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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att genom kvantitativa och kvalitativa metoder studera hur 

omsorgsgivarna inom äldreomsorgen uppfattar den psykosociala arbetsmiljön. Media har gett 

en negativ bild om arbetsmiljön där det påstås att omsorgsgivarna har en hög arbetsbelastning 

som resulterar i att de ständigt känner sig stressade och inte känner att de kan ge patienterna 

kvalitetstid. Vi vill undersöka om detta överensstämmer med verkligheten och om de 

resultatdrivna styrverktygen som råder inom den offentliga sektorn påverkar utfallet. Vi vill 

veta ifall styrningen indirekt influerar omsorgsgivarna genom att de får minskat 

handlingsutrymme och därmed försämrad psykosocial arbetsmiljö. Vårt underlag för denna 

studie är baserad på 176 enkätsvar från nio verksamheter i Stockholms län samt åtta 

stödintervjuer. Resultatet visar att omsorgsgivarna uppfattar deras psykosociala arbetsmiljö 

som dålig. De visar även på en påtaglig skillnad i psykosocial arbetsmiljö mellan kommunal 

och privat regi, där omsorgsgivarna inom den kommunala sektorn är mest missnöjda. De 

största skillnaderna hittar vi i hur omsorgsgivarna känner att de hinner ge patienterna den 

tiden som de behöver samt om de uppfattar att de har tillräckligt med personal för att utföra 

ett kvalitativt arbete. En anledning till detta missnöje kan bero på styrningsverktyget New 

Public Management introduktion i den kommunala sektorn. 

 

Nyckelord: Äldreomsorg, New Public Management, Psykosocial arbetsmiljö, Omsorgsgivare



 

 

Förord  

Detta examensarbete är den avslutande etappen för vår utbildning Medicinteknisk ekonom. Vi 

vill rikta ett stort tack till de verksamheter som tagit sig tid att hjälpa oss. Den välvilja, 

behjälplighet och engagemang vi mottagit från de verksamheter som vi besökt har gjort denna 

uppsats möjligt. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Fotis Theodoridis och 

opponentgrupper för att de kommit med värdefulla synpunkter och tips. 

 

Stockholm, maj 2014 

Nayra Fyrestam & Jenny Raappana 
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1 Inledning  

Äldreomsorg är en viktig fråga i dagens samhälle. Vi är måna om att ta hand om våra äldre 

genom att ge dem omsorgsfull omvårdnad, mycket omtanke och på så sätt ge dem ett så bra 

och tryggt avslut som möjligt. Det är av dessa anledningar som samhället blir engagerade om 

våra äldre far illa. Det finns många pågående debatter kring ämnet äldreomsorg och det 

kommer ständiga rapporter kring dåliga arbetsförhållanden, hög arbetsbelastning och dålig 

psykosocial arbetsmiljö. Genom en hög arbetsbelastning ökar stressnivån hos 

omsorgsgivarna, vilket i sin tur medför att kvaliteten på vården minskar. Det kan finnas en 

vilja att ge god vård och omsorg, men verktygen finns inte tillgängliga. Det finns många 

anledningar till detta problem, bland annat ökar vår åldrande befolkning samtidigt som 

personella resurser är begränsade. Ytterligare en anledning kan vara att den rådande 

styrformen bidrar till att minska omsorgsgivarnas handlingsfrihet och därmed försämra den 

psykosociala arbetsmiljön.  

 

1.1 Bakgrund  

Äldreomsorgen i Sverige får utstå allt mer belastning på grund av en allt åldrande befolkning. 

Det är både medellivslängden och antalet äldre personer som har ökat. Statistik visar även på 

en fortsatt stadig ökning. Detta medför framförallt en ökad kostnad för samhället och 

äldreomsorgen. År 2012 var medellivslängden i Sverige 83,5 år för kvinnor och 79,9 år för 

män. Detta kan jämföras mot medellivslängden i Sverige år 1992 som då låg på 80,8 år för 

kvinnor och 75,3 år för män (Statistiska centralbyrån 2013a). Anledningen till att 

medellivslängden har ökat är bland annat på grund av utvecklingen av den moderna 

sjukvården. Eftersom medellivslängden höjs skjuts sjuklighet och funktionsnedsättning upp i 

åldrarna (Odén 1993: 24). 

Idag finns cirka en halv miljon människor som är över 80 år och denna siffra är beräknad att 

öka. Beräkningar visar att den siffran år 2040 kommer ligga på över en miljon, därmed ökar 

antalet äldre (Statistiska centralbyrån 2013b). Andelen personer som är över 65 år har ökat 

från 13,4 % år 1968 till 19,1 % år 2012 (Statistiska centralbyrån 2012a). 

Kostnaderna för samhället ökar i och med ökningen av den åldrande befolkningen. De främsta 

kostnaderna kommer från de som är över 85 år i och med att de har det största behovet av 
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äldreomsorg. Kostnaderna för den kommunala äldreomsorgen år 2011 låg på 98,9 miljarder 

kronor, vilket är en ökning på 3 % från 2010 då den siffran låg på 95,9 miljarder (Statistiska 

centralbyrån 2012b). Nettokostnaderna för 2012 ser ut att fortsätta öka. Under 2014 har även 

regeringen beslutat att satsa 4,3 miljarder kronor för att förbättra vården och omsorgen för de 

äldre (Regeringskansliet 2014).  

I Sverige finns det 172 800 undersköterskor varav 31 500 är utrikesfödda. Den största andelen 

undersköterskor är kvinnor, hela 88 procent (Statistiska centralbyrån 2014 & Statistiska 

centralbyrån 2007). Det kan låta som en hög siffra men det finns trots detta en stor efterfrågan 

på undersköterskor i hela landet. Man beräknar att det kommer att behövas cirka 64 000 nya 

undersköterskor fram till 2019 (Sveriges Kommuner och Landsting 2012). Enligt 

oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson kan en av anledningarna till bristen på 

undersköterskor bero på att allt fler väljer att lämna yrket. I Stockholm har under 20 år 63 

procent av undersköterskorna lämnat vården (Svenska dagbladet 2014). En undersköterska 

har enligt Statistiska Centralbyrån en medellön på 18 900 kronor i månaden (Statistiska 

centralbyrån 2004). 

 

1.1.1 Debatten om äldreomsorg i media 

Debatten kring äldreomsorg exploderade i oktober 2011 när Dagens Nyheter skrev en artikel 

om företaget Carema där man avslöjade vanvård och stora besparingar på äldreboendet 

Koppargården. Efter denna artikel publicerades cirka 4000 artiklar kring ämnet under de 

efterföljande tre månader (Stenshamn 2012). I Mia Tottmars artikel om Koppargården 

beskrivs en hemsk tillvaro för de äldre: ”I andra fall hittas patienter liggande på golvet och 

ingen kan säga hur länge patienten har legat där, ibland oklädda och utan förmåga att själva 

kunna tillkalla hjälp”. Kompetensen och utbildningen hos de anställda var inte enligt kraven, 

bland annat hade en patient dött tillföljd av en blodförgiftning från ett sår som inte skötts (DN 

2011a). Efter att denna artikel skrevs visade det sig att Carema har betalat ut bonus till de 

mellanchefer som lyckats pressa ner kostnaderna. En av de åtgärder som mellancheferna 

implementerat var att inte byta blöja på de äldre förrän den var full med kiss (DN 2012b). 

Carema går i augusti 2011 ut med att de har blivit belagda med vite av Hässelby-Vällingby 

stadsdelsförvaltning eftersom de inte uppfyllt kraven på utbildning av personalen samt att de 

lämnat felaktiga uppgifter angående bemanningen, summan uppgick till 11,6 miljoner kronor 

(Frostell 2011). 
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I en artikel som skrevs i november 2011 i Dagens Nyheter beskrivs också ett fall av vanvård, 

denna gång på äldreboendet Vintertullen som drevs av företaget Attendo Care. I detta 

specifika fall lämnades en äldre förlamad kvinna avklädd på en madrass med avföring över 

kroppen. När frågan kom varför de inte bytt blöja sa personalen att de inte hinner förrän efter 

middagen. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt med personal för att ge ordentlig 

omvårdnad (DN 2011c). 

Ytterligare ett exempel av den nya stilen av verksamhetsledning där effektivitet prioriteras, 

och som påvisar de negativa effekterna av personalbrist och därav resulterad tidsbrist, 

publicerades i DN ledare i mars 2014. Artikeln behandlade bland annat förändringar som 

gjorts i hemtjänstverksamheten i Strängnäs där de nuförtiden endast reserverar sex minuter för 

varje kundbesök. En av de anställda beskriver besöken på följande sätt: ”Sex minuter för att 

ringa på dörren, hälsa, ta av sig jacka och skor, tvätta händerna, utföra den schemalagda 

omsorgssysslan, tvätta händerna igen, ta på sig jacka och skor och säga hejdå.” 

Omsorgsgivarna tvingas med andra ord arbeta hänsynslöst under besöken och de tillges inget 

utrymme för empati. Det är många som inte klarar av denna typ av arbetsmetod. Enligt 

inslaget var en tredjedel av Strängnäs personal sjukskriven då artikeln skrevs (DN 2014d). 

Aftonbladet skriver i en artikel från mars 2014 hur personal inom företaget Attendo känner 

sig underbemannade. Kritiken kommer från både anhöriga och tidigare anställda. Ett exempel 

som tas upp är när Birgitta Lundmark ska besöka sin mamma på Attendo Kungshamn och 

personalen säger att de är underbemannade och medger att de inte haft tid för Birgittas 

mamma. För att avlasta personalen börjar då Birgitta att hjälpa till och märker ännu mer hur 

personalen sliter. En annan incident som även tas upp är när Kerstin Cunelius besökte Attendo 

Nilstorpsgården och märkte hur personalen kämpade för att hinna med alla rutiner och besök. 

Hon säger: ”Jag tycker det är viktigt att poängtera att kommunerna har ett stort ansvar här. De 

skriver avtalen. De borde ha en bättre översyn. Vilka är kravspecifikationerna när privata 

företag får ta hand om våra äldre?” (Aftonbladet 2014). 

