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Sammanfattning 

 
Syftet med den här studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg 

ser på sin profession med tyngdpunkt på eget yrkesval, vad som får dem att stanna kvar, 

synen på yrkesrollen och vad som förväntas befrämja framtida rekrytering.  

Studien har genomförts som en kvalitativ beskrivande intervjustudie. Materialet analyserades 

med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade att yttre omständigheter gjorde att 

sjuksköterskorna valde att arbeta med äldreomsorg. Att de sedan stannade kvar berodde på att 

de upplevde arbetet som roligt, självständigt och fritt. Sjuksköterskorna ansåg att yrket kräver 

stor kompetens, att det har oförtjänt låg status och att sjuksköterskorna bör ha högre löner. 

Vikten av kontinuerlig utbildning betonades av sjuksköterskorna men det framkom även att 

möjligheterna till detta styrs av organisationens ekonomi. Vidare framkom att 

sjuksköterskorna ansåg att man måste utföra vissa förändringar för att kunna värva 

sjuksköterskor till den kommunala äldreomsorgen i framtiden. Bland annat måste lönen och 

statusen höjas. 

 

Nyckelord:  sjuksköterska, kommunal äldreomsorg, yrkesval, arbetstillfredsställelse, 

arbetsroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Abstract 
 

The aim of this study was to describe how nurses, within the municipal geriatric care, view 

their profession with emphasis on their career choise, their reasons for remaining by their 

choice, their opinions on their profession, and what could be expected to promote future 

recruitment. This studie has been emplemented as a qualitative descriptive interview study. 

The material has been analysed using a content analysis. The results showed that external 

circumstances shaped nurses’ reasons for working with geriatric care. Their reasons for 

remaining with the job were that that they experienced their work to be fun, independent and 

free. The nurses also considered their profession to demand a high level of competence, that it 

has been ascribed an undeservedly low status, and that the wages should be at a higher level. 

The importance of continuous education was stressed by the nurses, but they also put forward 

that the possibilities to this was regulated by the economy in the organisation. What was 

further underlined was that certain changes need to come about in order to make future 

recruitments of nurses, to the municipal geriatric care, possible. Among other things, the level 

of wages needs to be increased and the occupational status needs to be raised. 

 

Keywords: nurse, municipal geriatric care, choice of occupation, employment satisfaction, 

occupational role 
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1. Introduktion   
1.1 Äldre befolkning 

Proportionen av äldre människor i Sverige är den högsta i Europa och förväntas nå 20 % vid 

år 2025 (1). Den förväntat ökade livslängden hos både kvinnor och män kommer att bli en 

utmaning för alla vårdgivare (2). I Sverige lever många äldre i sitt eget boende och sköter sig 

själva. Med ökande ålder och eventuellt försämrad hälsa är det troligt att denna grupp så 

småningom behöver omsorg från sjuksköterskor eller andra vårdgivare, antingen i sina egna 

hem eller särskilda boenden (3).   

 
1.2 Ädelreformen 

Den första januari 1992 trädde Ädelreformen i kraft. Den innebar att kommunerna fick samlat 

ansvar för långvarig service, vård och omsorg för handikappade samt för personer fyllda 65 

år. En av Ädelreformens grundtankar innebar att äldre människor inte skulle behöva vistas en 

längre tid på sjukhus. Man införde i socialtjänstlagen en skyldighet för kommunerna att 

tillhandahålla särskilda boendeformer för människor med behov av särskilt stöd. Till särskilda 

boendeformer räknas ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder och de sjukhem som 

överfördes från landstingen i samband med reformen. Reformen innebar en större frihet för 

kommunerna när det gäller att tillgodose äldres behov av vård och service. Kommunerna fick 

även ett större ansvar när det gäller att bedriva kvalificerad sjukvård samt för enklare 

handikapphjälpmedel i de särskilda boendeformerna.   

 

Det yttersta syftet var att ge kommunerna ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för 

ett bättre samarbete mellan olika instanser med ökad valfrihet, större trygghet och integritet i 

vården och omsorgen för de äldre och handikappade. Reformen syftade vidare till att 

tillgodose befolkningens stigande behov av vård och omsorg genom ökad effektivitet och 

produktivitet snarare än ökade resurser (4, 5). 

 
1.3 Hudiksvalls kommuns äldreomsorg 

I Hudiksvalls kommun finns 13 särskilda-/äldreboenden samt hemtjänst. Vidare finns det 

korttids- och hospicevårdplatser, dagverksamhet, boende för yngre dementa samt äldre med 

demenssjukdom och speciella behov. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, 

vårdbiträden, biståndshandläggare, enhetschefer och assistenter/avgiftshandläggare.  

Anställda inom äldreomsorgen arbetar efter sju omsorgsgarantier, för att tydliggöra vad 

vårdtagarna kan förvänta sig. Omsorgsgarantierna används även som ett redskap i 

kvalitetsarbetet. Garantierna omfattar: inflytande och delaktighet, samvaro och social 

gemenskap, personlig omvårdnad, utevistelse, duschning, kost och vård i livets slut. 
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Dessa omsorgsgarantier omfattar pensionärer inom äldreomsorgen, som bor i särskilt boende 

eller har hjälp i hemmet flera gånger per dag. De är fastställda av kommunfullmäktige och har 

arbetats fram av pensionärer, anhöriga och anställda.  

Ansvarig för kommunens äldreboenden är omsorgsförvaltningen (6). 

 
1.4 Sjuksköterskors yrkesval 

Att rekrytera sjuksköterskor och behålla dem är en central angelägenhet för vården. 

De flesta unga människor gör sina karriärval utan att tänka på lönen och de baserar sina beslut 

på intresse. Unga människor uttrycker sin beundran för sjuksköterskors arbete men de känner 

sällan avund på sjuksköterskorna eller vill ha det som yrke. De som ändå skulle kunna tänka 

sig att arbeta som sjuksköterskor uppgav en önskan om att vilja hjälpa människor som sin 

främsta anledning. De främsta anledningarna till att ungdomar väljer bort sjuksköterskeyrket 

är att de inte är intresserade av vården, att de är överkänsliga och kräsna samt att de inte kan 

tänka sig att arbeta med sjuka människor (7). 

 

Liknande resultat framkom i en studie av While och Blackman (8) som visade att 

tillfredställelse med att ta hand om människor och barndomsdrömmar om att bli sjuksköterska 

var viktiga faktorer som påverkade karriärvalet. Andra faktorer som påverkade valet att bli 

sjuksköterska var familjebakgrund där man haft släktingar som arbetat inom vården, eller att 

man skött en sjuk släkting. 

 

En australiensk undersökning visade att sjuksköterskestuderande ofta på förhand hade utsett 

det område de ville arbeta inom i framtiden. De populäraste inriktningarna var barnmorska, 

barnsjuksköterska, operationssjuksköterska och att arbeta inom intensivvården. Att arbeta 

med barn stod för hälften av alla förstahandsval bland de studerande. De tre minst populära 

valen var att arbeta med äldre, inom kommunen och inom psykiatrin som sjuksköterska. 

Anledning till att studenterna valde dessa områden sist var att de stod i en stark kontrast till 

deras romantiserade syn på deras förstahandsval. Studenterna uppgav sig ha en negativ syn på 

äldre och arbetsmiljön eller att de hade negativa upplevelser av äldre. Det trodde att arbetet 

skulle vara tråkigt, monotont och utan utmaningar (9).  

