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Förord
Då var denna uppsats färdig efter mycket om och men. Det har varit en kämpig
period att färdigställa uppsatsen med ett heltidsarbete utöver studierna. Med stöd
från familj och vänner har jag dock kunnat ta mig upp ur svackorna och komma
till slutet på tunneln.
Vill tacka de undersköterskor och vårdbiträden som ställt upp och besvarat
enkäten och på det sättet bidragit med sina åsikter till uppsatsens resultat. Vill
även tacka min handledare Stig Vinberg som varit snabb på att svara och som
kommit med konstruktiv kritik och idéer kring uppsatsens utformande.
Med förhoppning om inte alltför tung akademisk läsning,

Sara Falk

Sammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka rolltydlighet, rollkonflikt, socialt stöd
och uppmuntrande ledarskap hos undersköterskor och vårdbiträden i kommunal
verksamhet.

I studien deltog 61 personer med en svarsfrekvens på 53%.

Undersökningen var kvantitativ med hjälp av enkäten QPS Nordic 34+ och
analyserades med hjälp av SPSS. Resultatet visade på goda resultat med högt socialt
stöd, god rolltydlighet samt upplevelsen av ett bra uppmuntrande ledarskap.
Signifikanta samband kunde hittas mellan flera av variablerna men inga skillnader
kunde upptäckas mellan undersköterskor och vårdbiträden eller mellan de som
arbetar på särskilt och ordinärt boende. Slutsatsen blev att undersköterskorna och
vårdbiträdena i denna studie skiljer sig från den forskning som gjorts som visar på
lägre värden för undersökta variabler. Resultatet skapade följdfrågor och behov av
vidare forskning samt att en komplettering med hjälp av intervjuer hade varit
givande för mer djupgående analys.

Nyckelord: socialt stöd, rolltydlighet, rollkonflikt, uppmuntrande ledarskap,
undersköterskor, vårdbiträden

Abstract
The aim of this study was to investigate factors in the psychosocial work
environment for nurse assistants and nurses aid in a municipal. Factors relevant for
this study were social support, work role clarity and -conflict, and empowering
leadership. Participants were a total of 61 with an answering rate of 53%. This study
was performed with the help of the QPS Nordic 34+ questionnaire and statistical
calculations were made using SPSS. The results were good with high means on
social support, work role clarity and empowering leadership. Significant
connections could be found between variables but no significant results could be
found when analyzing differences. The conclusion is that the good result of the
nurse assistants and the nurses aids stand out in comparison to research in this field.
The result resulted in more questions, and a need of further research in the field
seems necessary, also a complement to this study with interviews could give
answers with more depth.

Key words: social support, work role, empowering leadership, assistant
nurse, nurses aid
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver god hälsa som ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, socialt och psykiskt välmående (WHO, 1946). Eftersom vi
spenderar en stor del av våra liv på arbetet så är det viktigt att vi mår bra och
upprätthåller en god hälsa även där. Rätt förutsättningar är därför en nyckel till både
ett väl utfört arbete och en välmående personal. I Sverige har vi 11 folkhälsomål
som Folkhälsomyndigheten arbetar mot där det 4:e folkhälsomålet handlar om
Hälsa i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 2014).
Förutom det 4:e folkhälsomålet finns det lagar och föreskrifter som
reglerar hur arbetsgivaren ska arbeta för att förebygga ohälsa och sjukdom samt
skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (AML 1977:1160, AFS 2001:1, AFS
1994:01, AFS 2015:04). Det bör även utan dessa lagar och föreskrifter finnas i
arbetsgivarens intresse att arbeta för en välmående och hållbar personal och därmed
en god organisatorisk, fysisk, psykisk och social arbetsmiljö då det visats i flera
studier att en frisk och välmående personal också är mer produktiva och stannar
längre i företaget (Sand, 2003; Hägglund, Helsing & Sandmark, 2011; Hjärnkoll,
2013; Aronsson & Lindh, 2004). Sjukskrivningar på grund av en dålig arbetsmiljö
och dåliga arbetsvillkor kostar företaget både pengar och produktionsbortfall
(Karasek & Theorell, 1990; Hjärnkoll, 2013).
I takt med att samhället har förändrats och utvecklats har även
äldreomsorgen gjort detta, vilket har inneburit förändringar för undersköterskor och
vårdbiträdens förutsättningar i arbetet (Zingmark, 1991; Sand, 2003; Fahlström,
1999). Bland annat har vårdtagarens rättigheter och eget inflytande över sin vård
stärkts och fler vårdtagare känner till sina rättigheter samt så har införandet av så
kallad New Public Management (NPM) inneburit förändringar. Detta gör att
undersköterskor och vårdbiträden har en annan typ av arbetsroll nu än tidigare och
rollförväntningarna är förändrade både från vårdtagare, anhöriga och även chefer
(Zingmark, 1991; Sand, 2003; Wallin, 2013).
Arbetsmiljöundersökningen (2013; 2015) som Arbetsmiljöverket
utför vartannat år visar på att undersköterskor och vårdbiträden har svårt att påverka
sin arbetstakt och drygt 80% av de svarande upplever att de kan påverka sin
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Arbetsmiljöundersökningen (2013) samt i den nya Arbetsmiljöundersökningen
(2015) sakna socialt stöd och uppmuntran från närmaste chef när det uppstod
besvärliga situationer men upplevde stödet från kollegor som bra. I
undersökningarna som har nästan helt oförändrade svar från 2013 till 2015
upplevde nästan en tredjedel även att det var svårt att framföra kritik på
arbetsförhållandena och 70-80% (vårdbiträden respektive undersköterskor)
upplevde att de i princip aldrig kunde bestämma när arbetsuppgifterna skulle utföras
samtidigt som ca. 40 % upplevde att de heller inte fick vara med och bestämma över
hur arbetet skulle läggas upp. 40% kunde heller inte få besked från chef om vad
som skulle prioriteras när tidsbrist uppstod. I undersökningen 2015 var det 1/5 inom
vård- och omsorg som kände olust att gå till arbetet minst en dag varje vecka, det
är en ökning hos undersköterskor samt en liten minskning för vårdbiträden från år
2013:s undersökning.
Vård- och omsorg är kvinnodominerade verksamheter med högre
fysisk och psykisk belastning än många andra näringsgrenar och det är en hög
sjukskrivning inom dessa verksamheter som till stor del beror på den psykosociala
arbetsmiljön (Albin, Toomingas & Bodin, 2016; Hägglund, Helsing & Sandmark,
2011). Den psykosociala arbetsmiljön har varit i fokus i Sverige sedan 1949 då
Gösta Vestlund kom ut med sin bok Arbetsglädjens problem (Vestlund, 1949). I
denna bok försöker Vestlund sammanställa forskning kring den psykosociala
arbetsmiljön som då kallades för arbetsglädje och hade grundstenarna mening och
trygghet. Efter detta har forskningen fortskridit, dock finns det fortfarande områden
som det krävs mer forskning kring där vård- och omsorgssektorn är ett område
(Gustafson & Szebehely, 2001). Regeringen har nu gett FORTE i uppdrag att forska
vidare kring den könssegregerade arbetsmarknaden och främst kvinnors arbetsmiljö
och vilka brister/risker som finns samt vad som kan förbättras (Albin, Toomingas
& Bodin, 2016).
Några faktorer som påverkar hälsan och trivseln på arbetet är hur
tydlig vår arbetsroll är och om vi upplever att vi får socialt stöd av chef och kollegor.
Den som har befogenhet att påverka dessa faktorer är chefen och hens ledarskap.
Arbetsmiljöverket har lyft dessa faktorer i sin nya föreskrift om organisatorisk och
social arbetsmiljö (AFS 2015:04) som några av de förutsättningar som krävs för att
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må bra på arbetet. Boström, Hörnsten, Lundman, Stenlund och Isaksson (2013)
samt Bliese och Castro (2000) har i sina studier funnit samband mellan socialt stöd,
rollförväntningar och ledarskap.
Min studie undersöker hur socialt stöd, rolltydlighet, rollkonflikt och ledarskap ser
ut och samverkar hos gruppen undersköterskor och vårdbiträden eftersom det är
arbetsroller som är komplexa (Sand, 2003; Fahlström, 1999; Wallin, 2013).

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av rolltydlighet, rollkonflikt,
socialt stöd samt ett uppmuntrande ledarskap hos undersköterskor och vårdbiträden
som arbetar på särskilt och ordinärt boende i kommunal verksamhet och vilka
samband som finns mellan dessa faktorer.

1.2.1 Frågeställningar
1. Upplever undersköterskor och vårdbiträden att de har en hög rolltydlighet, låg
rollkonflikt, gott socialt stöd samt ett uppmuntrande ledarskap?
2. Finns det signifikanta samband mellan upplevelsen av rolltydlighet,
rollkonflikt, socialt stöd och uppmuntrande ledarskap?
3. Finns det signifikanta skillnader mellan undersköterskor och vårdbiträden i hur
de uppfattar rolltydlighet, rollkonflikt, det sociala stödet samt det uppmuntrande
ledarskapet?
4. Finns det signifikanta skillnader i hur undersköterskor och vårdbiträden
uppfattar rolltydlighet, rollkonflikt, det sociala stödet samt det uppmuntrande
ledarskapet beroende på om de arbetar inom ordinärt eller särskilt boende?