 

1.1.2 Äldreomsorg i Sverige  

Enligt socialtjänstlagen är socialtjänsten i varje kommun ansvarig för att det finns 

äldreomsorg. För de äldre som behöver särskilt stöd ska det finnas särskilda 

boendeinrättningar tillgängliga, dessa inrättningar ska erbjuda service och omvårdnad. De 

äldre ska där kunna bo självständigt och känna att de har en meningsfull vardag. Det är 
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kommunen som beslutar om behovet av stöd och bedömer vilken hjälp man kan få. Det är 

även upp till individen att få välja när eller hur de ska få stöd, antingen i boendet eller via 

någon annan tjänst. Det är även Socialstyrelsen som har ansvar för att granska kvaliteten i 

vård och omsorg (Socialdepartementet 2011). Inom äldreomsorgen inkluderas två olika 

tjänster – äldreboende och hemtjänst. Hemtjänst betyder att en person får hjälp i sitt hem med 

vardagliga sysslor så som städning och medicinering. Syftet med detta är att personen ska 

kunna bo kvar i sitt hem. Antalet brukare av hemtjänst i Sverige är cirka 200 000. Den andra 

tjänsten är äldreboende där brukarna bor i ett gemensamt hem eftersom man inte längre klarar 

av att bo på egen hand. Antalet personer som bor på ett äldreboende i Sverige är cirka 100 000 

(Statistiska centralbyrån 2012c).  

Omsorgsgivarnas uppgifter inom äldreboenden och hemtjänst är att hjälpa brukarna med alla 

de sysslor som de inte själva klarar av. Mycket kring deras arbetsdag utgår från rutiner och 

fasta tider för frukost, lunch, fika och middag. Omsorgsgivarna börjar dagen med att hjälpa 

till med det grundläggande som påklädning, duschning och medicinering (Melin 2009: 429). 

De serverar sedan dagens måltider och däremellan är det vila, toalettbesök och blöjbyten som 

är omsorgsgivarnas arbetsuppgifter (Ahnlund & Sauer 2008:47-48). 

Sjukvården i Sverige har sedan sjukronorsreformen som infördes år 1970 nästan uteslutande 

varit statligt ägd. Detta innebar att det var landstingen som producerade alla sjukvårdstjänster, 

kring 1990 skedde däremot en förändring då man införde frågan om privata vårdgivare. 

Tankar kring hur man kunde effektivisera vården och hur man kan anpassa vården till 

patienterna eller kundernas önskemål inträdde, tanken var att detta kunde nås främst genom 

konkurrens (Blomqvist & Garpenby 2007). Detta ledde till en förändring i styrningen inom 

sjukvården och äldreomsorgen. Av olika anledningar, bland annat på grund av de 

globaliserade politiska idéer som spreds i samhället, institutionaliserades detta 

styrningsverktyg som kom att kallas New Public Management (NPM) i vårt samhälle. Genom 

NPM infördes fler privata aktörer inom äldreomsorgen som var tänkta att konkurrera med den 

offentliga sektorn. Kortfattat var tanken bakom NPM att införa idéer från näringslivet till den 

statliga sektorn för att öka effektiviteten och kvaliteten på produkten. Den bidrog till att synen 

på den medicinska professionen förändrades, tidigare fanns en tilltro mellan läkare och 

politiker som blev svår att bevara när relationen skulle klargöras i form av beställaruppdrag 

och kontrakt. Denna tilltro och relation blev även svår då de blev bedömda på resultaten av 

hälsoförbättringar och patientnytta (Garpenby & Carlsson 2007).  
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1.1.3 Arbetsmiljö i Sverige 

Arbetsmiljölagen (AML) stiftades ursprungligen för att förbättra och upprätthålla en bra 

fysisk arbetsmiljö. Den användes bland annat för att reglera arbetsmängd, kontrollera luft, ljud 

och maskiner på arbetsplatsen. År 1977 introducerades den psykosociala arbetsmiljön och då 

inkluderades bland annat stress, möjlighet till återhämtning, möjlighet till utveckling och 

gemenskap med arbetskollegor. Syftet med denna lag är ”[…] att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (AML 1977:1160). Det är 

väldigt viktigt för en anställd att det finns en god och gynnsam arbetsmiljö, detta kan öka 

arbetsmotivationen och detta i sin tur är en viktig faktor för produktiviteten (Jacobsen & 

Thorsvik 2002:209).  

 

1.1.4 Tidigare forskning 

Arbetsmiljön i äldreomsorgen har undersökts tidigare och det har varit ett populärt ämne för 

uppsatssyfte i examensarbeten i olika skolor runt Sverige de senaste åren (Uppsatser.se 2014). 

Följande exempel av tidigare forskning berör framförallt de aktuella bristerna som finns i den 

psykosociala arbetsmiljön i äldreomsorgen, orsakerna till repulsion mot arbete i branschen 

samt medarbetarnas uppfattning om total kvalitetsledning. 

Fackförbundet Kommunal publicerade en rapport av Yeshiwork Wondemeneh år 2013 där 

man gjort en undersökning om äldreomsorgsarbetet, arbetsmiljön och dess påverkan på hälsan 

och viljan att arbeta kvar inom äldreomsorgen. Undersökningen gjordes på Kommunals 

medlemmar som jobbade inom äldreomsorgen och gick med titeln Stress och låg bemanning i 

äldreomsorgen - Kommunals medlemmar 2012. Undersökningen resulterade i att en tredjedel 

av respondenterna som var 35 år eller yngre inte ville arbeta kvar i branschen om tre år, 

utifrån hur de upplevde arbetet idag. De som inte ville arbeta kvar såg mera brister i sin 

arbetsmiljö än de som ville stanna kvar. En separation av svaren på de som inte ville arbeta 

kvar och de som ville arbeta kvar påvisar dock likartade uppfattningar om arbetet. Tabellen 

nedan representerar rapportens resultat i procent. 
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Tabell 1. Kommunals medlemmars uppfattning om arbetsmiljön i äldreomsorgen  

  Vill inte jobba kvar Vill jobba kvar 

Känner stor tidspress minst 1gg/v 83 76 

Psykiskt ansträngande minst 1 gg/v 74 61 

Hinner inte ta en längre rast minst 1 gg/v 49 38 

Hinner inte ta en kortare rast minst 1 gg/v 39 27 

Otillräcklig bemanning minst 1 gg/v 68 53 

Bemanning så låg att den innebär risk för de äldre minst 
1 gg/v 39 23 

Gått utbildning/kurs senaste året 41 53 

Medarbetarsamtal med sin chef senaste året 63 73 

Stora möjligheter att vid behov få stöd från chefen 72 50 
 

Undersökningen visade även att 8 procent av alla respondenter uppger att mobbning 

förekommer på arbetsplatsen minst en dag i veckan (Wondemeneh 2013). 

Anneli Stranzs doktorsavhandling på Stockholms Universitet är en jämförande studie om 

omsorgspersonalens erfarenheter och uppfattningar om arbetet inom äldreomsorgen i Sverige 

och Danmark. I studien kommer hon fram till att det finns skillnader mellan länderna och att 

den mest framstående skillnaden är att både svensk hemtjänst och svenskt äldreboende är mer 

fysiskt påfrestande för omsorgsgivarna än de danska. Motsvarigheter i form av problem i 

ländernas äldreomsorg hittar Stranz också. Både Sverige och Danmark är i nöd av fler 

omsorgsarbetare. I Stranz studie framgår det att 41 procent av de svenska respondenterna 

under det senaste året har funderat på att sluta sitt arbete. Följande tabell ur Strantz 

avhandling visar anledningen till varför respondenterna vill sluta: 

Tabell 2. Omsorgspersonalens uppfattningar om arbetet inom äldreomsorgen i Sverige och Danmark 
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De svenska respondenterna som trodde att de kommer stanna kvar i sitt arbete angav att de 

stannar bland annat på grund av omsorgstagarna, kollegorna, för att de gör ett meningsfullt 

arbete samt för att det inte finns något annat, där de syftar på åldern, hälsan och möjligheter 

till att vidareutbilda sig. Sammanfattningsvis kommer Stranz fram till att omsorgsgivarna vill 

sluta på grund av brister som finns i arbetets organisering och förutsättningar medan andra vill 

stanna på grund av relationella skäl (Stranz 2013). 

Mia Vabøs studie handlar om att undersöka hur ledningen och medarbetarna inom 

hemtjänsten uppfattar total kvalitetsledning och hur det är att arbeta med kvalitet för 

medarbetarna som utför det praktiska arbetet. Genom att studera medarbetarna, ledningen och 

kvalitetskonsulter (som står mellan medarbetarna och ledningen) i fem norska kommuner 

försöker hon förstå paradoxen med att total kvalitetsledning har fått en stor utbredning och 

legitimitet samtidigt som hon försöker förstå varför konceptet ignoreras eller misstros av 

medarbetarna. Vabø förklarar att medarbetarna tidigare hade en stor självständighet inom 

arbetet och handlingsfrihet för att kunna forma hjälpen till individens behov. Från och med 

60-talet började hemsjukvården förändras, efterfrågan ökade och reglerna blev strängare. 

Bristen på personal medförde att det dagliga arbetet ofta bestod av krissituationer samt att 

vikten av avtal ökade för att medföra större kontroll av arbetet. De sjuka började benämnas 

”konsument” och hade rätt till vissa tjänster enligt avtalet. På 90-talet lyftes kvalitetsfrågor 

fram inom offentliga sektorn och då började man tillsätta kvalitetsrådgivare till enskilda 

kommuner. Kvalitetsrådgivarna undervisades för total kvalitetsledning som handlar om att 

byta perspektiv och till att få hela organisationen att bli genomsyrad av ett kontinuerligt 

kontroll- och förbättringsarbete genom att identifiera problem, planera, genomföra, utvärdera 

och sedan standardisera. Kvalitetstänket infördes för att öka kvalitet inom vården. Det har 

skapats rutiner och standarder för arbetarna för att de ska arbeta så jämlikt som möjligt samt 

för att deras prestation ska kunna mätas med vissa kvalitetsriktlinjer. Resultaten av Vabøs 

studie visade skiljaktigheter i uppfattningen om total kvalitetsledning och dess genomförande 

i det praktiska arbetet, ledningen och medarbetarna emellan. Ledningen såg oftast att 

kvalitetsarbetet var på god väg men att de ännu inte hade nått sina mål fullt ut och de 

hoppades att med tydligare standarder och avtal kunna få en jämnare kvalitet. Medan 

medarbetarna menar att omsorgsarbetet varierar dagligen och eftersom varje hem och varje 

vårdtagare är unik så krävs det en flexibel anpassningsförmåga och fantasi. Arbetsuppgifterna 

är rutinerade men eftersom just fallen är unika och personalen byts ständigt, till exempel på 

grund av sjukdom, så ändras rutinerna. Omsorgsarbetet kräver mänskliga val och 
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bedömningar men har på grund av de snåla resurserna blivit svåra att göra. Medarbetarna ser 

en stor skillnad på vad de borde göra för vårdtagarna och vad de i praktiken kan göra. De ser 

skillnaden som ett moraliskt problem medan ledningen ser det som ett organisatoriskt 

problem. Medarbetarna upplevde ett gap mellan idévärlden "där uppe" och praktikvärlden 

"här nere" och tycker inte att det finns tydliga riktlinjer för hur arbetsuppgifterna ska utföras. 