 

Synen på äldre varierar. I det förindustriella samhället var de äldre mer integrerade, de hade 

makt och inflytande och man tog tillvara på deras resurser som värderades högt. Man kan inte 

identifiera någon växande negativ inställning till äldre, men väl okunskap och stereotypier.  

Det finns studier som tyder på en låg benägenhet att vilja vårda äldre bland sjuksköterskor 

och studerande, men även att lärarnas egenskaper och undervisningsformen har betydelse för 
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de studerandes attityder till äldre. I en undersökning bland svenska vårdstuderande framkom 

att flertalet föredrog att arbeta med yngre patienter, det var ovanligare att man ville arbeta 

med människor i 50-65 årsålder och däröver. Benägenheten att vårda äldre kan öka med hjälp 

av utbildning och information om det normala åldrandet samt vid kontakt med äldre 

människor (10). 

 

Det är viktigt att de som ansvarar för sjuksköterskeutbildningarna är medvetna om faktorer 

som spelar in när det gäller att kunna rekrytera kompetenta sjuksköterskor till äldreomsorgen. 

En välvillig inställning till äldre kan vara en förutsättning för detta (3). 

 

1.5 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse antas vara associerat med omvårdnaden av vårdtagarna (11). Det finns 

studier som tyder på att sjuksköterskor i allmänhet är nöjda med sina arbeten (12, 13). 

Forskning som undersöker arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor visar bl.a. att 

sjuksköterskor är mest nöjda med sina arbetskamrater (13, 14), det arbete de utför och den 

utmaning som arbetet innebär (15, 12).  Healy och McKay (16) påvisade i en studie att det 

finns ett samband mellan hög arbetstillfredsställelse och låga nivåer av stress samt störningar i 

humöret. Arbetstillfredsställelsen är även viktig för personal och arbetsledning inom 

äldreomsorgen och det visar sig att det har ett samband med frånvaro, omsättning på personal 

och kvalitén på vården. Forskning kring sjuksköterskor inom äldreomsorgen visar liknande 

resultat som ovan nämnda studier. Även här är personalen mest nöjd med sitt arbete och sina 

arbetskamrater.  Flexibilitet, att få arbeta i team och engagemang i vården av de boende 

påverkar också arbetstillfredsställelsen (11, 17). 

 

En svensk studie, om sjuksköterskor inom kommunaläldreomsorg, tyder på att sjuksköterskor 

med mindre än fem års erfarenhet av att arbeta med äldre,  upplever yrket mer stimulerande 

än sjuksköterskor med längre än fem års erfarenhet av arbetet. Skillnaden mellan de båda 

grupperna var dock inte signifikant (18).  

 

I en studie av Häggström E. et al. har man kommit fram till att  bl.a. utbildning och stöd har 

lett till att personalen känner en större tillfredsställelse i arbetet än tidigare. Även 

kommunikationen och förståelsen mellan chefer och personal har ökat i och med detta (19). 

  
1.6 Missbelåtenhet i arbetet 

 Yrkesrelaterad stress tas upp i en studie av Sveinsdóttir (14), där det påpekas att 

sjuksköterskor har mycket att göra, att möjligheter till konsultation och kommunikation är 
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bristfällig, att man inte får respons och feedback på sina arbetsuppgifter samt att det är svårt 

att ”koppla av från jobbet” när man kommer hem. Vidare är sjuksköterskor i allmänhet 

missnöjda med sin lön (14, 15). Det framkommer även att de är missbelåtna med 

möjligheterna till personlig utveckling, utbildning, förmåner och befordran (12,  14, 15).  

 

1.7 Problemområde 

Eftersom det finns statistik som visar att den äldre delen av befolkningen fortsätter att öka, 

kommer också äldrevården att behöva utökas. Det innebär att fler sjuksköterskor kommer att 

behöva rekryteras inom detta område (4).  

Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor till kommunal äldreomsorg (18). Att arbeta som 

sjuksköterska inom äldreomsorgen har dock låg status och är generellt inte sett som ett 

populärt yrke bland svenska sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor (3, 20). 

Inom äldreomsorgen är det lite forskat kring vårdpersonalens upplevelser av sin 

arbetssituation (18). Genom att undersöka vad det är som gör att sjuksköterskor väljer att 

stanna kvar och arbeta inom detta område kan man öka kunskaperna och få ett vidare 

perspektiv och på så sätt underlätta rekryteringen av sjuksköterskor till äldreomsorgen.  

 

1.8 Syfte 

Syftet med den här studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg 

ser på sin profession med tyngdpunkt på eget yrkesval, vad som får dem att stanna kvar, 

synen på yrkesrollen och vad som förväntas befrämja framtida rekrytering. 

 

1.9 Frågeställningar 

Varför väljer sjuksköterskor att arbeta inom kommunal äldreomsorg? 

Vad får sjuksköterskor att stanna kvar och arbeta inom kommunal äldreomsorg? 

Hur ser sjuksköterskor på sin roll inom kommunal äldreomsorg? 

Vad tror sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg skulle kunna öka intresset för yrket? 

 

2. Metod 

 
2.1 Design 

Studien har genomförts som en kvalitativ deskriptiv intervjustudie (21). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Sjuksköterskorna som deltog i denna studie valdes ut genom bekvämlighetsurval (22). 

Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna skulle ha varit kliniskt verksamma som 
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legitimerade sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg i minst 12 månader. Detta för att de 

skulle ha fått erfarenhet, praktisk kunskap och hunnit bilda sig en uppfattning om yrket. 

Undersökningsgruppen bestod av sex legitimerade sjuksköterskor inom kommunal 

äldreomsorg. Dessa arbetade på fyra olika äldreboenden som författarna kände till sedan 

tidigare och som låg geografiskt närmast författarnas hem i Hälsingland. Totalt arbetade tio 

sjuksköterskor på dessa boenden. Samtliga deltagare i studien var kvinnor och deras ålder 

sträckte sig från 46 till 66 år. Medelåldern var 53 år. Sjuksköterskorna hade mellan 12 

månader och 23 års erfarenhet av kommunal äldreomsorg. Tillsammans hade de arbetat inom 

följande områden; akutsjukvård, medicinsk-, kirurgisk-, gynekologisk vård samt inom 

primärvården. En av de sex intervjuade hade vidareutbildning som distriktssköterska.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer (22). Dessa spelades in på band och 

frågorna utgick från en intervjuguide (bilaga 1). Intervjuerna började med neutrala 

bakgrundsfrågor som ålder, kön, utbildning och antal år i yrket. Därefter följde frågor som 

berörde: 

- varför sjuksköterskorna valde att arbeta inom kommunal äldreomsorg och varför de 

fortfarande arbetar kvar 

- deras upplevelse av arbetet 

- vad som skulle kunna öka intresset för deras yrke 

Om författarna bedömde svaren som otillräckligt uttömmande utifrån studiens syfte, ställdes 

följdfrågor som: ”Hur menar du då?”, ”Kan du utveckla det?” och ”Är det något mer du vill 

tillägga?”  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Enhetscheferna på fyra äldreboenden, kontaktades via telefon, informerades kort om studiens 

syfte och tillfrågades om tillstånd att utföra studien. Efter godkännande skickades missivbrev 

(bilaga 2) ut till enhetscheferna som i sin tur distribuerade dessa till sjuksköterskorna. I 

missivbrevet informerades sjuksköterskorna om studiens syfte, att deltagande var frivilligt 

och kunde avbrytas när som helst och att allt material skulle behandlas konfidentiellt. 