1.2.2 Avgränsningar
I denna studie har det gjorts en avgränsning för att tidsmässigt kunna slutföra
studien inom de tidsramar som är uppsatta. Avgränsningen är att undersöka
områdena rolltydlighet, rollkonflikt, socialt stöd och ledarskap med hjälp av ett
urval av frågor i enkäten QPS Nordic 34+. En annan avgränsning är att endast
undersöka undersköterskor och vårdbiträden i kommunen istället för alla
kommunens medarbetare.
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE
FORSKNING
Detta avsnitt kommer att behandla teorier samt tidigare forskning kring områdena
socialt stöd, rollteori, ledarskap samt äldreomsorg och yrkena undersköterska samt
vårdbiträde.

2.1 Äldreomsorgen
2.1.1 Förändringar över tid
Samhället är i ständig förändring över tid, detta påverkar både arbete och privatliv
hos medarbetare, och förändringarna påverkar även de vårdtagare som
undersköterskor och vårdbiträden arbetar med (Zingmark, 1991; Sand, 2003; Albin,
Toomingas & Bodin, 2016; Wallin, 2013; Gustafson & Szebehely, 2001). Trots att
undersköterskor och vårdbiträden är en av de största yrkeskategorierna så har det
forskats relativt lite på denna grupp kopplat till deras arbetssituation och arbetsmiljö
som är komplex och som har förändrats till det sämre sedan -90 talet (Wallin, 2013;
Gustafson & Szebehely, 2001; Szebehely, 2005). Det har dock de senaste åren lyfts
fram mer i Sverige och kanske särskilt i samband med Arbetsmiljöverkets satsning
på kvinnors arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015) och nu kopplat till de stigande
ohälsotalen på grund av psykisk ohälsa som kopplas till kvinnodominerade
kontaktyrken, däribland undersköterskor och vårdbiträden (Arbetsmiljöverket
2015; Sand, 2003; Gustafson & Szebehely, 2001; Albin, Toomingas & Bodin,
2016).
I litteraturstudien som är en del av Fahlströms (1999) avhandling
kommer hon fram till att äldreomsorgen har låg status i samhället, både i Sverige
och i andra länder, detta baserat på artiklar mellan årtalen 1979-1995. Detta skulle
kunna vara en av anledningarna till att det inte heller bedrivits forskning på detta
område i särskilt stor omfattning. Wallin (2013) beskriver i sin avhandling att den
forskning som bedrivits även fokuserat på de negativa effekterna av
undersköterskor och vårdbiträdens yrken och därmed visat upp en bild av yrket som
är negativ och förstärker den låga statusen, medan det i nyare studier, däribland
Wallins egen avhandling, även forskats på de positiva faktorerna vilket visar att
undersköterskor och vårdbiträden rent generellt har en positiv syn på sitt arbete och
en hög arbetstillfredsställelse, även om det är ett mycket komplext arbete.
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2.1.2 Ordinärt boende och särskilt boende
Det finns vissa skillnader för undersköterskor och vårdbiträden beroende på om de
arbetar i särskilt boende eller inom ordinärt boende. Till ett särskilt boende flyttar
ofta vårdtagaren när hen inte klarar sig hemma och boendet är redan utrustat med
vissa hjälpmedel medan vårdtagare som fortfarande bor kvar hemma i ordinärt
boende kan ha svårare att acceptera när personal kommer in till deras eget hem samt
när det krävs förändringar/anpassningar i hemmet. Anpassningar och förändringar
kan vara nödvändiga dels på grund av vårdtagarens behov men även på grund av
personalens arbetsmiljö. AML (Arbetsmiljölagen), SoL (Socialtjänstlagen) och
HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) hamnar oftare i konflikt med varandra i ordinära
boenden än på särskilda boenden.
Den mesta forskningen har bedrivits på ordinärt boende som visar på
att personalen inom ordinärt boende är mycket ute i arbete ensamma och att de inte
har lika nära till varandra rent fysiskt vilket gör det svårare att samordna och ”göra
lika” och de upplever även i högre grad brist på socialt stöd från kollegor och chef
på grund av att det är mycket ensamarbete (Fahlström, 1999; Westerberg &
Tafvelin, 2014). Det upplevdes även vara mer tidspress med bilåkning mellan
vårdtagare och klädbyten och liknande (Fahlström, 1999). Westerberg och Tafvelin
(2014) menar på att det är viktigt att ta i beaktande att organisera arbetet inom
hemtjänsten på ett sådant sätt att det finns utrymme för interaktion med kollegor
(socialt stöd) samt tillfällen för att sitta ner, ha möten och diskutera med varandra.
Wallin, Jakobsson & Edberg (2014) studerade undersköterskor och
vårdbiträden på ett särskilt boende och fann att arbetstillfredställelse förklarades
bland annat av variablerna arbetsklimat, ledarskap och organisatoriskt socialt stöd.
Även ett arbete som var fokuserat på och kring vårdtagaren var viktigt för
arbetstillfredställelsen, både för personalens eget mående och för en god omvårdnad
av vårdtagaren (Wallin, Jakobsson & Edberg, 2014). Hasson & Arnetz (2008)
undersökte om det fanns några skillnader i hur undersköterskor och vårdbiträden
upplevde arbetet på särskilt boende jämfört med ordinärt boende. De fann inte några
signifikanta skillnader i arbetstillfredställelse, arbetsrelaterad utmattning, stress
eller mental energi, de upplevde lika hög arbetsrelaterad utmattning och ganska låg
stress samt mental energi. Dock upplevde personal i ordinärt boende att de saknade
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tillräcklig kunskap jämfört med personal på särskilt boende men mindre fysisk och
känslomässig påfrestning än personal på särskilt boende (Hasson & Arnetz, 2008).
2.1.3 Undersköterskor och vårdbiträden
I Fahlströms (1999) litteraturstudie framkom att arbetsuppgifterna för vårdbiträden
och undersköterskor skiljde sig åt. Vårdbiträden fick överlag mer arbetsuppgifter
och ofta mer administrativa uppgifter medan undersköterskorna utförde mer
omvårdande uppgifter. Detta bekräftas i Szebehelys (2005) kunskapsöversikt.
Många vårdbiträden upplevdes osäkra, både på vad de skulle utföra (arbetsinnehåll)
och vad de klarade av att utföra (kompetens) (Fahlström, 1999). Szebehely (2005)
lyfter att vårdbiträden besitter en erfarenhetsbaserad kunskap som ofta tas för given,
vilket kan vara farligt då deras arbete är både komplext och ofta självständigt, i
samband med denna osäkerhet som nämndes ovan kan det få konsekvenser för
kvalité på vård men även för vårdbiträdenas hälsa. Något som framkom för både
vårdbiträden och undersköterskor var också att de förväntades lösa och ta hand om
komplicerade omvårdnadssituationer själva och att organisationen/verksamheten
var obenägen att precisera hur och vad som skulle göras (Fahlström, 1999). Detta
är något som Arbetsmiljöundersökningen (2013; 2015) även bekräftar. Något som
framkom tydligt i Fahlströms (1999) studie var upplevelsen av tidsbrist samt
konsekvenserna av denna, så som stress, sämre kvalitet på vård för vårdtagarna,
ingen tid att gemensamt sitta ner och prata med kollegorna, missnöje med arbetet,
känslor av otillräcklighet samt svårighet att återhämta sig. Astvik (2003) slår fast
att personalens arbetsmiljö inom äldreomsorgen har konsekvenser för kvalitén på
omsorgen.
Fahlström (1999) för i slutet av sin studie en diskussion om vårdyrket
och det ”goda” eller det ”onda” arbetet. Det finns studier som visar på att vårdyrket
är ett av de goda yrkena där meningsfullhet, yrkesstolthet och stimulans är
beståndsdelar, dock har stressen samt kraven ökat över tid utan att kontrollen har
ökat i samma proportioner. Andra studier visar mer av ett ont arbete som är både
fysiskt och emotionellt tungt med känslor som meningslöshet, hopplöshet,
avtrubbning och utbrändhet. Mycket av både det goda och det onda är kopplat till
medmänsklighet och till vårdtagarna. Dock kan man kanske tänka sig att
förutsättningarna som diskuterats i inledningen inte anpassats till de förändringar
som skett med ökade krav och högre stress.
6