Medarbetarna anser att ledningen inte har kunskap om det arbete som medarbetarna gör och 

att de därmed inte förstår vilka problem och svårigheter de tvingas kämpa med. De önskar att 

ledningen skulle vara mer närvarande så de skulle bättre kunna se bekymret med resurserna 

och socialpolitiska målen. Man kräver allt mer av omsorgsarbetet samtidigt som resurserna 

minskar och som tidsbristen blir allt mer uppenbar. De "där uppe" börjar nya projekt hela 

tiden som sätter även mellanchefer, som står mellan de "där uppe" och de "där nere", i högre 

press. Strömmen av åtgärder staplas på varandra och orsakar närmast en total oordning vilket 

även stjäl tid som borde läggas på vårdtagarna (Vabø 2002). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Sveriges befolkning blir allt äldre och detta medför ett allt större tryck på äldreomsorgen. Vårt 

samhälle ställer högre krav på vårdkvaliteten samtidigt som verksamheten tvingas bli mer 

resurseffektiv. Men situationen är inte den bästa tänkbara. Knappa resurser och bristande tid 

är en förödande kombination som äldreomsorgen kämpat med länge. Personalen hävdas vara 

underbemannade och jobba under ständig stress vilket kan medföra psykisk och fysisk ohälsa 

för alla som är inblandade; brukare, omsorgsgivare och anhöriga. Vi kräver tid, kompetens 

och engagemang av personalen medan personalen kräver fler omsorgsgivare, mer lön och 

någon som lyssnar för att de skall kunna uppfylla samhällets krav. 

Den goda vården som vi begär för våra äldre gynnar inte endast de äldres hälsa utan kan även 

ha samhällsekonomiska fördelar (Bowling 2004;24:675–91). Då våra äldre känner social 

gemenskap, meningsfullhet, har möjlighet till fysisk aktivitet och goda matvanor ökar deras 

livskvalitet samtidigt som det minskar det framtida behovet av vård och omsorg, vilket i sin 

tur minskar kostnaderna (Statens Folkhälsoinstitut 2009 & Regeringskansliet 2010). Med 

andra ord drar hela samhället nytta av en god vård. 

Efter att debatten sparkades igång år 2011 har vi blivit allt mer övertygade om att tillräckliga 

resurser inom äldreomsorgen saknas och att personalbristen utgör det största bekymret. Till 

följd av personalbrist är det sannolikt att vård och omsorg får lida, något som 
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uppmärksammats flertal gånger i media de senaste åren. Det påstås att omsorgsgivarna inte 

har tid för patienterna, att de känner sig ständigt stressade, att det inte finns tillräckligt med 

ersättande personal, att arbetsbelastningen är så stor att det finns risk för ohälsa samt att 

situationen ökat sjukskrivningarna bland omsorgsgivarna.  

Personalbristen och dess medföljande problem har också visat sig göra äldreomsorgen 

oattraktiv som bransch. Lönen anses inte motsvara arbetsinsatsen, det finns inget utrymme för 

kompetensutveckling och den psykosociala arbetsmiljön uppfattas inte som bra. 

Den allmänna uppfattningen om arbetsförhållandena i äldreomsorgen är dålig, främst på 

grund av de grova fallen man läst om i tidningen. Men hur bedömer omsorgsgivarna själva sin 

psykosociala arbetsmiljö? Är det så illa som det verkar? Det finns lagar i Sverige som 

beordrar arbetsgivare att förebygga hälsorisker i arbetet. Är det något som följs? En central 

fråga är om införandet av den mindre processorienterade och mer resultatdrivna ledarstilen 

inom verksamhetsledning, som särkskilt anammats i Stockholm, påverkat den psykosociala 

arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Till skillnad från tidigare studier är vi endast intresserade 

av omsorgsgivarnas ståndpunkt i ämnet och till skillnad från tidigare statistiska 

undersökningar utreder vi även om omsorgsgivarnas uppfattning om den psykosociala 

arbetsmiljön påverkas av det minskade handlingsutrymmet som det nya styrverktyget 

medfört. På grund av det samhällsekonomiska intresset i ämnet undrar vi även om äldres vård 

och omsorg lider till följd av detta. 

 

1.3 Syfte 

Syftet för studien är att studera hur omsorgsgivarna inom äldreomsorgen i Stockholm 

upplever den psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats. 
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2 Undersökningens upplägg 

 

2.1 Undersökningsdesign 

Denna studie är utformad efter en tvärsnittsdesign vilket innebär att undersökningen 

innehåller både en kvantitativ och kvalitativ del i form av enkäter och strukturerade intervjuer. 

Insamlingen av data har skett från olika verksamheter i äldreomsorgen inom samma tidpunkt. 

Den data som framkommer granskas för att se eventuella mönster och kopplingar. Vi har valt 

att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder för att se variationer inom de olika 

verksamheterna och även för att vidröra området djupare. Genom att studera området med 

hjälp av båda dessa verktyg kan vi även få en bredare inblick i äldreomsorgen och på så sätt 

kunna göra en bättre generalisering (Bryman & Bell 2010: 65-66). 

 

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen inför denna studie har gjorts genom metodtriangulering där vi använt 

kvalitativa metoder för att bekräfta våra kvantitativa forskningsresultat (Bryman & Bell 2011: 

633). De kvalitativa och de kvantitativa metoderna utgör vår primärdata och det har 

införskaffats genom enkäter och strukturella intervjuer. Enkäterna består av 23 frågor med 

både givna och öppna svarsalternativ medan intervjuerna består av 25 frågor som är öppna 

utan svarsalternativ. 

Alla respondenter har haft möjligheten att vara anonyma. Denna möjlighet tillgav vi 

respondenterna främst för att få så sanningsenliga svar som möjligt men även för att studiens 

syfte inte krävde identifiering.  

Den insamlade sekundärdata som vi grundat studien på består av tidningar, internetkällor och 

vetenskapliga artiklar. Tidningarna inkluderar svenska morgontidningar vars låga 

tillförlitlighet är medvetet men eftersom det är en central del av vårt arbete har vi valt att ta 

med dessa under en egen punkt. Internetkällorna består huvudsakligen av myndigheter, 

statistiska institutioner och andra pålitliga informatörer. Informationen i internetkällorna är 

uppdaterade inom en rimlig tidsram och vi har kontrollerat att det finns en ansvarig utgivare. 

De vetenskapliga artiklar som vi utnyttjat har blivit publicerade på pålitliga databaser där 

sanningshalten har blivit granskad innan publicering. I övrigt har vi använt oss av litteratur 

som väglett oss genom utförandet av studien och som redogjort teorier på vilka studiens 
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resultat kunnat grunda sig på. Litteraturen inkluderar högskolans kursböcker samt 

arbetsmiljölagboken. 

 

2.3 Population och urval  

Populationen i vår undersökning består av alla omsorgsgivare inom både äldreboenden och 

hemtjänster i Stockholms län. Vi valde Stockholm eftersom organisationerna i den staden i en 

hög grad implementerat NPM och är därmed mer framträdande och tydlig, de är ”vänligt” 

inställda till detta styrverktyg (Dagens Medicin 2014). Vi valde även Stockholm på grund av 

geografisk tillgänlighet, vi ville ha möjligheten att personligen besöka verksamheterna och att 

därigenom få ett bättre samarbete.  I en storstad som Stockholm finns även fler aktiva 

verksamheter vilket ökar chanserna att få kontakt och därmed möjligheten att få in data. Vi 

har gjort tre olika urval, ett för valet av verksamheter, ett för den kvantitativa undersökningen 

och ett för den kvalitativa delen.  

Urvalet för de verksamheter som vi har kontaktat har skett genom ett slumpmässigt urval. Vi 

kontaktade totalt 38 verksamheter som är verksamma antingen som hemtjänster eller 

äldreboenden. Vi gick in på Stockholms hemsida (www.stockholm.se) och den slumpar sedan 

fram både äldreboenden och hemtjänster. Vi kontaktade lika många hemtjänster som 

äldreboenden genom detta tillvägagångssätt. Vi fick kontakt med tio utav dessa verksamheter 

varav nio valde att ställa upp. Främst tror vi att den dåliga responsen beror på tidsbrist från 

deras sida. Ytterligare en anledning till den dåliga svarsfrekvensen från verksamheterna kan 

bero på en rädsla för hur resultaten kommer framställas i uppsatsen eller att resultaten 

kommer påvisa en negativ psykosocial arbetsmiljö. Detta kan medföra att de verksamheter 

som valt att ställa upp i denna undersökning inte avspeglar hur verkligheten ser ut. 

Urvalsstorleken har varit beroende av tid och åtkomst. Vi vill givetvis ha ett så stort urval som 

möjligt för att kunna göra en bra generalisering, men vi har blivit begränsade främst på grund 

av tid och åtkomst. Vår ambition med denna studie var att få cirka 200 enkätsvar (Denscombe 

2000: 30-34).  

I den kvantitativa undersökningen har ett bekvämlighetsurval skett. På de verksamheter där vi 

själva delat ut enkäterna har de omsorgsgivare som arbetat den dagen fått representera 

verksamheten. I de fallen där verksamhetschefen delat ut enkäterna har de som varit 

tillgängliga svarat. I den kvalitativa undersökningen har vi valt att utföra en strukturell 

http://www.stockholm.se/
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intervju på varje verksamhet eftersom vi vill använda den data som stöd för resultaten från 

enkätundersökningen, totalt är det åtta strukturella intervjuer.  De intervjuade är endast 

kvinnor eftersom de är överrepresenterade inom branschen, respondenterna är även i olika 

åldrar för att få en djupare inblick i deras situation. För att få ett urval som är representativt 

för populationen ville vi göra ett stratifierat slumpmässigt urval. Men på grund av 

svårigheterna att få fram korrekt information om äldreomsorgen gjorde vi valet att göra ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe 2000: 20).  

