en uppfattning om helheten 

2. Texten delades därefter in i meningsenheter som var relaterade till studiens syfte 

3. Meningsenheterna kondenserades som därefter utmynnade i koder 

4. I syfte att koncentrera texten och formulera kärnan i textinnehållet, upprättades 

underkategorier och därefter kategorier. 

Analysprocessen åskådliggörs i tabell 2. Se bilaga 2 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier vilka utgjordes av följande; brist på inflytande, 

påfrestande arbetsbelastning, behov av positiv feedback från arbetsledaren och att ha 

arbetsgruppen som kraftkälla. 

 

Brist på inflytande 

Vårdarna uttryckte en känsla av att vara styrda och de förmedlade ingen upplevelse av 

att kunna påverka, otrygghet, ovisshet och osäkerhet upplevdes. Samtliga deltagare 

upplevde sig inte delaktiga på arbetsplatsen och förmedlade en känsla av att inte 

känna sig uppskattade. Vårdarna beskrev också att de skulle tycka att det var roligare 

att arbeta om de fick ta större ansvar och vara med i de beslut som skulle fattas. Inte 

någon av vårdarna upplevde att de hade något inflytande på arbetsplatsen. De kände 

maktlöshet eftersom de upplevde att arbetsledaren bestämde och att hon aldrig 

tillfrågade personalen om råd. De tyckte inte att de fick ta ansvar för sådant som de 

mycket väl skulle klara av. Vårdarna upplevde att arbetsledaren inte lyssnade på dem. 

De tyckte att de inte hade någonting att säga till om.  
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” … man kan inte påverka sin arbetssituation, man tar inga gemensamma beslut” 

 

En av vårdarna beskrev hur arbetsledaren kändes odemokratisk eftersom denne alltid 

själv bestämde och beslutade om viktiga saker på arbetsplatsen. Vårdaren uttryckte 

sig på följande sätt:  

” … kan inte påverka på något sätt, man är styrd, ja, toppstyrd.”  

 

En vårdare beskrev också hur personalen sällan fick vara med i de beslut som fattades 

på arbetsplatsen. Denne uttryckte en besvikelse över att aldrig få någon uppmuntran 

och att det saknas feedback i jobbet som gjorde att han kunde förbättra sitt arbete.  

 

”Det skulle vara bra att känna att vi har möjlighet att påverka och att man får lön för 

mödan. Att jag genom att anstränga mig kan höja mitt resultat.”  

 

Samtliga vårdare hade viljan att vara mera delaktiga i besluten som togs när det gällde 

deras arbete och att arbetsledaren lyssnade lite mera på dem. Vårdarna önskade sig 

mer av arbetsledaren, inte bara att de skulle inordna sig utan även att de fick ett ökat 

självbestämmande. 

 

 

”… jag tänker lite större, när det gäller ledarskap är det att bara lyda, tacka och ta 

emot. Inget inflytande.” 

 

 

Påfrestande arbetsbelastning 

På korttidsboendet har de tidigare varit fler vårdare i personalgrupperna, men på 

grund av omorganisationer så hade det dragits ned på personal. Samtliga tyckte att de 

inte var tillräckligt med personal på arbetsplatserna. Alla tyckte att det skulle vara bra 

att vara en person till och de berättade att tidigare när de var fler personal så kände de 

en större trygghet. Det kunde variera mycket på hur hög arbetsbelastningen var, 

ibland fick de verkligen jobba hårt, de blev pressade och stressade. De visste aldrig 

hur ett arbetspass skulle bli och låg ofta helt utanför deras kontroll. Det var med 

tvekan som arbetsuppgifterna kunde utföras, berättade en av vårdarna.  
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 När det inte var tillräckligt med personal upplevde man stress. Ibland förekom det 

tunga lyft när inte när patienter inte medverkade.  

 

”Vi har mycket stressigt vissa gånger och vi tar aldrig in någon om någon är sjuk… 

utan då får vi jobba en person kortare och det kan vara vissa gånger många är sjuka 

samtidigt så det är svårt och tungt då.” 

 

Vårdarna beskrev upplevelser av en påfrestande och stressfylld arbetsplats och de 

berättade om en tung arbetsbörda när avdelningen var fullbelagd. Arbetsbördan var 

inte på något sätt sammankopplad med hur bemanningen såg ut. Uppgifterna skulle 

utföras fast det nästan inte var möjligt att hinna med dem.  

