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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka och analysera undersköterskors erfarenheter 

av arbetsrelaterad stress på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta för att öka 

kunskapen om hur en god arbetsmiljö kan främjas och minska den arbetsrelaterade 

stressen. Sex stycken semistrukturerade har genomförts, samtliga med undersköterskor 

inom äldreomsorgen i olika åldrar. Slutsatsen av studien resulterade i att den 

arbetsrelaterade stressen ofta har sin grund i ekonomiska förutsättningar och 

begränsningar. Den visar sig i form av mindre bra scheman och arbetstidsmodell, en 

ofullständig personalbemanning och låga löner. Detta leder i sin tur till en hög 

arbetsbelastning, låg motivation och inre stress. Det rådde delade meningar kring 

huruvida verksamheten arbetar för att minska den arbetsrelaterade stressen. 

Sammantaget visade det sig att undersköterskorna inte upplever att detta görs på ett 

tillräckligt aktivt och effektivt sätt. Ett bra socialt stöd av både kollegor och ledning var 

det som undersköterskorna menade kan minska den arbetsrelaterade stressen. De 

menade att stöd från kollegor och en ledning som lyssnar, visar sig och försöker finna 

lösningar kan skapa en bättre arbetsmiljö och därmed minska den arbetsrelaterade 

stressen.   

 

 

Nyckelord: Undersköterska, äldreomsorgen, stress, arbetsmiljö, socialt arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 
The aim of this study was to examine and analyze the assistant nurses experiences of 

work-related stress in elderly care. The purpose was to increase the knowledge regarding 

how to create a good working environment and reduce the work-related stress. The study 

has included six semi-structed interviewes with assistant nurses from a retirement home 

in Sweden. The conclusion of the study resulted in the work-related stress often being 

based on economic conditions, and emerging in the form of bad schedules and working 

time model, incomplete staffing and low salaries. This in turn leads to a high workload, 

low motivation and internal stress. There were shared opinions about whether the 

organization is working to reduce work-related stress, but overall it showed that the 

nurses do not feel that this is done in a sufficiently good way. A good social support 

from both colleagues and management was what the assistant nurses believe can reduce 

the work-related stress. They believe that support from colleagues, and a management 

who listens, shows up and tries to find solutions, can create a better working 

environment and thereby reduce the work-related stress. 

 

 

Title: The stress is, and has always been, present in this profession – a qualitative study 

on work-realted stress in elderly care from the assistant nurses perspective.  

 

Keywords: assistant nurses, elderly care, stress, working environment, social work 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 

De senaste åren har långtidssjukskrivningar ökat kraftigt i Sverige. Från 2010 till 2015  

skedde en ökning med 98 000 sjukfall. Detta kan bero på bakomliggande faktorer som 

stress, psykisk ohälsa och anpassningsstörningar. Ökningen har inte varit specifik för 

en viss ålder och har generellt sett varit nästan lika stor oavsett anledning till 

sjukskrivningen. Dock består ökningen sjukskrivningar av 73 % kvinnor. 

Försäkringskassan har konstaterat att den allra vanligaste orsaken till att vi svenskar 

sjukskriver oss från våra arbeten är anpassningsstörningar och svår stress. Det innebär 

reaktionen som kan skapas av yttre påverkan. Det kan vara svåra traumatiska händelser, 

utmattningssyndrom, omfattande ändrad livssituation eller andra belastningar i livet 

(Lidwall och Olsson-Bohlin 2016).  

 

Att sjukskrivningar ökar innebär stora kostnader för samhället och stora svårigheter för 

arbetsgivare och chefer. Det blir en utmaning för chefer då de behöver rekrytera ny, 

lämplig personal att vikariera för den personal som är sjukskriven. Det finns också en 

utmaning i hur man ska arbeta förebyggande för att minska den arbetsrelaterade stressen 

och eventuella sjukskrivningar. Individen påverkas negativt på flera sätt genom att 

sjukskriva sig och drabbas av utbrändhet av på grund av arbetsrelaterad stress. För 

individen kan det även leda till andra negativa effekter av sjukskrivningar. En lägre 

inkomst, svårigheter att återhämta sig, ha ett socialt och fungerande liv, ta hand om sig 

själv, eventuellt hushåll och familj samt att återgå till arbetet igen utan att falla tillbaka 

kan vara exempel på negativa effekter som påverkar individen. Samhället har utvecklats 

mycket de senaste åren inom digitalisering, krav på flexibilitet, stort ansvar, snabbt 

arbetstempo och en minskad personaltäthet. Det har stor påverkan på individen. Det kan 

leda till stressreaktioner som i sin tur leder till både psykiska och fysiska skador 

(Lundberg 2005).  

 

Ovanstående information gäller överlag inom arbetslivet och ökningen gäller inte bara 

för en viss yrkesgrupp utan samtliga (Lidwall och Olsson-Bohlin 2016). 

