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SAMMANFATTNING 

Psykosocial arbetsmiljö som begrepp innebär många olika saker för olika individer och 

verksamheter. Det finns en överrepresentation av sjukfrånvaro hos individer som arbetar 

inom vård- och omsorg trots att arbetsplatser ska arbeta i förebyggande syfte för att upptäcka 

risker och skador som kan leda till sjukskrivningar. 

Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal inom demensvård upplever 

arbetsmiljön och dess eventuella påverkan på personalens psykiska hälsa, samt om 

vårdpersonalen har förslag på hur deras arbetsmiljö kan förbättras.  

För studien valdes en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Urvalet är målstyrt 

och sex undersköterskor intervjuades. Intervjumaterialet analyserades genom en manifest 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visar att vårdpersonalen upplever att kraven i arbetet är för höga i relation till 

kontrollmöjligheter i arbetet. De flesta upplever att de kan få stöd från sin chef. Ett 

förbättringsområde som framkommer är personalen bör få styra mer själva över 

bemanningen, avgöra själva när det behövs förstärkning. 

Verksamheten behöver öka förutsättningarna för delaktighet bland vårdpersonalen så som 

att involvera dem i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Nyckelord: Krav-kontroll- och stödmodellen, kvalitativ metod, psykosocial arbetsmiljö, 

äldrevård 

  



ABSTRACT 

Psychosocial work environment as a concept means many different things for different 

individuals and organizations. There is an overrepresentation of sick leave of individuals 

working in health care, despite the fact that workplaces must work for preventative purposes 

to discover risks and injuries that can lead to sick leave. 

The purpose of the study is to investigate how dementia care staff perceive the work 

environment and its possible impact on the mental health of the staff, and whether the care 

staff has suggestions on how their working environment can be improved. 

For the study, a qualitative method and semi-structured interviews were chosen. The 

selection is goal controlled and six assistant nurses were interviewed. The interview material 

was analyzed through qualitative content analysis. 

The result shows that there are experiences among the healthcare staff that the demands in 

the work are too high in relation to the control possibilities in the work. On the other hand, 

the results show that there is support from the manager. An area for improvement that 

appear is that staff should be able to control the staffing more themselves, decide for 

themselves when strengthening of staff is necessary. 

The organization needs to increase the conditions for participation among the health care 

staff so as to involve them in the systematic work environment work. 

Keywords: Elderly care, psychosocial work environment, requirements-control- and support 

model, qualitative study  
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1 INTRODRUKTION 

En arbetsplats där flertalet individer spenderar en stor tid av sina liv på, bör ha en gynnsam 

miljö för individerna. Att säkerställa att medarbetare har en bra hälsa på arbetet är en av 

arbetsgivarnas främsta uppgift. Inom vård- och omsorg finns flertalet utmaningar som låg 

bemanning och upplevelser av låg kontroll inom arbetet. 

Arbetsmiljö beror på flera olika faktorer, men är arbetsmiljön inte gynnsam så kan psykiska 

och fysiska problem uppstå och leda till ohälsa. En god hälsa är en förutsättning för att kunna 

arbeta. Arbetsmiljö är något som påverkar vår hälsa antingen negativt eller positivt. För att 

kunna säkerställa en bra arbetsmiljö på arbetsplatser behövs systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Författaren har erfarenhet av arbete inom demensvård. Detta medförde funderingar gällande 

arbetsmiljö och förbättringsmöjligheter inom demensvård. Både i syfte att förbättra för 

personalsituationer men även för de dementa individerna som på olika sätt  kan påverkas av 

personalens mående. Intresset för arbetsmiljö ökade även under första året på 

Folkhälsovetenskapliga programmet då det förelästes om hälsans bestämningsfaktorer samt 

de åtta nationella folkhälsomålen för Sveriges befolkning. 

I mars 2020, under pågående examensarbete, drabbades Sverige av omfattande 

samhällsförändringar på grund av Covid-19 virusets smittorisker. All undervisning på 

högskolan rekommenderades att ske digitalt och större delarna av samhället påverkades då 

Regeringen reglerade hur människor bör undvika sociala kontakter för att minska 

smittspridning. Med anledning av detta blev det svårigheter att genomföra planerade 

datainsamlingar som underlag för uppsatser.  

Denna uppsats påverkades genom att intervjuguiden inte hann revideras då det upptäcktes 

vid pilotintervjun att längden på intervjun blev kort tidsmässigt. Intervjuerna genomfördes 

snabbt efter varandra då boendet i den aktuella kommunen stängde ner för besökare veckan 

efter intervjuerna. 

 

 

 

 

 

 



   

2 BAKGRUND 

Bakgrunden belyser folkhälsa, de nationella folkhälsomålen, arbetsmiljö, psykosocial 

arbetsmiljö, specifik psykosocial arbetsmiljö inom vård- och omsorg samt teoretiskt ramverk 

för studien och problemformulering. 

2.1 Folkhälsa 

Ordet folkhälsa är ett relativt nytt begrepp som kom på 1900 talet. Inte förrän 1938 användes 

ordet i ett officiellt sammanhang i samband med att Statens institut för folkhälsan bildades, 

nuvarande Folkhälsomyndigheten. Fram till 1990 talet var inte begreppet folkhälsa lika 

omfattande som idag. I den moderna tid som är nu används folkhälsa som begrepp för att 

beskriva befolkningens hälsa på olika nivåer och fördelningen av den. Det finns en strävan att 

uppnå en så god och jämlik hälsa som möjligt hos befolkningen. Det innebär att folkhälsan 

arbetar för grupper av människor och inte enskilda individer. Folkhälsovetenskap i sig 

belyser vetenskap och teorier som kan främja hälsan och förebygga sjukdomar (Andersson & 

Ejlertsson, 2009). 

Andersson och Ejlertsson (2009) beskriver att den svenska definitionen av 

folkhälsovetenskap är ”Det tvärvetenskapliga område som syftar till att studera 

arbetslivets, levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens och vårdsystemets 

betydelse för befolkningens hälsa samt hälso- och sjukvårdens effektivitet. Häri ryms 

även studier av olika hälsopolitiska åtgärders effekter”. (s. 22) 

2.2 Sveriges nationella folkhälsoområden 

2.2.1 De åtta nationella målområdena för folkhälsan i Sverige 

Sverige arbetar utefter åtta nationella folkhälsoområden som är en del av den utvecklade 

folkhälsopolitiken. Den allmänna folkhälsan i Sverige anses vara god bland befolkningen men 

det finns ännu skillnader mellan olika grupper som bör uppmärksammas. Föreliggande 

studie riktar in sig på målområde tre som innefattar arbete, arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö. Målområdet beskrivs kortfattat som att arbete och arbetsmiljö är faktorer som 

behövs för att uppnå en jämlik hälsa i landet. De som arbetar har generellt en bättre hälsa än 

de som är arbetslösa. Även arbetsmarknaden är ojämlik då individer med 

funktionsnedsättning, utlandsfödda och individer med låg utbildning har en minskad chans 

till arbete. Att arbeta är en av grunderna till utveckling och goda arbetsförhållande stärker 

individers välbefinnande och hälsa medan sämre arbetsförhållanden generellt ökar risken för 

ohälsa hos individen (Prop. 2017/18:249). 



   

Redan 2003 när målen var 11 till antalet var meningen enligt Balkfors, Lundberg och 

Kristensson (2016) att införa ett systematiskt arbete med folkhälsan i Sverige. Ansvaret för 

att driva arbetet framåt med målområdena har varit Sveriges kommuner och regioner, det 

har genomförts på olika sätt med olika förutsättningar. Dock har det primära målet varit 

detsamma hos alla kommuner och regioner, att se över social hållbarhet, jämlika livsvillkor 

och hur hälsan är fördelad (Balkfors et al. 2016).  

De åtta nationella folkhälsomålen utgår ifrån hälsans bestämningsfaktorer inbegriper 

faktorer som ålder, kön, arv, socialt skyddsnät, individuella livsstilsfaktorer samt utbildning, 

boende och arbetsmiljö bland annat (Folkhälsomyndigheten, 2019). Braveman och Gottleib 

(2014) påtalar i sin studie att det finns kritik mot att använda hälsans bestämningsfaktorer 

som orsakssammanband. Men de beskriver också att det finns forskning som visar det genom 

bestämningsfaktorerna går att mäta hälsa och att bestämningsfaktorerna kan visa bestämda 

orsaker för hälsa och ohälsa. Forskning påvisar att socioekonomiska faktorer som utbildning, 

välstånd och inkomst spelar roll för en individs hälsotillstånd. Att samband finns mellan 

fattigdom och ohälsa världen över har forskare varit överens länge. Dock har det på senare år 

observerats att desto högre på den socioekonomiska stegen en individ befinner sig, desto 

bättre hälsa både psykiskt och fysiskt har individen (Braveman & Gottleib, 2014). 

2.3 Arbetsmiljö  

WHO definierar hälsofrämjande arbetsplatser som att alla individer ska kunna uppnå hälsa 

och välbefinnande på arbetsplatsen och att det kan ske i en kombination av insatser från alla 

berörda som arbetstagare och arbetsgivare. WHO:s vision handlar om att förbättra 

arbetsmiljön genom förändringar som att förbättra arbetsorganisationen så som att öka 

arbetarnas deltagande i förändringar i arbetsmiljön samt att uppmuntra till professionell 

utveckling (World health organization, u.å.). 

Arbetsmiljö och förbättringar kan beskrivas och uppfattas på olika sätt. Några exempel är att 

förbättra kommunikation, samarbete, ledarskap och delaktighet (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Föreliggande studie riktar sig mot psykosocial arbetsmiljö inom vården och det finns ett antal 

tecken som arbetsgivare kan se innan sjukdom och ohälsa. Att arbetsbelastning och krav i 

arbetet ska vara i balans är en förutsättning för att personal inte ska insjukna i 

stressrelaterade sjukdomar. Medarbetarenkäter som visar på stress, flertalet tillbud, att 

sjukfrånvaron är hög hos personalen eller att det förekommer ett högt arbetstempo under en 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 



   

längre tid är tydliga tecken på att det inte finns en grundläggande balans på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, u.å.). 

2.4 Psykosocial arbetsmiljö  

Psykosocial arbetsmiljö kan antingen skapa ohälsa hos individer både psykiskt och fysiskt 

eller främja hälsa på en arbetsplats. Psykosocial arbetsmiljö har visat sig ha stor betydelse för 

arbetande individers hälsa (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2020).  