 

”… har vi fullt på avdelningen hinner vi oftast inte ens ta rast, vi är ju alltid två 

vårdare oavsett om vi har tio patienter eller fem patienter” 

 

 

Vårdarna tog upp att det kunde vara lite upp och ner, och att det kunde upplevas 

väldigt stressigt under vissa perioder på arbetet. De tyckte inte att de kan koppla bort 

arbetet när de var lediga och det skapade en oro som också gjorde att de kände sig 

stressade. Vårdarna kände också en maktlöshet i många situationer eftersom de inte 

kunde påverka sin arbetssituation för att förändra dessa saker som de inte tyckte 

fungerade. De beskrev att arbetssituationen kändes svår att kontrollera och det 

skapade osäkerhet. 

 

Behov av positiv feedback från arbetsledaren 

Vårdarna beskrev att de inte kände något stöd eller fick någon uppmuntran från sin 

arbetsledare. Att få feedback var något som man saknade och som skulle ge lite 

motivation och engagemang för arbetet. De upplevde att det var mycket negativ kritik 

från arbetsledaren trots att de försökte göra så gott de kunde. Vårdarna sade att de 

önskade att arbetsledaren var mera positiv och uppmuntrande, för då skulle det kännas 

roligare med arbetet. Vårdarna berättade även att anhöriga till patienter har varit 

mycket nöjda med vården och framfört detta till arbetsledaren vilket hon inte fört 

vidare till personalen. Vårdarna upplevde besvikelse när arbetsledaren inte berömde 

dem när någon anhörig var nöjd och tacksam över den omvårdnad som de gett.  

 

”… anhöriga till en patient som hade gått bort var jättenöjda med vården och allt, 

och sade till oss, nu ska vi prata med er chef så att hon får veta också, att vi är så 
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nöjda. Hon måste få veta det här. Och då har vi väntat på att chefen ska säga nåt till 

oss…” 

 

En vårdare beskrev hur hon saknade uppskattning. Hon beskrev hur uppskattning och 

feedback från arbetsledaren skulle kunna vara till hjälp för att hon skulle kunna 

utveckla sitt arbete och bli mer duktig. 

 

”Vi får aldrig något stöd och verkligen ingen uppmuntran. Vi får inte höra bu eller bä 

därifrån. Man får bara höra det som är dåligt. Man skulle kanske växa något om man 

kunde få lite uppskattning.” 

   

Under intervjun beskrev vårdarna känslor av besvikelser och ledsamhet. De upplevde 

känslor av att arbeta utan stöd och uppmuntran och saknade en positiv feedback från 

sin arbetsledare. Enligt vårdarna upplevde de att det att det från arbetsledarhåll inte 

gavs uppmuntran på arbetsplatsen. Deltagarna sade att de inte kunde minnas att de en 

enda gång fått uppskattning av arbetsledaren. 

 

Att ha arbetsgruppen som kraftkälla 

Arbetsklimatet på arbetsplatsen var påverkad av den stämning som rådde i gruppen 

ansåg deltagarna. De menade att själva arbetsuppgifterna inte var det som lockade 

utan det var arbetskamraterna som bidrog till att de ville gå till jobbet varje dag. 

Vårdarna hämtade kraft genom de relationer dem hade med sina arbetskamrater.   

  

"… jobbet i sig är kanske inte det roligaste, men vi har kul med varann och det är  

nog det som man inte vill vara utan, man väntar till det blir fikarast för då får man  

prata ut så det är nog det som man tycker är bra med jobbet... för jobbet är som inte 

kul jämnt... det är det som gör att man trivs.” 

 

Vårdarna tyckte att de ibland kände arbetsglädje och att det berodde på en bra 

arbetsgrupp. Samtliga vårdare ansåg att den sociala tillvaron på arbetsplatsen var av 

stor vikt. Om den sociala tillvaron inte fungerat ansåg samtliga att det hade påverkat 

arbetsklimatet och arbetsglädjen på arbetsplatsen. Samtliga vårdare tyckte att de hade 

ett bra samarbete på jobbet och att de hjälpte varandra. 

”Jag trivs annars skulle jag ju inte vara kvar så länge som jag varit. Med själva 

arbetet i sig trivs man kanske inte så mycket med.” 
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Vårdarna sade att samarbetet med arbetskamraterna funkade bra, att de trivdes med 

varandra. Vårdarna tyckte att de hade en stark gruppkänsla och ett bra samarbete på 

jobbet och att de hjälpte varandra. En av vårdare sade att samarbetet med 

arbetskamraterna funkade bra, att de trivdes med varandra. Vårdarna upplevde att det 

var konfliktfritt i personalgruppen. Att de kunde säga det de tyckte, de beskrev att 

personalgruppen kändes trygg, de hämtade stöd. 