Samtliga äldreboenden kontaktades ytterligare en gång per telefon och sex av tio tillgängliga 

sjuksköterskor anmälde sitt intresse. Sjuksköterskorna beslutade via telefonkontakten när och 

var intervjuerna skulle genomföras. Intervjuguiden skickades ut cirka en vecka i förväg. 

Intervjuerna genomfördes vid fem tillfällen under mars 2007. Fem av intervjuerna ägde rum 

på respektive äldreboende. En intervju genomfördes, på informantens begäran, hemma hos en 

av författarna. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer och turades om att utföra varsin 
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intervju. Författarna hjälptes dock åt att ställa följdfrågor vid behov. Intervjuerna tog mellan 

25 och 45 minuter och spelades in på band för att senare kunna transkriberas och analyseras.  

 

2.5 Dataanalys 

De inspelade intervjuerna numrerades och transkriberades ordagrant i sin helhet där även 

känslouttryck och uppehåll noterades. Numrering skedde för att författarna skulle veta att alla 

informanter blev representerade i det slutliga resultatet. Texten bearbetades genom 

innehållsanalys (23, 24). Detta innebar att författarna läste igenom utskrifterna ett flertal 

gånger för att skaffa sig en förståelse för innehållet. Texten delades in i fyra olika områden 

utifrån studiens frågeställningar och analyserades var för sig. Information från informanterna, 

som författarna ansåg vara oväsentlig utifrån studiens syfte, sorterades bort. Nästa indelning 

gjordes i form av meningsenheter (bestående av ord, en eller flera meningar) utifrån innehåll 

och sammanhang. Därefter gjordes en kondensering, då författarna kortade av 

meningsenheterna, men behöll kärnan i texten. Författarna fortsatte analysen på var sitt håll 

genom att ta fram subkategorier utifrån kondenseringarna. Därefter gjordes en jämförelse av 

resultaten där författarna diskuterade sig fram till de subkategorier som författarna ansåg 

representera innehållet i intervjutexten. När samstämmighet rådde mellan författarna 

påbörjades tillsammans framtagande av kategorier där subkategorierna sorterades in utifrån 

likheter och skillnader. Slutligen försökte författarna uttyda det latenta som var 

genomträngande i kategorierna och formulera detta till ett tema. Denna process repeterades 

för varje frågeställning. Hela analysarbetet innebar en process där författarna fick röra sig 

fram och tillbaka mellan intervjuerna, subkategorierna och kategorierna.  
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En förklaring av hur analysprocessen gått till visas i tabell 1. Exemplet är hämtat från 

frågeställningen: Varför väljer sjuksköterskor att arbeta inom kommunal äldreomsorg? 

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen  

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori Tema 
Jaa… det gav sig 

väl då…att det här 

var ju nytt 

då…sjukhemmet 

och då fanns det ju 

tjänster ute. 

________________ 

 

Och jag ville inte 

alls gå tillbaka till 

min nattjänst på 

sjukhuset, för det 

var jag jättenöjd 

på… 

 

Sjukhemmet var 

nytt och det fanns 

lediga tjänster ute. 

 

 

 

________________ 

 

Vill ej tillbaka till 

sin gamla 

arbetsplats på 

sjukhuset. 

 

 

 

 

 

Ny arbetsplats 

 

Lediga tjänster  

 

 

 

________________ 

 

Vill ej återvända 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lediga tjänster 

inom 

äldreomsorgen 

 

 

 

________________ 

 

Annat arbete 

 

 

 

Önskan om annat 

arbete och tillgång 

på lediga tjänster 

gör att 

sjuksköterskor 

söker sig till 

äldreomsorgen 

 
2.6 Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd att utföra studien erhölls från samtliga chefer på berörda äldreboenden. 

Medverkande sjuksköterskor erhöll ett missivbrev där de informerades om studiens syfte och 

att deltagandet var frivilligt och att de medverkande när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan vidare förklaring. All information ifrån intervjuerna behandlades 

konfidentiellt. Sjuksköterskorna blev erbjudna en färdig uppsats.  

 

3. Resultat 
Resultatet presenteras under fyra teman som framkommit vid analysen. Dessa fyra teman är: 

”Önskan om annat arbete och tillgång till lediga tjänster gör att sjuksköterskor väljer att arbeta 

inom äldreomsorgen.”, ”Trivsel, frihet och respons på arbetet gör att sjuksköterskor väljer att 

stanna kvar inom äldreomsorgen.”, ”Kommunala sjuksköterskor anser sig ha ett krävande 

yrke med låg status och låg lön, där deras viktigaste uppgift är att fungera som spindeln i 

nätet.” och ”Arbetssituationen påverkar intresset för att arbeta inom äldreomsorgen.” 

 



 Nedan presenteras varje tema med tillhörande kategorier (se figur 1) som exemplifieras med 

citat ur intervjuerna. Siffrorna i citaten illustrerar ur vilken intervju de kommer ifrån.  
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Annat arbete Lediga tjänster inom äldreomsorgen Önskan om annat arbete och 

tillgång på lediga tjänster gör att 
sjuksköterskor väljer att arbeta 
inom kommunal äldreomsorg.

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            

Att trivas med sitt arbete Frihet under ansvar Trivsel, frihet och respons på 
arbetet gör att sjuksköterskor 
väljer att stanna kvar inom 
äldreomsorgen. 

 

Samarbetsmöjligheter Att se omvårdnadsresultat 

Att bli uppskattad  

 

 

 
Att vara en stödjande länk Kunskaps-/erfarenhetskrävande yrke Kommunala sjuksköterskor 

anser sig ha ett krävande yrke 
med låg status och låg lön, där 
deras viktigaste uppgift är att 
fungera som spindeln i nätet. 

 

 

Låg status inom äldreomsorgen Att inte vara nöjd med sin lön 

Begränsad kompetensutveckling  

 

 

 

 
Information om yrket Högre status Arbetssituationen påverkar 

intresset för att arbeta inom 
äldreomsorgen 

 

 

Högre lön Minskad arbetsbelastning 

 
Figur 1: Teman med tillhörande kategorier. 
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3.1 ”Önskan om annat arbete och tillgång på lediga tjänster gör att 

sjuksköterskor väljer arbeta inom äldreomsorgen.”   

Det första temat kom från två kategorier: Annat arbete och Lediga tjänster. Kärnan i temat är 

att majoriteten av de intervjuade sjuksköterskorna hade börjat arbeta inom äldreomsorgen av 

en slump.    

 
 
3.1.1 Annat arbete 

Drivkrafter som medfört att sjuksköterskor valt att arbeta inom kommunal äldreomsorg är att 

de valt att byta arbetsplats på grund av missnöje med tidigare arbete eller missnöje med lön. 

