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Skäl till personalomsättning  

Varför vill personal lämna eller stanna i äldreomsorgen? 
 

Anna Sandqvist & Robin Solem 

 

 

Organisatoriska, ekonomiska och individuella faktorer har betydelse för 

huruvida omsorgspersonalen har intentioner till att lämna sin arbetsplats 

eller faktiskt sluta på arbetsplatsen. Syftet med studien var att finna faktorer 

som påverkar omsorgspersonal att stanna eller lämna sin arbetsplats, samt 

hur vårdyrket inom äldreomsorgen kan göras mer attraktivt. Sexton kvinnor 

inom äldreomsorgen i Mellansverige intervjuades. Systematiska jämförelser 

mellan dem som hade för avsikt att stanna och dem som hade för avsikt att 

sluta på sin arbetsplats utfördes, även en eftersökning av faktorer som kunde 

göra yrket mer attraktivt genomfördes. Faktorer som att utvecklas var 

avgörande för de som hade för avsikt att lämna och kollegorna samt ett 

omväxlande arbete var viktigt för de som hade för avsikt att stanna. Medias 

negativa skildring av äldreomsorgen samt lönen rapporterades påverka 

vårdyrkets attraktionskraft. Framtida undersökningar bör fokusera på hur 

media påverkar möjligheten att attrahera ny personal inom vårdyrken.  

 

Keywords: turnover, turnover intentions, elderly care, homecare 

 

 

Inledning 
 

Efterfrågan på undersköterskor inom vård och omsorg kommer att öka betydande under de 

kommande tio åren, orsaken är den allt äldre befolkningen samt en stor pensionsavgång bland 

undersköterskor (Arbetsförmedlingen, 2013). Vidare visar SCB:s Trender och prognoser för 

2014 att det kan förekomma en brist på 160 000 undersköterskor år 2035 och att detta beror på 

att den nuvarande utbildningsdimensioneringen inte kommer att räcka till (Statistiska 

centralbyrån, 2014; Arbetsmiljöverket, 2014). Studier har visat att det finns en stor brist på 

personal inom vårdyrket, inte bara i Sverige, och det verkar som att detta under lång tid 

framöver kommer fortsätta vara ett problem, delvis med anledning av pensionsavgångar och 

delvis på grund av ett sjunkande intresse från den yngre delen av befolkningen att söka sig till 

dessa yrken (Janiszewski Goodin, 2003; Fochsen, Sjögren, Josephson & Lagerström, 2005). 

Stranz (2013) avhandling som omfattade 1300 anställda inom äldrevården i Sverige och 

Danmark visade att två femtedelar av dessa någon gång under det senaste året funderat på att 

sluta på sin arbetsplats. Orsaken till att vilja sluta var att arbetet är psykiskt och fysiskt 

ansträngande som i sin tur påverkar individens egen hälsa. 

 De övergripande faktorer som visats påverka personalomsättning och därmed anledningar 

att lämna sitt arbete inom vården är organisatoriska (exempelvis stress, ledarskap och 

autonomi), individuella (exempelvis hemmiljö, ålder och utbildningsnivå) samt ekonomiska 

faktorer (Hayes et al. 2006). 

 Denna studie avser att genom vårdpersonalens subjektiva tankar, upplevelser och 

erfarenheter inom äldreomsorgen finna faktorer som påverkar personalomsättningen. 

Forskningen kring området är begränsad men väsentlig för att kunna möta framtidens 

problematik och möta det behov av arbetskraft som stundar. Vad krävs för att göra vårdyrket 
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inom äldrevården mer attraktivt? Vad påverkar omsorgspersonals val att stanna eller lämna sin 

arbetsplats? 

 

 

Personalomsättning 
 

Personalomsättning kan definieras som takten en organisation tillskansar sig eller förlorar 

anställda, detta kan ske genom att anställda lämnar organisationen eller byter tjänst inom 

organisationen. En hög omsättning av personal betyder att de anställda i genomsnitt har en 

kortare varaktighet i sin tjänst än de med låg omsättning av personal (Currie & Hill, 2012). 

En del studier undersöker orsaker till faktisk personalomsättning (turnover) (exempelvis 

Cotton & Tuttle 1986; Gray & Phillips, 1994; Currie & Hill, 2012) medan andra tittat på 

anledningen till att anställda funderar på att sluta på sin arbetsplats (turnover intentions) 

(exempelvis Hom, Robertson & Ellis, 2008; Gray & Muramatsu, 2013; Gardulf et al., 2005).  

 Mobley (1977) tog fram en modell med syftet att åskådliggöra anledningen till 

personalomsättning, modellen blev senare vidareutvecklad av Mobley, Griffeth, Hand och 

Meglino (1979) och har som avsikt att beskriva den beslutsprocess som den anställda går 

igenom innan individen fattar beslutet att stanna på sin arbetsplats eller söka sig vidare. 

Modellen postulerar att det finns ett komplext samband mellan bland annat organisatoriska 

faktorer, individuella egenskaper hos den anställda, marknadens förväntningar, individuella 

värderingar som kan påverka motivet att sluta, arbetstillfredsställelse och att detta i slutändan 

påverkar omsättningen av personal. Senare empiriska studier visar att låg 

arbetstillfredsställelse och ett missnöje med arbetsförhållandena på arbetsplatsen bidrar till 

ökad personalomsättning (Sjöberg & Sverke, 2000). Vidare identifierade Sellgren, Kajermo, 

Ekvall och Tomson (2009) undersökning fyra faktorer som kan påverka varför anställda inom 

vården lämnar sin arbetsplats, dessa var (1) verklig motivation att utföra sitt arbete för att det 

renderar i glädje eller upplevs som meningsfullt, (2) arbetsbelastning, (3) storlek på 

arbetsgruppen samt (4) ledarskapet. Griffeth, Hom och Gaertner (2000) fann i sin meta-analys 

att de faktorer som i tidigare studier bedömts som huvudorsaker till faktisk personalomsättning 

fortfarande var gällande, bland dessa fanns arbetstillfredsställelse, organisatoriskt ansvar, 

jobbsökande och jämförande av andra alternativ. 

 Hög personalomsättning korrelerar ofta med en stabil ekonomi, låg arbetslöshet och 

förekommer ofta i lågavlönade arbeten där bland annat dålig kommunikation, hög 

centralisering, fasta rutiner och monotont arbete är påverkande faktorer (Mobley, refererad i 

Knight & Leimer, 2010). Vidare visar Hom, Robertson och Ellis (2008) studie att det är 

vanligare att kvinnor slutar på sina arbeten än män. 

 

 

Personalomsättning inom vård och omsorg 
 

I och med den demografiska situationen med stigande antal äldre står bland annat Sverige inför 

en prövning när det kommer till rekrytering och utbildning av omsorgspersonal (Hasselhorn et 

al. 2008). Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige men omsorgen minskar och skillnaderna 

är stora mellan kommunerna när det kommer till resursutvecklingen (Socialstyrelsen, 2015). 

 I tidigare studier där skäl till personalomsättningen bland omsorgspersonal har undersökts, 

visade Hayes et al. (2006) att det finns tre huvudsakliga anledningar till att personalen slutar 

eller att de har funderingar kring att lämna sitt arbete, dessa faktorer är organisatoriska, 

individuella och ekonomiska. Bland de organisatoriska faktorerna fanns orsaker som hög 

arbetsbelastning (Hayes et al. 2006; Duvall & Andrews, 2010), låg autonomi (Hayes et al. 

2006; Clausen & Borg, 2010; Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011), dåligt 
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ledarskap (Hayes et al. 2006; Donoghue & Castle, 2009; Clausen & Borg, 2010; Duvall & 

Andrews, 2010; Adriaenssens et al. 2011), låg känsla av arbetstillfredsställelse (Hayes et al. 

2006; Parry, 2008), vara utsatt för mobbing (Hogh, Hoel & Caneiro, 2011), lågt engagemang i 

organisationen (Parry, 2008; Clausen & Borg, 2010), låg känsla av meningsfullhet i arbetet 

(Hayes et al. 2006; Clausen & Borg, 2010), hög stress (Hayes et al. 2006; Duvall & Andrews, 

2010; Hogh et al. 2011) och utbrändhet (Leiter & Maslach, 2009). Enligt Hayes et al. (2006) 

utgörs de individuella skälen till att sluta på sin arbetsplats av omständigheter som högre ålder, 

antal år i tjänst samt utbildningsgrad, till de ekonomiska faktorerna hör exempelvis missnöje 

över låg lön (Hayes et al. 2006).  