2.2 Psykosocial arbetsmiljö
Psykosocial arbetsmiljö, eller som Arbetsmiljöverket nu vill benämna det,
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04) innefattar många olika
faktorer i arbetsmiljön men med en gemensam nämnare i att de påverkar psykiskt
och socialt välmående hos individer och grupper på arbetsplatsen.
Den psykosociala arbetsmiljön är en av flera delar som påverkar vår
hälsa under arbetslivet och kan vara en del i om vi blir sjuka av arbetet eller om vi
håller oss friska och välmående (Aronsson & Lindh, 2004). Socialt stöd samt
rolltydlighet och rollkonflikt är delar av den psykosociala arbetsmiljön som är
viktiga och som kommer att undersökas i denna studie. Medarbetarna själva är
delvis ansvariga för sin egen arbetsmiljö och hur de bidrar till den eller genom att
uppmärksamma brister i arbetsmiljön. Dock är det chefen och dennes ledarskap
som är ansvarig för att skapa och behålla en god arbetsmiljö samt att åtgärda de
brister som finns, chefen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att
kontinuerligt upptäcka samt arbeta med faktorer i arbetsmiljön tillsammans med
medarbetarna och skyddsombudet (AML 1977:81, AFS 2001:01; AFS 2015:04).
I FORTES rapport (Vingård, 2015) kring psykisk ohälsa, arbetsliv
och sjukskrivning kommer de fram till att brist på socialt stöd kan leda till psykisk
ohälsa så som depressionssymptom, känslomässig utmattning, sömnstörningar och
självmord vilket stöds av Nieuwenhuijsen, Bruinvels och Frings-Dresen (2010)
som funnit att lågt socialt stöd från kollegor eller chef kan resultera i stressrelaterade
sjukdomar. Rollkonflikt kan också leda till depressionssymptom men även
psykologisk störning och sjukskrivning (Vingård, 2015). Ett gott socialt stöd kan å
andra sidan leda till psykiskt välbefinnande och arbetstillfredställelse och ett
personalorienterat ledarskap kan ge reducerad sjukfrånvaro, minskad ångest,
mindre emotionell trötthet och stress samt så kan det ge arbetstillfredställelse och
psykiskt välbefinnande (Vingård, 2015). Det sociala stödet, rolltydlighet och
rollkonflikt samt ledarskapet är därmed faktorer som ska tas i beaktande då de visat
sig både kunna skapa ohälsa men också främja hälsa beroende på hur bra/dåligt
dessa skattas av medarbetarna. Nedan kommer socialt stöd, rolltydlighet,
rollkonflikt samt chefen och ledarskapets roll att diskuteras mer ingående.
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2.3 Socialt stöd
Socialt stöd har i många studier visat sig ha en koppling till hälsa, både indirekt och
direkt (Ogden, 2000). Upplevelsen av ett gott socialt stöd kan främja hälsan hos
individer men den kan även indirekt påverka hälsan som en slags buffert från
negativa faktorer från arbetssituationen så som till exempel stress (Antonovsky,
1979; Ogden, 2000; Theorell & Karasek, 1990). Även om forskningen mestadels
är överens om att socialt stöd är bra och kan både främja hälsa och bidra till en god
psykosocial arbetsmiljö så finns det även de som menar på att för mycket socialt
stöd eller felaktigt stöd kan ge negativa konsekvenser där individer eller
arbetsgrupper tappar sin självständighet vilket även kan ha effekt på kreativitet och
innovation (Westlander, 1993).
Theorell och Karasek (1990) har myntat en stressteori som
ursprungligen utgick från endast krav och kontroll men som senare kompletterats
med en tredje del som handlar om socialt stöd (Johnson, 1986). Dessa tre
dimensioner utgör tillsammans ett sätt att analysera risk- och friskfaktorer på arbetet
som är kopplade till hälsa. Socialt stöd är den tredje dimensionen som kan handla
om stöd från kollegor, chef eller från vänner och familj eller andra i ens närhet. Det
sociala stödet kan vara en buffert mellan psykosociala faktorer i arbetsmiljön och
risken för ohälsa på grund av arbetet, det kan även påverka individens sätt att
hantera och lösa olika situationer och därmed påverka produktivitet (Johnson, 1986;
Johnson & Hall, 1988; Theorell & Karasek, 1990). Socialt stöd kan även ge
individen en positiv identitet genom att hen ser sin del i att gruppen uppnår sina och
verksamhetens mål och att gruppen mår bra. Det sociala stödet kan vara både
instrumentellt och emotionellt eller en kombination av dessa (Theorell & Karasek,
1990). Faktorer att ta hänsyn till som påverkar objektiviteten av denna stressteori
är sådant som individuella skillnader, personligheter och klasskillnader.
I Fahlströms (1999) studie framkom lite olika resultat om betydelsen
av socialt stöd för undersköterskorna och vårdbiträdena där det varierade från att
inte ha någon större betydelse för arbetssituationen till att ha stor betydelse på
arbetssituationen och påverka faktorer så som skuldkänslor (dåligt socialt stöd)
samt upplevelsen av återkoppling och information. Vad tvetydigheten berodde på
gick Fahlström (1999) inte djupare in på. Dock har Hägglund, Helsing & Sandmark
(2011) i sin studie kring undersköterskor inom äldreomsorgen kommit fram till att
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socialt stöd var en bidragande faktor till ett hållbart arbetsliv för de undersköterskor
som deltog i deras studie. Tillsammans med god självskattad hälsa, god sömn och
lite stress var de faktorer som hade samband med en hållbar arbetssituation.
Aronsson och Lindh (2004) kom också fram till att socialt stöd från chefen var en
faktor

som

hade

starkt

samband

med

de

som

var

långtidsfriska.

Arbetsmiljöundersökningen (2013, 2015) visar dock på att undersköterskor och
vårdbiträden upplever en brist på socialt stöd från chef men ett bra stöd från sina
kollegor.
2.3.1 Socialt stöd från kollegor/arbetsgrupp
Att känna ett socialt stöd från kollegor eller arbetsgrupp kan vara viktigt för att få
diskutera händelser och frågor med personer som delar samma arbetssituation och
på det sättet få stöd i svåra situationer (Fahlström, 1999). Det är även ett sätt att lära
sig av varandra och lösa problem sinsemellan (Tangen & Conrad, 2009; Drugge,
2003; Westerberg & Tafvelin, 2014). Att arbetsgruppen har möjlighet att ta tid för
att diskutera med varandra och prata/gnälla av sig kan vara viktigt för att lätta upp
en stressad situation eller tung arbetsbörda, bristen på socialt stöd kan annars leda
till konflikter (Tangen & Conrad, 2009). Dock ansåg personalen i Fahlströms
(1999) studie att det i praktiken fanns för lite tid att sitta ner och prata med varandra.
2.3.2 Socialt stöd från närmaste chef
Socialt stöd från närmaste chefen är väldigt viktigt och bekräftas i många studier
(Antonovsky,

1979;

Ogden,

2000;

Theorell

&

Karasek,

1990;

Arbetsmiljöundersökningen 2013, 2015). Att närmaste chef är närvarande och kan
ge stöd i det dagliga arbetet eller om medarbetaren har det tufft hemma är en viktig
faktor för att medarbetaren ska kunna få hjälp/stöd att hantera sin situation. Om
närmaste chef inte ger något stöd och arbetet samtidigt är väldigt krävande kan detta
resultera i stress och negativa känslor vilket kan skapa ohälsa (Johnson & Hall,
1988, Theorell & Karasek, 1990).
2.3.3 Socialt stöd från familj och vänner
Socialt stöd kan även komma från familj och vänner, eller andra anhöriga. De kan
ha svårt att diskutera eller hjälpa att lösa problem som har med arbetet att göra
eftersom de kanske inte förstår det arbete som personen utför samt att personen i

9

sig inte kan diskutera alla händelser på arbetet på grund av sekretess. Familj och
vänner kan ändå vara ett stöd i att lyssna och vara medkännande (Fahlström, 1999).

2.4 Ledarskap
Yukl (2012a) definierar ledarskap som:
”… den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om vilka
uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske.” Yukl (2012a) s.11

Yukl (2012b) beskriver i sin sammanställning hur många forskare med olika
forskningsdesign visat på hur viktigt det är för ett effektivt ledarskap att vara tydlig
och att klargöra arbetet för sina medarbetare, hur viktigt det är som ledare att vara
kommunikativ. Medarbetarna ska veta vad det ska göra, varför de ska göra det, hur
de ska göra det, vilket resultat som förväntas och de ska även få helhetsperspektiv
på arbetet: Hur bidrar varje medarbetare till den stora bilden? Vilken vision har
organisationen och vad arbetar ”vi” för? (Yukl, 2012b; Krapfl & Kruja, 2015). Yukl
(2012b) fortsätter dock med att det behövs mer forskning på hur kvalitén av
tydliggörandet är, om ledaren sätter upp för hårda ramar med hur och vad som ska
utföras så hämmar detta innovation och kreativitet på arbetsplatsen vilket är faktorer
som skapar hälsa och mening med arbetet för många medarbetare (Yukl, 2012b).
Vidare är klargjorda arbetsuppgifter något som kan skapa säkrare arbetssätt för
medarbetare samt kan säkerställa bättre omvårdnad av vårdtagare i verksamheter
där sådana finns (Mattson, Hellgren & Göransson, 2015). I sin studie visar Mattson,
Hellgren och Göransson (2015) på att det är viktigt med både tydliga instruktioner
och återkoppling på utfört arbete för att skapa en säker arbetsmiljö för både
medarbetare och patienter. Att medarbetaren vet att de kan säkerställa god
omvårdnad av patienter/brukare skapar även meningsfullhet.
Upplevelsen av ledarskapet/chefen hos undersköterskor och
vårdbiträden i studien av Fahlström (1999) var att det varierade väldigt mycket
beroende på ledarskapet och där de uppskattade en ledare/chef som lyssnade och
tog tag i saker på en gång (Fahlström, 1999). De upplevde även en dubbel
arbetsledning, där chefen var den ena och vårdtagaren den andra, dessa två
”arbetsledare” hade inte alltid samma instruktioner. Westerberg och Tafvelin
(2014) samt Nielsen, Yarker, Brenner, Randall & Borg (2008) argumenterar för att
det transformativa ledarskapet har betydelse inte bara för medarbetarna inom
äldreomsorgen men också för kvalitén på vården som ges till vårdtagarna. Det
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uppmuntrande ledarskapet är en form av transformativt ledarskap som har som mål
att skapa självgående, kreativa arbetsgrupper genom visioner och uppmuntran
(empowerment). Ett transformativt ledarskap är ett ledarskap som har som mål att
få medarbetarna engagerade i arbetet och dess uppgifter och genom ledarskapet
även få medarbetarna att göra lite mer än det som krävs för att de vill, inte för att
någon ber dem, detta genom att få medarbetarna att känna tillit och respekt för
ledaren (Yukl, 2012b). Detta till skillnad från ett transaktionellt ledarskap som är
ett ledarskap som baseras på ett utbyte där ledaren får medarbetarna att göra det de
ska men utan entusiasm eller engagemang för uppgifter eller mål (Yukl, 2012a).
I