Försäkringskassan gjorde dessutom en rapport år 2015 som visade på att en femtedel av 

alla sjukfall år 2014 var i vård- och omsorgsyrken såsom undersköterskor inom 

äldreomsorgen, boendestödjare, personliga assistenter och behandlingsassistenter. Det 

visade sig även att 22 % av kvinnorna i Sverige arbetar inom just denna yrkesgrupp 

(Lidwall 2015). Vård- och omsorgsarbeten är typiskt ”kvinnliga” arbeten och är ett av 

Sveriges mest kvinnodominerade yrken (Evertsson 2016).  

 

Som tidigare nämnt har även Försäkringskassan konstaterat att en av de vanligaste 

anledningar till sjukskrivningar är stress (Lidwall och Olsson-Bohlin 2016). Vi har på 

grund av det, och att kvinnor är de som sjukskriver sig mest, valt att skriva vår uppsats 

om arbetsrelaterad stress inom vården eftersom det är ett kvinnodominerat yrke. Vi vill 

undersöka och analysera undersköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress och har 

valt att fokusera på undersköterskor på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta vill vi 

göra för att bidra med kunskap till enhetschefer inom verksamhetsområdet i syfte att 
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skapa en god arbetsmiljö med minskad stress. Vår vision är att en välmående personal 

med hälsan i behåll leder till en välfungerande organisation och en bra arbetsplats där 

medarbetarna trivs.  

 

Det är viktigt för enhetschefer inom äldreomsorgen, högre uppsatta personer som 

verksamhetschefer och politiker samt undersköterskor, att förstå arbetsrelaterad stress 

inom området och vad det kan bero på. Framförallt för att kunna förebygga, motarbeta 

och skapa en välmående personalstyrka som har ett otroligt betydelsefullt arbete.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera undersköterskors erfarenheter 

av arbetsrelaterad stress på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Detta för att öka 

kunskapen om hur en god arbetsmiljö kan främjas och göra den arbetsrelaterade stressen 

mindre.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka faktorer upplever undersköterskorna bidrar till arbetsrelaterad stress? 

 Vad upplever undersköterskorna kan bidra till en minskad arbetsrelaterad stress? 

 Hur upplever undersköterskor att verksamheten arbetar för att motverka 

arbetsrelaterad stress? 

 

1.4 Disposition 

Studien börjar med att introducera inledning, syfte, frågeställningar samt kopplingen till 

socialt arbete. I det andra kapitlet beskriver vi begreppsdefinitioner och bakgrund. 

Därefter presenterar vi tidigare forskning för att sen gå vidare till teorier. Teorierna som 

kommer att förklaras är KASAM och krav-kontroll-stödmodellen. Det femte kapitlet är 

studiens metodkapitel och där berör vi områden som bland annat vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt, vårt val av metod och urval. Metodkapitlet avslutar med en 

metoddiskussion. Av metodkapitlet följer det sjätte kapitlet som beskriver resultat och 

analys. Studien avslutar med en slutdiskussion, sjunde kapitlet, som rundas av med 

studiens bidrag till det sociala arbetet.  
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2. Begreppsdefinitioner och bakgrund 
Nedanför beskriver vi några av de begrepp som ofta förekommer i vår uppsats för att 

skapa ett flyt i läsningen och inte lämna rum för misstolkningar samt ge en tydlig och bra 

förståelse för arbetet i sin helhet. 

 

2.1 Stress 

En definition av stress sattes på 50-talet av Seyle, han menar att den uppvarvning 

människan känner av stress är svar på en utmaning eller en påfrestning (Theorell 2012). 

Stress är något alla människor någon gång upplever i livet. Vissa människor upplever det 

ofta och lättare jämfört med andra som upplever det mer sällan. Det finns olika grader av 

stress. Förr i tiden handlade stress ofta om överlevnad rent fysiskt, samma sak händer 

idag i våra kroppar när vi upplever en stressad situation även om det handlar om saker 

långt ifrån liv och död (1117 Vårdguiden 2018). Stress kan i arbetslivet ofta förekomma i 

brist på vilodagar, nedvarvning, semester och dygnsvila. Även faktorer som lång 

arbetstid, övertid, udda arbetstider och störd sömn kan vara sådant som bidrar till en 

ökad stress hos arbetstagarna (Åkerstedt 2012).  

 

Det som händer i kroppen är att den får extra kraft och energi när vi upplever stress för 

att den känner av att det krävs för att klara en viss situation. Vi människor har två olika 

nervsystem som beror vid olika situationer av stress, det parasympatiska nervsystemet 

och det sympatiska nervsystemet. När hjärnan upplever en stor fara och inte upplever att 

vi kommer klara av en situation berörs det parasympatiska nervsystemet. Den delen av 

hjärnan drar ner på energin och vi kan känna oss trötta, svimfärdiga och yra eftersom 

den fungerar som en typ av broms. Detta kallas för ”spela död”-reaktionen. När det 

sympatiska nervsystemet berörs handlar det om en ”kamp och flykt”-reaktion på stress. 