 Clausen, Tufte och Borg (2014) studie baserades på personal inom äldrevård som har sagt 

upp sig eller gått i pension, målet var att undersöka vilka förändringar i arbetet som bidrar till 

att personal kan tänka sig att stanna kvar. De huvudsakliga orsakerna till varför den yngre 

omsorgspersonalen slutade inom äldreomsorgen var på grund av en negativ arbetsmiljö och 

den äldre personalen uppgav att en lång anställning inom äldreomsorgen slet på hälsan och var 

den primära orsaken till varför de slutade (Clausen et al. 2014). 

 Clausen et al. (2014) fann betydelsefulla faktorer i arbetet med äldre som uppskattades av 

både den yngre och äldre personalen, förutom bättre lön. Att kunna möta vårdtagarnas behov, 

få möjlighet att tillämpa sin yrkesskicklighet samt att kunna utveckla denna och vårda de 

positiva sociala relationer på arbetet sågs som ytterst värdefullt av personalen. De menar på att 

chefer inom äldreomsorgen kan reducera omsättningen av personal genom att se och ge 

utrymme till de anställda att arbeta med det som de finner mest betydelsefullt i sitt arbete 

(Clausen et al. 2014). Resultaten av studien visade att det fanns skillnader i varför personal 

sade upp sig och gick i pension men båda grupperna hade överensstämmande skäl till vilka 

förändringar i arbetet som hade lett till funderingar på att faktiskt stanna kvar på arbetet 

(Clausen et al. 2014). 

 

 

Organisatoriska faktorer 
 

Den psykosociala arbetsmiljön har utvecklats till att idag innefatta möjligheter till ökad 

personlig utveckling, ökad yrkesskicklighet samt högre krav (Pejtersen & Kristensen, 2009). 

Att organisationer bör vara engagerade i sina anställda i dagens arbetsliv påvisas av dessa 

kännetecken, genom engagemang har organisationer mycket att vinna, framförallt finns 

faktorer som ökad trivsel (Harris & Cameron, 2005), ökad prestation på arbetet (Meyer, 

Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002) samt minskade långtidssjukskrivningar hos 

arbetstagarna bland dessa vinster (Clausen, Christensen & Borg, 2010). Engagemang från 

organisationens sida påverkar inte bara individernas välmående utan har visat sig även påverka 

hur vi hanterar dagens stressiga arbetsmiljö (Glazer & Kruse, 2008; Clausen et al. 2010). 

 

 Stress. Stressnivån hos många vårdgivare inom äldreomsorgen är hög (Juthberg, Eriksson, 

Norberg & Sundin, 2008). Att det förekom skillnader i upplevd stress bland vårdgivare inom 

äldreomsorg fann Engström, Skytt och Nilsson (2011), studiens resultat visade att vårdbiträden 

upplevde en högre arbetsbelastning, sömnsvårigheter, fler stressymptom samt sämre 

kompetens än vårdpersonal med utbildning. Gustafsson och Szebehely (2001) undersökning 

visade att en stor oro bland vårdpersonal förekom i samband med omorganiseringar då fast 

anställd personal oroade sig över att deras arbetssituation skulle förändras helt. 

 

 Ledarskap. Donoghue och Castle (2009) undersökning inom hemtjänst pekar på att 

ledarskapsstilen är förknippad med personalomsättningen, ledare som inte inkluderar 

medarbetarna i sitt ledarskap har högre personalomsättning än de ledare som inbegriper och 



 4 

agerar på medarbetarnas insatser och åsikter, detta oberoende hur den ekonomiska samt 

organisatoriska situationen ser ut. Enligt Elwér, Aléx och Hammarström (2010) studie var 

relationen till kollegorna samt chefen en central komponent för god hälsa, var relationen bra 

bidrog denna till en gruppkänsla som hjälpte gruppen att tackla hög arbetsbelastning samt 

problem som uppstod. 

 

 Kvalitet och autonomi. Den största delen av personalen i kommunernas vård och omsorg i 

Sverige idag består av anställda med en gymnasial vård- och omsorgsutbildning och en mindre 

del av personalen har eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2015). 

Hasson och Arnetz (2008) studie visade att hemtjänstpersonal inom den svenska 

äldreomsorgen upplever att deras kunskaper är otillräckliga inom flera områden jämfört med 

vårdpersonal inom äldreboende och enligt Eriksen (2003) är det sociala stödet inom 

äldreomsorgen lägre än hos andra vårdgivare. 

 I flera studier framkommer att vårdgivarnas kontakt med de äldre är betydelsefull och viktig 

(Elwér et al. 2010; Gustafsson & Szebehely, 2001) detta gjorde att vårdgivarna upplevde att de 

utförde något bra för andra och det bidrog till att arbetet kändes meningsfullt (Elwér et al. 

2010). Vårdgivarna uppgav att en positiv atmosfär på arbetet gav dem energi att utföra sitt 

arbete väl och göra det lilla extra för de boende samt att kunna ge de boende den omsorg och 

hjälp de behövde, att kunna tillgodose boendens behov var förknippad med yrkesstolthet 

(Elwér et al. 2010). 

 Astvik (2003) fann i sina studier att inflytande kunde både ses som en resurs som gav 

handlingsutrymme i mötena med omsorgstagarna men även som ett krav att ta ansvar för sina 

beslut, i ett svårt och komplext arbete. Astvik visade vidare att en hög grad av inflytande och 

handlingsutrymme är nödvändigt för att omsorgspersonalen ska kunna tillgodose individuella 

behov, men att omsorgsgivare också behöver olika typer av stöd så som handledning, 

samarbete och tid för reflektion för att kunna bära detta ansvar. Enligt Astvik och Aronsson 

(2000) var en arbetsorganisatorisk modell som bäst balanserade bra kvalitet i omsorg samt bra 

arbetsvillkor den som kombinerar generalisering i arbetsuppgifter för att åstadkomma 

helhetssyn i mötet med vårdtagarna och specialisering till olika klientgrupper för att personalen 

ska ha möjlighet att fördjupa sina kunskaper om klienternas behov. Detta indikerar att det är 

svårast att arbeta inom hemtjänsten eftersom där är personalen ofta generalister i både 

arbetsuppgifter och klientgrupp (Astvik & Aronsson, 2000). 

 

 Arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse är en faktor som påverkar 

personalomsättningen bland vårdpersonal (Parasuraman, 1989) och Tourangeau, Cranley, 

Laschinger och Pachis (2010) menar att skapande av arbetstillfredsställelse direkt och indirekt 

kan motverka frivillig uppsägning. Enligt Shields och Ward (2001) är arbetsklimatet och 

chansen att ha inflytande över sin arbetstid viktigt för arbetstillfredsställelsen. Vidare menar 

de att arbetstillfredsställelse är det i särklass mest betydelsefulla för att förutse om en person 

har intentioner på att sluta på arbetsplatsen. 

 Det har utförts relativt lite forskning när det kommer till studier som tittar på relationen 

mellan arbetstillfredsställelse och personalomsättning bland undersköterskor och vårdbiträden, 

vilket även Castle et al. (2007) påpekar. Humphris och Turner (1989) fann genom sin 

undersökning att omlokalisering påverkade arbetstillfredsställelsen och att detta bidrog till hög 

personalomsättningen. Moyle, Skinner, Rowe och Gork (2003) rapporterade att 

arbetstillfredsställelse var relaterat till möjlighet att vara flexibel, arbeta i grupp samt 

hängivelsen att erbjuda en så bra vård som möjligt. I motsats till tidigare nämnda 

omständigheter var missnöje kopplat till exempelvis att behöva arbeta med otränad personal, 

sköta arbetssysslor som dokumentation och bemanning samt att behöva vara tillgänglig för 

övertid. Vidare visade Castle, Engberg, Anderson och Men (2007) undersökning att hög 
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arbetstillfredsställelse hos undersköterskor och vårdbiträden sammanföll med låga intentioner 

att lämna sin arbetsplats. De utformade och modifierade även en modell för att åskådliggöra 

relationen mellan personalomsättning, intentionen att lämna sin arbetsplats och 

arbetsegenskaper som inbegrep arbetstillfredsställelse (se Castle et al. 2007). Risken för 

frivillig uppsägning från arbetstagarens sida ökar när arbetsbördan är stor och detta påverkar i 

sin tur arbetstillfredsställelse och anspänning i arbetet (Hemingway & Smith, 1999; Strachota, 

Normandin, O´Brien, Clary & Krukow. 2003). En studie (Astvik & Aronsson, refererad i 

Astvik, 2003) visade att det som vårdbiträden såg som positivt i sitt arbete var känslan av att 

kunna hjälpa andra människor men detta rymde även en negativ aspekt som kom av känslan 

av att inte räcka till. Vårdgivaren kunde alltså bli både motiverad och stressad i sitt möte med 

vårdtagaren vilket enligt Astvik (2003) kunde leda till antingen arbetstillfredsställelse eller 

ohälsa. 