   

…och jag ville inte alls gå tillbaka till min nattjänst på sjukhuset, för det var jag jättenöjd 

på…för jag jobba sju år natt. Ehh så då frågade sköterskan som valde tjänsteköp hit om inte 

jag kunde vicka här då…jaa det kan jag väl göra då sa jag/…/så då blev jag kvar här som på 

ett bananskal… 

(Intervju 3) 

 

Dom sänker lönen på alla ställen som man arbetat och det anser jag…att vi är värd vår lön 

som sjuksköterska. På Hudiksvalls sjukhus får man ju väldigt dåligt betalt som sjuksköterska. 

(Intervju 4) 

 

3.1.2 Lediga tjänster inom äldreomsorgen 

Annat som lockade sjuksköterskor till att arbeta inom kommunal äldreomsorg var 

arbetstillfällen och bekvämligheten i att ha nära till sitt arbete. 

 

Jaa…det var ju att det var ett ledigt jobb och att jag bodde ju här då… 

(Intervju 1) 

 

 

…Och sen så flyttade jag hit upp –91och var i kontakt med dom på sjukhuset om nån tjänst 

nånstans på sjukhuset. Men det fanns ingenting där sa dom, men vi har en tjänst inom 

äldreomsorgen/…/Jag åkte dit i alla fall för det fanns ju inget annat, det var så jag halkade in 

på det här… 

(Intervju 5) 
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3.2 ”Trivsel, frihet och respons på arbetet gör att sjuksköterskor väljer att 

stanna kvar inom äldreomsorgen.” 
Det andra temat kom från fem kategorier: Att trivas med sitt arbete, Samarbetsmöjligheter, 

Frihet under ansvar, Att se omvårdnadsresultat och Att bli uppskattad. Sjuksköterskorna 

upplevde sitt arbete som roligt, tillfredsställande, fritt och ansvarsfullt. Ett väl fungerande 

samarbete med kollegor och visad uppskattning från vårdtagare och anhöriga gör också att 

sjuksköterskor inom äldreomsorgen stannar kvar på sina arbeten. 

 

3.2.1 Att trivas med sitt arbete 

Att arbeta med äldre upplevdes som tillfredsställande där man kände glädje över det 

vardagliga utbytet med de boende.   

  

…jag tycker det är väldigt roligt att jobba med äldre och dementa, det är väldigt 

omväxlande… 

(Intervju 2) 

 

…och alla mysiga kommentarer från dom dementa är mycket mysigt, dom är jaa dom är, det 

är… det är kul, det är mysigt, mycket roligare än vad jag hade i min vildaste fantasi vad jag 

hade trott förut… 

(Intervju 3) 

 
3.2.2 Samarbetsmöjligheter 

Ett väl fungerande samarbete med kollegor på andra boenden och ett bra kontaktnät med 

andra vårdinstanser underlättade sjuksköterskornas arbete och bidrog till att de valde att 

stanna kvar inom kommunal äldreomsorg.  

 

…det är ju att nattpatrullen är stationerad här, det tycker jag är bra för man ger ju rapport 

till dem å. 

(Intervju 1) 

 

Vi pratar ju mycket på telefon och så där då, åh, har du något tips, har du varit med om det 

här…jaa så vi bollar ju väldigt så. Jag känner inte att jag är helt utlämnad. 

(Intervju 2) 
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3.2.3 Frihet under ansvar 

Att få ta eget ansvar och möjligheten att kunna planera arbetet självständigt upplevdes som en 

fördel av sjuksköterskorna inom kommunal äldreomsorg.  

 

…men ändå det är bara jag som är sjuksköterska och det är ju jag som måste ta tag i och det 

är ju jag som måste ta ställningarna, så ibland så är det ju tufft.  Jaa, det inte jag gör, gör 

ingen annan, ja det är ju åter igen, det här med frihet under ansvar. 

(Intervju 2) 

 

Mer självständigt…mer friare…mer möjlighet att planera arbetet till en viss mån på ett 

mycket friare sätt än på sjukhuset där man är bunden mer till rutiner runt rond och 

mat…kändes värdefullt åh, åh och jobba med äldre att det var fritt och självständigt. 

(Intervju 6)  

 

3.2.4 Att se omvårdnadsresultat 

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde forma omvårdnaden kring vårdtagarna och anhöriga 

på ett tillfredsställande sätt och att de hade möjlighet att se resultatet av åtgärderna.  

 

 …jaa om det är nån som har ett sår eller nån som är väldigt undernärd och mager och så att 

man kan jobba åt samma håll och kommer överens att så här jobbar vi, och så ser man 

resultat. Jaa vecka för vecka då, att man får nån att gå upp i vikt och bli piggare åh eller att 

man får ett sår att läka och såna saker. 

(Intervju 2)  

 

…kan man underlätta smärta så…Det ger ju tillfredsställelse för både den sjuka och mig…om 

man kan hjälpa…vid smärta och du kan underlätta smärtan…då gör du ju en stor 

välgärning…ja man ser ju resultatet. 

(Intervju 4) 

 

… och att anhöriga känner att de har blivit bra sista tiden runt dödsfallet, då känner jag mig 

väldigt tillfredsställd. Den biten med vård ligger mig väldigt liksom nära.  

(Intervju 6) 
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3.2.5 Att bli uppskattad  

Att både kollegor, vårdtagare och anhöriga uttryckte uppskattning över det arbete 

sjuksköterskorna utförde, gjorde att de kände arbetsglädje och valde att stanna kvar inom sitt 

yrke.  

 

…de flesta är ju jätteglad om dom får hjälp… 

(Intervju 4) 

 

Jaa det är mina kollegor som uppskattar ens arbete…sen kan det vara anhöriga som är glada 

eller så kan det vara pensionärerna själva. 

(Intervju 5) 

 

Det finns många som är tacksamma, när man kommer och pratar med dom, den biten är det 

som jag tycker är så rolig också. Man kan slå sig ner på stolen och prata, den biten kan man 

få ut mycket av också. Inte bara svischa förbi alla gånger, det händer ju också. 

(Intervju 5) 

 

3.3 ”Kommunala sjuksköterskor anser sig ha ett krävande yrke med låg 

status och låg lön, där deras viktigast uppgift är att fungera som spindeln i 

nätet.” 
Det tredje temat innefattar fem kategorier utifrån hur sjuksköterskorna såg på sin yrkesroll: 

Att vara en stödjande länk, Låg status inom äldreomsorgen, Kunskaps-/erfarenhetskrävande 

yrke, Att inte vara nöjd med sin lön och Begränsad kompetensutveckling. Sjuksköterskorna 

ansåg att de hade en viktig roll i att fungera som en länk i vårdkedjan. Den allmänna 

uppfattningen var att de själva ansåg sig ha ett yrke med hög status men upplevde samtidigt 

att allmänheten ser det som ett lågstatusyrke. Vidare ansåg de att deras lön var för låg relaterat 

till den erfarenhet och kompetens de besitter. De ansåg även att de hade ett behov 

kompetensutveckling men att graden av denna var beroende av den rådande ekonomin. 

 

3.3.1 Att vara en stödjande länk 

Att vara sjuksköterska inom äldreomsorgen innebär att vara ett stöd för både brukare, 

anhöriga och personal samtidigt som man är en sammanbindande länk i vårdkedjan. 