 

2.4 Genomförandet för studien  

För att fastställa enkätfrågorna har vi använt oss av Prevents checklista för äldreomsorg som 

en guide. Prevent framställer checklistor tillsammans med huvudmän för att förmedla 

kunskap om arbetsmiljöfrågor. Under vecka 12 genomfördes två strukturella intervjuer för att 

få tips och idéer till enkätfrågorna. När enkäten var klar gjordes en pilotstudie på sex 

omsorgsgivare för att fastställa att det inte fanns några oklarheter så som felaktiga 

meningsuppbyggnader eller ordval. Datainsamlingen har sedan skett mellan vecka 15 och 

vecka 18, under denna period har både enkäterna och de resterande intervjuerna genomförts. 

Det hade varit mer gynnsamt för vår studie att utföra intervjuer efter insamlingen av enkäterna 

för att få chansen att be de intervjuade förklara de resultat vi fått. Vi hade på det viset fått en 

djupare förståelse för vårt ämne. I de flesta fall har vi gett enkäterna till verksamhetschefen 

som i sin tur delat ut enkäterna till omsorgsgivarna. Vi har sedan återkommit till 

verksamheten någon vecka senare för att hämta upp alla ifyllda enkäter. I två av fallen har vi 

själva gått runt på verksamheten och delat ut enkäterna till omsorgsgivarna. Detta kan 

medföra att respondenterna känner mer stress och därmed inte lägger ner tillräckligt med tid 

och tanke i sina svar för att det skall återge en rättvis bild av det studerade ämnet. Eftersom vi 

på många frågor endast haft svarsalternativen ja, nej eller vet ej har det begränsat 

respondenternas möjlighet att ge ett bredare svar. Vi har inte heller haft några direkta frågor 

om styrningen i organisationen, vilket gjort att vi förlitar oss på sekundärkällor och indirekt 

information från respondenterna.  

Vi har använt oss av två olika metoder gällande intervjuerna, både telefonintervju och 

personlig intervju. I båda fallen utfördes strukturella intervjuer där samma frågor ställdes i 

samma ordning, detta gjordes för att inte påverka respondenterna och för att ge dem samma 

förutsättningar. Genom användandet av den här metoden har vi inte erhållit ett bra djup i våra 
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intervjuer, och vi har inte ökat vår förståelse för ämnet på samma sätt som vid till exempel en 

semistrukturerad intervju. Vi har använt oss av strukturella intervjuer på åtta av de nio 

verksamheterna, den nionde verksamheten valde att inte ställa upp på en intervju. Det kan 

även här bero på rädsla. Vi har utfört en personlig intervju med en omsorgsgivare på de 

verksamheter där tillfälle har getts, annars har vi utfört dessa vid ett senare tillfälle via telefon. 

Gällande dessa två intervjusätt måste man ta i beaktande att respondenterna kan känna sig 

obekväma och därmed utelämna att ta upp känsligt information. 

Vi har samlat in vår data från följande verksamheter: 

 Aleris Haninge (privat regi) 

 Blomsterfonden Liseberg (kommunal regi) 

 Curanda Hemtjänst (privat regi) 

 Ektorp seniorcenter (kommunal regi) 

 Finskt äldrecentrum (kommunal regi) 

 Hemtjänst Anne Stalin (privat regi) 

 Hägersten – Liljeholmen hemtjänst (kommunal regi) 

 Kista vård- och omsorgsboende (privat regi) 

 Vintertullens vård- och omsorgsboende (privat regi)  

 

2.5 Studiens trovärdighet 

Tillförlitligheten i studien är hög. Intervju- och enkätfrågorna är systematiskt valda med stöd 

av Prevents checklista för äldreomsorg (Prevent 2005). Frågorna behandlar 

arbetsorganisationen och den psykosociala arbetsmiljön och mäter därav det som studien 

avser att mäta (Bryman & Bell 2010: 50). 

Intervjuerna och enkäterna har gjorts med en objektiv syn på ämnet där vi noga granskat att 

frågorna inte varit ledande eller tongivande. De flesta frågorna börjar med ”Känner du att..” 

eller ”Tycker du att...” för att de inte skall låta bestämmande. Vi har med avsikt placerat 

svarsalternativen så att första svarsalternativet kan avslå frågan ifall frågan låter som ett 

påstående. Vi kan därför uppge att undersökningen har en hög konfirmering (Bryman & Bell 

2010: 50). 

Den kvalitativa delen av studien bedömer vi ha en hög överförbarhet då vi anser att resultaten 

går att använda i andra miljöer och situationer. Samtidigt tycker vi dock att den kvantitativa 
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studiens resultat har en låg generaliserbarhet (Bryman & Bell 2010: 50). I den kvantitativa 

undersökningen kan resultaten variera vid en upprepande undersökning. Detta beror främst på 

att vi har utgått från ett bekvämlighetsurval. Respondenterna som vi intervjuat representerar 

endast åtta stycken verksamheter. I och med att det föreligger variationer i verksamheterna 

föreligger det förmodligen även variationer i respondenternas svar, vilket i sin tur betyder att 

om undersökningen upprepades hade det funnits potential till varierande svar från andra 

verksamheter. 

Pålitligheten av den kvantitativa undersökningen kan också ifrågasättas med avseende på hur 

svaren på enkäterna hade sett ut ifall vi hade haft uppsikt över utdelningen av enkäterna. Då vi 

inte hade möjligheten att övervaka dessa tillfällen har cheferna eller organisationsledningen 

haft kontrollen och således kunnat påverka respondenternas svar. Såvida undersökningen hade 

gjorts igen under vår bevakning hade svaren kunnat se annorlunda ut och samtidigt varit mer 

trovärdiga (Bryman & Bell 2010: 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3 Teori 

 

3.1 Val av teori 

Indirekt ses den resultatdrivna ledningsstilen New Public Management kunna orsaka brister i 

den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna inom äldreomsorgen. New Public 

Management ligger därför som bas för studien och som bas för vår teoridel. I teoridelen tar vi 

även upp Robert Karaseks Krav-kontrollmodell som förklarar kopplingen mellan 

psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa samt arbetsmiljölagen som 

presenterar de juridiska bestämmelserna för hur man skall uppnå en god arbetsmiljö och hur 

man skall förebygga risker i arbetet. 

 

3.2 New Public Management 

Under 1980-talet växte det fram en ny styrform inom den offentliga verksamheten som 

kallades New Public Management (NPM) som först introducerades av forskaren Hood. Syftet 

med denna styrform var att minska skillnaderna mellan offentlig och privat sektor och istället 

implementera idéer från näringslivet på den offentliga verksamheten.  Detta gjordes bland 

annat genom att utsätta den offentliga verksamheten för konkurrens, men även genom att bli 

mer resultatorienterad.  Man ville ändra fokus från input till output vilket innebär att man gick 

från att kontrollera processerna till att kontrollera resultaten (Almqvist 2012: 10, 19, 26). 

Orsaken till att NPM implementerades berodde på att man ansåg att den offentliga sektorn 

hade blivit för stor och ineffektiv och genom att införa dessa nya idéer tagna från näringslivet 

förväntar man sig att öka effektiviteten (Blomgren 2003: 48). Enligt Almqvist finns tre 

centrala element inom NPM; konkurrensutsättning, kontraktstyrning och kontroll (Almqvist 

2012: 10). 

Genom att introducera konkurrens till den offentliga sektorn tror NPM att man kan öka 

effektiviteten och produktiviteten. Om ett antal utförare får konkurrera om att få sin tjänst 

eller sin vara såld ökar både prestationsförmågan och kvaliteten. Enligt Almqvist (2012) finns 

två typer av konkurrens, antingen konkurrerar producenter om de kunder som finns eller så 

konkurrerar producenter om en marknad. Det senare har varit vanligt i upphandlingen av 

äldreomsorgen (Almqvist 2012: 39-41). 
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Kontraktstyrning handlar om hur en organisation ska strukturera kontrakt för att styra sin 

verksamhet. NPM menar att man kan använda sig ett korttidskontrakt med en 

tjänsteleverantör efter ett anbudsförfarande. Det finns då vissa fördelar och nackdelar med 

detta. Fördelarna är ökad effektivitet, minskad kostnad och mer transparens till målen (Lane 

2000: 129). Effektivitet ökar genom att man i organisationen kan koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet och kostnaderna kan minska eftersom man överlåter en del av produktion till 

den utförare som har mest kunskap kring detta. En nackdel med utkontraktering är att de 

administrativa kostnaderna ökar (Almqvist 2012: 54-55). 

För att kontrollera att man når dom uppsatta resultaten har det blivit viktigt att ha en intern 

kontroll i organisationen. En del av NPM blev införandet av decentraliserade och målstyrda 

organisationer där man bryter ner organisationen i mindre delar för få en bättre kontroll. På 

grund av detta blev det lättare att delegera uppgifter och en tydligare målstyrning. (Almqvist 

2012: 85-86). Med decentralisering förknippas också målstyrning där de som styr formulerar 

ett mål och de styrda försöker sedan aktivt uppnå detta mål. Det blir då viktigt att målen är 

tydliga, mätbara och att uppföljning sker. (Almqvist 2012: 91-92). Ur ett vårdperspektiv 

innebär detta att fokus flyttas från arbetarnas erfarenheter och expertis till mer en mer 

instrumentell syn där mätbara prestationer och standarder är i fokus. Detta kan få 

vårdpersonalen att känna förtroendet gentemot dem har minskat och att de i mindre mån kan 

ta självständiga beslut (Blomgren 2003: 48-49).  

Lena Agevall beskriver en ingrediens inom NPM som kallas disaggregering och konkurrens 

som handlar om skapandet av bland annat kvasimarknader och privatisering. Kvasimarknader 

innebär att kunderna inte själva har möjligheten att välja bland utbudet på marknaden, det 

görs istället av en tredje part. Ett tydligt exempel på en kvasimarknad är äldreomsorgen i 

Sverige. Den kommunala regin delas upp i beställare och utförare (Almqivst 2012: 22, 26).  