Faktorer som belyser psykosocial arbetsmiljö kan vara krav på att utföra arbetsuppgifter 

inom orimlig tid eller att arbetsuppgifterna kräver ständig koncentration, vilket kan vara 

utmattande. En annan faktor som kan påverka arbetsmiljön kan vara oklara rutiner, det gör 

arbetet påfrestande ifall det uppstår en situation och det inte finns klara rutiner för hur 

situationen ska hanteras (Arbetsmiljöverket, 2016:2). 

Jonge, Mulder och Nijhuis (1999) påvisar genom en studie att psykologiska arbetskrav så 

som arbetsbelastning, tidspress och krävande arbete tas upp som individens behov av att 

behöva kunna kontrollera sin egen tid och uppgifter på arbetet. Psykologiska arbetskrav så 

som arbetsbelastning, tidspress och krävande arbete tas upp precis som individens behov av 

att behöva kunna kontrollera sin egen tid och uppgifter på arbetet. Resultatet beskriver bland 

annat att desto högre psykiska krav det finns inom arbetet desto troligare är det att känslor 

av utmattning kan förekomma hos individen (Jonge et al. 1999). 

Individer som lever med psykisk ohälsa ökar i samhället, det är arbetsgivarnas uppgift skapa 

en arbetsplats där även kompetens hos individer med psykisk ohälsa ska tas till vara på. 

Arbetsplatserna ska också arbeta i förebyggande syfte för att upptäcka risker och skador som 

kan resultera i sjukskrivningar. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bör bedrivas för att 

upptäckter ska kunna ske i tid (Skr. 2015/16:80). 

Elwér, Johansson och Hammarström (2014) har genomfört en studie där de belyser 

psykologisk stress och påvisar vikten av psykosocial arbetsmiljö, på arbetsplatser där det är 

blandat med män och kvinnor. De beskriver ändock kvinnor och kvinnodominerade 

arbetsplatser i sin studie då det finns män som arbetar inom vårdyrket även om de är 

förhållandevis få i jämförelse.  

Elwér et al. (2014) bestrider tidigare forskning i sitt resultat, att hälsan skulle vara bättre på 

arbetsplatser där det arbetar samma antal kvinnor som män. Det finns fler sätt att mäta hälsa 

på så resultatet är inte helt tillförlitligt. Däremot visar resultatet i studien att kvinnor har 

högre tendens till psykologisk stress och att det är vanligare på arbetsplatser där det i högre 

utsträckning arbetar mest kvinnor. En förklaring till det kan vara att kvinnor i grupp kan ha 

större tendens till att få psykosocial stress, dock ska resultatet ses med försiktighet eftersom 

det ändå arbetar ett fåtal män på arbetsplatserna men inte tillräckligt många för att kunna 

föra en liknande statistik och finna ett samband (Elwér et al. 2014). 

Psykosocial arbetsmiljö kan uppfattas olika för olika individer beroende av vilken anställning 

individen har samt balansen mellan jobb och hemmaliv. Mackenzie, Keuskamp, Ziersch, 



   

Baum & Popay (2013) beskriver att individens psykosociala hälsa är beroende av miljön 

utanför jobbet, vilka som finns i individens närhet och hur pass mycket stöd som finns 

utanför arbetet. Resultatet i studien visar att gränserna mellan de olika områden som finns i 

livet spelar en stor roll för hälsan, som arbetsmiljö och hemmiljö (Mackenzie et al. 2013). 

Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg och Jensen (2009 påvisar att det finns forskning som 

belyser att negativa förändringar inom arbetet kan försämra hälsan, men däremot om 

ledarskapet förbättras och det sociala klimatet på en arbetsplats är bra kan det förbättra 

hälsan hos medarbetare och slutsatsen i studien visar att det är möjligt att främja hälsan på 

en arbetsplats och förebygga ohälsa hos medarbetare genom att förbättra psykosociala 

faktorer i arbetet (Lohela et al. 2009). 

2.5 Psykosocial arbetsmiljö inom vård- och omsorg 

Ljungblad, Granström, Dellve och Åkerlind (2014) påtalar att ungefär 800 000 individer 

jobbar inom den kommunala sektorn i Sverige. Så många som 37% inom vårdyrket varav 

90% är kvinnor. Sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen och 

med funktionshindrade har den högsta sjukfrånvaron. 

En studie genomförd av Ljungblad et al. (2014) visar att inom sociala yrken som att arbeta 

med äldre eller funktionshindrade finns en överrepresentation av sjukfrånvaro. Studien 

genomfördes med blandade frågor om psykosocial arbetsmiljö, självskattad hälsa, ledarskap 

och hälsofrämjande insatser. Resultatet i studien beskriver att de arbetsplatser där 

vårdpersonalen inte ansåg att chefen hade en stödjande framtoning hade högre sjukfrånvaro. 

Vidare visar studiens resultat att hälsofrämjande insatser och de psykosociala arbetsvillkoren 

kan påverka och relatera till de anställdas sjukfrånvaro och hälsa (Ljungblad et al. 2014). 

Tidigare studier inom ämnet psykosocial arbetsmiljö inom vård- och omsorg påvisar att 

anställda inom vård- och omsorg ofta har en hög arbetsbelastning och har en hög 

sjukfrånvaro men att det finns en känsla av delaktighet på arbetet och vårdpersonalen vill 

befinna sig på arbetsplatsen. En anledning till det är de sociala relationerna som finns inom 

arbetet (Schön-Persson, Lindström, Pettersson, Nilsson & Blomqvist, 2018). En liknande 

anledning finns i ytterligare en studie som visar att en ökad känsla av tillhörighet på arbetet 

kan komma av ett positivt arbetsklimat. Att förstärka positiva arbetsrelationer från chef till 

medarbetare kan främja de anställdas hälsa (Schön-Persson, Lindström, Pettersson & 

Andersson, 2018). 

Äldreboenden samt särskilda boenden inom vård- och omsorg är några av de ställen som blir 

mest inspekterade av Arbetsmiljöverket. En projektrapport över äldreomsorgen från 2020 

visar att de vanligaste bristområdena bland annat är systematiskt arbetsmiljöarbete, 

organisatorisk och social arbetsmiljö, belastningsergonomi, arbetsplatsens utformning 

gällande hot och våld samt krisstöd. Bristerna i rapporten handlar om att arbetsgivaren inte 

gör regelbundna riskbedömningar, utbildning och rutiner kring tillbudsrapportering eller att 

medarbetare upplever de rutiner som finns kring organisatorisk och social arbetsmiljö inte 

uppfylls. Genom att skapa en god och kontrollerad arbetsmiljö kan det säkerställas att 



   

medarbetare inte skadas inom arbetet och därmed säkras också framtidens 

kompetensförsörjning (Arbetsmiljöverket, 2020). 

2.6 Teoretiskt ramverk 

2.6.1 Krav-kontroll- och stödmodellen  

Krav-kontroll- och stödmodellen (figur 1). Modellen belyser individers psykiska krav och 

möjligheter individer har att kunna ta beslut och vilket stöd som finns i miljön runt 

individerna (Theorell, 2003). I och med att folkhälsa som begrepp är relativt nytt som 

Andersson och Ejlertsson (2009) skriver så kan modellen användas för att skapa en jämlik 

hälsa inom arbetsplatser. Modellen kan användas i arbetet för arbetsmiljön för att öka 

medarbetare kontroll och kunskap över sina arbetsuppgifter, så som att skriva tillbud på rätt 

sätt och känna sig delaktiga som Arbetsmiljöverket (2020) beskriver. 

Krav påtalar att individen antingen kan uppfatta som höga eller låga på individen själv, 

kraven kan finnas både i arbetslivet likväl som privatlivet. Ett krav kan vara att få utökade 

arbetsuppgifter på arbetet och individen inte känner att den klarar av det. Kontroll handlar 

om exempelvis arbetsuppgifter och därmed hur mycket individen känner att den kan 

kontrollera det som uppkommer. Stöd är den sista men också viktiga delen i modellen, den 

innebär den delen att individer som har ett bra stöd från chefer och kollegor kan få hjälp 

inom rimlig tid om kraven är för höga och kontrollen för låg och riskerar att leda till ohälsa. 

Stödet kan handla om både känslomässig och praktisk hjälp i arbetet som innebär att 

individen som drabbats kan få minskad risk för sjukdom (Theorell, 2003). 

För att individer ska kunna kontrollera sina liv så förutsätter det en förmåga att kunna 

kontrollera och ta kommando över händelser som individen inte styr över. Stress och psykisk 

ohälsa hör ihop med kontrollen, stressen kommer främst när individen är på väg att tappa 

kontrollen över en situation. Den mest riskfyllda situation att hamna i ur hälsosynpunkt är 

för höga krav och låg kontroll, då finns risken att individen blir passiv och inte kämpar. Om 

det finns stöd runt individen är chansen större att individen psykiskt orkar med de höga 

kraven och den låga kontrollen (Theorell, 2003).  

 

 



   

 

Figur 1. Krav-kontroll- och stöd modellen. Theorell (2003). 

 

Krav-kontroll- och stöd modellen tar upp de faktorer som är grunden till arbetsrelaterad 

ohälsa hos individer.  Krav inom arbetsplatsen som krävande arbete och tidspress kan ge 

känslor av utmattning samt att det inte alltid finns utrymme att kontrollera arbetstiden och 

arbetsuppgifterna kan ha en påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala 

arbetsmiljön på en arbetsplats kan förändras genom ledarskap och att ohälsa hos 

medarbetare kan förebyggas genom att ändra på psykosociala faktorer. Därav bedömdes 

krav, kontroll- och stödmodellen som ett lämpligt teoretiskt ramverk att använda för studien. 

I och med att modellen tar upp faktorer som att kraven inte får vara högre än vad individen 

klarar men heller inte för låga. Individen behöver kunna kontrollera sitt arbete men att det 

också behövs en stöttande chef och ledning som visar förståelse över medarbetarnas 

upplevda arbetssituation, på det sättet kan kraven kännas lägre och kontrollen högre. 

2.7 Problemformulering 

Psykosocial arbetsmiljö påverkar alla individer i samhället som har ett arbete och psykosocial 

arbetsmiljö kan beskrivas på olika sätt. Beroende på anställningsform, ledarskap, arbetstid 

och kraven på arbetsplatsen så kan arbetsmiljön antingen främja hälsa eller leda till ohälsa. 