 

 Egenmakt (empowerment). Forskningen skiljer på psykologisk egenmakt (empowerment) 

och strukturell egenmakt, där den senare beskrivs som den struktur som omger den anställde 

och skapar förutsättningar för känslan av att ha makt över sin egen situation (exempelvis 

tillgången till stöd, information, resurser, och utvecklingsmöjligheter) och har bland annat 

undersökts av Laschinger, Almost och Tuer-Hodes, (2003).  

 Psykologisk egenmakt är ett begrepp som Spreitzer (1995) definierat, hon beskriver det som 

en vårdgivares subjektiva känslor om sin specifika arbetsroll. Hon redogör att begreppet 

innefattar fyra olika komponenter, (1) Mening, vikten av ett mål eller syfte med arbetet 

värderad i relationen till sina egna ideal och normer, (2) kompetens, self-efficacy, att ha en tro 

på sin egen förmåga att kunna utföra sina arbetsuppgifter med kvalité, (3) självbestämmande, 

self-determination, att ha en känsla av kontroll och autonomi så att individen därmed känner 

inflytande över arbetsmetoder och processer samt (4) påverkan, i vilken grad individen kan 

påverka det strategiska, administrativa och operationella i sitt arbete. Det har även visat sig att 

psykologisk egenmakt är nära relaterat till arbetstillfredsställelse (Engström, Wadensten, 

Häggström, 2010; Tourangeau, Cranley, Laschinger & Pachis, 2010). 

 

 

Individuella och ekonomiska faktorer 
 

Det finns ett samband mellan personalomsättning och ålder, på så sätt att benägenheten att sluta 

på sitt arbete inom vården minskar med åldern (Parasuraman, 1989; Gray & Phillips, 1994). 

Gray och Phillips (1994) har också funnit att risken att en person slutar är högst under första 

och andra året som anställd för att sedan ebba ut.  

 Studier har visat att lönen inte har särskilt stor inverkan på personalomsättningen (Mobley 

et al. 1979; Borda & Norman, 1997). Shields och Ward (2001) kom exempelvis fram till att 

möjligheten till befordran och utveckling hade större påverkan på beslutet att sluta eller stanna 

på sitt arbete än lönen. Dock finns de studier som visar motsatsen, Hayes et al. (2006) menar 

exempelvis att låg lön påverkar en individs val att sluta eller vara kvar i sin anställning. En 

annan faktor som kan inverka på en individs beslut att stanna på sin arbetsplats eller söka sig 

vidare är utbildningsnivå, en individ med högre utbildning söker oftare efter en chans till 

avancemang och särskilt om dessa utsikter upplevs som begränsade på den aktuella 

arbetsplatsen (Yin & Yang, 2002).  

 En undersökning av Josephson, Lindberg, Voss, Alfredsson och Vingård (2008) utförd på 

svenska sjuksköterskor och undersköterskor visade att omständigheter som höga krav och 

förväntningar, missnöje med schemat, fysiska ansträngande arbetsuppgifter och konflikter var 

bidragande individuella faktorer som ökar risken för uppsägning samt sjukfrånvaro. Vidare 

påverkar personliga omständigheter som hem och familj, ålder, värderingar och etiska 
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ståndpunkter samt karriärmöjligheter personalomsättningen och detta oberoende av land. 

Exempelvis är kvinnor med småbarn oftare frånvarande från arbetet, yngre individer har ofta 

lägre arbetstillfredsställelse än äldre samt att utbildnings och utvecklingsmöjligheter ses som 

viktiga komponenter för tillfredställelse i arbetet (Currie & Hill, 2012).  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Det finns en stor brist på personal inom vårdyrken redan idag, detta kan medföra svårigheter 

till att tillsätta personal även i framtiden, vilket med Sveriges allt äldre befolkning kommer att 

bli ett problem. Hög personalomsättning förekommer oftare på arbeten som är lågavlönade, 

monotona och har hög centralisering. Det har visat sig finnas ett komplext samband mellan 

olika faktorer vid anställdas beslutprocess som leder till valet att lämna eller stanna på sin 

arbetsplats, exempelvis organisatoriska eller individuella orsaker. Studier visar att orsaker till 

att personal inom vårdyrken lämnar sitt arbete är många. Till de negativa faktorerna hör låg 

lön, stress och ett arbete som är både psykiskt och fysiskt tungt, faktorer som har positiv 

inverkan så som gott ledarskap där medarbetarna involveras av chefen och blir lyssnade på 

samt autonomi är några av orsakerna som påverkar besluten att stanna eller lämna sin 

arbetsplats. Arbetstillfredsställelse är en återkommande faktor som påverkar 

personalomsättningen bland vårdpersonal. Forskning har visat att arbetstillfredsställelsen kan 

ge en föraning om anställdas tankar på att sluta. Hög arbetstillfredsställelse korrelerar ofta med 

låg personalomsättning samt har visat sig vara kopplad till möjligheten att ge bra vård, chansen 

att vara flexibel och arbeta i grupp. När det kommer till egenmakt så handlar detta om anställdas 

känsla av makt och kontroll över sin egen situation. 

 Syftet med denna studie var att undersöka hur omsorgspersonal upplever sin arbetssituation 

och genom deras tankar, upplevelser samt erfarenheter hitta faktorer som får dem att stanna 

eller lämna sin arbetsplats, samt hur vårdyrket inom äldreomsorgen kan göras mer attraktivt. 

Dessa faktorer bör uppmärksammas och förändras för att göra vårdyrket mer lockande samt på 

detta sätt förbättra yrkets status och attrahera nuvarande och ny personal. Studien syfte kan 

konkretiseras med följande frågeställningar:  

 

1. Vilka faktorer påverkar omsorgspersonals val att stanna eller lämna sin arbetsplats? 

2. Vad krävs för att göra vårdyrket inom äldrevården mer attraktivt?  

 

 

Metod 
 

 

Urval och deltagare  
 

Deltagarna valdes efter kriterierna att dem arbetade inom äldrevården antingen som 

undersköterska eller vårdbiträde utan att inneha en ledande ställning. Deltagarna kom att bestå 

av sexton individer som arbetar inom äldreomsorgen i två olika kommuner i Mellansverige, 

åtta av deltagarna arbetade inom hemtjänst och åtta på äldreboende. Hemtjänsten tillhör den 

svenska välfärden och innebär bistånd i form av personlig omvårdnad och service i hemmet 

och är avsedd för individer som inte själva kan tillgodose sina behov. Hemtjänstinsatserna 

genomförs i kommunal eller privat regi och syftet är att bistå individen med stödinsatser i 

vardagen och vid behov under dygnets alla timmar, detta för att möjliggöra för individen att bo 

kvar i sitt egna hem. Det äldreboende som intervjupersonerna arbetade på var ett 

korttidsboende vilket innebär att vårdtagarna bor växelvis på boendet och hemma, för att den 
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anhöriga skall få avlastning. Detta medför att vårdtagarna på ett korttidsboende har varierande 

diagnoser och åldrar. 

 Deltagarna skiljer sig åt gällande bakgrund och utbildning, fjorton var undersköterskor och 

två vårdbiträden. Samtliga deltagare var kvinnor med olika etniskt bakgrund, majoriteten var 

dock av svensk härkomst och åldern varierade mellan 25 till 64 år. Av de sexton deltagarna 

hade sex personer arbetat 1-3 år inom yrket, en deltagare 4-10 och nio personer 10 år eller 

längre. 

 

 

Material 
 

Data samlades in genom sexton individuella intervjuer. Intervjuerna utfördes med stöd av en 

semistrukturerad intervjuguide bestående av sjutton övergripande frågor som kompletterades 

med följdfrågor anpassade till deltagarnas svar. Detta för att komplettera och få så uttömmande 

beskrivningar som möjligt. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att sedan gå över 

till frågor om bland annat olika aspekter av deltagarnas syn på deras framtid och 

arbetssituation. Frågorna i intervjuguiden utformades och konstruerades utefter tidigare teorier 

som visat sig påverka personalomsättning inom äldreomsorgen. Frågorna som berörde 

frågeställningarna var exempelvis ”Vad har du för tankar om framtiden? Har du tänkt stanna 

kvar eller lämna din arbetsplats?”, ”Vad skulle behöva ändras för att du skulle stanna kvar på 

din arbetsplats?” alternativt ”Vad är det som gör att du vill vara kvar på din arbetsplats?”, ”Vad 

tänker du generellt är viktigt att förändra för att minska personalomsättning inom äldrevården?” 

och ”Hur gör man arbetet mer attraktivt?” inspirerades bland annat av Clausen et al. (2014) 

och Hayes et al. (2006). Det halvstrukturerade intervjuförfarandet gjorde det även möjligt för 

deltagarna att, utifrån deras perspektiv, fritt berätta vad de ansåg viktigt.  