Det som händer då är att hjärnan ställer sig in på att fly från eller kämpa mot ett hot då 

den inte kan urskilja om det faktiskt är ett fysiskt hot eller bara ett socialt hot som till 

exempel en stress att man har för lite pengar kvar till mat resten av månaden. När det 

sympatiska nervsystemet berörs får människan en extra energi likt adrenalin (1117 

Vårdguiden 2018). 

 

Stressituationer som pågått under en längre men även en kortare tid kan i sin tur leda till 

stressjukdomar vilket ofta rör sig om hjärt-kärlsjukdomar. Det kan även vara sjukdomar 

som hudsjukdomar, infektioner och magsjukdomar (Perski 2012). Det finns vissa saker 

som kan göra att en individ klarar sig från symptom, stress, sjukdomar och ohälsa. Bland 

dessa tillhör bland annat självvärde och självkänsla, social samhörighet, påverkan över sitt 

eget liv och upplevelse av att man har ett meningsfullt liv (Lundberg 2005). 

 

Man brukar säga att stress kan uppkomma då individen ställs inför krav av omgivningen 

men inte upplever sig ha resurser för att hantera dessa krav. Ökade krav på arbeten med 

högt tempo, höga krav, stora ansvar och lite återhämtning har varit en stor del av den 

ökade arbetsrelaterade stressen i det moderna samhället. Stress är även ofta kopplat till 

att vi människor inte har kontroll över en situation, vilket till exempel ofta förekommer i 

arbetslivet. Det är viktigt för många arbetstagare att ha kontroll och även möjlighet till 
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utveckling, använda sin kunskap, ha beslutsutrymme och möjlighet att påverka saker i 

arbetssituationen. En öppen dialog med arbetsledningen är viktigt för att kunna finna 

lösningar innan det går för långt (Lundberg 2005).  

 

2.2 Särskilt boende 

”Särskilt boende” är en term som blivit officiell på senare år. Tidigare kallade man det för 

ålderdomshem men i samband med ädelreformen år 1992 infördes termen i 

socialtjänstlagen. Definitionen av ett särskilt boende är lägenheter som är speciellt 

anpassade för vår äldre befolkning i Sverige och som har vård- och omsorgsbehov. Det 

finns flera olika namn för dessa typer av boenden till exempel äldreboende och sjukhem 

men särskilt boende är som nämnt den officiella termen. Lagen om särskilt boende 

regleras i socialtjänstlagen, 5 kap 5 § SoL (SOU 2007:103). I 5 kap 5 § SoL står det att 

socialnämnden har ett ansvar att äldre människor i Sverige ska få goda bostäder att de 

som behöver det ska få det stöd de behöver hemmet samt övrig service. Lagen säger 

även att kommuner har ett ansvar att tillgodose de äldre som behöver särskilt stöd med 

särskild boendeform. Den säger även att de äldre ska, så gott det går, kunna välja hur den 

service och det stöd som behövs ska utformas och när det ska ske (SFS 2001:453). 

 

2.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön kan enkelt beskrivas som förhållanden på en arbetsplats vilket innebär både 

objektiv miljö men också en upplevd miljö (Berggren och Weman-Josefsson 2013). 

 

2.4 Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön handlar generellt om vad som är i individens sociala 

omgivning på arbetet. Det är viktigt hur klimatet är på arbetsplatsen och vilket utrymme 

man har för egen påverkan i sitt arbete. Det handlar bland annat om hur rättvist man 

upplever att det är på arbetsplatsen, trygghet och socialt stöd (Berggren och Weman-

Josefsson 2013). 

 

2.5 Illegitima arbetsuppgifter  

I ett senare kapitel gällande tidigare forskning och arbetsbelastning nämns ett flertal 

gånger begreppet ”illegitima arbetsuppgifter”. Beehr, Elfering, Jacobshagen, Kälin, 

Meier, Semmer och Tschan (2015) skriver om definitionen av en “illegitim arbetsuppgift” 

som innebär att det finns en arbetsuppgift som arbetstagaren själv inte anser att den ska 

behöva utföra i sitt yrke. Det finns flera olika exempel på uppgifter som kan anses vara 

illegitima. Det kan även vara uppgifter med orimliga krav och belastningar. Ett exempel 