 

Resultatdiskussion 

Det som föreföll påverka arbetsklimatet i negativ bemärkelse var brist på inflytande, 

påfrestande arbetsbelastning och behov av positiv feedback från arbetsledaren. 

Adekvat arbetsbelastning, bra relationer kollegor emellan, kontroll över arbetet och 

att få bekräftelse och respekt för det jobb de utförde var essentiellt för att vårdarna 

skulle trivas på sin arbetsplats. 

 

Brist på inflytande 

Vårdarna i denna studie upplevde att inte någon av dem hade någon inflytande på 

arbetsplatsen och samtliga vårdare hade velat vara mera delaktiga i besluten som togs 

när det gällde deras arbete och att arbetsledaren lyssnade lite mera på dem. En av 

vårdarna uppgav att hon kände sig toppstyrd av arbetsledaren, att det var denne som 

helt själv bestämde. Delaktighet och inflytande är en grundläggande strategi för att 

utveckla en trivsammare och friskare arbetsplats. Graden av delaktighet har stor 

betydelse för att ha ett trivsammare arbetsklimat och minska stressen. Möjligheten att 

kontrollera och påverka sin egen arbetssituation fungerar som en buffert mot den 

negativa stressens skadeverkningar. En modell som används för att analysera 

arbetsvillkorens inverkan på hälsa och välbefinnande är den tidigare 

uppmärksammade krav-kontroll-stödmodellen, utvecklad av Karasek, Theorell och 

Johnson (1990). Enligt modellen har man funnit att stora krav/hög mental belastning 

är sjukdomsalstrande men endast vid samtidigt föreliggande litet beslutsutrymme.  

Lågt beslutsutrymme tillsammans med stora krav och hög arbetsbelastning är 

sjukdomsalstrande enligt Angelöw (2006). Om detta stämmer så är vårdarna i denna 

studie i riskzonen för att bli sjuka eftersom de upplevde sig ha lågt beslutsutrymme, 

stora krav och en hög arbetsbelastning. På många arbetsplatser har man i dag 

tillämpat krav-kontroll-stöd-modellen i praktiskt förändringsarbete. En vanlig åtgärd 

exempelvis i en vårdmiljö är att man ökar antalet planlagda avdelningsmöten med 
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personalen till en gång varje eller varannan vecka och att man vid dessa tillfällen 

medvetet tar upp specifika arbetsmiljöfrågor. Genom att öka frekvensen av 

avdelningsmöten kan man både öka utvecklingsmöjligheterna, inflytandet och det 

sociala stödet (Theorell, 2003). För att vårdarna ska få en ökad makt över sin situation 

behöver vårdarna utveckla sitt handlingsutrymme. Genom att öka deltagarnas 

empowerment kan handlingsutrymmet ökas och stress kan reduceras. Empowement är 

en hälsofrämjande insats för att utveckla handlingskompetens för personalen som är 

baserad på horisontella relationer och individers lika värde. Vårdarna i denna studie 

hade en benägenhet att lägga makten utanför sig själva dvs. de hade en extern locus of 

control men locus of control kan påverkas av yttre omständigheter. Att om man 

arbetar på en arbetsplats som uppmuntrar egna initiativ och känslan av egen 

kompetens så kan locus of control bli med mer intern (Theorell, 2003). Vårdarna 

upplevde att de inte hade möjligheter att bidra och medverka. Vårdarna beskrev också 

känslor av brist på kontroll i sitt arbete, vilket i sin tur skapade en upplevelse av 

osäkerhet hos dem. En arbetsorganisation som ger de anställda möjligheter till 

lämplig balans mellan arbetets krav, kontroll över arbetet, kompetensutveckling och 

socialt stöd är därför att eftersträva. Genom att skapa en arbetsplats där alla har 

inflytande skapar vi en miljö där människor både styr sin egen utveckling och 

påverkar den arbetsplats de befinner sig på (Starrin, 1997). 