 

  Jag har skrivit upp här eller tänkte på det…det är mycket och föra vidare sånt som man får 

höra, om inte pensionärerna kan uttrycka själv, hur de mår, så är det personalen som är 

deras vad heter det.. man får föra vidare i alla fall hur de mår och så där och jag måste göra 
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nåt vidare med det, liksom va nå ombud för dem på nåt vis, ja… prata med doktorn, om det är 

nåt eller med sjukgymnasten att man på nåt sätt ska vara ett stöd.. 

(Intervju 1) 

 

Ja att hjälpa personalen så att dom kan utföra sitt arbete då, att målen uppfylls som är då… 

(Intervju 2) 

 

Jaa, och ha kontakt med andra vårdgivare som är sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 

folktandvården och alla andra som kan hjälpa till och göra det bra för dem. 

(Intervju 6) 

 

3.3.2 Låg status inom äldreomsorgen 

Sjuksköterskorna uttryckte en känsla av att allmänheten ansåg att arbeta inom äldreomsorgen 

hade lägre status än att arbeta på sjukhuset. Själva upplevde de att deras status borde vara 

högre med tanke på att de arbetar mycket ensamma och får fatta många egna beslut. 

 

 Jag tror att det kan ha med synen på äldre att göra kanske att man tycker att det va… att 

man har sett på äldre som att det inte vart, vart så mycket… vart viktigare att jobba med dem 

som är i aktiv ålder kanske, så jag vet inte.. äldre har ju så mycket att ge.  

(Intervju 1) 

 

 Och överhuvudtaget mot sjukhuset är också att kommunsköterskorna det är liksom 

tja…nånting lite ”B” och mera”A”… och bland sjuksköterskor också och kanske bland 

sjuksköterskestudenter vissa det är högre status att jobba på sjukhuset, så var det ju förr när 

jag jobbade på sjukhusen när sjukhem och långvård fanns var det liksom inom akutvården då 

var det ju lite mer ja det var bättre det, på långvården och sjukhemmet där jobbade de syrror 

som inte inom citationstecken dom tyckte klara av akutvården där gick man liksom om man 

inte var så där då, så det har liksom varit å jag tror det har hängt kvar lite grann med den här 

ädelreformen att dom sköterskor som följde med från det och ut det vart liksom lite ”B” 

syrror… 

(Intervju 3) 

 

 Tyvärr är den ju lite låg status, jag har en känsla av det…men man kanske tycker så att det 

är mycket finare att arbeta på sjukhuset…… 
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……Jaa det har ju egentligen alltid varit så, även dom som har jobbat inom geriatriken 

tidigare inom landstinget så har det ju också varit lägre status, det har alltid varit högre 

status att jobba inom akutvården åh.. det är häftigare. 

(Intervju 5) 

 

3.3.3 Kunskaps-/erfarenhetskrävande yrke 

Sjuksköterskorna ansåg att det behövs välrutinerad och erfaren personal för att klara av att 

arbeta inom äldreomsorgen, då detta arbete innebär ensamarbete samt mycket eget 

beslutsfattande. 

 

Jag tycker ju att alla syrror inom kommunen skulle vara distriktssyrror men det vi pratade om 

tidigare, man tar mycket egna beslut, bedömningar man har inte läkare tillgängliga alltid. 

(Intervju 3) 

 

Jag tycker att det är jätteviktigt att de går på sjukhusen först och lär sig, inte att hoppa direkt 

till åldringsvården 

(Intervju 4) 

 

 Men som jag ser det, som jag sa tidigare också …man måste ha erfarenhet för att kunna 

arbeta inom äldreomsorgen…det är ju sånt ensam arbete, det är ju så mycket egna 

ställningstagande hela tiden… 

(Intervju 5) 

 

…det krävs stora kunskaper för att vi har ensamarbete och vi ska ta ställning själv…vi har 

ingen läkare att tillgå eller kolleger att tillgå eller rådgöra med. Utan vi ska ta beslut 

ensamma.. 

(Intervju 6) 

 

3.3.4 Att inte vara nöjd med sin lön 

Sjuksköterskorna lyfte fram att de har en högskoleutbildning, att de är legitimerade och det 

ansvar deras yrke innebär. Vid  jämförelser med andra yrkeskategorier anser sig 

sjuksköterskorna vara underbetalda. 

 

… kan jag väl inte tycka att den är så bra då. Den borde va högre för allihopa ja hela 

sjuksköterskegruppen och även för undersköterskor och vårdbiträden… 

(Intervju 2) 
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 Går man till verkstadsindustrin och såna här saker har dom ofta högre lön än vad vi har o 

mycket kortare utbildning o inte med människoliv att göra o ansvar över det. Skulle vi till 

exempel dra upp fel i en spruta o gå o ge skulle vi kunna ha ihjäl nån vi. Vad händer om man 

gör fel på en verkstad jaa du förstör produktionen o det blir stopp så då det har inte med 

människoliv att göra. Nä vi ska ha mycket mer i lön… Vi ska ha närmare AT-läkar lönerna 

för när AT-läkarna kommer då frågar dom oss, ja gör som ni brukar och då så säger vi dumt 

nog att då gör vi så och jaa det blir bra det säger dom osså tar dom lönen o vi har gjort 

besluten i princip lite granna. 

(Intervju 3) 

 

Och säger man nånting att man vill ha högre lön…då är man väldigt obekväm, å det är inte 

många som vågar stå för det… 

(Intervju 4) 

 

Näe, det tycker jag inte…när man ser att det inte är så långt mellan den högst betalda 

undersköterskan och oss som har jobbat ett tag…den borde nog vara lite högre. 

(Intervju 5) 

 

Löjlig, helt enkelt löjlig. Vi ligger i fel lönespann helt enkelt o nu, folk jämför oss med 

underskötersker och tycker att vi tjänar bra men underskötersker har en 

gymnasieutbildningen o vi har en 3 eller 4,5 årig utbildning och ska inte jämföras med 

undersköterskor över huvud taget för vi har en högskoleutbildning. 

(Intervju 6) 

 

3.3.5 Begränsad kompetensutveckling  

Sjuksköterskorna betonar vikten av kompetensutveckling, men upplever möjligheterna som 

begränsade av ekonomiska skäl. 

 

 Vi får ju lägga fram önskemål om vad vi vill gå på och…sen är det ju det som med allting 

annat att pengar finns det ju inte obegränsat av ehh… vi får framföra önskemål… 

(Intervju 2) 

 

Då håller man sig inte up to date med det yrke vi har, det bör man göra för patienternas skull. 

Så det skulle kunna vara lite bättre. 

(Intervju 3) 
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Nu har de varit lite dåligt…men vi hoppas ju nu när vi har fått en ny samordnare här…lite 

mer…det har ju varit lite ont om pengar för …för att utbildning…det behöver vi ju ha.  

(Intervju 5) 

 

3.4  ”Arbetssituationen påverkar intresset för att arbeta inom 

äldreomsorgen.” 
Det fjärde temat innefattar fyra kategorier: Information om yrket, Högre lön, Högre status och 

Minskad arbetsbelastning. Det som genomsyrar temat är att någon sorts förändring måste till 

stånd för att man ska kunna locka sjuksköterskor till äldreomsorgen. 

 

3.4.1  Information om yrket 

Sjuksköterskorna ansåg att en ökad förståelse för de positiva aspekterna av deras yrke skulle 

kunna leda till ökad rekrytering av personal. 