Arbetsmiljöundersökningen

(2013,

2015)

framkom

att

undersköterskor och vårdbiträden upplevde att det var svårt att framföra kritik kring
arbetsförhållandena till sin chef samt att de saknade stöd från närmaste chef om det
uppstod besvärliga situationer samt att de inte kunde få besked om vad som skulle
prioriteras när tidsbrist uppstod (som nämnts ovan). Detta tyder på att chefer kanske
inte är så duktiga på att anpassa sitt ledarskap till olika arbetsförhållanden. Ett
transformativt eller uppmuntrande ledarskap fungerar tills arbetssituationen blir för
krävande och då är det viktigt att chefen kan gå in och stötta och hjälpa till när
arbetsgruppen inte längre kan vara självgående.
2.4.2 Genus och ledarskap
Offentlig sektor samt vård- och omsorg är kvinnodominerade och även de flesta
chefer inom vård och omsorg är kvinnor (SCB, 2016). Anna Nyberg (FORTE,
2016) beskriver Stressforskningsinstitutets forskning kring chefer, genus och hälsa
där chefskap och hälsa går hand i hand men endast om du är man. Kvinnliga chefer
och främst inom offentlig sektor, mår sämre och depression, utmattning samt
sömnsvårigheter är vanligare än hos män. En anledning till denna skillnad är att
kvinnor oftare är chefer där det är mer komplexa chefsuppdrag (vård- och omsorg,
utbildning), de har fler medarbetare, sämre resurser trots höga krav, och löner som
inte motsvarar dessa arbetsförhållanden (FORTE, 2016). Nyberg (FORTE, 2016)
konstaterar att

de kvinnliga cheferna har en mer påfrestande psykosocial

arbetsmiljö än män, detta skapar mer stress hos de kvinnliga cheferna vilket leder
till ohälsa. Frågan är hur en chef som själv är stressad och mår dåligt ska kunna
skapa förutsättningar för sina medarbetare och främja en god arbetsmiljö? Chefen
och dess ledarskap har en stor påverkan på medarbetare och dess hälsa samt både
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socialt stöd och rolltydlighet, vilket diskuterats tidigare. Hur skapas rätt
förutsättningar även för de kvinnliga cheferna att kunna utöva sitt ledarskap och
uppnå en lika god hälsa som männen som är chefer? Denna studie undersöker inte
chefernas arbetsmiljö men det är ändock en faktor att ta i beaktande då undersökta
verksamheter är kvinnodominerade med kvinnliga chefer, inom vård- och omsorg.
I en sammanställande rapport över forskning på hur ledarskap
påverkar medarbetare och dess hälsa kom Nyberg, Bernin och Theorell (2005) fram
till att forskningen pekar på att kvinnor använder sig mer av ett transformativt
ledarskap samt de belönande delarna av det transaktionella ledarskapet som har fler
positiva effekter på medarbetare och dess hälsa än män som utövade mer
transaktionellt och laizze faire ledarskap (Nyberg, Bernin & Theorell, 2005).
Oyvind och Glaso (2013) fann även att kvinnliga ledare överlag hade bättre
personlighetsdrag än manliga ledare, där kvinnorna hade bättre resultat på förmågan
att vara tydlig och kommunikativ, nytänkande och öppen för förändringar, erbjuda
socialt stöd och att ha förmåga att inkludera sina medarbetare samt att sätta upp och
följa upp mål.
2.4.3 Uppmuntrande ledarskap
Nordic questionnaire for psychological and social factors at work (QSP Nordic)
använder sig av begreppet uppmuntrande (empowering) ledarskap som index för
hur medarbetare upplever den närmaste chefens ledarskap.
Ledarskap och så även uppmuntrande ledarskap som är en form av
transformativt ledarskap har det forskats en hel del på (Yukl, 2012; Yukl, 2012b;
Amund & Martinsen, 2014; Magni & Maruping, 2013; Vecchio, Justin & Pearce,
2010 m.fl.). Uppmuntrande ledarskap har visat sig vara bra för att skapa självgående
kreativa team/arbetsgrupper (Vecchio, Justin & Pearce, 2010; Zhang & Bartol,
2010). En definition på uppmuntrande ledarskap är: “behaviors that share power
with subordinates” (Vecchio, Justin & Pearce, 2010, s.531). Tanken är att genom
ett uppmuntrande ledarskap så kan ledaren/chefen lämna över ansvar och
beslutsfattande till medarbetarna i verksamheten vilket skapar mer självgående
team som genom att de får mer autonomi även kan vara mer kreativa och
innovativa.
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Magni och Maruping (2013) har tittat på uppmuntrande ledarskap och
dess effekter på arbetsgruppens improvisationsförmåga och prestation. De
argumenterar för att dagens arbeten kräver allt bättre team på arbetsplatserna som
klarar av att vara flexibla och hantera plötsliga förändringar. I deras studie visade
det sig att ett uppmuntrande ledarskap hade positiva effekter på både improvisation
och prestation/resultat om arbetsbördan var lagom, dock visade sig ett
uppmuntrande ledarskap inte ha samma positiva effekter på arbetsgruppens
förmåga till improvisation och att kunna prestera bra om arbetsbördan var för stor.
Slutsatsen av detta är att på arbetsplatser som vet med sig att arbetsbördan är stor
och det förekommer stress så behöver chefen kliva in och ta mer beslut och hjälpa
sin arbetsgrupp. Detta betyder att en ledare/chef inte kan utöva endast ett slags
ledarskap utan chefen behöver också vara flexibel och kunna anpassa sitt ledarskap
efter hur arbetssituationen och arbetsgruppen ser ut (Thelin & Wolmesjö, 2014).