Som Mackenzie et al. (2013) beskriver så har det betydelse för vilket stöd individen har 

omkring sig i arbetslivet och privat. För att känslor av utmattning och ohälsa inte ska 

förekomma hos medarbetare kan det vara en idé att antingen sänka kraven eller höja 

medarbetarnas delaktighet och kontroll över sin egen arbetssituation. Det vi vet är att ett 

stödjande ledarskap är en främjande faktor för friskare personal och lägre sjukfrånvaro 

(Ljungblad et al. 2014). Med en god arbetsmiljö är sjukfrånvaron lägre inom kontaktyrken 

inom vård- och omsorg. Det finns motsägande forskning idag och bristen av samstämmighet 

i forskningen tyder på att det här är ett område som har behov av att utredas vidare. Det 

behövs kvalitativa studier som fokuserar på att fördjupa kunskapen om hur arbetsmiljön har 

betydelse för psykosocial hälsa. 



   

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka hur vårdpersonal inom demensvård upplever arbetsmiljön och dess 

eventuella påverkan på personalens psykiska hälsa, samt om vårdpersonalen har förslag på 

hur deras arbetsmiljö kan förbättras.  

1. Hur upplever vårdpersonalen sin arbetsmiljö? 

2. Upplever vårdpersonalen att arbetsmiljön kan påverka deras psykiska hälsan? 

3. Har vårdpersonalen förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras? 

4 METOD 

Metodavsnittet belyser metodval, valet av respondenterna, hur materialinsamling och analys 

har gått till samt vilka etiska principer och kvalitetskriterier beaktats. 

4.1 Metodvalen 

För den här studien valdes kvalitativ metod. Att studien är kvalitativ innebär att studien 

fokuserar på beskrivning och tolkning av individers upplevelser (Patel & Davidsson, 2019).  

Data till studien samlades in genom kvalitativa forskningsintervjuer för att undersöka 

vårdpersonalens egna upplevelser om arbetsmiljö och eventuella påverkan på den psykiska 

hälsan. Genom kvalitativa intervjuer framkommer en djupare förståelse när respondenten 

svarar på frågorna och ges tillfälle att beskriva och föra egna resonemang hur de anser att 

ämnet frågorna berör skulle kunna påverka den psykosociala arbetsmiljön (Patel & 

Davidsson, 2019). 

4.2 Val av respondenter 

Valet av särskilt boende för studien skedde genom en tidigare personlig kontakt med en 

verksamhetschef i en kommun i Västmanland. Författaren har själv aldrig arbetat i den 

aktuella kommunen. Det aktuella boendet drivs i kommunalregi och bedriver endast vård av 

individer med demenssjukdom. Boendet har 28 lägenheter och 4 korttidsplatser för exempel 

individer med demenssjukdom som behöver vara hemifrån ibland då det kan bli för 

ansträngande för den anhöriga att ta hand om individen själv. På boendet arbetar 35 

personer varav de flesta arbetar heltid. 

Respondenterna valdes ut genom ett målstyrt urval som innebär att urvalet skett på ett 

strategiskt sätt genom att ha respondenter som på något vis innehar relevant kunskap i 

förhållande till studiens syfte (Bryman, 2018). Det viktigaste kriteriet för att få medverka i 



   

den föreliggande studien var att respondenterna idag arbetar med individer med 

demenssjukdom och kunde ge erfarna berättelser om hur det fungerar med arbetsmiljö inom 

den specifika yrkeskategorin och arbetsplatsen i stort. 

Missivbrevet (bilaga A) som mailades till alla berörda i studien gav information om 

föreliggande studie med en förhoppning att motivera respondenterna till att medverka i 

studien. Missivbrevet inkluderade syftet med studien, konfidentialiteten samt hur 

intervjuerna skulle genomföras (Patel & Davidsson, 2019). Inför studien har 

verksamhetschefen i den aktuella kommunen och författaren haft samtal om vilket ämne som 

bör belysas i studien enligt författarens önskemål, även också diskussioner om ett eller flera 

boenden skulle medverka i studien. Efter godkännande av handledare för studiens ämne så 

mailades missivbrevet av författaren till berörd verksamhetschef som mailade det vidare till 

enhetschefen för boendet. Enhetschefen på boendet mailade ut det till all vårdpersonal. 

Respondenterna fick i mailet läsa om hur materialet skulle hanteras efter intervjuer, avslutad 

studie och även att intervjuerna skulle spelas in. Efter mottaget missivbrev fick 

respondenterna svara ja eller nej till sin chef och därmed gavs samtycke till bokning av 

intervju.  

Missivbrevet mailades ut till alla anställda på det aktuella boendet men författaren vet inte 

hur många som svarade nej till att medverka eller om det enbart var de 5 som medverkade 

som svarade ja.  

Urvalet av respondenterna blev fem kvinnor och en man, respondenterna hade ett antal år 

arbetserfarenhet från demensvården och hade flertalet år inom vårdyrket. Alla 

respondenterna var utbildade undersköterskor och åldern varierade mellan 20-60 års åldern 

samt samlad erfarenhet inom vård- och omsorg mellan 5 år till 35 år ungefär. 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen till studien skedde via semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide 

(bilaga B). Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har möjlighet att 

kunna ställa följdfrågor om respondenten säger något som är intressant men ändå inte riktigt 

hör till frågorna (Bryman, 2018). Själva intervjuguiden utgick från syftet och 

frågeställningarna i arbetet och hade bestämda teman som bakgrundsinformation, 

arbetsmiljö, krav-kontroll och stöd inom arbetet och förbättringsområden inom arbetsmiljön 

på arbetsplatsen.  

Intervjuerna skedde i ett rum på boendet som var bokat för ändamålet med stäng dörr, dels 

för att skydda mot insyn men också för att störande ljud eller andra röster inte skulle höras 

på inspelningen. Gardiner hängde även för fönsterna ut mot korridoren så att ingen kunde se 

in i det aktuella rummet.  

Sex intervjuer skedde under två dagar på en vecka. Intervjuerna spelades in på en 

lösenordskyddad mobiltelefon, redan i mobiltelefonens filer skyddas respondenternas 

identitet och sparas inte under namn utan koder som IP3, IP6 och så vidare. Direkt vid 



   

hemkomst fördes filerna över till en lösenordskyddad dator och raderades ifrån 

mobiltelefonen. För att minimera risken att någon obehörig skulle kunna komma åt 

ljudfilerna flyttades dem vidare från datorn till en lösenordskyddad externhårddisk, en 

hårddisk som inte har någon koppling till datorn om den inte kopplas in via en usbsladd, och 

ljudfilerna raderades därefter ifrån datorn. 

Då intervjuerna skedde på arbetsplatsen under arbetstid valde författaren att inte nämna 

respondent ett som ett och så vidare i materialet för att ingen vid citat ska kunna lista ut vem 

som sagt vad beroende på när respondenten haft sin intervju. 

De inspelade intervjuerna blev mellan 15-22 minuter långa och har bearbetats noggrant och 

ljudfilerna har transkriberats ner till text, att materialet transkriberats innebär att ljud och tal 

har skrivs av ordagrant från ljudfilen till text för att kunna analyseras vidare (Bryman, 2018). 

4.4 Bearbetning av data och analys 

Det transkriberade ljudmaterialet från de kvalitativa intervjuerna resulterade i totalt 43 sidor 

text som lästes flera gånger. Genom ett öppet sinne kunde meningsbärande enheter 

identifieras för vidare analys. Att identifiera meningsbärande enheter innebär att identifiera 

meningar i intervjuerna som i det här fallet svarar på frågeställningarna. Analysen 

genomfördes med en manifest kvalitativ innehållsanalys, det innebär att författaren 

koncentrerar sig på att återberätta innebörden i det som framkommit under intervjun, utan 

att lägga någon värdering eller tolkning i det som respondenten sagt eller visat (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Analysen består av flertalet steg som inkluderas i en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). De meningsbärande enheter som hittades markerarades med olika färger 

med markeringspennor för att kunna klippas ut och identifieras via färgerna till de olika 

frågeställningarna, därefter kondenserades meningarna vilket innebär att meningen kortas 

ner men utan att ta bort innebörden av det som är sagt. När kondenseringen var slutförd 

kunde det som stod skrivas som en kod i enighet med vad den meningsbärande enheten hade 

för innebörd och texten skrevs in i en matris (tabell 1). Koderna med liknande innehåll fördes 

samman till de 12 underkategorier som skapades. De 12 underkategorier grupperades sedan i 

relation till en av tre huvudkategorier som svarade på syftet och frågeställningarna. Analysen 

skedde i enighet med stegen i en kvalitativ innehållsanalys. 

Ett del citat valdes ut ur den transkriberade texten för att ge stöd till resultatet som framgick 

ur analysen för att besvara syftets frågeställningar. Citaten är respondenternas exakta ord om 

sina egna upplevelser utifrån frågorna i intervjuguiden. I vissa citat finns hakparenteser med 

punkter i, det är för att det antingen finns ett namn på en person eller kommunens namn. 

Intervjuguiden och analysen utgick ifrån syftets frågeställningar vilket ledde till att följande 

huvudkategorier framkom, vårdpersonalens upplevelse av arbetsmiljön, vårdpersonalens 

upplevelser om hur arbetsmiljön kan påverka den psykiska hälsan och personalens egna 

idéer om vad som skulle kunna förbättra arbetsmiljön. 



   

Här visas tre exempel på hur innehållsanalysen kan se ut med meningsbärande enhet, 

kondenserad meningsenhet och kodning som placerats in i tre underkategorier och 

tillsammans blir en huvudkategori. 

Tabell 1: Exempelmatris- meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kodning, kategori och 

en huvudkategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kodning Underkategori Huvudkategori 

Grundförutsättningen 

för en bra 

arbetsmiljö, är 

tillräcklig bemanning, 

ja bemanning efter 

behov, det håller jag 

fullständigt med om, 

men då måste man 

också titta på vad 

behovet är 

En bra 

arbetsmiljö är 

tillräcklig 

bemanning, för 

det behovet som 

finns 

 

God 

bemanning är 

viktigt 

 

En god 

arbetsmiljö 

förutsätter god 

bemanning 

 

Vårdpersonalens 

upplevelse av 

arbetsmiljön 

Jo men det känner 

jag också, jag känner 

ju att min närmaste 

enhetschef förstår 

våran situation och 

förstår våran 

frustration över dom 

resurser som tagits 

ifrån oss 

Jag känner att 

närmaste chefen 

förstår 

frustrationen 

över att vi inte 

har tillräckligt 

med resurser 

 

Stöttning och 

förståelse 

 

Stöttande chef Vårdpersonalens 

upplevelse av 

arbetsmiljön 

Nu har ju inte jag 

jobbat här, jag 

började [….] så jag 

har liksom inte varit i 

någon, i  direkt behov 

av stöd. Men nu 

upplever ju jag att 

chefen vi har är bra 

och lyssnande och 

stöttande och 

peppande sådär, så 

jag, jag har en positiv 

inställning till henne 

om jag skulle behöva 

Jag har inte 

jobbat här så 

länge och varit i 

behov av stöd. 