Inom äldreomsorgen består beställaren vanligtvis av politikern och utförare av vårdgivaren. 

Vårdgivarna konkurrerar med varandra gällande kontrakt med beställaren, och detta leder till 

en högre ekonomisk effektivitet. Nackdelen med beställar-/utförarmodellen är att kunderna, i 

det här fallet de äldre, inte har möjlighet att styra vilken vårdgivare de får. Detta leder i sin tur 

till att beställaren som ofta på grund av informationsbrist väljer en vårdgivare som inte 

företräder kundernas önskemål om hög kvalitet. Detta leder i sin tur till att kvalitetskraven 

höjs (Siverbo 2007:136, 163-164).  
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3.3 Krav-kontroll modellen 

De flesta stress teorierna var utvecklade för att beskriva reaktioner till akut stress i situationer 

som hotar biologisk överlevnad. Robert Karaseks Krav-kontroll modell är utvecklad för 

arbetsmiljöer där ”stressors” (faktorer som orsakar stress) är kroniska, inte nödvändigtvis 

hotande. Här är kontrollbarheten av stressorn mycket viktig. Krav-kontroll modellen är 

baserad på de psykosociala karaktärerna i arbetet: de psykosociala kraven i arbetet och ett 

kombinerat mått på uppgiftskontroll och handlingsutrymme. Modellen kan demonstrera flera 

viktiga frågor som behandlar hälsa och säkerhet kring sysselsatta (Karasek 2011). Den 

förutspår stressrelaterade hälsorisker i arbetet och att psykisk belastning är ett resultat av 

samverkan mellan arbetskrav och handlingsutrymme (Karasek 2011 & Karasek 1979). De 

utmärkande fynd man gjort är att psykiska påfrestningar är förknippade med kombinationen 

av lågt handlingsutrymme och höga arbetskrav, vilket i sin tur leder till missnöje i arbetet 

(Karasek 1979). 

Största implikationen i modellen är att man skall kunna omforma arbetsprocesser för att 

uppnå ökat handlingsutrymme för arbetare och därmed minska den psykiska påfrestningen 

men att även samtidigt göra det utan att påverka arbetskraven (Karasek 1979). 

Vid sidan om hälsokonsekvenserna i arbetet vägleder krav-kontroll modellen även 

arbetsorganisationer som är bekymrade över sina produktionsresultat. Arbetskraven 

reflekterar ”hur hårt arbetaren arbetar” medan handlingsutrymmet reflekterar 

arbetsorganisationens frågor kring vem som gör besluten och vem som gör vad i arbetet. 

Modellens hypotes om aktiv inlärning beskriver motivationsprocessen för hög 

arbetsprestation (Karasek 2011).  

Den tidigare traditionella uppfattningen om att extrem arbetsspecialisering ger bästa resultatet 

motsägs av krav-kontroll modellen. Modellen har ett hälsofrämjande perspektiv på 

arbetsorganisationer som betonar bred kompetens och delaktighet för arbetarna och som 

medför ekonomiska fördelar bland annat i tjänstebranschen på grund av de ökade 

möjligheterna till lärande och delaktighet. Utveckling och lärande i arbetet leder till högre 

produktivitet (Karasek 2011). 
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Hypotesen är att den högsta arbetsbelastningen förekommer när de psykosociala arbetskraven 

är höga och arbetarens handlingsutrymme i arbetsuppgiften är låg (Se figur nedan, övre högra 

rutan). Däremot ger motsatta situationer en låg arbetsbelastning (Se figur nedan, nedre vänstra 

rutan). När kontrollen av arbetet är högt och de psykosociala kraven också är höga är lärande 

och utveckling det förutsagda utfallet (Se figur nedan, nedre högra rutan). Denna typ av arbete 

kallas ett ”aktivt arbete” och genomförs endast med en genomsnittlig mängd arbetsbelastning 

eftersom den mesta energi som uppkommer av arbetets utmaningar översätts till effektiv 

problemlösning och stör således inte arbetet. Modellen förutspår även att situationer där 

arbetskraven och handlingsutrymmen är låga är omotiverande i ett arbetsperspektiv och kan 

leda till ”negativ inlärning” eller att man gradvis förlorar sina införskaffade kunskaper (Se 

figur nedan, övre vänstra rutan) (Karasek 2011). 

 

 

Figur 1. Arbetsbelastningsmodell 

 

Job Demands = Arbetskrav 

Job Decision Latitude = Handlingsutrymme i arbetet 

”HIGH STRAIN” JOB = Arbete med hög arbetsbelastning 

”LOW STRAIN” JOB = Arbete med låg arbetsbelastning 

Unresolved Strain = Olöst ansträngning 

Activity Level = Aktivitetsnivå 

Handlingsfrihet över arbetsprocesserna minskar arbetarens stress och ökar arbetarens 

inlärning medan psykosociala krav minskar både stress och inlärning. Skillnaden mellan krav 

och kontroll hjälper oss att förstå effekten av: ”ansvar”, som kombinerar höga krav och högt 

handlingsutrymme, ”kvalitativa arbetskrav”, som mäter möjligheten till beslutsfattande samt 
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”bit arbete”, där handlingsutrymme att arbeta snabbare direkt resulterar i högre arbetskrav 

(Karasek 2011).  

Tidigare forskning visar även att en ökning i tidspressen är kopplad till minskad 

tillfredsställelse medan en ökning av de intellektuella kraven är kopplad till ökad 

tillfredsställelse. Intellektuellt ansvar behandlas som ett mått på handlingsutrymme och 

tidspress är ett mått på arbetskraven relaterat till arbetsmängden. Den högsta tillfredsställelsen 

får man vid ”aktiva jobb” där man blir utmanad både med höga arbetskrav och möjligheten 

till betydande mängd ansvar och fördöme (Karasek 1979). 

 

3.4 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen i Sverige är beslutad av riksdagen och i den finns det regler om skyldigheter 

för skyddsansvariga, bland andra arbetsgivare, för att minimera hälsorisker och olyckor i 

arbetet. Lagen innehåller följande:  

1. Lagens ändamål och tillämpningsområde 

2. Arbetsmiljöns beskaffenhet 

3. Allmänna skyldig 

4. Bemyndiganden 

5. Minderåriga 

6. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

7. Tillsyn 

8. Påföljder 

9. Överklagande 

Övergångsbestämmelser 

Arbetsmiljöförordningen (Arbetsmiljöverket 2014) 

I det första kapitlet kan man läsa om vem arbetsmiljölagen gäller och vad dess syfte är; att i 

förväg hindra risker i arbetet och att uppnå en god arbetsmiljö (AML 1977, Kap. 1, § 1). 

Andra kapitlet behandlar bestämmelser och krav gällande arbetsmiljön. Bestämmelserna 

tillsäger bland annat att arbetstagaren skall kunna påverka sin arbetssituation, kunna delta i 

förändrings- och utvecklingsarbete, ges möjlighet till varierande arbetsuppgifter, social 

kontakt och samarbete, personlig och yrkesmässig utveckling samt att arbetet inte skall utsätta 

arbetstagaren för fysiska och psykiska påfrestningar som kan orsaka hälsorisker. Paragrafen 

http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/overgangsbestammelser.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Arbetsmiljoforordningen.aspx
http://www.av.se/lagochratt/aml/Arbetsmiljoforordningen.aspx
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nämner även följande: ”[...] Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid 

beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.” (AML 1977, Kap. 2, § 

1) 

Inom Arbetsmiljöns beskaffenhet finns det också hänvisningar till arbetstidslagen som 

redogör föreskrifter om arbetstid (AML 1977, Kap. 2, § 10). Arbetstidslagen har 

bestämmelser om hur mycket man får arbeta (per dygn, per vecka, per år) och vilka rättigheter 

man har gällande pauser och dygnsvila. En ny regel i arbetstidslagen som införskaffats 1 

augusti 2011 beviljar arbetsgivare att tillåta arbetstagare extra övertid i särskilda situationer, 

där det inte funnits någon annan lösning, utan Arbetsmiljöverkets tillstånd. Annars är det 

arbetsmiljöverket som har tillsyn över arbetstidslagen (Arbetsmiljöverket 2014). 

Kapitel 3 berör regler som både arbetsgivaren och arbetstagaren har skyldigheter att följa för 

att minska risker för ohälsa och olyckor i arbetet. Lagen kräver att arbetsgivaren kontinuerligt 

planerar, utreder arbetsskador, undersöker risker, leder och kontrollerar verksamheten för att 

vidta åtgärder som resulterar i en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall även dokumentera 

arbetsmiljön där man också framför en plan för åtgärder (AML 1977, Kap. 3, § 2).  

I kapitel 4 kan man läsa om vilka skyldigheter och rättigheter regeringen eller den myndighet 

som bestäms av regeringen har. I kapitel 5 kan man läsa om regler och lagar för under 18-

åringar; vilken typ av arbete de får genomföra och vilken typ av arbete som medför för stora 

risker. 

Sjätte kapitlet innehåller föreskrifter som beordrar förekomsten av skyddsombud eller 

skyddskommitté på arbetsstället (AML 1977, Kap. 6, § 2). Skyddsombudet fungerar som en 

företrädare i arbetsmiljöarbetet (Nationalencyklopedin 2014). 

Följande kapitel behandlar tillsynsmyndighetens roll och vad man är skyldig att rapportera till 

denne, regel och lagbrott som orsakar böter och fängelsestraff samt om hur och vem som får 

överklaga arbetsmiljöverkets beslut (Arbetsmiljöverket 2014). 

Övergångsbestämmelserna berör bestämmelser över hur lagen gäller när lagen ändras medan 

arbetsmiljöförordningen kompletterar arbetsmiljölagen och ger mer detaljer till föreskrifterna: 

 Anmälan om arbetsskada med mera 

 Förvaring av handlingar 

 Gemensamt arbetsställe  
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 Tillgängliga författningar 

 Lokal skyddsverksamhet 

 Tillsyn 

 Bemyndiganden 

 Ansvar med mera (Arbetsmiljöverket 2014). 