 

Påfrestande arbetsbelastning 

Resultatet från denna studie visar att vårdarna upplevde att de inte var tillräckligt med 

personal på arbetsplatsen och de beskrev upplevelser av stress och att det förekom 

tunga lyft. Stress och en tung arbetsbörda är psykosociala arbetsmiljöproblem som 

många kan uppleva i deras arbete på ett korttidsboende. En viktig framgångsfaktor 

handlar därför om att på olika sätt skapa en lagom stor arbetsbelastning och 

möjligheter till återhämtning vilket kan göras genom, ökad grundläggande 

bemanning, avlastning av arbetsuppgifter för att orka arbeta kvar, begränsning av 

övertid, längre sammanhängande ledighet, tid för reflektion och eftertanke, klara 

återhämtningspauser i arbetet, respekt för gränsen mellan arbete och fritid, 

undvikande av för långa arbetspass, arbetstidsförkortningar och flexibla arbetstider 

(Angelöw, 2006).  Vårdarna upplevde tung arbetsbörda och stress vilket skapade 

ohälsa och sjukskrivning. Vårdkvaliteten påverkades också av flera olika faktorer, 

bland annat hög arbetsbelastning, tids-brist och underbemanning.  De nära relationer 
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som skapades i vård- och omsorgsarbetet var ofta till stor glädje, men måste 

respekteras och beaktas då de kunde bidra till stor psykisk belastning som kunde leda 

till kronisk stress (Angelöw, 2006).  Mötet mellan vårdgivare och vårdtagare samt 

arbetsmiljön och vård-kvaliteten påverkar ömsesidigt varandra. En central strategi för 

att skapa en arbetsplats med trivsamt arbetsklimat är att införa ett 

uppskattningsorienterat klimat där arbetsledaren och vårdarna stödjer och uppmuntrar 

varandra. Olika studier bekräftar uppskattningens avgörande betydelse för människors 

arbetsglädje, hälsa och välbefinnande (Angelöw, 2006). Personer som inte får gensvar 

på om man gör ett bra jobb upplever en högre arbetsbelastning och kan därför drabbas 

av stress och ohälsa. Något arbetsledaren på korttidsboendet i denna studie borde 

tänka på eftersom vårdarna upplevde ett stort behov av feedback och uppmuntran.  

 

Behov av positiv feedback från arbetsledaren 

Vårdarna beskrev att de inte kände något stöd eller fick någon uppmuntran från sin 

arbetsledare. Att få feedback var något som man saknade och som skulle ge lite 

motivation för arbetet. För att arbetet skulle vara motiverande krävdes det att de 

anställda fick direkt och otvetydig feedback på hur väl de utförde sina arbetsuppgifter. 

Vårdarna behövde uppmuntra för att känna mening och delaktighet i sitt arbete och 

för deras hälsa. Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang 

(Antonowsky, 1991/2005).  Tidigare studier visar att personal i människoyrken får 

dålig feedback från sina chefer (Pousette, 2001).  Återkopplingen (feedback) visar sig 

indirekt ha betydelse för arbetstillfredsställelsen och fyller en viktig funktion för hur 

stress utvecklas inom jobb där man arbetar med just människor. Hur man upplever 

kraven i dessa arbeten verkar ha en särskild betydelse för stressrelaterad ohälsa. När 

arbetskraven regleras bristfälligt blir följden att individen utsätts för en orimligt stor 

arbetsbelastning. Det kan i förlängning leda till negativ stress och utbrändhet 

(Angelöw, 2006).  

 

Det som framkommer från studiens resultat är att vårdarna överlag upplevde att de 

inte fick stöd från arbetsledaren.  Dåligt erkännande för det arbete som vårdarna 

utförde där de inte fick någon belöning eller uppskattning för väl utfört arbete eller en 

personlig utveckling vilket kändes ibland nedvärderande. Det som då motiverade var 

att se patienterna må bättre och att få anhörigas uppskattning istället för 

organisationens. Vårdarna belyste att stöd, tillit, bekräftelse och uppmuntran skulle ge 
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bättre kvalitet på vården och därmed nöjdare patienter.  Det är chefens ansvar att 

balansera de krav som kommer uppifrån med den förmåga och de förväntningar 

personalen har. Ledarskapet på korttidsboendet har troligen en avgörande roll för att 

man ska kunna förbättra arbetsklimatet. Det är viktigt att kunna skapa förutsättningar 

för ett stödjande ledarskap, där ledningen och chefer har en möjlighet att främja 

anställdas hälsa och arbetsglädje. Med tanke på arbetsglädjens positiva effekter på 

ekonomin och effektiviteten som på medarbetarnas hälsa och motivation, är det ytterst 

viktigt att ledningen prioriterar detta. Detta innebär till exempel att ett trivsamt 

arbetsklimat bör få en mycket framträdande position och utgöra den viktigaste fråga 

på dagordningen. Utifrån de förutsättningar i arbetslivet som finns idag kan det vara 

svårt att utveckla ett ledarskap med fokus på ett trivsamt arbetsklimat vilket även 

vårdarna i denna studie upplevde (Angelöw, 2006). 