2.5 Rollteori
Rollteori utgår ifrån att vi i olika sammanhang intar en roll med mönster och
karaktärsdrag som är återkommande och som är kända av alla i sammanhanget
(Biddle, 1986; Kaufmann & Kaufmann, 1998). På arbetet intar vi oftast en annan
roll än den vi har privat eller i andra sammanhang, vi intar vår arbetsroll, vilket kan
variera beroende på vad vi arbetar med. Dock är det viktiga här att denna arbetsroll
har återkommande mönster och karaktärsdrag och att alla i samma sammanhang
(yrke/arbetsgrupp/enhet) har samma uppfattning om vad arbetsrollen innebär
(Yukl, 2012b; Krapfl & Kruja, 2015; Mattson, Hellgren & Göransson, 2015).
Katz och Kahn (1978) definierar organisationer som rollsystem där
varje individ intar och fyller en roll som påverkar och påverkas av de andra rollerna
i organisationen. När en individ intar rollen som exempelvis undersköterska så finns
det oftast mönster och karaktärsdrag (som nämnts ovan) som skapar förväntningar
både från arbetsgruppen som denna undersköterska ska ingå i, men även från
vårdtagare och anhöriga som har sina förväntningar på hur en undersköterska ska
agera (Katz & Kahn, 1978; Kaufmann & Kaufmann, 1998). De förväntningar som
finns i en arbetsgrupp eller på en arbetsplats på en undersköterskas roll är ofta inte
densamma som i en annan arbetsgrupp eller på en annan arbetsplats. Vilka
förväntningar som sätts på rollen påverkas av flera olika faktorer, gruppens
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medlemmar, vårdtagare, anhöriga och inte minst närmaste chef och organisationen
som individen tillhör (Katz & Kahn, 1978; Kaufmann & Kaufmann, 1998).
2.5.1 Rollkonflikt
Rollkonflikt innebär att arbetstagaren inte känner att sig trygg i sin roll, det finns en
osäkerhet i vad som ska utföras, hur det ska utföras och vad som förväntas av hen
(Katz & Kahn, 1978; Kaufmann & Kaufmann, 1998). Förutom att rollkonflikt i sig
kan innebära negativa känslor för arbetstagaren kan det även skapa konflikter och
otydlighet i arbetsgruppen och även otydligheter mellan chef och arbetstagare.
Vårdbiträdena i Fahlströms (1999) studie förklarade att även om det
fanns regler så var vissa av dem för hårda och flera vårdbiträden trotsade dessa
regler, så som att en ej fick äta sin lunch tillsammans med vårdtagaren eller att en
ej fick baka och liknande. Detta var aktiviteter som skapade mening för vårdtagaren
samt personalen men som egentligen inte var tillåtna i arbetsbeskrivning eller
beviljade insatser. Detta bekräftas av Ingvad (2003) samt Szebehely (2005) som
lyfter att dessa tillfällen även var viktiga för att vårdtagaren skulle kunna lyfta
viktiga aspekter av både det praktiska arbetet som vårdbiträden utförde men även
personliga problem som vårdtagaren ville ta upp. Ingvad (2003) menar på att det är
organisationens och chefens ansvar att se till att det finns tid och utrymme för detta
då banden mellan vårdtagare och personal skapar positiva effekter för båda parter.
2.5.2 Rolltydlighet
Boström, Hörnsten, Lundman, Stenlund och Isaksson (2013) upptäckte i sin studie
ett positivt samband mellan rolltydlighet och socialt stöd där en tydligare roll också
visade på högre socialt stöd och tvärtom, de som redovisade högt socialt stöd kände
också en högre rolltydlighet. Rolltydlighet hade även ett positivt samband med ett
uppmuntrande ledarskap. Bliese och Castro (2000) studerade sambanden mellan
socialt stöd från chef, rolltydlighet och stress som en konsekvens av höga krav.
Deras hypotes var att socialt stöd från chefen tillsammans med hög rolltydlighet
buffrar den negativa effekten och stressen av höga krav samt i förlängningen att lågt
eller inget socialt stöd av chef i kombination med hög rolltydlighet inte kommer
buffra den negativa effekten och stressen av höga krav. Deras hypotes bekräftades
i studien och visade på betydelsen av de kontextuella faktorerna och hur de
samverkar. De argumenterar även för att beakta betydelsen av rolltydlighet som
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viktig för att buffra stress från höga krav men utifrån deras studie kan det vara än
viktigare att se till att det sociala stödet från närmaste chef finns för att
rolltydligheten och stödet tillsammans ger störst effekt för att medarbetarna ska
kunna hantera stress från höga krav.
I dagens samhälle har vi en annan typ av vårdtagare som ”vet” sina
rättigheter och även en större andel vårdtagare som är mer krävande både fysiskt
och psykiskt (psykiatriska sjukdomar, demenssjukdom) än för ett tiotal år sedan
(Sand, 2003; Wallin, 2013, Szebehely, 2005). Detta ställer än högre krav på att det
finns tydliga rutiner och handlingsplaner på vad som ska göras hos respektive
vårdtagare och vem som ska göra vad (undersköterska respektive vårdbiträde). Det
kräver även tydliga arbetsbeskrivningar för undersköterskor och vårdbiträden och
att chef är tydlig med i vilken ordning som arbetsuppgifter ska prioriteras. I
Arbetsmiljöundersökningen (2013, 2015) framkom dock att undersköterskor och
vårdbiträden inte upplevde att deras chef kunde prioritera arbetsuppgifter eller
hjälpa dem i besvärliga situationer som uppkom i arbetet.

3. METOD
3.1 Metodologiska utgångspunkter och design
Denna studie genomfördes med en kvantitativ design genom en enkätstudie. Det är
en tvärsnittsstudie som genomfördes vid ett tillfälle våren 2016.

3.2 Urval
I denna studie ingick en kommun i Småland som består av cirka 500 medarbetare,
varav 120 stycken arbetar som undersköterskor och vårdbiträden. Denna kommun
har i flera år i rad haft ett högt HME (hållbart medarbetarengagemang) som är ett
mått som SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt RKA (Rådet för främjande
av kommunala analyser) tagit fram som mäter delarna motivation, ledarskap och
styrning (SKL, 2015). Denna kommun låg år 2015 på ett värde på 84 (på en skala
mellan 0-100) och under 2015 hade denna kommun ett av de lägsta sjuktalen i
landet (4,72).
Undersökningen är ett totalurval då enkäten riktar sig till hela
populationen av undersköterskor och vårdbiträden i kommunen. Studien utfördes
på 120 stycken undersköterskor och vårdbiträden eftersom det är den största
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yrkeskategorin i den lilla kommunen. Det var två verksamheter i kommunen som
blev berörda: ordinärt boende och särskilt boende.

3.3 Datainsamling
Datainsamlingen skedde med hjälp av kvantitativa enkäter genom QPS Nordic 34+,
detta gav kvantifierbara resultat som kunde analyseras statistiskt. Datainsamlingen
skedde genom att undersköterskornas och vårdbiträdenas chefer delade ut enkäten
på deras APT (Arbetsplatsträff) och de som ville fick fylla i enkäten eftersom den
var frivillig. Att datainsamlingen gjordes vid en APT var för att öka svarsfrekvensen
jämfört med en webbaserad enkät.
3.3.1 Enkät- QPS Nordic 34+
Enkäten till medarbetarna var kortversionen av QPS Nordic det vill säga QPS
Nordic 34+ (Bilaga 2). QPS Nordic är ett frågeformulär som mäter psykologiska
och sociala faktorer i arbetslivet och ska fungera på de flesta typer av arbeten och
arbetsplatser. Tanken med frågeformuläret är att resultatet ska kunna användas för
forskningsändamål men även vid arbetsplatsinterventioner. Denna studie kommer
att ligga till grund för både forskning och arbetsplatsinterventioner. Både validitet
och reliabilitet av enkät och dess skalor/index har undersökts vid två tillfällen i fyra
olika länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland). Reliabiliteten har undersökts
genom inre homogenitet samt test-retest, validiteten för frågeformulärets
användbarhet har också testats och finns rapporterad i tre rapporter (Lindström et
al, 1995; Lindström et al, 1997, Dallner et al, 2000). Kortversionen av QPS Nordic
innehåller ett mindre antal frågor än originalet och därför kommer även indexen i
kortversionen att representeras av färre frågor (Dallner et al., 2000; Hultberg &
Ahlborg, 2008). För närmare beskrivning av index se avsnitt 3.4. Frågorna i enkäten
besvaras med hjälp av en 5 gradig likertskala. Enkäten är rekommenderad att
användas på grupper med fler än 10 stycken personer, vilket även var fallet i denna
studie.
3.3.2 Litteratursökning
Litteratursökningen har gjorts i Google Scholar samt Miuns databaser, så här långt
har sökning skett i Primo Miuns generella databas, Arbline samt ProQuest. Exempel
på sökord som använts är: leadership, health, resources, job-demands, role
ambiguity, work instructions, assistant nurse, nurses aid, social support,
empowering leadership, home help, elderly care, elder homes. Sökorden har
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använts i olika kombinationer samt var för sig. Även relevanta hemsidor från
myndigheter har använts så som Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndighetens
texter. Böcker som undertecknad haft i tidigare kurser och utbildningar har även
använts till viss del.
3.3.3 Bortfall och svarsfrekvens
Bortfall kan bero på många faktorer som till exempel en ovilja att besvara enkäten
eller specifika frågor eller svårighet att förstå frågor som ställs, oavsett anledning
så leder ett stort bortfall till sämre tillförlitlighet av studiens resultat. Bortfall kan
vara både i fall av att en hel enkät inte går att använda men det kan även vara vissa
frågor som har lämnats utan svar. Svarsfrekvensen i denna studie var 53 %. Av 115
stycken utlämnade enkäter (5 stycken av de 120 var sjukskrivna vid tillfället)
återlämnades 61 stycken. Att ta i beaktande var att denna enkät utlämnades strax
efter den obligatoriska medarbetarenkäten i kommunen vilket kan ha påverkat
svarsfrekvensen då denna enkät kom så nära inpå medarbetarenkäten vilket var
olyckligt men inte gick att påverka på grund av tidsaspekter.

3.4 Analysmetod
Enkäterna analyserades statistiskt med hjälp av IBM SPSS v.22 samt med hjälp av
den manual som finns tillgänglig för tolkning av resultat från QPS enkäten.
Deskriptiv statistik togs fram gällande urvalet. Medelvärden
beräknades för att se var på skalan 1-5 medarbetarna upplevde sig vara i fråga om
rolltydlighet, rollkonflikt, socialt stöd samt upplevelsen av ett uppmuntrande
ledarskap. Ett högt medelvärde innebär ett bra värde på alla faktorerna förutom
rollkonflikt där ett så lågt värde som möjligt anses som bra. Oberoende t-test
genomfördes för att se om det fanns skillnader mellan ordinärt- och särskilt boende
samt mellan undersköterskor och vårdbiträden avseende de undersökta variablerna.
I samband med t-testet gjordes Levenes test för att se så variansen var lika.
Cronbachs alpha analyserades på de index som gjorts av sammanslagna frågor.
Frågorna 7 och 8 mäter rolltydlighet samt 9 mäter rollkonflikt, frågorna 17, 18, 19
och 22 mäter socialt stöd (17 stöd från kollegor, 18 och 19 chef samt 22 andra
anhöriga) och frågorna 20 och 21 lades ihop för att mäta ledarskapet (uppmuntrande
ledarskap). Cronbachs alpha: Socialt stöd chef: α= .72 Uppmuntrande ledarskap:
α= .77 Rolltydlighet: α= .64.
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Denna studie kommer inte kunna uttala sig om orsak och verkan, det
vill säga kausalitet, däremot kommer samband att kunna upptäckas (Alvesson &
Sköldberg, 2008).