Men jag 

upplever chefen 

som bra och 

stöttande om 

jag skulle 

behöva 

 

Upplevelse 

att chefen är 

bra och 

stöttande 

Stöttande chef Vårdpersonalens 

upplevelse av 

arbetsmiljön 

 

 

 



   

4.5 Kvalitetskriterier för studien 

Inom kvalitativ forskning finns fyra olika kriterier, kriterierna är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet innebär att sanningshalten i materialet ska vara på en acceptabel nivå 

(Bryman, 2018). För att säkerställa trovärdigheten i materialet i föreliggande studie har 

respondenterna informerats under intervjutillfället igen om studiens syfte och följdfrågor har 

ställts under intervjun för att säkerställa en korrekt uppfattning av det som sagts.  

Det andra kriteriet är överförbarhet och innebär att studiens resultat ska kunna vara giltigt i 

ett annat sammanhang. Om en annan individ skulle genomföra en studie på ett särskilt 

boende om psykosocial arbetsmiljö skulle resultatet kunna bli snarlikt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Överförbarheten i studien stärks genom att alla steg i analysprocessen har 

beskrivits på ett utförligt sätt i metod delen.  

Pålitlighet beskriver Bryman (2018) som en fullständig redogörelse för analysens steg ska 

finnas. I studien har pålitligheten beaktats genom att alla stegen som genomförts i studien 

och analysprocessen finns sparat i ljud, transkriberings material och matriser finns 

tillgängligt för granskning vid behov. Missivbrevet samt intervjuguiden finns också inskrivet 

som bilagor då de dokumenten skapades för att kunna genomföra studien. 

Det sista kriteriet för kvalité i studien är möjlighet att styrka och konfirmera vilket innebär 

resultatet i studien inte i för hög grad ska ha påverkats av författarens intressen eller åsikter 

för ämnet (Bryman, 2018). Kriteriet har beaktats genom att en teori använts som 

utgångspunkt och som kan kopplas till ämnet. Likväl har innehållet i intervjuerna 

transkriberats ord för ord så att inga egna tolkningar gjordes när intervjuerna skrevs ner. 

4.6 Etik 

I en kvalitativ studie finns det etiska riktlinjer att beakta. Det finns fyra huvudkrav i kvalitativ 

forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att den som genomför en studie har en skyldighet att upplysa 

deltagarna om studiens syfte och tillvägagångssätt samt att de kan avbryta sitt deltagande när 

som helst utan förklaring. Informationskravet uppfylldes genom att missivbrevet skickades 

ut till respondenterna och författaren förklarade återigen kortfattat vid intervjutillfället vad 

syftet med studien var, att intervjun skulle spelas in på mobiltelefonen, vad som händer med 

materialet och hur det sparades samt att det var frivilligt att avbryta deltagandet när som 

helst. Samtyckeskravet innebär att författaren ska få samtycke från deltagarna till studien 

och att de även ska få veta vilka villkor det är för att kunna delta i studien (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Konfidentialitetskravet innebär att information från respondenterna måste förvaras och 

skrivas på ett sätt så att ingen obehörig individ kan ta del av det eller på något sätt veta vem 



   

som har sagt vad (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet har beaktats under hela processen genom  

att respondenterna inte nämnts med namn och inte heller i den ordningsföljd de 

intervjuades. Ljudfiler sparades på lösenordskyddade enheter från början och flyttades över 

till en externhårddisk som inte kunde öppnas upp av andra än författaren. Nyttjandekravet 

säger att de uppgifter som samlats in under datainsamlingen inte får användas till något 

annat än den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet kommer att 

uppfyllas när studien är godkänd för publikation, då raderas alla uppgifter som ligger till 

grund för resultatet. 

5 RESULTAT 

Resultatet belyser det som framkom under intervjuerna och kan kopplas till syftet och 

frågeställningarna. Resultatets tre huvudkategorier blev vårdpersonalens upplevelse av sin 

arbetsmiljö, vårdpersonalens upplevelser om hur arbetsmiljön kan påverka den psykiska 

hälsan och vårdpersonalens egna idéer hur deras egen arbetsmiljö kan förbättras. 

Respondenterna är numrerade med IP1 till IP6 för att svaren ska kunna hållas konfidentiella. 

5.1 Vårdpersonalens upplevelse av sin arbetsmiljö 

Underkategorierna som mynnande ut i den här huvudkategorin var; kommunikation, 

stöttande chef, stödjande arbetsgrupp och en god arbetsmiljö förutsätter god bemanning. 

Under intervjuerna fick respondenterna svara på hur de upplever sin arbetsmiljö både på ett 

positivt och negativt sätt. Att arbetsgrupperna ska kunna kommunicera med varandra var en 

viktig aspekt i arbetsmiljön. Arbetsgrupperna kan i de flesta fall kommunicera med varandra 

och diskuterar inte om eller bakom ryggen på varandra. De försöker lösa sina interna 

diskussioner och konflikter tillsammans och väljer inte att gå till chefen som ett första steg i 

interna konflikter. 

”Men arbetsklimatet. Ja… Bara våran grupp, det är bra, vi är duktiga och om det händer något 

så brukar vi prata... Om det händer en situation så pratar man med den personen direkt, vi 

löser saker och springer inte direkt till chefen.” (IP6) 

”Absolut, absolut… För jag, vi brukar samtala med varandra, vi kollegor som jobbar, eller 

chefen hela tiden… Så det, så fort det är något så går jag ner och pratar med chefen, eller vi i 

gruppen så det blir förbättring.. Men just nu tror jag i alla fall att det inte finns några problem 

på min avdelning i alla fall, för vi kommunicerar och pratar med varandra, att vi alla ska göra 

på samma sätt och vi har samma mål att det ska fungera, inte en och en får som dom vill utan 

vi kommer överens tillsammans.” (IP4) 

Ingen av respondenterna upplever ett hinder i att prata med chefen vid behov. Målet är att 

alla inom personalstyrkan ska komma överens tillsammans. Att det är inte bara är en eller ett 



   

fåtal i personalen som kommer till tals vid en lösning på ett problem. Respondenterna 

upplever att de kan säga sin åsikt och att det är viktig faktor för en fungerande arbetsmiljö. 

Det är inte alltid ett önskemål från medarbetarna blir genomfört, men det finns ändock 

acceptans och förståelse emellan medarbetare och chef. Stödet hos chefen upplevs som 

positivt, chefen hjälper till i verksamheten i den mån det upplevs finnas ett behov av det. 

Chefen är undersköterska i grunden och kan därmed förstå omsorgsarbetet, det är något som 

upplevs som en trygghet hos medarbetarna. 

”Alltså, jag tycker att jag kan säga min åsikt och sen kanske det inte blir som jag tycker men jag 

kan lyfta min åsikt, det tycker jag och sen så hur det blir gehör på ett eller annat sätt, men jo 

det måste jag säga…” (IP5) 

”Jo det, men jo.. [……] är perfekt, hon lyssnar, hon är med, hon hjälper till ibland.. Det kan 

vara så att det är rörigt och då kan vi ringa och fråga om hon kan hjälpa till så gör hon det om 

hon kan, hon är också undersköterska och har börjat på golvet.. Hon förstår hela kedjan, så 

hon kommer och likadant med samordnare.. Så det är perfekt, det funkar bra med samordnare 

och chefen, och med oss också.. Som exempel vi kan inte ringa in någon nu när jag sitter här så 

en av dom kom upp..” (IP4) 

För de medarbetare som inte arbetat så länge inom verksamheten ger chefen ett stöttande 

och förstående intryck om medarbetare skulle behöva hjälp eller stöttning på något sätt. 

Upplevelsen att chefen är förstående för medarbetarnas situation samt löser det som de 

upplever som problem är en gemensam syn för de flesta respondenterna. 

Att bemanningen påverkar arbetsmiljön är upplevelser som framkom under intervjuerna. 

Det bör finnas tillräckligt med personal och helst utbildad personal i verksamheten. Att de 

som jobbar tillsammans ska vara sammansvetsade på ett bra sätt ansågs vara en betydelsefull 

aspekt för en fungerande arbetsmiljö. Många av respondenterna anser att en tillräcklig 

bemanning är en grundförutsättning för en god arbetsmiljö. Det anses också vara en viktig 

del att det bemannas för behovet som är och inte det behov som upplevs ifrån cheferna.  

”Nu har ju inte jag jobbat här, började [….] så jag har liksom inte varit in någon, i direkt behov 

av något stöd. Men nu upplever ju jag att chefen vi har här är bra och lyssnande och stöttande 

och peppande sådär så jag, jag har en positiv inställning till henne om jag skulle behöva.” (IP5) 

”Ja det viktigaste är ju det då, ja det viktigaste.. Alltså det är ju det här både med att man, det 

finns personal, utbildad personal och att det finns utrymme, att det finns ett sammansvetsat 

arbetslag” (IP5) 

Att tillsammans stödja varandra inom arbetsgruppen är också betydelsefullt för arbetsmiljön. 

Att hjälpas åt inom gruppen men att även kunna ta hjälp från andra arbetsgrupper vid behov. 

Flertalet anställda på det aktuella boendet har arbetat tillsammans i många år och upplever 

att dem kan få en annorlunda stöttning av varandra än av chefen när behovet av stöd 

uppstår.  