 

 Chefer är tongivande och normgivande på en arbetsplats. Ledaren kan ses som en 

förebild för medarbetarna, såväl en negativ som positiv förebild för sin personal. Det 

är därför viktigt att chefen blir en förebild för ett trivsamt arbetsklimat (Angelöw, 

2006). 

 

Att ha arbetsgruppen som kraftkälla 

Den psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig och där ingår arbetskamrater och den 

stämning som arbetskamraterna bildar i sin arbetsgrupp. Där ingår också egenkontroll 

och en viss handlingsfrihet, vilket är betydelsefulla faktorer för individen (Angelöw, 

2006).  Enligt vår arbetsmiljö lagstiftning är det varje individs ansvar att se till sitt 

egna och andras välbefinnande. Trots brist på inflytande, påfrestande 

arbetsbelastningen och behov av positiv feedback från arbetsledaren upplevde 

vårdarna i denna studie att deras arbetsplats på korttidsboendet hade en hög 

trivselkänsla som skapats genom en gemensam god stämning och en fungerande 

social tillvaro. Vårdarna i denna studie beskrev hur de, trots brister i arbetsledningen 

ändå kunde ha fördragsamhet med sin arbetsplats. Sociala relationer samt att kunna 

kontrollera och påverka sitt arbete var faktorer av betydelse för att orka arbeta kvar på 

sin arbetsplats. Att kunna söka stöd och hjälp hos sina kollegor ansågs vara mycket 

betydelsefullt, likväl att kunna lita på varandra. Denna studie visar att stöd, 

kamratlighet och arbetsglädje på arbetsplatsen var en av de mest betydande faktorerna 

till att vårdarna engagerade sig på sin arbetsplats. Det var även en anledning till att 
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vårdarna ville arbeta kvar.   Socialt stöd förknippar man ofta med att det skall vara 

goda relationer mellan arbetskamraterna och mellan arbetskamraterna och cheferna. 

Man betonar betydelsen av att individerna har bra förmåga att lösa konflikter och 

utbildning i konfliktlösning arrangeras ofta. Stödet i arbetssituationen kan dock 

påverkas inte bara av gruppens psykologi utan också av övergripande organisatoriska 

frågor. Bland annat är det viktigt att de anställda har en gemensam bild av 

målsättningen med arbetet. Om de har en sådan är det också lättare för dem att ge 

varandra stöd (Theorell, 2003).  Stöd kan fungera som ett skydd mot stress. Det kan 

vara stöd och vägledning från chefer eller arbetsledare men även från kollegor och 

vänner i form av samspel, trygghet och pålitlighet (Theorell, 2003). Behovet av att 

tillhöra ett socialt sammanhang är viktigt, oavsett om vi talar om personer som saknar 

arbete eller är anställda inom en organisation (Aronsson, 2012).  

 

 

Metoddiskussion 

Jag ville ha mer ingående svar på frågeområdena och få en djupare förståelse för hur 

vårdarna på ett korttidsboende för äldre beskrev upplevelser av inflytande, 

arbetsbelastning och stöd från arbetsledaren. Detta hade varit svårt att uppnå med en 

kvantitativ undersökningsmetod då jag hade fått fram att arbetsklimatet inte var bra 

men inte varför. När det gäller studien var valet av att göra en fokusgruppsintervju 

bra. Det gav en mycket livlig, avslappnad diskussion och många intressanta 

meningsutbyten. Det skapade en atmosfär som tillät deltagarna att ge uttryck åt 

personliga åsikter i ämnet (Kvale och Brinkmann, 2009).  Även om jag inte kan dra 

några generella slutsatser från den här studien till övrig population eftersom det ingick 

för få deltagare så har jag skapat en djupare förståelse kring vilka faktorer som kan 

bidra till en otillfredsställande arbetssituation, både vad gäller en påfrestande 

arbetsbelastning och en upplevelse av brist på positiv feedback från arbetsledningen. 