3.5 Forskarrollen och kvalitetskriterier
3.5.1 Förförståelse och förståelse
Vid forskning är det viktigt att reflektera över sin egen förförståelse samt förståelse
av det fenomen som ska studeras eftersom dessa påverkar varandra och skapar den
helhetsbild som i slutändan blir resultatet (Alvesson & Sköldberg, 2008).
Undertecknad har studerat detta ämne och arbetar även med dessa ämnesområden
vilket ställer högre krav att reflektera över analys och diskussion för att kunna göra
en så bra undersökning samt en så relevant och objektiv analys som möjligt
(Alvesson & Sköldberg, 2008).
3.5.2 Etik
Gällande etiska överväganden är det alltid viktigt att beakta studien ur olika vinklar
och vad som kan innebära etiska svårigheter. I denna studie var det informations-,
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet som särskilt togs i beaktande
från

Vetenskapsrådets

forskningsetiska

principer

för

humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (1990).
Inför medverkande skickades ett missivbrev med information om
studien och hur deras medverkande går till, missivbrevet informerade om att
deltagande var frivilligt samt att det gick att avbryta sitt deltagande närhelst det
behövdes. Deltagarna tillfrågades innan för att kunna ge sitt samtycke till
medverkande, kommunen personalchef, samt sociala avdelningens chef har även
gett sitt samtycke till att denna studie genomförs. Deltagare i studien är anonyma
och enkäterna har efter studiens genomförande och avslut kasserats, detta för att
uppfylla kravet på konfidentialitet samt nyttjande, ingen ska efter studiens avslut
kunna få tag i material som deltagarna har lämnat under studiens gång
(Vetenskapsrådet, 1990). Deltagarna i studien samt personalchefen kommer att få
ett exemplar av studiens slutresultat, det vill säga rapporten/uppsatsen.
Denna studie ligger till grund för att kommunerna ska kunna arbeta
för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Denna studie kommer troligtvis därmed
att leda till någon form av åtgärder i de medverkande verksamheterna. Studiens
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positiva ändamål överväger de negativa situationer som skulle kunna uppstå, så som
att cheferna och/eller medarbetarna upplever de åtgärder som kan komma att vidtas
på deras arbetsplats beroende på resultat, som en bestraffning.

3.6 Metoddiskussion
Det hade kanske varit fördelaktigt att, istället för att använda kortversionen av QPS
Nordic, ta ut delar av originalversionen för att få med fler frågor ur de index som
undersöks i studien. Dock gjordes inte detta val då resterande frågorna ur
kortversionen var relevanta att undersöka för den undersökta kommunen även om
dessa resultat ej ingår i denna studie.
Att beakta vid användning av enkäter är att de utförs vid ett tillfälle
och mäter den subjektiva upplevelsen hos respondenten vid den specifika
tidpunkten, en enkät tar inte hänsyn till om det har hänt något utöver det vanliga
denna dag som påverkar de svarandes upplevelse samt besvarande av enkätens
frågor. En får även ha i åtanke att med en likertskala på 1-5 där svarsalternativen
går från ”Lite” till ”Mycket” inte kan sägas ha samma avstånd mellan skalstegen
som det är mellan 1 och 5 centimeter. Det är godtyckligt hur långt avståndet är från
person till person mellan ”Lite” och ”Mycket” och stegen där emellan. Dock har
avstånden antagits vara lika stora i de statistiska beräkningarna eftersom detta
underlättar analyserna. Detta är även något som forskarna som tagit fram QPS gjort
vid analys vid framtagande av enkäten (Dallner et al., 2000).
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4. RESULTAT
Se nedan för beskrivande data gällande det urval som studien baseras på.
Tabell 1. Beskrivande data för urvalet i studien.

N

%

Medel Bortfall
Ålder

Undersköterskor 49

80,3

45,4

14,8

35,4

Yrke totalt 58

95,1

43,8

Särskilt boende 38

62,3

43,1

Ordinärt boende 22

36,1

44,5

Verksamhet 60

98,4

43,6

Vårdbiträden 9

3

1

totalt
Tabell 2. Åldersfördelning.
Antal

%

Upp till 25

9

14,8

26-35

9

14,8

36-45

10

16,4

46-55

17

27,9

56

13

21,3

Bortfall

3

4,9

Medelåldern var väldigt jämn om en tittar på fördelningen både på verksamhet (43,6
år) och yrke (43,8 år), vårdbiträdena var dock något yngre (35,4 år) än
undersköterskorna (45,4 år) och även färre till antalet (Tabell 1). I tabell 2 kan en
se den relativt jämna åldersfördelningen totalt med något fler i åldersgruppen 4655 år.
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4.1 Socialt stöd, rolltydlighet, rollkonflikt och uppmuntrande
ledarskap
Upplevelsen av rolltydlighet M(61)=4,37, upplevelsen av socialt stöd från chef
M(60)= 4,06 samt upplevelsen av socialt stöd från kollegor M(60)= 4,43 låg högt i
medelvärde mellan 4 och 5 på skalan vilket tyder på en mycket bra upplevelse av
dessa faktorer (Tabell 3). De andra variablerna låg relativt bra även de, upplevelsen
av socialt stöd från vänner och familj M(58)= 3,95 samt upplevelsen av ett
uppmuntrande ledarskap M(61)= 3,54 upplevs bra bland undersköterskor och
vårdbiträden. Upplevelsen av rollkonflikt M(59)=2,44 ligger dock någonstans mitt
i, där hade en kunnat önska en lägre siffra som hade inneburit en upplevelse av lägre
rollkonflikt.
Tabell 3. Medelvärden av upplevelsen av undersökta variabler totalt.

Socialt stöd chef
Socialt stöd kollegor
Socialt stöd vänner/familj
Rolltydlighet
Rollkonflikt
Uppmuntrande ledarskap

N

M

SD

60
60
58
61
59
61

4,06
4,43
3,95
4,37
2,44
3,54

,702
,673
1,248
,539
1,164
,808

Tabell 4. Medelvärden av undersökta variabler fördelat på verksamhet.

SBa M
N
SD
OBb M
N
SD

aSärskilt

SSc
Chef

SSc
Kollegor

4,13
38
,644
3,93
21
,811

4,45
38
,686
4,38
21
,669

SSc
Vänner/Familj

3,94
36
1,308
3,90
21
1,179

Rolltydlighet

Rollkonflikt

Uppmuntrande
ledarskap

4,32
38
,586
4,45
22
,461

2,61
36
1,225
2,14
22
1,037

3,66
38
,718
3,36
22
,941

boende, bOrdinärt boende, cSocialt stöd

Ser en på medelvärden fördelat på verksamhet så skiljer det sig inte så mycket, det
sociala stödet från chefen upplevs något bättre på särskilt boende M(38)=4,13 än
ordinärt boende M(21)=3,93 och även det uppmuntrande ledarskapet som ligger på
M(38)=3,66 på särskilt boende och M(22)=3,36 på ordinärt boende Tabell 4). Dock
kan man se att rollkonflikten ligger lägre på ordinärt boende M(22)=2,14 än på
särskilt boende M(36)=2,61. Övriga variabler ligger väldigt nära varandra avseende
medelvärden.
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Tabell 5. Medelvärden av undersökta variabler fördelat på yrkestitel.