”Från min närmaste chef är det väl mest samtalsstöd, ehm, men kollegor, eller vissa kollegor 

som man har jobbat med längre har man ju en viss relation till, så där kan vi ju stötta varandra 

på andra sätt.. Ehm, det är ju en mer vänskaplig stöttning eller vad man ska säga..” (IP3) 



   

Respondenterna upplever att det finns förutsättningar att kunna bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete inom kommunen och de kommunala boendena. Förutsättningar finns från 

undersköterskor till verksamhetschef. Flertalet respondenter anser däremot att fler chefer 

inom vård- och omsorg behöver få en ökad förståelse samt vara mer pålästa om innebörden 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

”Jag, vi har ju, […..] har ju en, ett samverkansavtal med kommunal och flera andra fackförbund, 

vilket gör att vi har en arbetsordning med systematiskt arbetsmiljöarbete.. Det är ofta vi som 

arbetsplatsombud, skyddsombud som får gå in och undervisa våra enhetschefer och plocka 

fram, eeeeh, dagordning för dom möten vi ska gå på och så. Det är lite tråkigt.. Vi har någonting 

som heter ENsam systematiskt arbetsmiljöarbete på enhetsnivå, vi har VERKsam på 

verksamhetsnivå då, VÅRDsam ja det inbegriper ju hela och sen [hör ej] upp i hela 

ledningssytemen i […..]” (IP1) 

5.2 Vårdpersonalens upplevelser om hur arbetsmiljön kan påverkar den 

psykiska hälsan 

Underkategorierna till den här frågeställningen var: det som är viktigt för arbetsmiljön, 

bristfällig bemanning, förändrat schema, vad som påverkar den psykiska hälsan och god 

arbetsmiljö. 

Föreliggande studie är inriktad på hur den psykiska hälsan kan påverka den psykosociala 

arbetsmiljön. Respondenterna fick under intervjuerna svara på vad det egentligen är på 

arbetsplatsen som påverkar den psykiska hälsan. Hur de ansåg att det påverkar deras egen 

hälsa samt vilka faktorer som anses som viktiga för den psykosociala arbetsmiljön. 

Att schema, kollegor och chefen var faktorer som påverkar den psykiska hälsan på en 

arbetsplats var ett väldigt tydligt svar hos respondenterna. Även tillräcklig bemanning och att 

schemat fungerar för alla är faktorer som genomsyrar hela studien, de allra flesta 

respondenterna gav eniga svar om att kollegor och chefen är positiva för arbetsmiljön och 

påverkar den psykiska hälsa och känslan för arbetet på ett bra sätt. 

Det mest negativa som framkom flertalet gånger under intervjuerna var bemanning. 

Upplevelsen hos flertalet av respondenterna är att det kan vara påfrestande på flera sätt att 

arbeta med individer med demenssjukdom då flera kan vara utåtagerande och aggressiva. 

Det kan tära på den psykiska hälsan och hjärnan kan kännas tom hos vårdpersonalen, är det 

flera boenden som är utåtagerande samtidigt eller oroliga på något sätt så är upplevelsen att 

grundbemanningen inte är tillräcklig. 

”Det är väl faktiskt bemanning och kollegor och chef.. Nej schema tänkte jag säga, dom 3 

sakerna.. Och chef också naturligtvis, så det är 4 punkter då egentligen..” (IP2) 

”Negativa, det är ju då om man går kort bemanning och vi har en eller flera som är väldigt 

utåtagerande.. För då är man ju helt slut när man går hem alltså, då är man helt tom där 

uppe.” (IP2) 



   

Respondenterna upplever att det tar tid när det kommer till arbete med demenssjuka 

individer, det finns ingen grund att stå på eller rutiner som fungerar för alla då sjukdomen 

ter sig olika hos olika individer. Respondenterna betonar att det behövs fler personer som 

arbetar då tiden inte räcker till utan att personalen får stressa igenom moment i 

omvårdnaden. En åsikt yttrades också om att även om det är en utökad bemanning, så är 

bemanningen är bristfällig i relation till det vårdbehov som finns. Det kan bemannas för att 

det är oroligt eller aggressivt på avdelningen men det hjälper inte till att upprätthålla 

värdegrunden i kommunen som är att alla boenden har rätt att komma ut en gång om dagen. 

Trots ökad bemanning kan det vara svårt eller omöjligt att personal lämnar avdelningen för 

att gå ut med andra boenden. 

”Ja, det är väl för det första att vi ska vara flera människor, för det är ju de, alltså fler personer. 

Att man har mera tid och just med demens som vi jobbar med, krävs det väldigt mycket tid.” 

(IP5) 

Schema är också ett svar som framkom under alla teman i intervjuguiden, schemat är en 

aspekt som är betydelsefull för hur respondenterna upplever sin hälsa. Att det fortfarande 

efter flera år av diskussioner finns delade turer och arbete varannan helg på schemat är för de 

flesta obegripligt. Det är en sak som skulle kunna genomföras med högre bemanning och 

borde genomförts för längesen säger respondenterna. En delad tur innebär att arbeta under 

morgonen, ha lediga timmar under eftermiddagen och sen gå tillbaka för att arbeta ett 

kvällspass. Den form av arbete är något som påverkar hälsan negativt enligt respondenterna.  

Respondenterna berättar att de ofta efter en delad tur har en dagstur på schemat. Det gör att 

kroppen och hjärnan inte riktig hinner återhämta sig på ett bra sätt och medför en känsla av 

trötthet. Förändringen som genomförts med schemat hade inte gått åt det bättre utan bara 

blivit sämre enligt fler respondenter. Att arbeta en långtur mitt i veckan och arbeta flera 

timmar än under en normal delad tur påverkar den psykiska hälsan på ett negativt sätt. Det 

här arbetspasset är både längre tidsmässigt och innebär en rast på tre timmar på en dag. 

”Ja det blir.. Vi börjar 7-21, vi har rast vid 9 och sen mellan 14-16, förut hade vi delade turer på 

helgen men dom här turerna kan komma mitt i veckan.. Så neej, det känns inte bra.. Förut så 

jobbade man delad tur 7-21 men då körde man till 12 och därefter var man ledig i 3 timmar, 

men nu när man ändrat lite så.. Neeej..” (IP4) 

5.3 Vårdpersonalens egna idéer om hur arbetsmiljön kan förbättras 

Underkategorierna i den här delen av resultatet var: högre bemanning, annorlunda schema 

och utökad friskvård. 

Respondenterna fick under intervjuerna svara på frågan vad de själva tyckte kunde förbättra 

deras arbetsmiljö. Att själva kunna styra mer när extrapersonal behövs var en av faktorerna 

som berörde förbättringsområden. Många tankar om vikarier framkom också under 

intervjuerna. 



   

Det finns en önskan hos respondenterna att själva kunna bemanna utefter verksamhetens 

behov utan att bli ifrågasatta och att de som kommer och jobbar vid behov ska ha erfarenhet 

från omsorgsarbete eller ha vårdutbildning. Upplevelsen är att mycket ansvar i annat fall blir 

lagt på ordinarie personal trots utökad bemanning. 

”Ehm, jaaa.. Det skulle nog vara att vi inte har så stränga tyglar när det kommer till 

bemanning..” (IP3) 

”Ja, man ska inte anställa eller fixa vikarier som inte har någon utbildning, eller dom som inte 

har någon erfarenhet..” (IP6) 

”Lite med schemat, vi har fått nytt schema och där blir det lite tight.. Vi ska prova det nu.. Det 

blir en del långpass, vi har rast men om vi ska jämföra med det schemat vi hade så var det 

bättre.” (IP4) 

”Det blir mycket som går åt på natten, det är så att vi har ett trapphus, där skulle man kunna 

öppna dörrarna, […..], för då skulle man kunna koppla ihop A och B för dom här dörrarna går 

också att öppna emellan. Om man öppnar dom dörrarna och öppnar dom dörrarna så då 

skulle ju 1 person kunna sköta A och B och öppnar man mellan C och D och ser till så det blir 

säkert så ingen kan ramla ner för trapporna så skulle det gå åt 1 personal där och så kunde 

man ha en springare emellan.” (IP1) 

När intervjuerna genomfördes hade schemat inom verksamheten nyss blivit omgjort och det 

är inte alla respondenter som tycker att det blivit bättre. Trots förändrade tider fattas det 

personal under vissa tider på dagarna, det leder till att arbetsuppgifter eller aktiviteter med 

de boende inte kan genomföras. 

Schemat inom verksamheten upplevs trots förändringen som gammalmodigt då de delade 

turerna ännu finns kvar. Upplevelsen är att delade turer och att arbeta så mycket som 

varannan helg kan skrämma bort kompetent personal som annars skulle kunnat tänka sig att 

arbeta inom vården. Ett av citaten nedan är en idé hur verksamheten skulle kunna 

strukturera upp bemanningen på arbetsplatsen utan att behöva anställa fler. Upplevelsen hos 

respondenterna är att verksamheten är i behov av högre bemanning dagtid samt kvällstid. 

Idén går ut på att verksamheten skulle kunna ta över personal från nattpassen till dagtid. 

Genom att skapa en öppnare verksamhet skulle det enligt förslag inte behövas lika mycket 

resurser under natten. 

Friskvård är en stor del av svaren av respondenterna som ett förbättringsområde för vad som 

skulle kunna göra arbetsmiljön mer positiv. Upplevelsen hos respondenterna är att 

friskvården var bättre förr och har försämrats på senare år. 

En idé från flertalet respondenter var att friskvårdsbidraget borde få utökade områden. 

Upplevelsen var att det var bättre förr med friskvården, förut fanns det mer i den aktuella 

kommunen som anställda kunde utnyttja inom träning utan kostnad. Att idag bara ha 1000 

kronor och endast kunna använda bidraget inom förutbestämda kategorier begränsar 

friskvårdsutbudet och gör det sämre enligt respondenterna. 

”Ja folk har ju pratat lite om det här, jag köper ju 10-kort på gymmet då som sagt var och sen 

tyvärr har vi ju inget badhus nu som fungerar heller.. Och det är väl många då som, till 

exempel jag vet kollegor på andra ställen som tycker om att ut och springa som skulle vilja 



   

kunna köpa ett par springskor för dom pengarna, men det får man ju inte utan det är bara för 

aktiviteter man får använda dom, att dom också skulle kunna användas för utrustningshjälp 

för olika sporter.” (IP2) 

”Dom hade olika då som ledare till exempel, vi kunde gå på spinning och det var en ledare från 

kommunen som hade hyrt in sig i ett gym och lite sånt och vi fick gå på många ställen är i stan 

gratis. Och från det då till att ha gått till 1000 kronor om året.” (IP2) 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Diskussion om metodval 

Syftet med studien att undersöka hur vårdpersonal inom demensvård upplever arbetsmiljön 

och dess eventuella påverkan på personalens psykiska hälsa, samt om vårdpersonalen har 

förslag på hur deras arbetsmiljö kan förbättras. Studien har genomförts med en kvalitativ 

metod. Meningen med studien var att få en djupare förståelse för hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs och kan förändras på det specifika boende. Att använda en kvantitativ 

metod var uteslutet då det inte hade besvarat studiens syfte eller frågeställningar. Kvantitativ 

metod är mer användbar för att mäta samband mellan olika variabler så som orsak och 

verkan, kvalitativ metod hade kunnat nå fler individer, en större population än vad en 

kvalitativ studie med ett fåtal respondenter gör (Patel & Davidsson, 2019). I den här studien 

var syftet att få en inblick i en annars låst verksamhet, hur den här verksamheten upplevdes 

av medarbetarna och författaren har därför inget behov av att kunna generalisera resultatet 

på en större grupp. Om syftet varit att undersöka ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö 

och ohälsa hos medarbetare exempelvis hade däremot kvantitativ metod varit att föredra. 