 

 Jaa att kanske lite mer om information om att det är ett självständigt jobb för det, det är det 

ju, man är själv i mycket. 

(Intervju 1) 

 

…och att man för fram att det är ju väldigt omväxlande och fritt som jag berätta innan. 

(Intervju 2) 

 

Jag tror nog att sköterskor runt omkring eller på sjukhuset vet inte hur det är, jag hade inte 

en susning hur det var på särskilt boende när jag jobbade på sjukhuset. 

(Intervju 3) 

 

Jag tror inte dom förstår alls hur det är om man inte har varit ut och jobbat i kommunen så 

tror jag att man inte har någon som helst aning om hur det är jämfört med sjukhuset. 

(Intervju 6) 

 

3.4.2 Högre lön 

Sjuksköterskorna upplevde sin lön som en nackdel när det gällde att locka sjuksköterskor till 

äldreomsorgen. Med en högre lön ansåg de att kommunens möjligheter att rekrytera personal 

skulle öka. 
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Jaa det tror jag helt klart så skulle det vara positivt om lönen steg. Då tror jag att man skulle 

se det på ett annat sätt och få förståelse för att jag får dom här pengarna för det här jobbet ät 

värdefullt jag tror det har en koppling så… 

(Intervju 2) 

 

En bättre lön. Det tror jag faktiskt är det mest drivande över huvudtaget. 

(Intervju 3) 

 

Får du en jättebra lön inom åldringsvården…då får du ju bra sköterskor också… 

(Intervju 4) 

 

3.4.3  Högre status 

Sjuksköterskorna pekade på ett samband mellan högre lön och högre status och menade att 

det ena ger det andra. 

 

Jaa… det här med att personalen då… jaa man måste se sitt yrke som värdefullt och att det är 

bra status. Det är liksom ingenting som vem som helst kan göra det är nåt sånt där som…ja, 

blir över…jaa stor erfarenhet då…  jaa jag tror att man måste börja ända från golvet och få 

folk att vara stolt över sitt jobb. 

(Intervju 2) 

 

Jaa, lönen…att det blir högre status att jobba inom åldringsvården och det enda som gäller 

status för nuvarande det är lönen…krasst så är det ju så. 

(Intervju 4) 

 

3.4.4 Minskad arbetsbelastning 

En av de intervjuade sjuksköterskorna uttryckte även att ökade resurser inom personalen 

skulle vara ett sätt att locka sökande på.  

 

Jaa, jag tror nog att man skulle kunna öka om man har mera personal, och känner att man 

har mera tid, inte den här stressen det tror jag. 

(Intervju 5) 
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4. Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

Syftet med den här studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg 

ser på sin profession med tyngdpunkt på eget yrkesval, vad som får dem att stanna kvar, 

synen på yrkesrollen och vad som förväntas befrämja framtida rekrytering. 

Efter en innehållsanalys gjorts av intervjumaterialet från sex sjuksköterskor kunde fyra teman 

urskönjas. Dessa teman var följande;  ”Önskan om annat arbete och tillgång till lediga tjänster 

gör att sjuksköterskor väljer att arbeta inom äldreomsorgen.”, ”Trivsel, frihet och respons på 

arbetet gör att sjuksköterskor väljer att stanna kvar inom äldreomsorgen.”, ”Kommunala 

sjuksköterskor anser sig ha ett krävande yrke med låg status och låg lön, där deras viktigaste 

uppgift är att fungera som spindeln i nätet.” och ”Arbetssituationen påverkar intresset för att 

arbeta inom äldreomsorgen.” Resultatet visade att ingen av sjuksköterskorna gjort ett 

medvetet val att arbeta inom äldreomsorgen, utan att yttre omständigheter gjort att de hamnat 

där. Att de sedan valt att stanna kvar beror på att de upplever arbetet som roligt, självständigt 

och fritt. Sjuksköterskorna ansåg att yrket kräver stor kompetens, att det har oförtjänt låg 

status och att sjuksköterskorna bör ha högre löner. Det med tanke på att de är 

högskoleutbildade och utför ett ansvarsfyllt och självständigt arbete där de samtidigt har en 

samordnande funktion. Vikten av kontinuerlig utbildning betonas av sjuksköterskorna men 

det framkom även att möjligheterna till detta styrs av organisationens ekonomi. Vidare 

framkom att sjuksköterskorna ansåg att man måste utföra vissa förändringar för att kunna 

värva sjuksköterskor till den kommunala äldreomsorgen i framtiden. Bland annat måste lönen 

och statusen höjas.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visade att sjuksköterskorna inte gjort ett aktivt val när det gäller att 

arbeta inom äldreomsorgen utan att de hamnat där på grund av olika tillfälligheter. I 

intervjuerna framkom att lediga tjänster och närhet till arbetsplatsen var bidragande orsaker  

till varför man började arbeta inom äldreomsorgen. En annan orsak var missnöje med lön eller 

tidigare arbetsplats. Författarna har haft svårigheter att finna andra studier som belyser varför 

sjuksköterskor väljer att arbeta inom kommunal äldreomsorg. Dock framkommer i en studie 

av Ring & Danielson (28), där man bland annat undersökt blivande sjuksköterskors syn på sin 

kommande yrkesroll, att intresset för att arbeta med äldre är litet. Studenterna gav också 

uttryck för en rådande kompetenshierarki där akutsjukvård uppfattas som högst i rang och 

långtidssjukvård som lägst. De sjuksköterskestudenter som ändå valt att arbeta med äldre 
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uppgav att detta var på grund av närheten till hemmet eller brist på annat arbete. Liknande 

resultat framkommer i en studie av Happell (9) där man undersökt vad sjusköterskestuderande 

vill arbeta med efter utbildningen. Även där ansåg sjuksköterskestudenterna att det var mindre 

attraktivt att arbeta med äldre och inom psykiatrin än med t.ex. intensivvård och med 

barnsjukvård. Författarna anser att resultatet i föreliggande studie var väntat då liknande 

reflektioner finns bland studenterna som läser sjuksköterskeprogrammet på högskolan i 

Gävle.  

 

I studien framkom vidare att informanterna valde att stanna kvar inom kommunal 

äldreomsorg på grund av att de upplevde arbetet med äldre som roligt och trivsamt. En av 

sjuksköterskorna uttryckte sin uppskattning över ”alla mysiga kommentarer från de dementa”, 

en annan beskrev sin glädje över att de dementa trots allt kände igen henne och övrig 

personal. Man påpekade vidare att ett tillfredsställande samarbete med kollegor på andra 

boenden samt ett bra kontaktnät med andra vårdinstanser var en bidragande orsak till att man 

stannade kvar på sin arbetsplats. De upplevde även sitt arbete som fritt, där de hade 

möjligheter att lägga upp arbetsdagen till stor del själva. Man påpekade att man inte är bunden 

till rutiner, som t.ex. rond och medicindelning, i samma utsträckning som på sjukhuset. 