USa M
N
SD
VBb M
N
SD

SSc
Chef

SSc
Kollegor

4,02
49
,743
4,19
8
,372

4,41
49
,643
4,38
8
,916

SSc
Vänner/Familj

aUndersköterska, bVårdbiträde, cSocialt

3,85
47
1,302
4,25
8
1,035

Rolltydlighet

Rollkonflikt

Uppmuntrande
ledarskap

4,39
49
,523
4,28
9
,712

2,36
47
1,131
3,11
9
1,167

3,77
48
,778
4,00
9
,707

stöd

Gällande undersköterskor och vårdbiträden kan en se lite större skillnader på
medelvärden än gällande verksamhet (Tabell 5). Det är dock inga stora skillnader
här heller. Vårdbiträden upplever bättre socialt stöd från vänner och familj
M(9)=4,28 än undersköterskor M(47)=3,85 men de upplever även rollkonflikt
M(9)=3,11 till större del än undersköterskorna M(47)=2,36. Övriga variabler ligger
relativt nära varandra gällande medelvärden mellan undersköterskor och
vårdbiträden. Vårdbiträden är yngre, färre till antalet och upplever större
rollkonflikt men bättre stöd utanför arbetet än undersköterskor.
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4.2 Samband och skillnader
4.2.1 Samband
Tabell 6. Korrelationsanalys

SSa Chef

r
sig.
N

SSa Kollegor

r
sig.
N

SSa Chef SSa
SSa
Rolltydlighet Rollkonflikt Uppmumtrande
kollegor Familj/
ledarskap
Vänner
1
,556**
,062
,187
,112
,732**
,000
,647
,152
,402
,000
60
60
57
60
58
60
1
60

SSa Familj/Vänner r
sig.
N
Rolltydlighet

Rollkonflikt

Uppmuntrande
ledarskap

,164
,222
47

,346**
,007
60

-,008
,954
58

,441**
,000
60

1

,014
,917
58

,108
,427
56

,194
,144
58

1

-,032
,807
59

,261*
,042
61

1

,237
,070
59

58

r
sig.
N

61

r
sig.
N

59

r
sig.
N

1
61

*Signifikant korrelation p< .005 ** Signifikant korrelation p<.001 aSocialt stöd

Vid korrelationsanalysen (Tabell 6) upptäcktes flera signifikanta positiva samband
mellan variablerna där upplevelsen av det sociala stödet från kollegorna hade
signifikant samband med upplevelsen av rolltydlighet, r =.346, p<.001, upplevelsen
av det sociala stödet från kollegorna hade även signifikanta samband med
upplevelsen av socialt stöd från chefen r = .556, p<.001 och upplevelsen av ett
uppmuntrande ledarskap r = .441, p<.001. Upplevelsen av ett uppmuntrande
ledarskap hade i sin tur signifikanta samband med upplevelsen av rolltydlighet r =.
261, p<.005 och upplevelsen av socialt stöd från chefen r =.732, p<.001.
Rollkonflikt samt stöd från vänner och familj hade inga signifikanta samband med
övriga variabler.
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4.2.2 Skillnader
Inga signifikanta skillnader kunde hittas mellan särskilt och ordinärt boende eller
mellan undersköterskor och vårdbiträden. Se enligt tabell 7 och 8 nedan.
Tabell 7. Värden från t-test för att undersöka skillnader mellan särskilt boende
och ordinärt boende gällande undersökta variabler.
M

SE

SSa Chef
Särskilt boende 4,13

,104

Ordinärt boende 3,93

,177

SSa Kollegor
Särskilt boende 4,45

,111

Ordinärt boende 4,38

,146

SSa Familj/Vänner
Särskilt boende 3,94

,218

Ordinärt boende 3,90

,257

Rolltydlighet
Särskilt boende 4,32

,095

Ordinärt boende 4,45

,098

Rollkonflikt
Särskilt boende 2,61

,204

Ordinärt boende 2,14

,221

Uppmuntrande

t

df

Sig.

1,056

57

,295

,359

57

,721

,114

55

,909

-,952

58

,315

1,514

56

,136

1,363

58

,178

ledarskap

a

Särskilt boende 3,66

,116

Ordinärt boende 3,36

,177

Socialt stöd
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Tabell 8. Värden från t-test för att undersöka skillnader mellan undersköterskor
och vårdbiträden gällande undersökta variabler.
M

SE

SSa Chef
Undersköterskor 4,02

,106

Vårdbiträden 4,19

,132

SSa Kollegor
Undersköterskor 4,41

,092

Vårdbiträden 4,38

,324

SSa Familj/Vänner
Undersköterskor 3,85

,190

Vårdbiträden 4,25

,366

Rolltydlighet
Undersköterskor 4,39

,075

Vårdbiträden 4,28

,237

Rollkonflikt
Undersköterskor 2,36

,165

Vårdbiträden 3,11

,389

Uppmuntrande

t

df

Sig.

-,620

55

,538

,127

55

,899

-,821

53

,415

,547

56

,586

-1,812

54

,075

-1,025

56

,310

ledarskap

a

Undersköterskor 3,48

,121

Vårdbiträden 3,78

,132

Socialt stöd

4.3 Sammanfattning resultat
Sammanfattningsvis så hade det undersökta urvalet bra medelvärden på undersökta
variabler, det vill säga en hög upplevelse av rolltydlighet, socialt stöd samt ett
uppmuntrande ledarskap, det enda som kanske låg relativt högt i negativ
bemärkelse var upplevelsen av rollkonflikt som önskvärt hade fått vara lägre. Det
fanns vissa signifikanta samband mellan variablerna som kan utläsas under 4.5.1.
Dock hittades inga signifikanta skillnader mellan särskilt och ordinärt boende eller
mellan undersköterskor och vårdbiträden i denna undersökning.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
5.1 Socialt stöd, rolltydlighet, rollkonflikt och ett uppmuntrande
ledarskap
Till skillnad från Arbetsmiljöundersökningarna (2013; 2015), Fahlström (1999)
samt Westerberg & Tafvelin (2014) så visar denna undersökning på att
undersköterskor och vårdbiträden upplever ett gott stöd från både chef och kollegor.
De upplever även en hög rolltydlighet och ett ganska gott uppmuntrande ledarskap.
Studiens resultat motsäger sig tidigare forskning (Wallin, 2013; Sand, 2003;
Fahlström, 1999; Zingmark, 1991; Westerberg & Tafvelin, 2014; Szebehely, 2005)
som funnit skillnader mellan både verksamheter men också mellan undersköterskor
och vårdbiträden i upplevelsen av deras yrkesroll och arbetsvillkor. Möjliga orsaker
till detta resultat kan vara att urvalet är litet och kanske inte representativt för hela
den undersökta populationen, eventuellt kan vårdbiträden också ha uppgett och
identifierat sig som undersköterskor i enkäten. En möjlighet är även att det är en
liten kommun där både medarbetare och chefer har en närhet till varandra vilket gör
att skillnader minskar även om verksamheterna skiljer sig åt i utförande. Det relativt
stora bortfallet kan givetvis också ha påverkat då en ej kan veta säkert vilka som
valde att besvara enkäten, de som besvarade enkäten kanske var de som kände sig
mer positiva medan de negativt inställda inte besvarade den eller så hade resultatet
blivit än mer positivt om alla besvarade enkäten, detta går dock ej att veta.
Rolltydlighet samt rollkonflikt specificeras inte i denna enkät i
förhållande till olika aktörer, personalen upplevde god rolltydlighet och medel på
rollkonflikt men med bakgrund från den forskning som finns kring undersköterskor
och vårdbiträdens arbete och rollförväntningar så är det komplext då de kan uppleva
olika förväntningar från chef och kollegor jämfört med från vårdtagare och anhöriga
(Fahlström, 1999, Katz & Kahn, 1978; Kaufmann & Kaufmann, 1998). Ett
intressant resultat var att upplevelsen av rolltydlighet var hög men det fanns även
en ganska hög rollkonflikt, rollkonflikten hade dock inga samband med någon av
de andra variablerna men kan bero på något annat i arbetsmiljön eller
arbetsvillkoren som denna undersökning ej har tagit med i beräkningarna. Det en
kunde se på medelvärden var dock att det var vårdbiträden som upplevde högst
rollkonflikt vilket kan relateras till Fahlströms studie (1999) där vårdbiträdena
kände sig mer osäkra på sina arbetsuppgifter gällande både vad som skulle utförs
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samt hur, i denna studie var vårdbiträdena även yngre än undersköterskorna vilket
kan påverka då det skulle kunna innebära att de inte har jobbat inom yrket lika
länge.
I denna studie var det väldigt höga resultat på socialt stöd vilket de
flesta studier anser vara bra eftersom det kan verka som en buffert mot negativa
arbetsmiljöfaktorer så som stress (Antonovsky, 1979; Johnson, 1986; Johnson &
Hall, 1988; Ogden, 2000; Theorell & Karasek, 1990). Dock argumenterar bland
annat Westlander (1993) för att för mycket socialt stöd eller felaktigt stöd kan
hämma arbetsgruppens självständighet, kreativitet och innovation. I denna studie
undersöktes dock även det uppmuntrande ledarskapet som ska främja gruppens
självständighet och kreativitet (Vecchio, Justin & Pearce, 2010, Zhang & Bartol,
2010), även om Magni och Maruping (2013) visade i sin studie att det
uppmuntrande ledarskapet inte har samma positiva effekter på arbetsgruppen om
arbetsbördan är för stor. Denna studie mätte inte självständighet, kreativitet och
innovation men medarbetarnas upplevelse av både det sociala stödet (från chef samt
kollegor) och det uppmuntrande ledarskapet var högt. Det visade sig även finnas ett
starkt signifikant samband här emellan. Angående upplevelsen av det sociala stödet
från vänner och familj så upplevde sig vårdbiträden ha bättre stöd utanför arbetet
än undersköterskor men denna skillnad var inte tillräckligt stor för att vara
signifikant, om skillnaden beror på att de hade en lägre medelålder och kanske en
större vänkrets eller fortfarande barn hemma är svårt att spekulera i, dock hade inte
upplevelsen av socialt stöd från vänner och familj något signifikant samband med
någon av de övriga variablerna i studien.
Boström, Hörnsten, Lundman och Isaksson (2013) fann positiva
samband mellan socialt stöd och rolltydlighet samt mellan uppmuntrande ledarskap
och rolltydlighet, resultaten i denna studie bekräftar samband mellan uppmuntrande
ledarskap och rolltydlighet, dock fanns inget samband mellan socialt stöd från chef
och rolltydlighet men det fanns ett samband mellan socialt stöd från kollegor och
rolltydlighet. Kan detta bero på att det uppmuntrande ledarskapet skapar
självständighet och socialt stöd mellan kollegor som blir en stor del i att skapa
rolltydlighet genom samarbete och diskussioner gemensamt? Att tillsammans med
kollegorna diskutera arbetet var i Fahlströms (1999) studie viktigt för att lösa
problem men också för att enas och se till så att alla gjorde lika i arbetet och hos
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olika vårdtagare. Bliese och Castro (2000) studerade sambandet och effekten från
socialt stöd från chef och rolltydlighet på höga krav och stress och fann att både
hög rolltydlighet och ett gott socialt stöd från chef var viktiga för effekten på höga
krav och stress som minskade, de fann inte samma buffrande effekter om endast en
av faktorerna var hög. Denna studie har inte undersökt upplevelsen av höga krav
och stress men resultaten visar på hög upplevelse av både socialt stöd från chef samt
hög rolltydlighet vilket enligt Bliese och Castro (2000) skulle innebära att detta
buffrar effekten av den eventuella stress och de höga krav som medarbetarna
eventuellt känner.