 

3.5 Teoretisk referensram 

Följaktligen ligger AMLs principer som en legal grund för en bra psykosocial arbetsmiljö och 

med stöd av den har frågeställningen i enkäterna och i intervjuerna framställts. Den 

psykosociala arbetsmiljön bygger på krav och kontroll, vilket påverkas av hur styrningen i 

verksamheten är konstruerad. Styrningen influeras i sin tur av NPM. Med hjälp av dessa 

företeelser ska vi försöka förklara de grundläggande orsakerna till hur omsorgsgivarna 

resonerar när det gäller deras bedömning av den psykosociala arbetsmiljön. 
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4 Omsorgsgivarna uppfattning om deras psykosociala 

arbetsmiljö 

 

4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen resulterade i 182 svar varav sex stycken blev räknade som bortfall. 

Bortfallet berodde på att vissa frågor i enkäten inte hade besvarats. Undersökningen blir 

därmed baserad på 176 enkätsvar, 102 av dessa från kommunal regi och 74 från privat. Viss 

data kommer att presenteras som en jämförelse mellan privat och kommunal regi eftersom vi 

fann påtagliga skillnader mellan dessa. Enkätfrågorna i sin helhet finns under bilaga 2. 

 

4.1.1 Studiens demografi 

Respondenterna i denna undersökning består av 90 procent kvinnor. Åldersfördelning är mest 

centrerad kring åldrarna 42-53 år. På grund av extremvärden  har vi valt att räkna ut 

medianmåttet för hur länge respondenterna jobbat inom branschen, det uträknade värdet blev 

19 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kön Figur 3. Ålder 
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Det vanligaste löneintervallet för respondenterna är 20000 – 24999 kronor i månaden innan 

skatt, 78 procent av alla respondenter tycker inte att deras lön är rimlig för det arbete som de 

utför.  

 

 

Respondenterna anser inte att lönen motsvarar arbetsinsatsen och värdet av arbetet de gör, de 

känner sig inte uppskattade av arbetsgivaren på grund av den anspråkslösa lön de får. Men 

med tanke på nivån av utbildning som krävs för arbetet är det rimligt att lönen ligger där den 

ligger. För att bli omsorgsgivare inom äldreomsorgen krävs en gymnasieutbildning som till 

skillnad från en högskoleutbildning inte tillförsäkrar hög lön (Arbetsförmedlingen 2012).  

 

4.1.2 Hälsorisker i arbetet 

Inom privat regi anser 42 procent att arbetsbördan inte är rimligt stor utan risk för ohälsa. 

Under den kommunala regin är 43 procent av omsorgsgivarna missnöjda med mängden 

arbetsbörda och tror att den kan medföra ohälsa. Det är även intressant att cirka en tredjedel 

av de tillfrågade inom kommunal regi ej vet om arbetsbördan är rimlig.  

 

 

Figur 4.  Lön Figur 5. Rimlig lön 
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41 procent av de omsorgsgivare som jobbar under privat äldreomsorg tycker inte att det finns 

tillräckligt med personal för att kunna utföra ett kvalitativt arbete. Inom den kommunala regin 

motsvarar den siffran 61 procent. Mer än hälften av respondenterna tycker med andra ord inte 

att det finns tillräckligt med personal.  

 

 

 

Vi har valt att skilja på om respondenterna haft en positiv och negativ inställning till frågan 

om de känner sig stressade i sitt arbete. Respondenterna har en positiv åsikt i frågan och är 

därmed inte stressade då de svarat ”Aldrig” eller ”Sällan” medan ”Ibland”, ”Vanligtvis” och 

”Alltid” tyder på att de är negativt inställda och upplever stress i sitt arbete. På det här viset 

Figur 6. Rimlig arbetsbörda - Privat regi Figur 7. Rimlig arbetsbörda - Kommunal regi 

Figur 8. Tillräcklig personal- Privat regi Figur 9. Tillräcklig personal - Kommunal regi 
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kan vi bedöma att 92 procent av omsorgsgivarna inom den privata sektorn upplever sig 

stressade. Genom samma beräkningar ligger den kommunala sektorn på 90 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberoende av vilken regi omsorgsgivarna jobbar under är det många som själva, eller känner 

medarbetare, som blivit sjuka på grund av arbetet. Över hälften av alla respondenter har blivit 

sjuka på grund av arbetet.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Stress - Privat regi Figur 11. Stress - Kommunal regi 

Figur 12. Sjukdom - Privat regi Figur 13. Sjukdom - Kommunal regi 
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Det finns märkbara skillnader i svaren från de kommunala och de privata verksamheterna där 

relativt större missnöje ses i den kommunala verksamheten. Arbetsbördan, stressnivån, 

arbetsrelaterade sjukdomar och tillräcklig personal verkar tynga arbetsmiljön och 

omsorgsgivarna. Nästan hälften av både de kommunala och privata respondenterna avslog 

frågan om arbetsbördan var rimligt stor utan risk för ohälsa. Med andra ord finns det en risk 

för ohälsa, något som går mot direktiven i AML. Den höga procenten av sjukdom är även ett 

bevis på hög arbetsbelastning, men kan även vara ett resultat av stress.  Över hälften av de 

kommunala tycker inte att de har tillräckligt med personal för att utföra ett kvalitativt arbete. 

De känner sig otillräckliga på grund av att de inte hinner utföra ett bra arbete och följden av 

detta blir ökad stress som resulterar i sjukskrivningar, och därmed ytterligare tidspress för de 

som arbetar. 

 

4.1.3 Kontroll och handlingsutrymme 

Även i det här fallet har vi valt att skilja på om respondenterna haft en positiv eller negativ 

inställning till frågan om de hinner ge den tid till patienterna som de behöver. Respondenterna 

har en positiv åsikt i frågan då de svarat ”Alltid” eller ”Vanligtvis” medan ”Ibland”, ”Sällan” 

och ”Aldrig” tyder på att de är negativt inställda och inte hinner ge patienterna den tid som de 

behöver. Hela 52 procent inom den kommunala regin och 30 procent inom den privata regin 

känner att de inte har tid att ge patienterna den tiden de behöver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Tid - Privat regi Figur 15. Tid - Kommunal regi 
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NPM som kännetecknas av hög kontroll och effektiv resursdrivning reflekteras främst i den 

kommunala regin där den högsta andelen respondenter svarar att de inte hinner ge patienterna 

den tid som de behöver. Tidsplaneringen och tidsindelningen går att förklaras av den interna 

kontroll och den kontraktstyrning som NPM medfört där målen skall vara mätbara och där 

man försöker nå maximal effektivitet genom att driva resultat till minskade kostnader. 

 

4.1.4 Organisationens ansvar 

Inom privat regi anser 7 procent att det inte finns möjlighet till kompetensutveckling och 

lärande inom sin arbetsplats. Cirka en tredjedel av respondenter inom den kommunala regin 

anser också att det inte finns möjlighet till kompetensutveckling.  

 

 

 

Inom privat regi menar 16 procent av respondenterna att arbetsledningen inte har kompetens i 

arbetsmiljöfrågor. Inom kommunal regi är det 24 procent av respondenterna som inte vet om 

arbetsledningen har kompetens i arbetsmiljöfrågor. Intressesant att notera är även att 48 

procent inte vet ifall arbetsledningen har kompetens i arbetsmiljöfrågor. 

 

 

 

Figur 16. Kompetensutveckling - Privat regi Figur 17. Kompetensutveckling - Kommunal regi 
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19 procent av omsorgsgivarna från privat regi anser att det inte ordnas arbetsplatsmöten och 

diskussioner kring arbetsmiljön. Inom kommunal är motsvarade siffra 36 procent. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fastän arbetet inom äldreomsorgen i sig inte begär mycket tankearbete har de flesta ändå ett 

behov av att utvecklas. AML har bestämmelser kring framsteg i arbetet där alla skall ges 

möjlighet till lärande och utveckling. Utveckling är även en grundläggande beståndsdel för 

ökad tillfredsställelse i arbetet enligt Krav-kontroll modellen. Jämförelsevis ser de privata mer 

Figur 18. Kompetens - Privat regi Figur 19. Kompetens - Kommunal regi 

Figur 20. Arbetsplatsmöten - Privat regi Figur 21. Arbetsplatsmöten - Kommunal regi 
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potential och möjlighet i kompetensutveckling i sitt arbete än de kommunala. Över hälften av 

samtliga respondenter ser emellertid denna möjlighet. Alla verkar inte veta vad för kurser och 

interna utbildningar som erbjuds på sina arbetsplatser vilket kan begränsa engagemanget. 

Detsamma gäller arbetsmiljöfrågor. Nästan hälften av de kommunala respondenterna är 

omedvetna om ledningen har tillräcklig kompetens i arbetsmiljöfrågor. Jämfört med de 

privata är de kommunala även mindre övertygade om att det överhuvudtaget ordnas 

regelbundna möten där arbetsmiljöfrågor behandlas och överses. Detta står delvis i 

motstridighet med bestämmelser i AML där arbetsgivaren beordras att konsekvent utreda 

risker för arbetsmiljöskador och där arbetaren ska ha möjligheten få delta i förändrings- och 

utvecklingsarbete. Hos en stor del av de kommunala verksamheterna anordnas inte 

arbetsplatsmöten regelbundet. 

 

4.1.5 Avslutande frågor 

Under avslutande frågorna ville vi veta om de själva anser att den vård de ger är bra, om de 

trivs på deras arbetsplats, om de ser sig själva byta bransch i framtiden och en sista öppen 

fråga om vad de tycker man kan förbättra i arbetsmiljön på deras arbetsplats. Majoriteten (84 

procent) av de frågade oberoende av regi tycker att de ger bra vård och omsorg. De flesta trivs 

även på deras arbetsplats, hela 82 procent är trots allt nöjda och de flesta ser inte sig själva 

byta bransch i framtiden.  

Genom den sista frågan fick vi en hel del blandade svar, flertalet av förslagen på förbättringar 

var att öka personalstyrkan och minska stressen. Under kommunal hemtjänst svarade somliga 

respondenter: ”Ta bort GPS på personalen”.  

 

4.2 Strukturella intervjuer 

Vi har intervjuat sammanlagt åtta omsorgsgivare. Vi har valt att använda intervjuerna som ett 

verktyg för att få en djupare kunskap i ämnet. Se bilaga 1 för intervjufrågorna.  