 Varje intervju varade cirka tjugo minuter och spelades in med diktafon samt mobiltelefon. 

Första delen av intervjuerna som innehöll bakgrundsfrågor transkriberades i punktform och 

den andra delen transkriberades ordagrant, dock togs pauser i intervjuerna bort som inte 

befanns relevanta för sammanhanget. Det utskrivna materialet omfattade totalt cirka 63 sidor 

text. 

 

 

Procedur 
 

För att finna lämpliga deltagare i enlighet med studiens syfte och efter de kriterier som 

fastställts kontaktades ansvariga chefer på sammanlagt tio olika hemtjänster samt äldreboenden 

per mail och telefon. Dessa fick då en förfrågan om intresse och möjlighet att delta i studien 

tillsammans med nödvändig information som skickades per mail. De som svarade åtog sig att 

vidarebefordra informationen och fråga de anställda om det fanns intresse att delta och därmed 

bli intervjuade. Två av cheferna tackade ja och vidarebefordrade informationen om studien till 

samtliga i personalen. Önskemålet var att få intervjua åtta individer på respektive arbetsplats. 

Genom kontakt med respektive chef bokades intervjutillfällen med de individer som anmält 

sig som frivilliga. Deltagarna fick initialt information om studiens syfte och tillvägagångssätt 

genom sin chef, denna information repeterades även inför samtliga individer innan varje 

enskild intervju. Informationen bestod av upplysningar om studiens syfte, att det var frivilligt 

att delta, deras rätt att avsluta intervjun eller avstå att svara på frågor, att intervjumaterialet 

behandlas konfidentiellt utan uppgifter om deltagares identitet. Vidare informerades deltagarna 

om att intervjumaterialet endast kom att användas för detta uppsatsarbete, att resultaten inte 

kommer att presenteras på ett sådant sätt att en viss person eller arbetsplats kan igenkännas och 

att vi och vår handledare är de enda som har tillgång till intervjumaterialet samt att detta 
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material kommer att förstöras efter det att uppsatsen är examinerad och godkänd. Deltagarna 

blev vid intervjutillfällena tillfrågade hur de ställde sig till ljudinspelning och samtliga gav sitt 

samtycke. Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser. Tider för intervjuerna 

bestämdes i samråd mellan chef och anställd som sedan vidarebefordrades till intervjuledarna. 

Innan intervjuerna avslutades säkerställde intervjuledarna att varje deltagare mådde bra och 

hade den information som behövdes vid eventuella frågor. Ingen ersättning erhölls deltagarna. 

 

 

Databearbetning 

 
En tematisk deduktiv analys användes i studien, därmed hade teorier och teman förutbestämts 

innan intervjuerna genomfördes (Langemar 2008). De inspelade intervjuerna transkriberades 

till text som sedan lästes igenom för att få en helhetsbild av vad deltagarna berättat. 

Undersökarna behandlade materialet oberoende av varandra samt jämförde slutsatserna med 

varandra. Det visade sig att båda undersökarna utifrån materialet nått ungefär samma 

konklusioner. En systematisk jämförelse mellan dem som hade för avsikt att stanna och dem 

som hade för avsikt att sluta på sin arbetsplats utfördes, även en eftersökning av faktorer som 

kunde yrket mer attraktivt utfördes. Varje intervju lästes igenom flera gånger, därefter 

markerades de meningsbärande enheter och citat som ansågs relevanta för studiens 

frågeställningar och strukturerades upp efter tre överordnade analytiska frågor, dessa var Skäl 

att stanna på arbetsplatsen?, Skäl att lämna arbetsplatsen? samt Vad kan göra arbetet mer 

attraktivt? De analytiska frågorna delades därefter in i underteman som färgkodades, dessa 

underteman var stress, ledarskap, autonomi, kvalitet, arbetstillfredsställelse och egenmakt (se 

Tabell 1). Därefter sammanfattades varje individs berättelse utefter undertemana. Genom detta 

förfarande framkom de faktorer som var betydelsefulla för avsikten att stanna respektive sluta 

på arbetsplatsen samt faktorer för vad som kunde göra yrket attraktivt. En jämförelse på 

gruppnivå mellan avsikt att stanna och avsikt att sluta genomfördes för att tydliggöra eventuella 

skillnader. Jämförelsen utfördes genom att söka efter skillnader samt likheter mellan dessa två 

grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.  

Analytiska frågor samt underteman. 

Analytiska frågor: Underteman: 
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Skäl att stanna på arbetsplatsen? Stress 

Ledarskap 

Autonomi 

Kvalitet 

Arbetstillfredsställelse 

Egenmakt 

Skäl att lämna arbetsplatsen? Stress 

Ledarskap 

Autonomi 

Kvalitet 

Arbetstillfredsställelse 

Egenmakt 

Vad kan göra arbetet mer attraktivt? Stress 

Kvalitet och autonomi 

Arbetstillfredsställelse 

Egenmakt 

Övrigt 

 

 

Resultat 
 

 

Resultatdelen består av fyra delar. Första delen presenterar de faktorer som deltagarna har 

beskrivit som avgörande skäl för att stanna, andra delen presenterar skäl att lämna sin 

arbetsplats. Detta för att besvara studiens första frågeställning: Vad påverkar 

omsorgspersonals val att stanna eller lämna sin arbetsplats? Den tredje delen av resultatet 

beskriver vad deltagarna tror skulle kunna göra deras yrke mer attraktivt. Här presenteras olika 

faktorer som besvarar studiens andra frågeställning: Vad krävs för att göra vårdyrket inom 

äldrevården mer attraktivt? Fjärde delen av resultatet består av en sammanfattning och 

jämförelse mellan skäl att stanna och skäl att lämna sin arbetsplats. 

 

 

Stanna på arbetsplatsen 
 

Den här delen av resultatet behandlar endast de intervjupersoner som har för avsikt att stanna 

kvar på sin arbetsplats och hur de upplever faktorerna stress, ledarskap, autonomi, kvalitet, 

arbetstillfredsställelse och egenmakt. Tretton intervjupersoner angav att de hade tänkt stanna 

kvar på sin arbetsplats. ”Samtliga intervjupersoner” under denna del av resultatet refereras 

därmed till samtliga som har tänkt stanna på arbetsplatsen. 

 

 Stress. Samtliga intervjupersoner rapporterar att stressen på arbetsplatsen inte är 

kontinuerlig och att arbetsbelastningen emellanåt är hög men hanterbar. Den omsorgspersonal 

som arbetar på äldreboende beskriver en utdragen omorganisering som källan till oro och 

stress, vissa berättar att detta orsakat funderingar på att eventuellt lämna sin arbetsplats. Inom 

hemtjänsten beror en stor del av stressen på avsaknaden av vikarier. 

 

”… ibland blir det mycket men jag känner det som en positiv stress. Sen när det är klart 

då känner man sig nöjd…” 

 



 10 

”Ja det är det här osäkerheten och så blir det lite tokigt och så sprids det en massa rykten 

och så vet man inte vad man ska tro på till sist. Vissa tacklar det bättre och vissa far illa 

av det, nu när det har pågått i så många år.” 

 

 Ledarskap. Gemensamt för samtliga intervjupersoner på äldreboendet är synen att den 

nuvarande chefen är en bra chef som upplevs närvarande, hon lyssnar och ställer upp på sin 

personal vilket bidrar till viljan att stanna kvar. Hemtjänsten har en ny chef och många av 

intervjupersonerna har inte hunnit bilda sig en uppfattning om den nya chefen, en del upplever 

dock chefen som stödjande och engagerad. 

 

”Vi har bytt chef och just nu är det väldigt bra, vi får mycket stöd och uppmärksammas. 

Vi uppskattar våran chef, hon är fantastisk, hon ställer upp, hon lyssnar, hon ser och det 

är det som är viktigast.” 

 

 Autonomi. Att det förekommer skillnader i inflytande och autonomi mellan 

hemtjänstpersonalen och omsorgspersonalen på äldreboendet framkom vid intervjuerna. Sex 

stycken av personalen inom boendet uppger att det känner inflytande i sitt arbete och två av 

personalen inom hemtjänsten. Omsorgspersonalen på äldreboendet berättar att de känner tillit 

från både chefer och andra arbetsgrupper omkring sig och detta ger dem handlingsutrymme. 