5.2 Resultat relaterat till den undersökta kommunens sjuktal och
Hållbart medarbetarengagemang
Den undersökta kommunen hade år 2015 ett av Sveriges lägsta sjuktal och har flera
år

i

rad

legat

väldigt

högt

på

SKL:s

undersökningar

av

Hållbart

medarbetarengagemang (HME). Denna undersökning visar på att åtminstone
undersköterskor och vårdbiträden känner en hög rolltydlighet, ett bra socialt stöd
samt ett ganska bra uppmuntrande ledarskap. Kanske kan dessa faktorer hänga
ihop? Låga sjuktal och ett högt HME tyder på att medarbetarna trivs i kommunen
och höga resultat på undersökta faktorer som är viktiga för en god arbetsmiljö bidrar
givetvis till trivsel på arbetet. Detta betyder dock inte att det inte finns brister i deras
arbetsmiljö eller att man inte bör fortsätta arbeta med även dessa delar av
arbetsmiljön. Det är dock faktorer som har visat sig viktiga i den psykosociala
arbetsmiljön och även faktorer som kan buffra de negativa effekterna av en
ansträngd arbetsbörda samt stress (Antonovsky, 1979; Johnson, 1986; Johnson &
Hall, 1988; Ogden, 2000; Theorell & Karasek, 1990; Bliese & Castro, 2000;
Hägglund, Helsing & Sandmark, 2011; Aronsson & Lindh, 2004). Dock är dessa
komplexa yrken som behöver ses över med ett helhetsperspektiv vilket ramarna för
denna studie inte tillåter men som framtida forskning förhoppningsvis kommer att
göra.

5.3 Två sidor av samma mynt
Gunilla Fahlström (2003) diskuterar kring det goda och det onda arbetet gällande
yrket inom äldreomsorgen. Yrket är komplext och kan vid fel förutsättningar vara
ett ”ont arbete” men som denna studie visat kan det även visa sig ha bra värden på
28

flera faktorer som visat sig viktiga för ett hållbart och ”gott arbete”, socialt stöd,
uppmuntrande ledarskap och rolltydlighet är faktorer som bidrar till en god hälsa.
Sand (2003) resonerar kring att vård- och omsorgsyrket har fått en ”dålig stämpel”
och låg status på grund av att forskning har fokuserat på de negativa faktorerna som
finns. Det är bra att veta vilka brister som finns så man kan arbeta vidare med dessa,
dock kan det vara än viktigare att veta vilka hälsofrämjande och buffrande faktorer
som finns på arbetsplatsen för att kunna utveckla dessa som i sin tur kan göra att de
negativa faktorerna minskar. För trots att forskning visat på att äldreomsorgen har
ett ont arbete med stress, uppgivenhet med mera så visar nyare forskning (Wallin,
2013) samt denna studie på att undersköterskor och vårdbiträden verkar trivas bra
med sitt arbete där de upplever socialt stöd, rolltydlighet samt ett uppmuntrande
ledarskap. Wallin (2013) fann att de känner en stor meningsfullhet i kontakten med
vårdtagarna vilket är den största faktorn för arbetstrivsel för undersköterskor och
vårdbiträden (Wallin, 2013). Dock är det viktigt att det forskas vidare på de
kvinnodominerade arbetsplatserna för att komma tillrätta med de problem i
arbetsmiljön som skapar negativa faktorer eftersom de negativa faktorerna kan vara
delar av en ojämställd organisation.

6. SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING
6.1 Slutsatser
Slutsatsen av denna studie är att undersköterskor och vårdbiträden i den undersökta
kommunen har en upplevelse av hög rolltydlighet, gott socialt stöd från både chef,
kollegor och familj/vänner samt upplevelsen av ett bra uppmuntrande ledarskap.
Dock upptäcktes även en relativt stor rollkonflikt. Undersköterskor och
vårdbiträden i undersökt kommun har därmed flera faktorer för att buffra negativa
arbetsmiljöfaktorer samt främja hälsa. Inga signifikanta skillnader mellan
undersköterskor och vårdbiträden eller mellan särskilt och ordinärt boende kunde
hittas. Sammanfattningsvis arbetar undersköterskor och vårdbiträden i ett komplext
yrke med många påverkansfaktorer.

6.2 Framtida forskning
Det finns många frågor att forska vidare kring, då vård- och omsorgsyrket är
komplext för både medarbetare och chefer. Denna studie gav många följdfrågor
efter att resultatet sammanställts som skulle vara intressanta att följa upp samt
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forska vidare på. Det hade varit intressant att genom intervjuer fördjupa sig i
frågorna samt resultatet efter denna undersökning.
De instrument som undertecknad sett som mäter arbetsmiljö och
arbetstillfredsställelse har ej frågor kopplat till interaktionen mellan vårdtagare och
medarbetare vilket visat sig i intervjustudier vara en av de viktigaste faktorerna till
att medarbetaren trivs med sitt yrke som undersköterska/vårdbiträde. På grund av
bristande forskning på dessa yrken så finns det säkerligen brister även i de
instrument och de frågor som ställs vid forskning. Det är något som man kan ha i
beaktande nu när dessa yrken samt andra kvinnodominerade kontaktyrken kommer
mer i ljuset.
I litteraturgenomgången hittades även att ledarskap uppfattades inte bara från
närmaste chef utan även från vårdtagare samt anhöriga (Fahlström, 1999), det hade
varit intressant att se hur både vårdtagare och anhöriga påverkar undersköterskor
och vårdbiträdens yrken. Vidare skulle en kunna forska kring socialt stöd,
uppmuntrande ledarskap och kopplingen till kreativitet, självständighet och
innovation samt kring betydelsen av organisatoriskt socialt stöd och organisatorisk
rättvisa. Ledarskapet/chefskapet har en stor påverkan på medarbetarna och deras
upplevelse av sin arbetsmiljö, men vilka förutsättningar har cheferna och då främst
de kvinnliga cheferna, för att utöva ett gott ledarskap inom äldreomsorgen? En
kompletterande undersökning till denna skulle vara intressant att göra för att se hur
cheferna i den undersökta kommunen uppfattar sitt uppdrag, sin arbetsmiljö samt
sina förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö för dina medarbetare. I denna
undersökning visar resultaten på att medarbetarna är nöjda med sina chefer då de
upplever ett uppmuntrande ledarskap och ett gott socialt stöd, detta säger dock
ingenting om chefernas upplevelser och deras arbetsmiljö. Studiens verksamheter
är kvinnodominerade och även verksamheternas chefer är kvinnor, därför är det
viktigt att se över även verksamheternas chefer och deras arbetsmiljö då forskning
visat på att kvinnliga chefer och särskilt inom vård- och omsorg har mer komplexa
uppdrag, många fler medarbetare och sämre förutsättningar än manliga chefer
(Arbetsmiljöundersökningen 2013,2015; SCB, 2016, FORTE, 2016; Sand, 2003;
Gustafson & Szebehely, 2001; Albin, Toomingas & Bodin, 2016). En jämställd
organisation med lika förutsättningar för män och kvinnor samt en jämn fördelning
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mellan könen ger fördelar både för hälsan men också för kvalitén på arbetet (Vänje,
2013).
Eftersom inga signifikanta skillnader mellan undersköterskor och
vårdbiträden eller mellan särskilt och ordinärt boende kunde hittas i denna
undersökning skulle det även vara intressant att forska vidare på orsaker till detta,
är det ett resultat av det relativt stora bortfallet eller kan det vara storleken på
kommunen som är orsaken?
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