När det gäller planering så hade jag lite svårt att få deltagarna att hålla sig till ämnet 

men det är säkert något som kan förbättras när man som intervjuare får mer erfarenhet 

(Ahrne & Svensson, 2012).  
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Konklusion 

 Denna studie har varit intressant att genomföra och jag har fått en förståelse för hur 

vårdarna på detta korttidsboende beskrev upplevelser av inflytande, arbetsbelastning 

och stöd från arbetsledaren.  För att förbättra arbetsklimatet och öka välbefinnande på 

arbetsplatsen bör vårdarna och arbetsledaren tillsammans påbörja ett 

förbättringsarbete. T.ex. att chefen blir en förebild för ett trivsamt arbetsklimat och att 

vårdarna får uppleva en högre grad av delaktighet och inflytande. Vårdarna bör få ett 

förtydligande från arbetsledningen att de har möjlighet att själva ta initiativ och kunna 

styra sitt arbete. På så sätt kan en upplevelse av ett mer demokratiskt ledarskap 

komma att utvecklas och därmed också en känsla av att få bättre kontroll på sitt 

arbete. Att kunna få arbetsledarens perspektiv på hur de upplever sitt arbetsklimat 

skulle vara intressant när det gäller vidare forskning inom ämnet. 
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Bilaga 1. 

 

Tabell 1. Intervjuguide med semistrukturerade frågor  
 

 

Hur upplevs arbetsbelastning och stress under arbetspassen? 

 

Är det lagom mycket att göra, inte för lite eller för mycket? 

 

Hur upplevs arbetssituationen när det gäller delaktighet och inflytande? 

 

Är det möjligt att påverka den egna arbetssituationen? 

 

Hur upplever man relationen mellan arbetskamraterna? 

 

Hur upplevs ledarskapet? Får man stöd och uppmuntran? 

 

               Lyssnar chefen på synpunkter från sina anställda? 
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 Bilaga 2. 

 

Tabell 2.  
Exempel på hur analysprocessen utvecklat sig från meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, underkategorier och slutligen kategorier. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 

Upplever att jag inte 

har något 

inflytande… 

 

 

Upplevelse av 

att vara utan 

inflytande 

 

Känslor av 

maktlöshet 

 

Utan möjligheter 

att bidra och 

medverka 

 

 

 

 

Brist på 

inflytande 

 

… kan inte påverka 

på något sätt, man är 

styrd, ja, 

toppstyrd… 

Upplevelse av 

att vara styrd 

och att inte 

kunna påverka 

på arbetsplatsen 

 

 

Känslor av 

enväldig 

arbetsledning  

 
Känslor av 

maktlöshet 

 

 

Det är stressigt och 

tungt när 

avdelningen är full... 

 

Tung och 

stressfylld 

arbetsbörda vid 

full beläggning 

 

Tungt och 

stressfyllt 

 

 

Upplevelser av 

stress och fysiskt 

tung arbetsbörda 

 

 

 

 

 

 

Påfrestande 

arbetsbelastning 
Det förekommer 

tunga lyft om 

patienten inte 

medverkar… 

Det blir tungt 

om inte 

patienten 

medverkar 

 

Förekommer 

tunga lyft 

 

Tung, fysisk 

arbetsbelastning 

 

 

Vi får bara höra 

sådant som är dåligt, 

aldrig någonting 

som är positivt… 

 

Upplevelse av 

att bara få 

negativ respons 

från 

arbetsledningen  

 

Att arbeta utan 

uppmuntran 

 

Saknar och 

positivt stöd och 

uppmuntran  

 

 
Behov av positiv 

feedback från 

arbetsledaren 

 

 

 

Det skulle betyda 

väldigt mycket att få 

någon sort 

feedback… 

Önskar mer 

återkoppling 

från 

arbetsledaren 

 Avsaknad av 

feedback från 

arbetsledaren 

Återkoppling från 

arbetsledaren 

skulle vara av stor 

betydelse  

 

 

Samarbetet oss 

emellan funkar rätt 

så bra… 
 

 
En upplevelse 

av ett 

fungerande 

samarbete 

 

 
Arbetsgruppen 

är ett 

fungerande 

team  

 
Känslan av ett 

fungerande 

samarbete  

 
 

 

Att ha 

arbetsgruppen 

som kraftkälla 

Det är kul att 

komma till jobbet 

när det är den här 

gruppen som 

jobbar… 

 

Bra stämning 

mellan 

medarbetarna 

gör det roligt att 

vara på jobbet 

En god 

stämning 

mellan 

medarbetarna  

En bra stämning i 

arbetsgruppen 

genererar känslor 

av glädje 

 

 