För personalen inom hemtjänsten handlar det om att bli hörd, känna att man bidrar till arbetet, 

samarbetet med kollegorna samt att kunna påverka arbetet med vårdtagarna. En del av 

personalen inom hemtjänsten känner att det enda de kan påverka är deras egna scheman och 

att beslut tas högre upp, vilket gör att de inte känner sig involverade eller kan påverka. 

 

”…vi har haft frihet under arbete, jag tror att vi som har jobbat länge har haft förtroende 

från alla att råda och rodda i saker och ting och vi har blivit litade på.” 

 

”…det ger mer ansvars känsla, att man får vara med, annars blir det ju att, ja jag gör 

väl mitt jobb, att man inte fått vara med och beslutat och om man inte förstår vitsen.” 

 

 Kvalitet. Samtliga intervjupersoner använder sig av sina kunskaper på arbetet vilket medför 

att de känner att de utvecklas och detta är en av de huvudsakliga orsakerna till varför personalen 

vill stanna. De delar även på uppfattningen om att det finns bra tillgång till relevanta 

utbildningar inom arbetet, dock ligger ansvaret för att utbilda sig på personalen. De flesta 

känner att de ger en god omvårdnad, inom boendet beror det delvis på att det finns tillgång till 

extra resurser vid behov samt att arbetskamraterna uppger sig ha bra relationer till varandra. 

Hälften av omsorgspersonalen upplever en tidspress vilket medför att de inte anser sig ha tid 

till att gå på kurser och därmed går miste om en del utbildningar. Intervjupersonerna talar även 

om känslan av att inte räcka till, ibland i mån av tid i andra fall då de brister i kunskap och detta 

förkommer på båda arbetsplatserna. Inom hemtjänsten kunde bristen på tid bero på avsaknaden 

av vikarier 

 

”En vanlig dag som idag till exempel så har jag kunnat ge det som mina vårdtagare 

behöver och till den som har behövt lite extra. Och det är sådana dagar som gör att man 

känner att, idag har jag gjort mitt jobb.” 

 

”…ibland känner man sig otillräcklig, det finns saker man vill ge men tiden går fort…” 

 

”…då var det en som verkligen behövde att man satt där och då är det ingen som titta 

snett på en och tänker, vad sitter hon där för.” 
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 Arbetstillfredsställelse. Att känna stöd från kollegorna är något som samtliga 

intervjupersoner värdesätter högt, detta är en av de huvudsakliga faktorerna till varför 

personalen uppger att de vill stanna kvar på sin arbetsplats. Att kunna prata med och lita på 

sina arbetskamrater bidrar till trivseln på arbetsplatsen och beskrivs som en bidragande orsak 

till att de vill stanna kvar. Mer än hälften av intervjupersonerna berättar att de känner att de kan 

ge en bra omvårdnad men att vissa upplever att tiden inte alltid räcker till, vilket resulterar i att 

de känner sig otillräckliga.  

 Mötena med vårdtagarna är en betydande orsak till varför personalen trivs och vill stanna 

kvar, även faktorer som att arbetet är varierande, utvecklande och att personalen upplever frihet 

i arbetet bidrar till att personalen stannar kvar.  

 Däremot upplever en mindre del av intervjupersonerna att för mycket tid läggs på 

dokumentation, att arbetstiderna är tuffa samt att de måste utföra arbetsuppgifter som de inte 

tycker hör till yrkesrollen. 

 

”…det är en bra grupp, det känner man på en gång när jag kom hit, känner mig hemma, 

man känner att man mår bra när man ska gå till jobbet.” 

 

”…de här glada ansiktena när man hjälpt någon på något bra sätt och det är mötet med 

människan som är viktigast.” 

 

 Egenmakt. Samtliga intervjupersoner upplever att de får använda sin yrkesskicklighet i det 

dagliga arbetet, en del uppger också att det får utföra arbetsuppgifter som inte tillhör arbetet. 

Mötet med människan, arbetskamraterna, friheten i arbetet (såsom att själv kunna planera sin 

dag eller att få vara utomhus) och att på ett tillfredställande sätt bistå vårdtagarna är några av 

de företeelser som omsorgspersonalen värdesätter och är orsaker till att personalen väljer att 

stanna kvar. En del erfar att de kan påverka sitt arbete medan andra känner det motsatta, 

emellanåt upplever även personal från båda arbetsplatserna att de saknar den kompetens och 

kunskap som krävs i arbetet. Personal inom hemtjänsten uppger att de inte känner sig 

involverade i beslut som tas utan att dessa styrs uppifrån.  

 

”…jag älskar våra gamla…”//”…de kan bli fina möten…”//”…jag trivs jättebra med 

mina arbetskamrater, vi är ett kanongäng.” 

 

När det kommer till de individuella och ekonomiska faktorerna har intervjupersonerna delad 

syn på lönen, hälften tycker att lönen är skälig medan den andra hälften anser lönen som dålig. 

Intervjupersonerna uppskattar att det finns möjligheter till utveckling inom arbetet. De påtalar 

de obekväma arbetstiderna som en orsak som påverkar privatlivet negativt men en orsak till att 

stanna kvar var att ha nära till arbetet vilket bidrog till mer tid med familjen. Arbetet är både 

psykiskt och fysiskt ansträngande, där flertalet av intervjupersonerna framhåller det psykiska 

som svårast att hantera. 

 Det som framkommer som de mest betydelsefulla faktorerna till varför personal stannar 

kvar på sin arbetsplats är främst bra kollegor, att arbetet är omväxlande och att arbetet upplevs 

utvecklande. Orsaker som att bo nära och uppleva frihet inom sitt arbete är också bidragande 

omständigheter till att stanna kvar. Resultatet pekar också på att personal som inte är utsatt för 

ständig stress och som har en chef med bra ledaregenskaper bidrar till att personalen stannar 

kvar på sin arbetsplats. 

 

 

Lämna arbetsplatsen 
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Den här delen av resultatet behandlar endast de intervjupersonerna som har för avsikt att lämna 

sin arbetsplats samt hur de upplever faktorerna stress, ledarskap, autonomi, kvalitet, 

arbetstillfredsställelse och egenmakt. ”Samtliga intervjupersoner” under denna del av 

resultatet refererar därmed till samtliga som har tänkt och lämna. Av de sexton 

intervjupersonerna var två stycken på väg att lämna sitt arbete och en tredje var ambivalent 

men lutade åt att lämna, personen är medräknad i denna grupp. 

 

 Stress. En av intervjupersonerna upplever konstant stress som beror på att hon känner sig 

tvungen att arbeta mycket helger och kvällar för att få upp sin lön och det bidrar till att hon vill 

utbilda sig och få ett bättre betalt arbete, medan de andra två uppger att det är stressigt 

periodvis. Personal inom hemtjänsten uppger att den stress som tär mest är avsaknaden av 

vikarier, inom boendet är stressen kopplad till omorganiseringen. 

 

”…det tar mycket energi, man gör allt jobb här och sen jobbar man hemma, det blir 

dubbelt.” 

 

”…få ett bättre jobb, mindre stress, bättre betalt, bättre arbetstider…” 

  

 Ledarskap. Intervjupersonerna upplever chefen som närvarande och hjälpsam. En av 

personerna uppger att den nuvarande chefen är den bästa hon haft under alla sina år inom 

arbetet i äldreomsorgen, hon berättar att chefen är duktig på att driva gruppen på bra tankar 

men att enbart ha en bra chef räcker inte som skäl för att stanna kvar på arbetsplatsen. 

 

 Autonomi. Enbart en av personerna känner inflytande över sitt arbete. Att inte känna 

inflytande över arbetet handlade bland annat om en begränsad möjlighet att komma upp i 

önskad arbetstid. En av intervjupersoner berättar även att de inte kan styra över vilka 

arbetsuppgifter som personalen ska utföra hos vårdtagarna och att detta är ett bidragande skäl 

till att lämna sin arbetsplats. Personen beskriver det så här: 

 

”Man borde mer få koncentrera sig på det som verkligen är själva arbetet, 

omvårdnadsbiten.” 

 

 Kvalitet. Intervjupersonerna känner att de använder sig av sin kunskap på arbetet och att det 

finns möjligheter till utbildningar, dock upplever de ofta tidsbrist när det kommer till arbetet 

hos vårdtagarna som ibland påverkar kvalitén på vården. En av personerna beskriver också 

tillfällen då hon har försökt dela sin kunskap men blivit negativt bemött från kollegor. 

Intervjupersonerna lyfter kontakten med vårdtagarna och känslan av att hjälpa till som en 

positiv och viktig aspekt av arbetet och att detta är delar av arbetet som gör det svårt att lämna 

arbetsplatsen. En av personerna beskriver ett annat perspektiv av arbetet med vårdtagarna, hon 

känner att avsaknaden av tacksamhet och uppskattning när hon utfört ett bra arbete hos 

vårdtagaren vilket leder till tankar att lämna arbetsplatsen. 