6.1.2 Diskussion om valet av respondenter 

Urvalet av respondenter skedde genom ett målstyrt urval. Enbart de respondenter som 

passade in på kriterierna fick delta i studien. Respondenterna valdes ut strategiskt efter sina 

kunskaper i ämnet som studien belyser (Bryman, 2018). Inga hinder ansågs finnas i att de 

som tackade ja till att medverka i studien skulle ha kunskaper som innefattades i kriterierna 

då studien skedde på ett särskilt boende för individer med demenssjukdom. Vårdpersonalen 

som arbetar där hade den erfarenheten som krävdes och förståelse för hur arbetsmiljön kan 

te sig på ett boende för demenssjuka individer. Urvalet slutade i fem individer som hade 

liknande erfarenheter men ändock arbetat inom olika vårdområden tidigare och kunde 

belysa studien med olika erfarenheter om ämnet. Respondenterna hade inte heller samma 



   

antal år inom vårdyrket och var inte i samma ålder vilket gav spridda och i en del fall olika 

svar.  

Antalet respondenter kan anses vara lågt, men på grund av tidsbristen som uppstod i och 

med Corona pandemin hade det inte varit möjligt att genomföra en studie med ett större 

antal deltagare och fler intervjuer. Det blev ändå en spridning på svaren i studien som 

besvarade studiens syfte och frågeställningar. De sista tre intervjuerna genomfördes på en 

fredag och följande måndag blev boendet belagt med totalt besöksförbud för utomstående i 

den aktuella kommunen. 

Den första kontakten med respondenterna skedde via verksamhetschef och enhetschef som 

bistod med hjälp att skicka ut missivbrev samt boka intervjuer och därmed kan det 

diskuteras huruvida deltagarna egentligen ville delta i studien. Det var ingenting som 

märktes under intervjuerna och inte heller innan intervjun började då det återigen 

förklarades att det var helt frivilligt att avbryta deltagandet när som helst under intervjun. 

Under intervjuerna framkom inte heller enbart positiva svar från respondenterna och därav 

tolkas svaren på intervjufrågorna som troligen sanningsenliga.  

Då författaren inte vet om några fler ur personalen svarade ja till en intervju eller om någon 

svarade nej på mailet så är det svårt att säga hur resultatet hade kunnat bli med fler 

intervjuer eller andra respondenter. 

Precis som Elwér et al. (2014) belyser i sin studie anses vårdyrket ännu vara ett 

kvinnodominerande yrke år 2020, så det var inte oväntat att urvalet blev fem kvinnor och en 

man. Intervjusvaren på frågorna skilde sig åt i intervjun med den manliga deltagaren och 

intervjuerna med de kvinnliga deltagarna, därav hade resultatet troligtvis blivit annorlunda 

om enbart män hade intervjuats eller om könsfördelningen hade varit jämnare. 

6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer som Bryman (2018) ändå 

beskriver som en bra metod för att kunna få bredare svar eftersom följdfrågor på svar kan 

ställas. Till hjälp för författaren konstruerades en intervjuguide med olika teman för att 

underlätta intervjuerna då intervjuaren inte har någon tidigare erfarenhet. Intervjuguiden 

upplevdes bra att ha som underlag och frågorna och de teman som fanns med verkade lätta 

att förstå. Innan den första riktiga intervjun genomfördes en pilotintervju samma dag, den 

vart kort tidsmässigt och där kom tanken hos författaren att följdfrågor vid korta svar skulle 

behövas vid de riktiga intervjuerna. På grund av tidsbristen som uppstod i och med Corona 

pandemin hann inte intervjuguiden revideras utan författaren fick försöka ställa följdfrågor 

för mer utförliga svar. 

Intervjuerna varade mellan 15-22 minuter och varade därmed inte den tänkta tiden som var 

ungefär 30 minuter. Trots att intervjuerna inte tidsmässigt blev som tanken var från början 

så fanns det ändå tillräckligt med material för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar samt att kunna sammanställa ett resultat. Det kan ses som en svaghet att 

intervjuerna inte höll det som rekommenderas tidsmässigt i Bryman (2018). Det är möjligt 



   

att resultatet blivit mer fylligt och annorlunda om tidsåtgången blivit längre och om 

intervjuguiden hade kunnat revideras med öppnare frågor. 

Alla sex intervjuer skedde på arbetsplatsen under deltagarnas arbetstid men intervjuerna 

skedde i ett enskilt rum som var bokat för ändamålet. Intervjuaren och respondenten var 

ensamma med stängd dörr och utan insyn för att ingen utanför skulle kunna höra vad som 

blev sagt. Det kändes inför intervjuerna viktigt för författaren att utestänga syn och ljud för 

att i största mån kunna skapa en trygghetskänsla hos respondenterna trots att det var deras 

arbetsplats. Att det blev enskilda intervjuer och inte någon annan intervjuform var för att få 

enskilda åsikter från respondenterna eftersom arbetsmiljö och psykisk hälsa är ett ämne som 

det kan finnas skilda och känsliga åsikter om. Ingen av deltagarna upplevdes stressad eller 

nervös så det kan tolkas som att rummet kändes som en trygg plats att utföra intervjuerna på. 

Det kan under andra intervjuformer som innefattar mer än en respondent i taget finnas risk 

för grupptryck. I den här studien var målet att få skilda upplevelser och tankar om ämnet 

utan påverkan ifrån andra samtidigt (Kvale & Brinkmann, 2014). Om intervjuerna skett i 

större grupper är det möjligt att det funnits en risk för att resultatet påverkats och enbart 

blivit positiva svar om arbetsmiljön framkommit eller att svar om vad psykisk ohälsa innebär 

för enskilda respondenter hade uteblivit, det hade kunnat ses som en svaghet i studiens 

resultat. Nu bör resultatet istället ses som en styrka att respondenterna vågade framföra sina 

upplevelser och åsikter inom ämnet. 

6.1.4 Diskussion om data och analys 

Den data som samlades in genom inspelningar vid intervjuerna skulle sen transkriberas, 

alltså brytas ner i textform (Bryman, 2018). Transkriberingarna skedde veckan efter 

intervjuerna och risken finns att något har glömts bort, så som minspel eller ironiskt tonläge 

som framkom tydligt under intervjuerna men inte fångades på inspelningarna.  

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts så de meningsbärande enheter som plockats ut 

är helt ordagranna efter det som sagts. I och med att analysen är textnära så är inga 

tolkningar gjorda och därmed är det inte så stor risk att materialet har tolkats fel i analysen 

(Graneheim & Lundman, 2004). Däremot så är inte verkligheten något som tolkas på samma 

sätt av olika individer så viss tolkning kan ändå ha blivit gjord som kanske inte riktigt 

stämmer överens med det som står i materialet. Studien har genomförts utan större 

förkunskaper samt förberedelser om intervjusituationer samt innehållsanalys, hur det bör 

genomföras innan och under processen. Hela processen har varit ett lärande från början till 

slutet, därav har frågeställningarna använts som ett stöd för författaren i innehållsanalysen.  

En kvalitativ studie utförs ofta inom ett ämne som forskaren redan finner intressant och har 

lite förförståelse för (Graneheim och Lundman, 2004). Även i det här fallet har det varit så då 

författaren själv arbetat inom demensvården ett antal år och har synpunkter på arbetsmiljö 

och hur den kan påverka den psykiska hälsan både negativt och positivt. En förförståelse var 

och är att arbetet inom demensvården kan kännas tungt om inte delaktighet upplevs samt att 

minskad kontroll över arbetsuppgifter eller situationer kan medföra känslor av negativitet. 

Därav kan tolkningar ha blivit gjorda som mer negativt än svaren kanske var menade som 



   

och det kan ses som en svaghet. Genom att fokus lagts på det som ordagrant blivit sagt under 

intervjuerna har risken för feltolkningar ändå minskat. 

6.2 Kvalitetsdiskussion  

6.2.1 Diskussion om kvalitetskriterierna  

Det inspelade materialet från intervjuerna har transkriberats noga och ordagrant för att inget 

som sagts under intervjuerna ska missas eller misstolkas och användas på fel sätt i resultatet. 

Följdfrågor har ställts under intervjuerna samt att frågor förklarats på ett annat sätt ifall 

respondenten inte riktigt förstått vad frågan innebar i enighet med det Bryman (2018) 

beskriver, det gör att pålitligheten i studien stärks. Intervjuguiden bestod av öppna frågor 

och inga frågor som kan inkräkta på respondentens integritet har ställts. Svaren bestod av 

både positiva och negativa utlåtanden och det kan tolkas som att svaren är trovärdiga. 

Däremot är frågorna styrda till ett bestämt ämne och svaren samt resultatet kunde möjligtvis 

ha blivit annorlunda om frågorna inte ställts i en bestämd form utan ställts på ett mer öppet 

sätt och det kan ses som en svaghet i studiens resultat. 

När det gäller överförbarheten i studien stärks den genom att analysprocessen är beskriven 

på ett utförligt sätt, vilka steg analysen gått igenom för att kunna sluta i ett resultat 

(Granheim & Lundman, 2004). Föreliggande studie har enbart sex respondenter så det är 

tveksamt att resultatet går att överföra helt på en liknande studie som genomförs i en annan 

kommun samt har fler respondenter även om ämnet och val av boende skulle vara liknande. 

Däremot är det möjligt att om en liknande studie genomförs på ett liknande demensboende 

med samma antal boenden och personal samt i samma kommun skulle resultatet kunna bli 

liknande. I och med att den aktuella kommunen har samma vision och värdegrund på alla 

sina boenden som bedrivs i kommunalregi så där är det troligt att den psykosociala 

arbetsmiljön är och uppfattas på liknande sätt som i resultatet i den här studien. Resultatet 

skulle därmed kunna ses som giltigt även för andra boenden i den aktuella kommunen vilket 

kan bedömas som en styrka och nytta för framtida studier. 