Sjuksköterskorna angav även det som tillfredsställande när de såg positiva resultat av den 

omvårdnad de utfört. Det kunde röra sig om ett sår som läkt, en boende som gått upp i vikt 

eller en fridfull död. I studier som undersökt vad som får sjuksköterskor att uppleva 

tillfredsställelse i arbetet framgår att en källa till arbetstillfredsställelse var att få se goda 

resultat av sina omvårdnadsåtgärder men även att få känna uppskattning från vårdtagare och 

deras familjer. Man tog även upp vikten av goda relationer med sina kollegor(25, 17). 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att deras arbete för det mesta uppskattas av 

både vårdtagare, anhöriga och övrig personal. Liknande resultat framkommer i en studie från 

Taiwan där man undersökt vad som gör att personalen väljer att arbeta kvar med äldre 

dementa. Förutom att personalen var beroende av sin lön, uppgav personalen att de stannade 

kvar på grund av  tillgivenhet och medkänsla samt att man byggt upp en relation till de gamla. 

Likaså uttrycker personalen i Taiwan sin glädje i att vara behövd och bli igenkänd av de 

boende och att de känner sig uppskattade av både boende och anhöriga (26). 

 

I studien framkom det, till författarnas förvåning, att endast en av informanterna tog upp 

negativa sidor med anhöriga, då man upplevt sig fått oförtjänt kritik från dessa. Detta har inte 

tagits upp under resultatet eftersom det inte går att koppla till någon frågeställning men 

författarna vill ändå lyfta fram påpekandet. I en studie av Hertzberg et al (27) beskriver 
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sjuksköterskor på ett äldreboende de anhöriga som både en resurs men samtidigt som 

krävande och tidsödande. Sjuksköterskorna upplevde det inte som passande att argumentera 

med de anhöriga men att det fanns en gräns för vad personalen kunde ta när det gällde 

anklagelser. Om det gick för långt var de beredda att säga vad de tyckte men att det samtidigt 

kunde påverka relationen till släktingen negativt. 

 

I studien framkom vidare att sjuksköterskorna ansåg att de har en komplex roll inom 

kommunal äldreomsorg, där man som sjuksköterska ska vara ombud för vårdtagarna och föra 

deras talan, samtidigt som man ska fungera som ett stöd för anhöriga och finnas till hands för 

undersköterskor, vårdbiträden och övrig personal. Vidare ansåg de sig ha ett krävande yrke 

där vikten av kompetens och erfarenhet betonas. I en studie av Tunedal & Fagerberg (4) 

framkommer att lång yrkeserfarenhet och tidigare arbete inom olika specialiteter underlättar 

arbetet för sjuksköterskor inom den kommunala äldreomsorgen, där erfarenheten gör det 

lättare för dem att göra bedömningar och planeringar av vården. Även blivande 

sjuksköterskor i en avgångsklass ansåg att medicinsk erfarenhet ger en bred kompetens (28). 

 

Samtidigt upplevde sjuksköterskor i föreliggande studie att de var lågavlönade och att deras 

yrke hade oförtjänt låg status. Redfern et al (29) har studerat arbetstillfredställelsen hos 

personalen på ett äldreboende i Storbritannien, och hävdar att det personalen var minst 

tillfredställd med var sin lön. I en annan studie av Hemsley-Brown & Foskett (7), där man 

undersökt unga människors uppfattning om sjuksköterskeyrket, framkommer däremot att 

lönen inte var avgörande vid yrkesvalet. Att informanterna i föreliggande studie ansåg sig 

lågavlönade var enligt författarnas uppfattning ett väntat resultat. Det har länge pågått en 

debatt angående sjuksköterskor lön, där både allmänheten samt sjuksköterskor själva anser sig 

underbetalda.  

 

I studien framkom även att sjuksköterskorna kände ett behov av att få vidareutbilda sig men 

att deras möjligheter till detta styrdes framför allt av ekonomin. Tunedal & Fagerberg (4) 

hävdar att till viss del kan det vara svårt att ersätta livserfarenhet och yrkeserfarenhet med 

utbildning när det gäller sjuksköterskor inom den kommunala äldreomsorgen. Det kan gå lång 

tid mellan de tillfällen då olika situationer och problem uppstår och då måste sjuksköterskan 

snabbt kunna plocka fram sina kunskaper. Därför behöver man få möjlighet att uppdatera sig 

och hålla sig à jour med forskning och utveckling inom sitt område.  
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För att kunna rekrytera sjuksköterskor till äldreomsorgen i framtiden är det av vikt att man tar 

tillvara på faktorer som kan påverka rekryteringen.(3) I föreliggande studie upplevde 

informanterna att det finns en okunskap om hur det är att arbeta som sjuksköterska inom 

äldreomsorgen och att information om yrkets frihet och variation skulle kunna öka 

möjligheterna till framtida rekrytering. Andra faktorer som informanterna ansåg skulle kunna 

inverka på rekryteringen är högre lön som även leder till att yrket får en högre status. En av 

informanterna gav uttryck för att en högre lön skulle locka bättre sjuksköterskor till 

äldreomsorgen. Författarna anser att en bättre lön även skulle locka sämre sjuksköterskor men 

att man åtminstone skulle få fler sökande att välja bland. Ett för studien oväntat resultat var att 

endast en av informanterna tog upp problemet med personalbrist och stress. Informanten 

ansåg att en reducering av dessa problem skulle kunna påverka rekryteringsmöjligheterna 

positivt. I en studie av Bowers et al (30) belyser man problemet med tidsbrist. 

Sjuksköterskorna uppgav att de hade svårt att hinna utföra nödvändiga uppgifter och att det 

nästan var omöjligt att spendera tillräckligt med tid med vårdtagarna. Sammanfattningsvis 

hävdas i studien att ökad personalstyrka skulle kunna förbättra kvalitén på vården i 

äldreomsorgen.  

 

4.3 Metoddiskussion 
I genomförandet av studien valde författarna en kvalitativ deskriptiv design för att, utifrån 

frågeställningarna, få en djupare förståelse för hur sjuksköterskor inom kommunal 

äldreomsorg ser på sin profession (21). Informanterna valdes ut inom kommunen genom 

bekvämlighetsurval på grund av att författarna varken hade resurser eller möjligheter att göra 

längre resor (22). Detta ledde till att författare och informanter var ytligt bekanta sedan 

tidigare genom gemensamma arbets- och praktikplatser. Detta kan upplevas som en fördel i 

och med att informanterna på så sätt kände sig tryggare och mer avslappnade och kunde 

eventuellt göra intervjuerna mer öppna. Å andra sidan kan det ha lett till att intervjuerna blev 

mer slutna då det kan tänkas att informanterna inte ville lämna ut saker om sig själva till 

någon som man känner. Enligt Denscombe (31) kan forskarens identitet påverka vad 

informanterna uttrycker. Enligt Olsen & Sörensen (21) ligger konsten i en intervju i att vara 

neutral, samtidigt som man måste vara nära och lyhörd för informantens budskap. Vidare 

fanns vissa inklusionskriterier för att få medverka i studien och på sätt ville författarna öka 

möjligheten att få en större variation på materialet genom deltagarnas olika erfarenheter och 

bakgrund. 
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Författarna till studie ansåg att trovärdigheten (credibility) stärktes genom att de använde sig 

av semistrukturerade intervjuer med följdfrågor som datainsamlingsmetod för att få fram så 

mycket som möjligt utifrån syfte och frågeställning (22). Författarna använde sig av en färdig 

intervjuguide (bilaga 1) eftersom man ville ha vissa frågor besvarade. Vidare försökte 

författarna vara flexibla och lät informanterna tala utförligt om ämnet, för att få en djupare 