 

”…Att man kan ge den hjälpen som en brukare behöver, det är viktigt, för att dom ska 

kunna klara sina rutiner… men ibland blir man ledsen för att man får höra klagomål, 

hon kom inte tid…” 

  

 Arbetstillfredsställelse. De positiva aspekterna av arbetet berättar intervjupersonerna är att 

de träffar olika människor och får hjälpa andra. Två av dem uppger att arbetsgruppen är bra 

och en person känner inte stöd från sina arbetskamrater. Samtliga upplever sig arbeta under 
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tidspress och de känner sig otillräckliga. Dåliga arbetstider, uppgifter som inte hör till yrket, 

att arbetet är tungt och tar mycket energi hör till orsakerna varför personalen vill lämna sin 

arbetsplats.  

 

”… undersköterskeyrket är inte bara vård av personen utan idag är det ju städ och det 

är tvätt…”//”jag upplever det som ett steg bakåt!” 

 

 Egenmakt. Samtliga känner att de får använda sig av sin yrkesskicklighet och kompetens. 

Två av intervjupersonerna känner att de inte kan påverka sitt arbete samt att det finns brister i 

informationen de får avseende deras arbetssituation, detta skapar stress i arbetet som leder till 

att de får leva i ovisshet vilket oroar. En av intervjupersonerna beskriver även en upplevelse av 

att inte ha kontroll över de arbetsuppgifter som ska utföras hos vårdtagarna eftersom dessa 

beslut tas uppifrån. 

 

När det kommer till de individuella och ekonomiska faktorerna berättar två av 

intervjupersonerna att lönen är dålig och den tredje tycker den är okej. Samtliga tre vill 

utvecklas och tycker att arbetstiderna är dåliga. En av intervjupersonerna berättar att arbetet är 

tungt i fysisk bemärkelse men att det också tar enormt mycket energi vilket bidar till viljan att 

lämna sin arbetsplats. 

 De huvudsakliga orsakerna att lämna sitt arbete är en vilja till att utvecklas, detta är den 

gemensamma nämnaren för samtliga intervjupersoner som vill lämna sitt arbete, två av dessa 

tillhör den yngre personalen och vill vidareutbilda sig. Arbetsuppgifter som inte hör till arbetet, 

dålig lön som inte motsvarar arbetsprestationen, obekväma arbetstider, att inte ha stöd från 

arbetskamraterna, stress samt att arbetet sliter på kroppen och psyket är omständigheter som 

också leder till att personalen vill sluta på sitt arbete. 

 

 

Vad kan göra arbetet mer attraktivt 
 

Denna del av resultatet inkluderar samtliga sexton intervjupersoners syn på vad de anser bör 

förändras för att göra deras yrke mer attraktivt.  

 

 Stress. Intervjupersonerna beskriver deras arbete som stressigt periodvis men att stressen är 

hanterbar, dock tror de att det finns en uppfattning från omgivningen att kontinuerlig stress är 

en del av omsorgsarbetet vilket de tror kan påverka att vissa inte söker sig till vårdyrket. De 

tror likaledes att stress kan vara ett skäl till att anställd personal slutar. Inom hemtjänsten, där 

bristen på vikarier är en stor källa till stress uppger personalen att arbetet vore mer tilltalande 

ifall det inte fanns en oro att behöva arbeta dubbelt samt att tillgång till tillräckliga resurser 

skulle höja sannolikheten för att ny personal vill stanna eller börja arbeta där.  

 

”Ibland är det stressigt, en del orkar ju inte” 

 

 Kvalitet och autonomi. På det stora hela upplever hemtjänstpersonalen en avsaknad av 

inflytande i sitt arbete. De känner inte att de kan påverka även om viljan finns, de tror att 

involvering i olika delar av arbetet, även när beslut tas skulle bidra till att göra yrket mer 

attraktivt. Intervjupersonerna uppger att de lider av tidsbrist vilket påverkar deras möjligheter 

att utvecklas eftersom de går miste om utbildningar, detta gör att de ibland känner sig 

otillräckliga ifråga om både tid och kunskap. Personalen uppger att resurser i form av 

personalstyrka, utbildningar och tid skulle attrahera ny personal men även få nuvarande 

personal att stanna. 
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 Arbetstillfredsställelse. Obekväma arbetstider i kombination med de låga lönerna anser 

intervjupersonerna bidra till att yrket har låg status och inte lockar personal. Majoriteten av 

hemtjänstpersonalen poängterar att arbetsuppgifter som de inte anser ingår i yrkesrollen kan 

vara en faktor som hindrar potentiell personal att söka sig till professionen. 

 

”...fönsterputs, det tillhör till exempel inte ens det här yrket tycker jag, det är ju inte så 

attraktivt kanske.” 

 

”…mer dokumentation och kontorsarbete har jag haft kollegor som har slutat för.” 

 

 Egenmakt. När det kommer till egenmakt upplever intervjupersonerna att den är låg. 

Personal från båda arbetsplatserna uppger att de ibland saknar den kunskap och kompetens som 

arbetet kräver. En stor del av intervjupersonerna känner sig inte involverade eller att de kan 

påverka, detta förekommer framförallt inom hemtjänsten. Personalen uppger att mer inflytande 

kan göra att yrket blir mer attraktivt. Intervjupersonerna uppger att mer personal samt mer tid 

behövs för att de ska kunna utföra ett gott arbete samt ha möjlighet att utbilda sig. Dessa två 

faktorer behöver ändras för att personal ska stanna kvar men även för att kunna attrahera ny 

personal. 

 

 Övrigt. Majoriteten av intervjupersonerna lyfter låga löner som inte motsvarar 

arbetsprestationen som den mest väsentliga faktorn till varför de tror att yrket inte attraherar 

yngre personer. Den negativa bilden av vården som media förmedlar framhåller också ett flertal 

av intervjupersoner som en av de särskilda faktorer som bidrar till svårigheten att locka ny 

personal. 

 

”Jag tror att det skulle behöva höras lite mer positivt, inte bara det här negativa som 

står i tidningarna.”  

 

”…här gör man ett jättebra jobb och har jättenöjda anhöriga och visa det någon gång! 

Inte bara när det är skandaler och elände.” 

 

”Helt generellt så tror jag att statusen måste upp, det måste förändra synsättet. Det 

måste vara en värdighet i att vårda.” 

 

 

Sammanfattning och jämförelse 
 

Främst beskrivs kollegorna samt ett omväxlande och utvecklande arbete bidra till avsikten att 

stanna kvar på sin arbetsplats. Närhet till hemmet, frihet i arbetet, en överkomlig stress och en 

stöttande chef framställs också påverka detta val. 

 De orsaker som framförallt beskrivs påverka valet att lämna sin arbetsplats är viljan att 

utvecklas som bland annat innefattar studier. De som tänkt lämna sin arbetsplats rapporterar 

även missnöje med arbetsuppgifter som inte hör till yrkesrollen, dålig lön som inte motsvarar 

arbetsprestationen, obekväma arbetstider, lågt stöd från arbetskamrater, stress och att arbetet i 

sig sliter på kroppen fysiskt och psykiskt som påverkande faktorer. 

 För att kunna göra omsorgsarbetet mer attraktivt för nuvarande och ny personal menar 

intervjupersonerna beror på om löner, obekväma arbetstider och medias negativa skildringar 

av yrket förändras. 
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 Intervjupersonernas syn överensstämde till stor del med varandra i både deras upplevelse av 

de negativa och positiva aspekterna av deras arbete oavsett om de hade för avsikt att stanna på 

sin arbetsplats eller lämna sin arbetsplats. Det som skiljde sig åt mellan de två grupperna var 

att samtliga som hade bestämt sig för att lämna sin arbetsplats rapporterade att de gjorde detta 

för att utvecklas och de upplevde även de obekväma arbetstiderna som en negativ aspekt av 

arbetet. 

 

 

Diskussion 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur omsorgspersonal upplever sin arbetssituation 

och genom deras tankar, upplevelser samt erfarenheter hitta faktorer som får dem att stanna 

eller lämna sin arbetsplats, samt hur vårdyrket inom äldreomsorgen kan göras mer attraktivt. 