Pålitligheten i studien kan uppnås genom att missivbrevet och intervjuguiden finns bifogat 

som bilaga A och B, det är de två dokument som ligger till grund för att studien kunde 

genomföras. Därav kan resultatet utläsas via intervjuguiden och läsare kan se att resultatet 

hör ihop med frågorna. Analysprocessen är beskriven och material som utskrifter av 

transkribering och utskrifter på hela matriser finns sparat tills studien är godkänd. Utskrifter 

av transkribering samt matriserna som ligger till grund för resultatet har bedömts av 

handledaren och kan bedömas på nytt av examinator vid behov, vilket kan ses som en 

genomgående styrka i studien att det inte enbart är bedömt av författaren. 

Sista kriteriet för god kvalité i studien är möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). 

Författaren har försökt uppnå kriteriet genom att koppla en teori till ämnet och använda 

litteratur för att inte lägga någon egen värdering eller tolkning i resultatet. I och med 

författarens förförståelse för ämnet kan det naturligtvis ha skett ändå. Då författaren inte 



   

själv arbetat på boendet så fanns inga förutfattade meningar om arbetsmiljön på det aktuella 

boendet även om viss förförståelse kunde finnas sen tidigare och därmed genomsyra 

tolkningen, vilket kan vara en svaghet i resultatet. 

6.3 Etikdiskussion 

6.3.1 Diskussion om de etiska principerna för kvalitativa studier 

Sedan studiens början har fyra huvudkategorier inom etik för kvalitativa studier beaktas för 

respondenternas och beaktat forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet uppfylldes då respondenterna via missivbrevet blivit informerade om 

studiens syfte, genomförande samt konfidentialitetskravet och frivillig deltagande. 

Samtyckeskravet uppfylldes vid bokade intervjutider och vid intervjutillfället återupprepades 

de etiska riktlinjerna som bland annat frivilligheten att delta samt möjligheten att kunna 

avbryta deltagandet när som helst. Det förklarades också muntligt vad 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebar. 

Det kan diskuteras om konfidentialiteten för respondenterna då missivbrevet mailats till 

berörd verksamhetschef i kommunen och vidare till enhetschef för det särskilda boendet. 

Enhetschefen har sedan mailat vidare till vårdpersonalen för att se ifall någon av dem ville 

ställa upp på en intervju. Tiderna för intervjuerna bokades hos enhetschefen samt att 

intervjuerna skedde på arbetsplatsen under arbetstid. Intervjuerna skedde på arbetsplatsen 

och under arbetstid så vet annan personal på boendet och respondenternas respektive 

avdelning att dem blivit intervjuade, det kan ses som en svaghet i studien.  

Ytterligare en faktor som går att diskutera angående konfidentialiteten eller ha en åsikt om är 

författarens personliga koppling in till verksamheten. Dock kan det anses vara en styrka att 

ha en väg in i en verksamhet som annars är låst för allmänheten gällande hur den fungerar 

och upplevs av vårdpersonalen. Då författaren inte träffat respondenterna tidigare eller 

arbetat på boendet eller i den aktuella kommunen så bör det inte ses som en svaghet i 

studien. 

I övrigt är ämnet psykisk hälsa svårt att skriva om, det är ofta personligt även om det handlar 

om hur individen mår på arbetet. Intentionen var att lyfta både positiva och negativa 

upplevelser, men ett fåtal diskussioner om psykisk ohälsa kom upp under intervjuerna. Det 

har lösts genom att inte tas med ordagrant i resultat delen eller i matriserna i analysen. Det 

fanns material som svarade på frågeställningarna utan att behöva ta med upplevelser som 

kan ses som personliga. Vårdpersonalen som ställt upp på intervjuerna har blivit skyddade av 

konfidentialitetskravet i och med att ingen personlig information som kan vara känd av 

andra har tagits med. Att välja bort vissa delar kan ses som en svaghet i resultatet då inte 

väsentliga delar om hur viktigt det är med en god psykosocial arbetsmiljö kommer med. Det 

var dock ett nödvändigt och medvetet val för att skydda respondenternas identitet.  



   

Hanteringen av materialet har skett helt i enighet med konfidentialitetskravet. Ingen av 

respondenterna har nämnts vid namn och IP1 kan ha blivit markerad som exempel IP4. 

Genom det kan ingen som läser citat i studien veta att den som var inne för intervju först eller 

sist har sagt något av de som står, vilket kan ses som en styrka. Namnet på kommunen där 

intervjuerna skett samt namnet på det särskilda boendet har utelämnats helt i studien för att 

ingen utomstående ska kunna veta eller förstå var studien genomfördes.  

Materialet som ligger som grund för resultatet i studien har enbart använts till 

analysprocessen och resultatet för den här studien och uppfyller nyttjandekravet precis som 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver och är därmed etiskt försvarbart. 

6.4 Resultatdiskussion 

6.4.1 Diskussion om vårdpersonalens upplevelse av sin arbetsmiljö 

Syftet med studien var att undersöka hur personalen upplever att arbetsmiljön kan påverka 

den psykiska hälsan specifikt inom demensvården så kändes deras upplevelse av sin egen 

arbetsmiljö viktigt att få med. Flertalet av respondenterna tyckte sig uppleva att det fanns 

stöd att få ifrån kollegor och chefen är positivt och kan kopplas till krav, kontroll- och 

stödmodellen där stöd ifrån chefer och även kollegor har stor betydelse för hur en individ 

upplever sitt arbete och arbetsplats (Theorell, 2003). Upplevelsen hos vårdpersonalen var att 

chefen hjälpte till där det gick, stöttade vid behövande samtal och hade förståelse för att 

frustration inför arbetet kunde förekomma, vilket kan öka välbefinnandet hos medarbetarna 

samt frammana en positiv känsla inom den psykosociala arbetsmiljön. Genom ett bredare 

folkhälsoperspektiv på arbetsplatsen, en vilja uppnå en mer jämlik hälsa och luta sig på de 

teorier och den forskning som redan existerar kan en förbättrad hälsa uppnås hos 

medarbetarna. 

Det negativa som framkom i den här delen av resultatet berörde bemanning och schema. 

Bemanning kan kopplas till krav och kontroll i modellen genom att det krävs mer av 

personalen än vad dem klarar av samt att de inte själva har kontrollen över bemanningen. 

Schema kan kopplas till kontroll, det ligger utanför personalens kontroll i arbetsuppgifterna 

eftersom inte personalen styr eller lägger schemat själva. Schemat kan bli omgjort helt eller 

så kan arbetstider under veckorna förändras för att passa verksamheten. Det som personalen 

inte känner att de klarar av och tappar kontrollen över kan kopplas till risk för stress och 

psykisk ohälsa (Theorell, 2003). Ifall personalen får känslan av att förlora kontrollen 

kommer risken för ohälsa att höjas inom verksamheten.  

Under en intervju framkom det också att det finns olika dokument och system för att kunna 

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Det finns engagerade 

skyddsombud och arbetsplatsombud med en stor kompetens inom området, men där var 

upplevelsen hos deltagarna en känsla av maktlöshet då det inte verkar vara en prioriterad 

fråga för ledningen. Arbetsmiljöverket (2015) påpekar vikten av god kommunikation och 

delaktighet genom arbetsmiljöarbete vilket skulle behövas för att uppfylla det som krav, 



   

kontroll- stödmodellen står för. Därigenom skulle det kunna skapas en bättre förståelse 

bland all personal inom arbetsmiljöområdet möjligtvis kunna få ämnet mer integrerat i det 

vardagliga arbetet.  

Genom öka delaktigheten hos personalen skulle den psykosociala arbetsmiljön möjligtvis bli 

mer positiv. Känslan av maktlöshet hos respondenterna inför arbetsmiljöarbetet skulle 

kunna minska genom att stärka arbetsrelationerna mellan chefer och medarbetare och 

därmed minska risken för ohälsa (Schön-Pettersson et al. 2018). Genom att aktivt minska 

riskerna för ohälsa ökar chanserna till en fungerande psykosocial arbetsmiljö avsevärt. 

6.4.2 Diskussion om vårdpersonalens upplevelser hur arbetsmiljön kan påverka den 

psykiska hälsan 

Ett område i resultatet handlar om vad personalen ansåg att det fanns för faktorer som kan 

påverka den psykiska hälsan vare sig det är positivt eller negativt. Precis som i tidigare 

resultat så var kollegor och chef en stor del, det var positivt att de flesta var helt eniga om att 

deras kollegor och chef frammanade en positiva känslor för arbetet och arbetsplatsen. 

Känslan av att stödet finns kan minska risken för ohälsa både fysisk och psykisk. Som 

Theorell (2003) påtalar i sin modell så kan ett ökat stöd göra det lättare på arbetet trots höga 

krav och låg kontroll. Deltagarna upplever att det ibland kan vara påfrestande att arbeta med 

individer med demenssjukdom då det förekommer känslor av oro och aggressivitet hos de 

boende så finns inte kontrollen över arbetet och det upplevs ofta som att personalen är 

underbemannade. Även om bemanningen ökar för stunden finns det risk för att vikarier som 

inte är vana vid arbetet tas in som förstärkning och då läggs för mycket ansvar och krav på 

den ordinarie personalen, det kan däremot öka risken för ohälsa (Theorell, 2003). Vid ökat 

stöd och ökad delaktighet kan den psykosociala arbetsmiljön förändras till det bättre, men 

negativa förändringar kan däremot leda till en ökad psykisk ohälsa (Lohela et al. 2009). 

Schemat hade förändrats men inte till det bättre var svar som framkom från olika 

respondenter under intervjuerna. Det fanns en åsikt hos respondenterna att om en 

förändring ska ske bör det bli till det bättre. Som Arbetsmiljöverket (2015) beskriver är 

delaktighet främjande för hälsa och genom att främja hälsa på något sätt kan en bättre hälsa 

uppnås hos personalen och sjukfrånvaro kan minska drastiskt (Ljungblad et al. 2014). Stöd 

från chefen tillsammans med delaktighet som skulle kunna öka känslan av kontroll över 

arbetssituationen, genom att som medarbetare får vara delaktig i beslut som rör arbetet. 