förståelse för informanternas upplevelser (31). Vid vissa tillfällen fick författarna ställa om 

samma fråga, då informanterna försökte ta kontrollen över intervjun och samtalet hamnade 

långt ifrån frågeställningarna. Att författarna hade ringa erfarenhet av att göra intervjuer och 

olika intervjutekniker kan ha påverkat intervjuerna på ett negativt sätt. Med mer erfarna 

intervjuare hade man eventuellt fått en mer djupgående intervju. Andra nackdelar var att 

författarna hade vissa tekniska problem med ljudupptagningen som gjorde att det var svårt att 

höra vad vissa informanter sade samt att både informanter och författarna upplevde sig 

besvärade av att bli inspelad på band. Fördelen med ljudupptagningen är att man får en 

permanent, fullständig och objektiv dokumentation (31). Båda författarna deltog under 

intervjuerna vilket ledde till att författarna kände sig tryggare och kunde komplettera varandra 

vid behov. Samtidigt kan det ha lett till att informanterna kände sig i minoritet. Författarna 

ansåg ändå att fördelarna med  två intervjuare övervägde. På så vis kunde författarna 

tillsammans diskutera och jämföra tolkningar av intervjun. (32). 

 

Författarna har valt att bearbeta materialet med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim & 

Lundman (23). Ett sätt att stärka pålitligheten (dependability) i studien är att inte förändra 

analysprocessen under pågående arbete. För att förhindra förändringar har författarna, under 

analysprocessen, haft en kontinuerlig kontakt med handledaren, som fungerat som en 

oberoende granskare. Under analysprocessen har författarna även återgått till 

ursprungsmaterialet åtskilliga gånger för att söka bekräftelse i tolkningen av materialet. För 

att ytterligare stärka trovärdigheten (credibility) har författarna använt sig av representativa 

citat från den transkriberade texten. 

 

Båda författarna hade tidigare arbetat inom äldreomsorgen. En fördel med detta kan ha varit 

att författarna hade en viss förståelse för sjuksköterskornas arbete. Samtidigt innebar det en 

risk för att man skulle lägga in sina egna tolkningar under analysarbetet. För att förhindra 

detta har författarna arbetat enskilt vid framtagandet av subkategorier ur materialet. Detta för 

att båda författarnas tankar skulle träda fram och se om man kommit fram till liknande 

resultat. Den övriga delen av analysprocessen har genomförts gemensamt av författarna, som 

diskuterats sig fram till ett, enligt författarna, representativt resultat.  
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Författarna ansåg från början att sex intervjuade personer skulle vara för få till antalet. Dock 

uppfattade författarna materialet som mättat efter den sjätte intervjun transkriberats, då inget 

nytt framkom vid den sjätte intervjun (21). Vad det gäller passformen (transferability) ansåg 

författarna  att studien var för liten för att dra några generella slutsatser vilket innebär att 

resultatet endast gäller för denna population. Att samtliga deltagare i studien var kvinnor och 

arbetade inom samma kommun, samt att författarna inte hade något underlag vad det gäller 

information om organisation och arbetsförhållanden, kan ha påverkat resultatet och gjort det 

mindre överförbart. I slutänden är det dock läsarens uppgift att bedöma om resultatet är 

överförbart. Detta kan underlättas genom att författarna givit en utförlig beskrivning av 

urvalsmetod, datainsamlingsmetod, analysprocess samt en tydlig presentation av resultatet 

tillsammans med adekvata citat (23).  

  

4.4 Allmän diskussion 

Författarna till föreliggande studie anser att problemet med att rekrytera personal till 

äldreomsorgen bör tas på allvar. Sveriges befolkning blir allt äldre och vårdbehovet ökar i  

takt med det. Men vem vill ta hand om våra äldre när det klassas som ett lågstatus yrke? Vem 

vill satsa den tid, den energi och de pengar som krävs för att genomföra en 

högskoleutbildning? Ingen av deltagarna i studien hade sökt sig till äldreomsorgen medvetet 

utan hade hamnat där av olika skäl. Likafullt verkar alla trivas utomordentligt bra på sina 

arbeten och ingen ger sken av att vilja byta arbetsplats. Detta är något som man borde ta till 

vara på när kommunerna planerar för framtida rekryteringar för att kunna locka personal till 

äldreomsorgen. Med tanke på det ökande antalet äldre i samhället kan det få allvarliga 

konsekvenser för hälso- och sjukvården om utbildade sjuksköterskor väljer bort 

äldreomsorgen till förmån för övrig sjukvård (28). 

 

I intervjuerna framhöll sjuksköterskorna att det är viktigt med erfarenhet om man ska arbeta 

inom äldreomsorgen. Man ser helst att personalen har arbetat en tid på sjukhus för att ”få mer 

kött på benen”. Författarna funderar över om det finns en risk att nyutexaminerade 

sjuksköterskor väljer bort äldreomsorgen på grund av detta? Är det inte lätt att man blir kvar 

på sjukhuset när man väl en gång har börjat där? Man upplever en annan  trygghet när man 

har kollegor runt om kring sig. Inom äldreomsorgen är man ofta ensam i sin yrkeskategori.  

 

Det skulle vara intressant med fler större studier inom detta område med jämnare 

könsfördelning och större spridning geografiskt. Det skulle även vara intressant att göra en 

studie med sjuksköterskor som inte arbetar inom äldreomsorgen och försöka få fram vad som 

krävs för att de skulle kunna tänka sig en anställning där. 
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                                                                                                                   Bilaga 1                           
 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfakta som ålder, kön, antal år i yrket. 
Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst? 
Hur länge har du arbetat inom äldrevård totalt? 
 
 
Vad var det som gjorde att du valde att arbeta inom äldrevård? 
 
Vad i ditt arbete har fått dig att stanna kvar inom äldrevård? 
 
Beskriv händelser som gör dig glad och tillfredsställd i arbetet. 
 
Beskriv händelser som gör dig arg och besviken i arbetet 
 
Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter? 
 
Hur ser du på sjuksköterskerollen i äldrevård?  

- status 
- kunskapskrav 
- lön 
- kompetensutvecklingsmöjligheter 

 
Vad tror du skulle kunna öka intresset för att arbeta som sjuksköterska inom äldrevård? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                      Bilaga 2 
                                                                                                                 

 
 
 

Hej! 
 

 

Vi är två sjuksköterskestuderande som läser på högskolan i Gävle. Vi ska skriva en C-uppsats 

där vi vill undersöka hur sjuksköterskor inom kommunaläldreomsorg trivs med sitt arbete och 

varför de har valt att arbeta med det.  

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av bandinspelade intervjuer. Intervjufrågorna 

kommer att sändas ut cirka två veckor före intervjutillfället, som beräknas ta 30-60 minuter. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

För att få reda på varierande uppfattningar kommer intervjupersonerna att väljas utifrån ålder, 

yrkeserfarenhet och arbetsplats. 

 

All medverkan är frivillig och man har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. 

 

Vi kommer att ta ytterligare kontakt via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun 

vid eventuell medverkan. Hör gärna av Dig om du vill ha mer information. 

 

Vi är tacksamma för Din medverkan. 

 

 

 

Tina Mattsson 0653-160 84, 070-537 75 08 

Anneli Krantz 0650-335 06, 076-236 14 54 
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