  Det framkom av resultatet att samtliga deltagare upplevde stress i sitt arbete oavsett om de 

hade för avsikt att stanna eller att sluta. Stressen var emellanåt hög men inte kontinuerlig, 

Juthberg et al. (2008) menar att den upplevda stressnivån hos många inom omsorgspersonal är 

hög vilket även flera av deltagarna i denna studie rapporterade, dock verkade inte detta vara en 

faktor som påverkade valet att stanna eller lämna arbetsplatsen. På en av arbetsplatserna har en 

pågående omorganisering som varat en längre tid påverkat personalen negativt, främst har detta 

kommit att vara en källa till både oro och stress och lett till tankar kring att lämna sin 

arbetsplats. Gustafsson och Szebehely (2001) undersökning bekräftar att omorganiseringar 

skapar oro bland den berörda personalen. Den stress som personalen har genomgått skulle 

kunna ha undvikits om beslutsfattandet på högre nivå hade hanterats på ett bättre sätt. 

 Personalen inom äldreboendet var överens om att deras chef var kompetent samt att denne 

uppmärksammade personalen vilket de värdesatte. De uppgav att de kände inflytande i sitt 

arbete genom att chefen tog till sig av deras åsikter och detta medförde att personalen kände 

att de bidrog till sitt arbete på flera olika nivåer. Donoghue och Castle (2009) påvisar 

relevansen av att ha en chef med goda ledaregenskaper eftersom dessa har en större chans att 

behålla sin personal. Det fanns inga skillnader på gruppnivå hur chefen uppfattades, emellertid 

hade en del av personalen inom hemtjänsten inte hunnit bilda sig någon direkt uppfattning 

angående chefen eftersom denne var relativt nytillsatt medan andra ansåg chefen som 

engagerad. Upplevelsen av att ha en bra chef ser ut att vara en bidragande faktor till varför 

personal vill stanna på sin arbetsplats. 

 Av samtliga sexton intervjupersoner upplevde nio stycken inflytande i sitt arbete, åtta av 

dem hade för avsikt att stanna på arbetet och en hade för avsikt att lämna. Skillnader i upplevd 

inflytande förekom mellan arbetsplatserna där fler inom boendet kände att de hade möjlighet 

att påverka. De uppgav att detta berodde på förtroendet som personalen inom boendet hade 

från chefer men även från arbetsgrupper som de hade ett nära samarbete med. Astvik (2003) 

tog upp aspekten av att ha högt inflytande i arbetet som en faktor som ledde till att personalen 

förmådde ge vårdtagarna individuell omsorg och att detta föranleddes av stöd från 

omgivningen vilket verkar vara fallet inom boendet. Att uppleva handlingsutrymme i arbetet 

är en av orsakerna som motiverar personalen att inte lämna sitt arbete. 

 När det kom till att använda sig av sina kunskaper och sin yrkesskicklighet framkom det 

att samtliga sexton deltagare ansåg att de fick möjlighet att använda sig av dem i sitt arbete. 

Detta bidrog till att personalen kände att de kunde ge en god omvårdnad och att de 

utvecklades i sitt arbete. Hansson och Arnetz (2008) studie pekade på att personal inom 

hemtjänsten upplevde sig ha sämre kunskaper än personal inom äldreboende, nu var inte 

detta ett förhållande som jämfördes i denna studie men det kan påpekas att det inte fanns 

någon skillnad när det kom till denna faktor. Personalen berättade också att de hade bra 
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arbetskamrater och att detta hade stor betydelse för att arbetsmiljön som upplevdes positiv, 

vilket medförde att många kände att de kunde ge en bra vård. Detta är faktorer som påverkar 

personalens beslut att stanna kvar, det fanns en stolthet i att kunna ge god omvårdnad, ovan 

nämnda faktorer bekräftas av Elwér et al. (2010) studie. 

 Analysen av omsorgspersonalens arbetstillfredsställelse visade att de som hade tankar på att 

stanna på arbetsplatsen i många avseenden beskrev arbetsklimatet på samma sätt, 

arbetsklimatet är enligt Shields och Ward (2001) också avgörande för arbetstillfredsställelsen. 

Goda relationer mellan arbetskamrater genom stöd ledde till trivsel och bidrog till att 

personalen ville stanna kvar. Moyle et al. (2003) studie visade att möjligheten att arbeta i grupp 

inverkade på arbetstillfredsställelsen. Vidare visade deras undersökning att chansen att erbjuda 

bra vård var av vikt medan Astvik och Aronsson (refererad i Astvik, 2003) även redogjorde för 

känslan av att hjälpa andra människor som en positiv aspekt av arbetet och känslan av att inte 

räcka till som en negativ. Mer än hälften ansåg att de kunde ge en bra omvårdnad men vissa 

beskrev att tidsbrist emellanåt gav en känsla av att inte räcka till. Vidare var mötet med 

vårdtagarna en viktig del av arbetet och bidrog till att omsorgspersonalen ville stanna på sin 

arbetsplats. Resultatet visar att de som hade för avsikt att lämna sin arbetsplats på många sätt 

värdesatte och beskrev de positiva sidorna av arbetet på samma sätt som de som hade för avsikt 

att vara kvar. Det går inte heller att utläsa några större skillnader i deras beskrivelser av de 

negativa aspekterna, exempelvis upplever båda grupperna att de många gånger utförde 

arbetsuppgifter som de inte ansåg hörde till yrkesrollen. En av de intervjupersonerna med 

avsikt att lämna upplevde dock inte stöd från sina arbetskamrater och samtliga tre beskrev att 

tidspressen ledde till att de kände sig otillräckliga. Detta kan indikera att de som hade för avsikt 

att lämna arbetsplatsen hade något lägre arbetstillfredsställelse än de som hade för avsikt att 

stanna. Arbetstillfredsställelsen är av betydelse för både personalomsättning och som en 

indikator på personals tankar att lämna sin arbetsplats bland vårdpersonal (Parasuraman, 1989; 

Tourunge et al., 2010). 

 Psykologisk egenmakt beskriver en vårdgivares subjektiva känslor om sin arbetsroll och i 

begreppet inkluderas mening, mål och syfte med arbetet, kompetens och tro på sin egen 

förmåga, självbestämmande och autonomi samt påverkan av omkringliggande delar av arbetet 

så som det administrativa, strategiska och operationella (Spreitzer, 1995). Den del av 

omsorgspersonalen som hade för avsikt att stanna kvar på sin arbetsplats beskrev vissa delar 

av arbetet som värdefulla och som anledningar att stanna kvar (se mening, syfte och mål), 

exempelvis arbetskamraterna, mötet med människan, friheten att själva kunna planera sin dag 

samt att tillfredställande bistå deras vårdtagare var sådana skäl. En majoritet av personalen 

oavsett avsikt att stanna eller lämna upplevde att de fick använda sig av sin yrkesskicklighet 

och därmed kompetens, dock rapporterade somliga från båda arbetsplatserna att de ibland 

saknade visst kunnande. Vidare beskrev två av de tre intervjupersoner som hade för avsikt att 

lämna sin arbetsplats att de inte kunde påverka deras arbete, vissa som hade för avsikt att stanna 

rapporterade likaledes samma sak. Hos hemtjänstpersonalen gav sig detta uttryck i en 

upplevelse av att beslut angående deras arbete togs uppifrån utan att de kände sig involverade.  

 Ur en ekonomisk infallsvinkel ter det sig som att ungefär lika många av den intervjuade 

omsorgspersonalen ansåg att lönen var skälig som att den inte var det. Däremot angav samtliga 

som hade tankar på att sluta att de gjorde detta för att utvecklas, två av dessa tre rapporterade 

att de hade planer på att börja studera men också att lönen var dålig. Detta överensstämmer 

med tidigare forskning att möjlighet till utveckling påverkar personalomsättningen (Shields & 

Ward, 2001; Currie & Hill, 2012). Emellertid visade Mobley et al. (1979) och Borda och 

Norman (1997) undersökningar att lönen inte är avgörande för personalomsättningen, likväl 

upplevde två av ovannämnda intervjupersoner att lönen inte var tillfredsställande vilket mer 

sannolikt indikerar att lönen faktiskt inverkar på valet att stanna eller lämna sin arbetsplats, 

vilket Hayes et al. (2006) ger stöd åt. Den största delen av omsorgspersonalen framhöll 
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arbetstiderna som obekväma och samtliga som hade tankar på att lämna arbetsplatsen beskrev 

dem som dåliga. Missnöje med schemat har visat sig vara en orsak som ökar risken för 

uppsägning bland vårdpersonal (Josephson et al., 2008). Vidare rapporterade vissa ur 

personalen att arbetstiderna påverkade privatlivet negativt, många redogjorde också att de valt 

sin arbetsplats på grund av närhet till hemmet vilket frigjorde mer tid med familjen. Josephson 

et al. (2008) studie visade också att fysiskt ansträngande arbetsuppgifter ledde till uppsägningar 

och en av de tre ur omsorgspersonalen som tänkte lämna angav det fysiskt tunga arbetet som 

ett skäl att sluta. 