Ökad delaktighet behövs eftersom vårdpersonal inom äldrevården har hög sjukfrånvaro 

jämfört med andra verksamheter i offentlig sektor. Om inte ett arbete för mer delaktighet 

tillkommer finns risken för att personalen blir utmattad. Utmattningskänslor är vanligt bland 

de individer som känner att kraven är för höga och kontrollen för låg inom arbetet (Jonge et 

al. 1999).  

Den aktuella kommunen i studien finns med i Arbetsmiljöverkets rapport från 2020 och har 

granskats, genom rapportens resultat bör cheferna för det särskilda boendet ha tagit till sig 

att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och det organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöarbetet. I och med att de två faktorerna om arbetsmiljön kom upp under 

intervjuerna så kan det läsas mellan raderna att det inte är något som verkar fungera på 



   

boendet och att det är en stor del av det som påverkar medarbetarna. Genom att inte 

integrera medarbetarna i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet så kan känslan av 

kontroll över sitt arbete samt kontroll över välbefinnandet på arbetsplatsen minska precis 

som Theorell (2003) beskriver det i sin modellbeskrivning.  

Det finns kompetenser hos personalen på boendet och en vilja till samarbete och att tänka 

nytt för att förändra arbetsmiljön till det bättre. En förbättring i arbetsmiljön kan genomföras 

via samarbete, ledarskap, delaktighet och kommunikation. Om dessa fyra faktorer som 

Arbetsmiljöverket (2015) räknar upp tas i beaktning bör känslorna runt den psykosociala 

arbetsmiljön förändras hos medarbetare och bli mer positiva.  

6.4.3 Diskussion om vårdpersonalens egna idéer hur deras arbetsmiljö kan 

förbättras 

Precis som i de tidigare beskrivna resultaten fanns det känslor och idéer runt bemanningen 

och schemat. En idé var att öppna upp boendet mer mellan avdelningarna för att på det sättet 

kunna frigöra personal från nattpassen till dagtid, se över var behovet är störst och hur det 

fungerar att frigöra resurser. Upplevelsen hos de tillfrågade medarbetarna var att nattarbetet 

tar mycket personalresurser i anspråk som skulle kunna arbeta på dagtid istället där det 

anses att behovet är större. Då ingen som arbetar natt har intervjuats går det inte att sia om 

hur eller om det skulle fungera. Vid en större förändring inom verksamheten skulle alla 

behöva komma till tals, även nattarbetare.  

Det oväntade som framkom i resultatet var att en förändring av friskvården ansågs vara en 

förbättringsmöjlighet. De flesta respondenterna var överens om att friskvård är något som 

verkligen behövs för att personal ska få en chans att hålla sig friska. Idéer om att utöka 

användningsområdena för friskvårdsbidraget framfördes, i dagsläget är det bestämt vad 

friskvårdsbidraget ska användas till och inom vilka områden. Genom att skapa 

självbestämmande faktorer inom friskvården kan känslan av kontroll öka och känslan av 

delaktighet utökas (Theorell, 2003; Schön-Persson et al. 2018). Alla individer vill inte eller är 

bekväma med att gå på gym, gruppträningar eller massage. Ett av förslagen från 

respondenterna var att friskvårdsbidraget skulle kunna användas för utrustning till olika 

sportaktiviteter som till exempel löpning.  

Det finns möjligtvis ett flertal individer som finner mer frid och nöje i sin träning av att vara 

ute och gå eller löpträna. I och med att friskvårdsbidraget används på fritiden och inte under 

arbetstid idag kan det kopplas till det som Mackenzie et al. (2013) beskriver i resultatet i sin 

studie, att det främjar hälsan om det finns en balans mellan livet hemma och arbetet. Om 

friskvårdsbidraget skulle kunna användas för utrustning skulle det kunna främja en utökad 

aktiv fritid hos flertalet individer. 



   

7 SLUTSATSER 

Avsikten med studien var att undersöka hur vårdpersonal inom demensvård upplever 

arbetsmiljön och dess eventuella påverkan på personalens psykiska hälsa, samt om 

vårdpersonalen har förslag på hur deras arbetsmiljö kan förbättras. 

Vårdpersonalen på det aktuella boendet upplever bland annat att de har låg kontroll men 

höga krav på sig. Stöd ifrån varandra samt chef på boendet upplevs som positivt även om det 

finns förbättringsmöjligheter för framtiden genom att involvera vårdpersonalen mer i 

arbetsmiljöarbetet. 

Vårdpersonalens upplevelse är att arbetsmiljön i hög grad kan påverka den psykiska hälsan 

både positivt och negativt. Mycket som framkom under intervjuerna berörde schemat samt 

bemanning. En nuvarande låg bemanning som vårdpersonalen inte själva kan påverka är en 

av faktorerna som påverkar den psykiska hälsan negativt.  

Ett förbättringsförslag som framkom under intervjuerna om hur arbetsmiljön kan förbättras 

var att utöka användningsområden för friskvårdsbidraget som i dagsläget är på 1000 kronor 

per person som är anställda i kommunen. Ett exempel på utökat användningsområde var att 

kunna använda friskvårdsbidraget till sport eller fritidsutrustning. 

7.1 Framtida forskning och praktiskt användning  

Forskningen inom psykosocial arbetsmiljö är bred och det är ett flertal faktorer i ämnet som 

forskas om men ändå inte fångar upp samband mellan avgörande faktorer som kan främja 

hälsan. Önskvärt är en mer samstämmig forskning som kan påvisa en slutsats om vilka 

faktorer som generellt är viktigast för den större populationen. Genom det skulle fler 

psykosociala arbetsmiljöproblem kunna få en lösning. Att implementera forskning som är 

specifik för vård- och omsorg som redan finns och påvisar att delaktighet stärker 

arbetsklimatet kan vara en idé. Det skulle kunna främja de anställdas hälsa och minska 

riskerna för ohälsa genom att stärka arbetsrelationerna på ett positivt sätt. 

Resultatet i studien skulle kunna användas för framtida arbete med delaktighet, 

kommunikation och samarbete på det aktuella boendet. Ett samarbete från undersköterskor, 

sjuksköterskor, samordnare, enhetschefer till verksamhetschef. Ett samband emellan krav 

och kontroll över individens eget arbete kan främja hälsan hos de anställda. Stöddelen i 

modellen uppfylls redan på alla nivåer enligt resultatet i föreliggande studie. Att hålla 

workshops i mindre grupper inom arbetsplatsen är också en idé så att alla medarbetare får 

känna sig delaktiga. Vid arbetsplatsträffar i stora grupper finns risken att det är ett fåtal som 

får höras mest. En genomgång om vad som egentligen anses påverka arbetsmiljön ur ett 

medarbetarperspektiv och hur det kan påverka vårdpersonalen är en viktig del i fortsatt 

arbete. 
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BILAGA A; MISSIVBREV 

 

Hej! 
 
Jag heter Stephanie Anegrund och läser sista terminen på Folkhälsoprogrammet på 
Mälardalens högskola i Västerås. Nu i sista terminen ska jag skriva ett examensarbete baserat 
på en empirisk studie. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön påverkar den 
psykiska hälsan bland anställda inom demensvården. 
 
Nu frågar jag dig om du vill medverka i studien. Jag har för avsikt att intervjua sex personer 
som arbetar inom demensvården. Intervjuerna är planerade att genomföras under vecka 11-
12. Intervjuerna kommer att spelas in i ljudform via en mobil för att skrivas ner i textform 
och sen kunna analyseras. Tanken är att intervjun kommer att pågå i ca 30 minuter och vi 
kommer tillsammans överens om tid och plats för att genomföra intervjun. Det är självklart 
helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 
 
Den information som framkommer under intervjun kommer enbart användas i syfte för 
studien och behandlas med största försiktighet och förbli konfidentiell. Inga utomstående 
eller obehörig person kommer att få ta del av dina personuppgifter eller information som kan 
avslöja vem du är. När examensarbetet har blivit examinerat och godkänt kommer all data så 
som transkriberingar och inspelningar att raderas helt. Examensarbetet kommer också 
publiceras i databasen DiVA som tillhandahålls via högskolebiblioteket vid Mälardalens 
högskola. Resultaten som framkommer i examensarbetet kan ligga till grund för förbättringar 
av arbetsmiljön inom demensvården. 
 
 
Med vänlig hälsning, 

Stephanie Anegrund 

 

Kontaktuppgifter 

Mail Sfg17004@student.mdh.se 

Mobil 0702098754 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE  

 

Intervjuguide 

 

Informera respondenterna 

• Kortfattat igen förklara syftet med studien 
• Berätta återigen vad det innebär att all information hålls konfidentiell 
• Försäkra om att studien är helt frivillig och att respondenten har rätt att avbryta 

intervjutillfället när som helst om så önskas 
 

Bakgrundsinformation 

• Kan du beskriva vad det innebär att arbeta inom demensvården? 
• Hur länge har du arbetat inom demensvården? 
• Hur kommer det sig att du valde att arbeta med människor med demenssjukdom? 

 

Arbetsmiljö 

• Vad innebär ordet arbetsmiljö för dig? Tänker du mest på den fysiska eller psykiska 
arbetsmiljön när du hör det ordet? 

• Hur skulle du beskriva begreppen psykisk och fysisk arbetsmiljö? 
• Kan du beskriva psykisk hälsa, får dig att må bra på en arbetsplats? 
• Hur upplever du att arbetsmiljöarbete är integrerat i det vardagliga arbetet? 

 

Krav, kontroll och stöd inom arbetet 

• Hur upplever du kraven på arbetsplatsen, exempel arbetsuppgifter och arbetstiden att 
utföra dem? 

• Upplever du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation? 
• Upplever du att du är delaktig i hur arbetet kan se ut under en vanlig dag? 
• I vilken utsträckning upplever du att du vid behov kan få stöd ifrån din närmsta chef 

och kollegor? Vilken typ av stöd? 
• Hur anser du att arbetsklimatet på arbetsplatsen är? 
• Hur upplever du att ni i arbetsgruppen hanterar om problem inom arbetet uppstår, 

exempel tidsbrist, otillräcklig bemanning? 
• Upplever du att chefen är delaktig vid lösningar på problem som kan uppstå? 
• Kan du beskriva hur arbetsmiljön påverkat din psykiska hälsa? Positivt eller negativt? 

 

Förbättringsområden inom arbetsmiljön 

• Vad anser du är viktigast för arbetsmiljön? 
• Vad skulle du ändra på allmänt om du kunde för att förbättra arbetsmiljön? 

 

Avslutande 

• Har du något du skulle vilja tillägga och/eller förtydliga i det vi nyss pratat om? 
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