 

4.2.1 Intervjuer från kommunala sektorn 

De intervjuade som kommer från den kommunala sektorn är alla kvinnor i övre medelåldern 

som jobbat inom branschen från 14 år och uppåt. Alla jobbar heltid och har chansen att jobba 
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övertid om så önskas. En av respondenterna uppger även att det ibland kan vara ”obligatorisk” 

att jobba övertid, och att det finns en känsla av att man måste ställa upp för organisationen. 

Endast en av respondenterna känner sig nöjd med sin lön, de andra respondenterna uppger att 

de tycker att de ska ha mer. Respondenterna har olika åsikter angående den uppfattade 

stressen på arbetsplatsen, endast en av de intervjuade kände sig ofta stressad i sitt arbete. De 

övriga kunde ibland känna stress, men kände ändå att de kunde ge brukarna den tid som de 

behöver. Alla respondenter har vid vissa tillfällen känt sig underbemannade av olika 

anledningar som till exempel vid akut frånvaro av en kollega. En av de intervjuade hade 

tidigare känt att de ständigt varit underbemannade men att det på senare tid blivit bättre. Ingen 

känner att arbetsbördan kan medföra risk för ohälsa, men det finns ändå en tendens att bli sjuk 

på grund av arbetet. De vanligaste fysiska besvären enligt respondenterna är ryggont och 

allmän ohälsa. Alla respondenter har själva eller känner någon som blivit sjuk på grund av 

arbetet. En av de frågor som ställdes var ifall de kände att de kunde ge brukarna den tid som 

de behöver, en av respondenterna svarade på följande vis:  

 

Ja i största mån med det här nya systemet. Det nya systemet innebär att de 

[brukarna] ska få den tid som de är beviljade, vi har en tidsram - som är olika från 

brukare till brukare - som ska följas. Nu får de den tiden de [brukarna] ska ha och 

så betalar de för den tiden som de får. Brukarna kan själva välja hur mycket tid de 

vill ha och sedan betalar de utefter det. 

 

Respondenterna har förklarat att mycket av deras vardagliga arbete går ut på att ge en viss typ 

av vård under en uträknad tid, till exempel förklarar en av de intervjuade att en patient 

tilldelas en viss tid beroende på vilka behov den har. Det som inte räknas in i den ekvationen 

är att en brukare kanske är i mer behov av sällskap en viss dag, och ges man som 

omsorgsgivare inte chansen att ge denna person detta kan det skapa stress och allmän ohälsa.  

En annan respondent berättar hur användandet av handdatorer och Global Positioning System 

(GPS) fungerar i deras verksamhet inom hemtjänsten. I handdatorn finns en GPS som 

registrerar vart omsorgsgivaren finns i realtid, denna funktion finns för att brukaren ska kunna 

säkerställa att tjänsten blivit utförd. Rutinen kräver att man loggar in när man anländer till 

brukaren, fyller i de uppgifter som man utför och sedan loggar ut när man går. Detta system är 

direkt länkat till betalsystemet, där betalningen baseras efter den tid som spenderats hos 

brukaren. Detta är direkt länkat till styrningsverktyget NPM som nyligen introducerats i den 

offentliga sektorn. Fokus har nu ändrats till mer resultatorienterad och instrumentell syn där 
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allt ska kunna mätas och kontrolleras. Det blir numera viktigt att få resultat som kan mätas 

och jämföras, och fokus släpps därmed från relationerna med brukarna. Denna typ av kontroll 

ses inte som positiv i de flesta av omsorgsbrukarnas ögon.  Kontrollen kan resultera i att 

respondenterna inte känner att verksamheten litar på dem. Att det inte finns förtroende för 

vårdpersonalen eller att förtroendet har minskat kan medföra att den psykosociala 

arbetsmiljön försämras inom verksamheten.   

Alla respondenter uppger att det erbjuds kompetensutveckling inom företaget så länge som 

man själv är aktiv. Det är framför allt interna kurser och webbaserade utbildningar som finns 

tillgängligt. En av verksamheterna erbjuder även stipendiepengar som sedan används för 

utbildning. Detta är helt i enligthet med Krav-kontrollmodellen där kompetensutveckling är 

viktigt för medarbetarna. Samverkan med sin närmaste chef fungerar både bra och ”jättebra”, 

på en verksamhet har de samverkansavtal och skyddskommittémöten en gång i månaden. 

Allmänt så råder det en ovetskap om arbetsmiljön diskuteras på arbetsplatsmöten eller 

personalmöten.   

 

4.2.2 Intervjuer från privata sektorn 

Respondenterna som kommer från den privata sektorn är alla kvinnor och åldrarna varierar 

från 24 år upp till 52. Även deras erfarenheter i branschen varierar, en respondent har jobbat 

inom äldreomsorgen i 2 år och en annan i över 30 år. De jobbar alla heltid, men de flesta 

känner sig inte nöjda med den lön de erhåller. En av respondenterna förklarar på följande vis: 

”Det tycker jag absolut inte. Inte i dagsläget. Vi får en så stor arbetsbörda på oss så vi knappt 

hinner utföra våra obligatoriska uppgifter och för den stressen vi får utstå är inte lönen värd.” 

Tre av respondenterna uppger att de ibland känner sig stressade i deras dagliga arbete, det 

finns vissa tidpunkter under dagen, som till exempel på morgonen samt sent i veckan, då 

arbetsbelastningen blir hög och därmed känner de sig lite extra stressade. En av 

respondenterna uppger att känslan av stress alltid finns närvarande, det finns knappt någon tid 

för att göra de arbetsuppgifter som är obligatoriska. De vardagliga rutinerna hinner man bara 

med om man stressar genom dagen. En annan respondent från en hemtjänst förklarar att 

stressen i sitt arbete är måttligt, det som är stressande är att körtiden mellan brukarna inte är 

medräknad vilket innebär att de måste ta tid från brukarna för att göra detta. Varje brukare har 

olika tider beroende på vad de ska ha för hjälp, men körtiden gör att denna blir mindre. Denna 

faktor spelar stor roll i den dagliga stressen då detta medför att man inte hinner ge den tiden åt 
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brukarna som de behöver. Även i denna fråga skiljer sig svaren en aning, vissa respondenter 

anser att de generellt hinner ge brukarna den tiden som de behöver. En respondent svarar på 

följande vis:  

Jo, ibland och ibland inte. Det händer ändå ganska mycket under dagen med alla 

måltider, och så ska de vara aktiva och vi ska hinna tvätta och städa. De boende har 

sina rutiner. Ibland känner jag att man borde ge de boende mer tid och man känner 

sig otillräcklig. Man har inte alltid tid att sätta sig ner och prata, och man kan känna 

ibland att de boende är i behov av att prata. 

Respondenterna svarar att de oftast inte hinner med att ge brukarna mycket kvalitativ tid som 

att sitta ner och prata. Oftast är det denna del som prioriteras bort. På frågan om de anser att 

arbetsbördan är rimlig utan risk för ohälsa svarar en respondent att det beror på person till 

person eftersom man själv måste säga till när det blir för mycket. Tyvärr gör inte alla det och 

det innebär ofta att de bränner ut sig och måste sjukskrivas. En annan respondent svarar att det 

finns risk för ohälsa eftersom kraven som ställs på de anställda är alldeles för höga. 

Majoriteten av respondenterna uppger också att de själva eller en kollega har varit sjuk på 

grund av arbetet, de vanligaste besvären är rygg- och axelskador.  

Hälften av de intervjuade svarar att de inte erbjuds någon kompetensutveckling som till 

exempel interna utbildningar eller kurser. Den andra hälften uppger att det erbjuds, men att 

man själv måste engagera sig för att utnyttja dessa fördelar. Alla uppger att samverkan mellan 

de själva och deras närmaste chef är bra och majoriteten uppger också att de tycker att deras 

chef och ledning har tillräcklig med kompetens i arbetsmiljöfrågor. Alla respondenter uppger 

att arbetsmiljön diskuteras inom organisationen, men inte att just den psykosociala 

arbetsmiljön behandlas. En verksamhet har tillägnat ansvaret för arbetsmiljön till en grupp 

personer. En annan verksamhet har arbetsmiljön som en punkt på arbetsplatsträffen (APT), en 

annan har ett arbetsmiljöombud.  
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5 Analys  

Av resultaten att döma finns det följaktligen märkbara indikationer på att NPM anammats i 

äldreomsorgen i Stockholm. Såväl av enkät- och intervjusvaren kan man konstatera att den 

kommunala sektorn har blivit påverkad av näringslivet och med detta liksom den privata 

sektorn börjat ledas genom målstyrning. Målstyrningen ses främst i skepnad av en tät 

tidsplanering där omsorgsgivarna försöker omse så många brukare som möjligt på en given 

tid för att uppnå de uppsatta målen. Detta ger upphov till tidspress bland omsorgsgivarna. 

Målstyrningen är en följd av att man introducerat konkurrens i den offentliga sektorn. 

Konkurrensen har även gett upphov till att man ställt högre kvalitetskrav och tillfört 

kvalitetsledning såväl i de kommunala som i de privata verksamheterna för att göra sig 

konkurrenskraftiga. I enlighet med Mia Vabøs studie i norska kommuner innebär 

kvalitetsledning att man skapar rutiner och standarder för att man ska kunna mäta 

omsorgsgivarnas prestation med vissa kvalitetsriktlinjer. Kvalitetskraven parallellt med 

tidspressen resulterar i att omsorgsgivarna känner högre arbetskrav och mindre kontroll över 

sitt arbete. Kontrollen utspelar sig bland annat i det GPS-system som brukas av de 

kommunala hemtjänsterna för att de ska kunna tillförsäkra att brukarna inte negligeras vård 

och således kunna följa upp verksamheten som bedrivs i realtid. 

Kontrollen är uppenbar även med tanke på att omsorgsgivarna inte har möjlighet till att 

anpassa vården och tiden till brukarnas behov då tiderna är bestämda i förväg. Det talar 

samtidigt för att omsorgsgivarna ges ett objektivt och ett mycket begränsat 

handlingsutrymme. Höga arbetskrav och magert handlingsutrymme tyder på stort ansvar men 

även på psykisk belastning. Den psykiska belastningen kan uttryckas i stress som bevisligen 

alarmerande många omsorgsgivare lider av i sitt dagliga arbete. Stress medför hälsorisker som 

slutligen reflekteras i antalet sjukskrivningar. 