 För att göra omsorgsarbetet mer attraktivt och för att kunna tilltala arbetskraft att välja 

vårdyrket så framhåller den intervjuade omsorgspersonalen högre löner för att kunna attrahera 

en yngre målgrupp. Hög personalomsättning har också visat sig vara högre i lågavlönade 

arbeten (Mobley, refererad i Knight & Leimer, 2010). Stress och obekväma arbetstider 

uppfattas också påverka yrkets möjlighet att tilltala befintlig och potentiell personal. Bristen 

på inflytande i arbetet är något som ett flertal av omsorgspersonalen påtalar, att inte kunna 

påverka sitt arbete är en faktor som bör uppmärksammas i den bemärkelsen att den är en 

omständighet som berör många delar av yrket, exempelvis arbetstillfredsställelsen och kvalitén 

på vården, se Astvik (2003). Även tidsbristen som personalen upplever är en källa som ger 

följder i arbetet, den påverkar personalens möjligheter att utvecklas eftersom de går miste om 

utbildningar vilket kan leda till att de känner sig otillräckliga i sin kunskap. Alla dessa faktorer 

är sammanlänkade, psykologisk egenmakt har visat sig vara en stor del av hur personalen 

upplever arbetstillfredsställelse (Engström, Wadensten, Häggström, 2010; Tourangeau, 

Cranley, Laschinger & Pachis, 2010) och de komponenter som ingår i egenmakt påverkar 

arbetet genomgående. Kan förbättringar utföras när det kommer till åtminstone en av dessa 

faktorer skulle yrket möjligtvis locka mer personal och även få de yrkesverksamma att vilja 

stanna kvar.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Föreliggande studie hade som syfte att belysa frågorna: Vilka faktorer påverkar 

omsorgspersonals val att stanna eller lämna sin arbetsplats? Samt Vad krävs för att göra 

vårdyrket inom äldrevården mer attraktivt? För att göra detta genomfördes intervjuer med 

omsorgspersonal på två olika arbetsplatser. Endast tre av sexton intervjupersoner rapporterade 

att de hade tankar på att sluta, det hade för studien varit fördelaktigt om detta antal varit högre 

men det kan även tänkas vara så att fler hade tankar på att lämna sin arbetsplats men av olika 

anledningar valde att inte ange detta. Det är tvivelaktigt om mättnad i analysen av gruppen med 

avsikt att lämna lyckades eftersom denna grupp endast innehöll tre personer, detta medförde 

sannolikt en brist i validitet. En större spridning på antal arbetsplatser, eftersom anledningar att 

stanna eller lämna skulle kunna bero på just arbetsplatsen, hade varit att föredra för att möjligen 

mer tillfredställande kunna generalisera resultatet samt stärka giltigheten. Vidare hade en annan 

analysmetod såsom Grounded Theory kunnat användas för att göra en bredare tolkning och få 

fram mer information från respektive respondent. Även om generaliserbarhet i kvalitativ 

forskning är omtvistat så hade omsorgspersonal från fler arbetsplatser gett bredd i vad som 

påverkar valet att stanna eller lämna sin arbetsplats samt synen på hur yrket kan göras mer 

attraktivt. Dessa arbetsplatser kan krasst vara de två med den mest nöjda eller missnöjda 

personalen i Mellansverige. Dock är det individernas subjektiva syn som efterfrågats i 

undersökningen, i och med det kommer individuella skillnader in i bilden vilket bidrar med 

variation och heterogenitet. Resultatet är giltigt för dessa intervjuade personerna och är därmed 

relevant för denna studie. Intervjupersonerna skiljde sig åt när det kom till exempelvis ålder, 

utbildning och antal år inom yrket vilket kan ses som en styrka. Det saknades dock manliga 
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intervjupersoner och en större variation gällande etnisk bakgrund samt geografisk olikhet bland 

intervjupersonerna hade varit att föredra.  

 Snedvridningar och intervjuarnas roll kan ha påverkat intervjusituation samt 

intervjupersonernas svar och därmed även tolkningen av resultatet. Undersökarna hade 

exempelvis vissa förkunskaper och erfarenheter av arbete inom äldreomsorgen. I största 

möjliga mån försökte undersökarna motverka detta genom perspektivmedvetenhet men även 

genom intersubjektivitet.  

 För att säkerställa materialets tillförlitlighet ställdes intervjufrågorna i ungefär samma 

ordning till respektive intervjuperson och ledande frågor undveks så gott det gick. 

Intervjupersonerna hade i regel långa svar medan frågorna från intervjuarna var korta vilket 

indikerar att intervjupersonerna fick möjlighet att själva berätta vad som ansågs viktigt och 

betydelsefull i sammanhanget. Vid viktiga svar för studiens frågeställningar gjordes en 

summering av det intervjupersonerna sade, detta för att säkerställa att undersökarna hade 

uppfattat intervjupersonerna rätt. 
 

 

Slutsats och framtida forskning 

 

Det framkom av studien att vissa av faktorerna inte påverkar valet att stanna eller att lämna sin 

arbetsplats, stress var en av dessa. Med tanke på obalansen emellan antal respondenter i 

grupperna stanna och lämna är slutsatserna i synnerhet färgade av resultatet som framkom från 

de som valt att stanna. Bra ledarskap, goda arbetskamrater, möjligheten att kunna använda sina 

kunskaper samt inflytande över sitt eget arbete var de övergripande viktigaste faktorerna som 

respondenterna beskrev som skäl för att stanna. Rimligen är avsaknaden av ovan beskrivna 

faktorer skäl till att sluta och de som hade bestämt sig för att lämna sin arbetsplats angav 

utveckling som det huvudsakliga motivet. Likväl kan likheter mellan dessa grupper lyftas fram 

där de starkaste åsikterna berörde påverkan av media samt den låga lönen när det kom till yrkets 

attraktivitet. Att media skildrar vården negativt berörde många av respondenterna och de ansåg 

att detta var en av de bidragande orsaker till varför det är svårt att locka ny personal till 

omsorgsyrken. I denna studies litteraturgenomgång hittades inga rapporter om att medias 

negativa skildring orsakar problem för äldreomsorgen att attrahera personal. Studien bidrar i 

och med det med en värdefull insikt om att omsorgspersonal påverkas av medias framställning 

av vårdyrken och hur de anser detta färgar yrkets anseende.  

 Studier av medias inverkan på omsorgspersonalen torde vara av intresse för framtida 

forskning. Vad gör medias bild för möjligheten att rekrytera ny personal och hur påverkar den 

förmedlade bilden potentiella omsorgsarbetares attityd och villighet att söka sig till yrket? 

Framtida studier bör förslagsvis undersöka fler arbetsplatser och ett större antal respondenter 

för att få större spridning samt möjlighet att uppnå mättnad i antal personer med avsikt att 

lämna arbetsplatsen. En kvantitativ undersökning i form av enkäter, exempelvis genom öppna 

frågor, skulle enklare nå ut till ett större antal deltagare.  

 Denna studie skulle kunna användas av chefer inom äldreomsorgen för att nå en bredare och 

djupare förståelse för vad medarbetarna anser vara viktiga aspekter i arbetet samt ge cheferna 

en inblick i vad som påverkar omsorgspersonalens val att stanna eller lämna sin arbetsplats. 
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Intervjuguide 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur länge har du arbetat här? hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

 

5. Vad har du för tankar om framtiden? Har du tänkt stanna kvar eller lämna din arbetsplats? 

Varför? 

 

6. Vad finns det för fördelar och positiva saker med ditt arbete? Vad beror det på? 

Summera. Är det detta som gör att du vill stanna kvar på ditt arbete? 

 

7. Finns det något du är missnöjd med i arbetet? Varför? Vad beror det på? 

Summera saker som resp. är missnöjd med, är det rätt uppfattat. 

Kan detta bidra till att du vill sluta? 

 

 Upplever du att du kan? påverkar det ditt val att stanna/lämna? 

 
8. Att du kan ge brukarna det dom behöver? 

9. Att du kan/får använda din yrkesskicklighet, dina kunskaper? 

10. Hög arbetsbelastning? Är det fysiskt/psykiskt ansträngande? 

11. Att du har inflytande i ditt arbete? 

12. Känner du att du får stöd av din chef/arbetskamrater? 

13. Stress och tidsbrist, hur ser det ut för dig? 

14. Lönen, vad är dina tankar om den? 

15. Utvecklingsmöjligheter, utbildningsmöjligheter? 

 

16. Vad skulle behöva ändras för att du skulle kunna tänka dig att arbeta kvar på din 

arbetsplats? 

 

17. Vad tänker du generellt är viktigt att förändra för att minska personalomsättning i 

äldreomsorgen? Hur gör man arbetet mer attraktivt? 

 
 