Sammantaget påverkar NPM styrningen av verksamheten medan styrningen påverkar 

mängden krav och kontroll. Mängden krav och kontroll påverkar i sin tur hur omsorgsgivarna 

uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö. De redan konstaterade höga arbetskraven och stora 

mängden kontroll förutspår därför att även vår undersökning styrker företeelsen att 

omsorgsgivarna uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö som dålig. Vilket den gör. Utfallet av 

vår undersökning bekräftas således även av Yeshiwork Wondemenehs rapport där framförallt 

hälsoriskerna i arbetet utgör den största svagheten. Vid vidare analys av resultaten från 

enkäterna märker man tydliga skillnader i bedömningen av arbetsmiljön beroende på hur 
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verksamheterna är organiserade. Det finns ett större missnöje inom den kommunala regin i 

jämförelse med den privata. Det kan finnas flera anledningar till detta. En orsak kan vara att 

kvalitetsledning och målstyrning är ett relativt nytt styrningssätt inom den offentliga 

verksamheten. Andra orsaker kan ha att göra med vem som har tillsyn över verksamheten. 

Den kommunala förvaltningen fullföljer uppmaningar från budgetstyrda politiska instanser 

och har därmed mindre handlingsutrymme och kontroll över beslut om åtgärder och 

arbetsprocesser. Att genomföra förändringar går därför mycket långsammare här än i 

näringslivet där ledningen eller styrelsen står för besluten. Tiden mellan att inse ett problem, 

göra beslut om en förändring och själva förverkligandet av förändringen är mycket kortare i 

de privata verksamheterna. Den privata sektorn styrs av marknaden och dess ambition är att 

nå maximal vinst. Eftersom man kräver högre lönsamhet ställer man även högre krav på 

arbetarna, i detta fall omsorgsgivarna. Högre arbetskrav och mer handlingsutrymme tyder på 

bredare ansvar och till följd av det en ökad arbetstillfredsställelse. 

Överraskningsvis motsäger trots allt våra intervjuer det nyss påstådda. Intervjuerna indikerar 

ett större missnöje i den psykosociala arbetsmiljön inom de privata verksamheterna. Det tror 

vi helt enkelt beror på att de åtta intervjuade personerna av en slump inte representerar 

populationen. Syftet med intervjuerna var endast att få en bredare inblick på ämnet i fråga 

därför väljer vi att analysera och dra slutsatser från de statistiskt sett fler svar som 

införskaffats med hjälp av enkäter. 

Av allt att döma förefaller problemen som behandlats i debatten om äldreomsorgen motsvara 

verkligheten. Arbetet är därtill lågt belönat och AMLs direktiv följs inte av verksamheterna i 

den utsträckningen att hälsorisker skulle undvikas. Ändå uppger en stor majoritet av 

omsorgsgivarna att de erbjuder bra vård, att de trivs i sitt arbete och att inte ser sig byta 

bransch i framtiden. I Anneli Stranz doktorsavhandling förklaras orsaken till trivseln vara 

relationen till brukarna och kollegorna samt det faktum att de anser sig göra ett meningsfullt 

arbete. Samtidigt förklaras det att en del anser att de inte kan vidareutbilda sig, att hälsan inte 

tillåter och att de är för gamla för att byta bransch. Fastän omsorgsgivarna påstår sig erbjuda 

bra vård kan man ifrågasätta ifall bristerna i den psykosociala arbetsmiljön samt 

problematiken med den oattraktiva branschen kommer att locka fler arbetare och således 

kunna bemöta den allt växande efterfrågan på bra äldreomsorg. 
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6 Slutsats  

Resultaten av vår studie påvisar att omsorgsgivarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö 

som dålig. Bristerna består framförallt av hälsorisker som orsakas av tidspress och 

personalbrist. NPMs verkan på styrningen av arbetet anser vi orsaka denna negativa 

uppfattning som omsorgsgivarna har då mängden kontroll över arbetet är stort och 

handlingsfriheten är snäv. Omsorgsgivare som arbetar inom kommunal verksamhet är mer 

missnöjda än de som arbetar inom privat verksamhet, vilket vi tror beror på att 

förändringsprocesserna är långsammare inom den offentliga sektorn och arbetskraven är 

högre och handlingsutrymmet är bredare samt för att graden av kvalitetsledning och 

målstyrning är relativt högre idag inom den offentliga verksamheten. 
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7 Förslag till fortsatta studier 

Studien som vi har gjort har väckt intresse för flera olika områden och ämnen som berör 

äldreomsorgen. De påtagliga skillnaderna som vi har upptäckt i de privata och de kommunala 

verksamheterna väcker intresse för fortsatta studier där man skulle jämföra dessa. Intresset 

ligger inte bara på omsorgsgivarna utan även på hur ledningen i verksamheterna fungerar och 

vad de gör för att förebygga arbetsmiljön på sina arbetsplatser. Visserligen finns det även 

skiljaktigheter i hur äldreboende och hemtjänster är strukturerade och hur de tar i tu med 

problemen vilket skulle vara tänkvärt att iaktta i en vidare studie.  

Ett annat förslag för en fortsatt studie är en jämförelseanalys mellan olika länder eller städer. 

Det vore spännande att se om det finns några geografiska skillnader i hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs till exempel i tätort och i glesbygd. 
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Bilaga 1 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Utbildning 

4. Hur många timmar jobbar du i veckan i snitt? 

5. Är du tvungen att jobba övertid någon gång? 

6. Hur mycket tjänar du i månaden innan skatt? 

7. Tycker du att din lön är rimlig för det arbete du utför? 

8. Hur länge har du jobbat inom äldreomsorgen? 

9. Känner du dig stressad i ditt arbete? 

10. Känner du att du kan ge den tid åt patienterna som de behöver? 

11. Känner du att ni är underbemannade? 

12. Känner du att dina medarbetare har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra sitt 

jobb? 

13. Finns möjlighet till kompetensutveckling och lärande i yrket? 

14. Känner du att arbetsbördan för var och en är rimligt stor och utan risk för ohälsa? 

15. Är någon medarbetare utsatt för diskriminering, mobbning eller annan kränkande 

särbehandling? (av kunder/ledning/chefer/medarbetare) 

16. Har du eller någon medarbetare varit sjuk på grund av arbetet? 

17. Finns andra risker för psykisk eller social ohälsa i arbetsmiljön? 

18.  Hur fungerar samverkan mellan dig och din chef? 

19. Tycker du att din chef lyssnar på dig? 

20. Har verksamhetschef och arbetsledning tillräcklig kompetens i arbetsmiljöfrågor? 

21. Genomförs dokumenterade arbetsplatsmöten regelbundet, där arbetsmiljön diskuteras? 

22. Följs beslut om förändringar och åtgärder upp?    (Nya rutiner) 

23. Känner du att det är lätt att ersätta personal vid akut frånvaro? 

24. Anser du att den vård ni ger är bra? Om du jämför med andra som du hört om? 

25. Vad tycker du man kan förbättra i arbetsmiljön på din arbetsplats? 

 

 

Bilaga 2 
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Arbetsmiljön inom äldreomsorgen 
Denna enkät syftar till att få fram data till vår kandidatuppsats som handlar om hur 
medarbetarna inom äldreomsorgen i Stockholm betraktar sin arbetsmiljö. 
Vänligen svara enligt hur situationen ser ut på din nuvarande arbetsplats. Svaren är 
anonyma. *Obligatorisk 
 

Markera endast ett alternativ på varje fråga! 
 

1. Kön * 
 Man 

 Kvinna 

 
2. Ålder * 
 18 - 29 

 30 - 41 

 42 - 53 

 54 - 65 

 66 – 

 
3. Utbildning * 
Välj det alternativ som motsvarar din senast 
slutförda utbildning.  
 Grundskola 

 Teoretiskt gymnasium 

 Praktiskt gymnasium 

 Eftergymnasial utbildning 

 Annat 

 
4. Hur länge har du jobbat inom 
äldreomsorgen? * 
 
 
__________________________ 
 
 
5. Vilken är din nuvarande arbetsplats? 
(Valfritt) 
 
 
__________________________ 
 
 
6. Hur många timmar i veckan jobbar du 
i snitt? * 
 
 
__________________________ 
 

 
7. Hur mycket tjänar du i månaden innan 
skatt? * 
 0 - 4999 

 5000 - 9999 

 10000 - 14999 

 15000 - 19999 

 20000 - 24999 

 25000 - 29999 

 30000 - 34999 

 35000 - 39999 

 Över 40000 

 
8. Tycker du att din lön är rimlig för det 
arbete du utför? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
9. Känner du dig stressad i ditt arbete? * 
 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Vanligtvis 

 Alltid 

 
10. Hinner du ge den tid åt patienterna 
som de behöver? * 
 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Vanligtvis 

 Alltid 
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11. Känner du att ni har tillräckligt med 
personal för att ni skall kunna utföra ett 
kvalitativt arbete? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
12. Känner du att dina medarbetare har 
tillräckligt med kunskap för att kunna 
utföra ett kvalitativt 
arbete? * 
 Alla har kunskap 

 De flesta har kunskap 

 Få har kunskap 

 Ingen har kunskap 

 
13. Finns möjlighet till 
kompetensutveckling och lärande på din 
arbetsplats? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
14. Känner du att arbetsbördan för var 
och en är rimligt stor och utan risk för 
ohälsa? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
15. Har du eller någon medarbetare varit 
sjuk på grund av arbetet? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
16. Hur fungerar samverkan mellan dig 
och din chef? * 
 Mycket bra 

 Bra 

 Dåligt 

 Mycket dåligt 

 
 
 

 
 
17. Känner du att verksamhetschef och 
arbetsledning har tillräcklig kompetens i 
arbetsmiljöfrågor? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
18. Genomförs dokumenterade 
arbetsplatsmöten regelbundet, där 
arbetsmiljön diskuteras? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
19. Känner du att det är lätt att ersätta 
personal vid akut frånvaro? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
20. Anser du att den vård och omsorg ni 
ger på er arbetsplats är bra? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
21. Trivs du på din arbetsplats? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
22. Ser du dig själv byta bransch i 
framtiden? * 
 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
23. Vad tycker du man kan förbättra i 
arbetsmiljön på din arbetsplats? * 
 
 
______________________________ 

 