är att en arbetstagare får orimligt mycket ansvar direkt när personen påbörjar en ny 

anställning. En illegitim uppgift kan även vara en uppgift som anses vara onödig. Därför 

benämns de även ibland som ”onödiga” eller ”oskäliga”. Oftast menas illegitim uppgift 

som en uppgift “personen inte bör behöva utföra i sitt yrke”, det handlar alltså om vad 

som bör ingå i en yrkesroll och inte (Beehr, Elfering, Jacobshagen, Kälin, Meier, Semmer 

och Tschan 2015).  I relation till vår studie kan det vara uppgifter för en undersköterska 

som exempelvis en form av serviceinsats exempelvis fönsterputsning eller att utföra en 

uppgift som den äldre personen kan göra själv. 
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Detta kan bli som en slags maktutövning från ledningens håll. De delar ut uppgifter som 

personalen egentligen inte bör göra i sin yrkesroll. Personalen är i beroendeställning till 

sin arbetsgivare och kan i många fall därför inte påverka situationen då man inte vill 

framstå som en besvärlig arbetstagare. Detta drabbar ofta kvinnor som tillhör 

arbetarklassen då de har mindre möjligheter att påverka sin arbetssituation (Ahrne 2016).  

 

2.6 Årsarbetstid och flytande tid 

Årsarbetstid är något vissa kommuner och organisationer använder sig av som 

arbetstidsmodell. Det förekommer ofta inom vård och omsorg. Det innebär för 

arbetstagaren att den har en bestämd arbetstid för ett helt år som förläggs ut över året 

efter hur arbetstagaren vill ha det och arbetsgivarens behov. I kombination av detta kan 

man använda sig av något som kallas för flytande tid. Det innebär att utöver den 

schemalagda årsarbetstiden har arbetstagaren timmar den behöver arbeta för att uppnå 

sin fulla sysselsättningsgrad vilken brukar ligga på cirka tio procent. Detta gör att 

arbetsgivaren kan ta in ordinarie personal med årsarbetstid när någon är sjuk eller vill 

vara ledig och ändå bara betala ut en månadslön till den personen. Varje arbetstagare får 

en lön enligt sin månadslön varje månad och det personen arbetar extra räknas bara som 

timmar minus och plus. Ligger en arbetstagare för mycket minus vid avstämningen varje 

år får den betala de timmarna och ligger den för många timmar plus får den ut det i 

pengar (Kommunal 2019). 
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3. Tidigare forskning 

Vi har valt att titta på vad det finns för tidigare forskning om stress och arbetsmiljö inom 

äldreomsorgen. Vi ville se vad tidigare forskning har visat inom ämnet och vilka 

bidragande faktorer till stress som ofta nämns och tvärtom - vad som kan bidra till en 

reducerad stress på arbetsplatser. Förhoppningen är att sedan kunna dra eventuella 

kopplingar till vår studie eller visa att det vi kom fram till skiljer sig från tidigare 

forskning. Därefter försöka förstå och tolka vad det i så fall kan bero på. Vi har delat upp 

resultaten i två underrubriker, psykosocial arbetsmiljö och arbetsbelastning.  

 

3.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Som nämnt i tidigare kapitel är den psykosociala arbetsmiljön generellt om vad som är i 

individens sociala omgivning på arbetet (Berggren och Weman-Josefsson 2013). I en ny 

studie av Aronsson, Gustafsson, Leineweber och Marklund (2018) undersökte man 

bidragande faktorer till stress och ohälsa hos vårdpersonal i Sverige. Här kunde de 

genom en enkätundersökning se att lågt socialt stöd från ledningen är en stor bidragande 

faktor till detta. Den psykosociala arbetsmiljön syftar inte bara till relationen mellan 

vårdarbetare och ledning utan också mellan kollegor som dagligen arbetar i en nära 

kontakt. I Olsson (2008) har man genom kvalitativa intervjuer valt att fokusera på 

vårdpersonalens egna upplevelser om sin arbetsmiljö och hur detta eventuellt skulle 

kunna leda till att man lämnar sitt arbete. Genom dessa 22 intervjuer fick man fram att 

viljan inför att arbeta är otroligt viktigt för motivationen och trivseln på arbetet, det är 

viktigt att man brinner för sitt arbete. Det framkom dessutom tydligt att en stödjande 

kultur mellan kollegor är otroligt viktigt för trivseln.  

 

Samma resultat som den tidigare nämnda artikeln, Olsson (2008), visade även Berthelsen, 

Geisler och Muhonen (2017) där man gjorde en enkätundersökning i en stor svensk stad. 

831 personer medverkade i undersökningen och samtliga var verksamma inom socialt 

arbete då studien genomfördes. Sammanfattningsvis gav den ett resultat där man tydligt 

kunde se en koppling mellan trivsel/minskad stress och det psykosociala klimatet på 

arbetsplatsen, både till sina kollegor och deras ledning.  

 

Ytterligare en artikel om arbetsmiljö är av Eklund och Tuvesson (2014). Här var 

respondenterna sköterskor. Studien visade efter en enkätundersökning med 93 

medverkande respondenter att stress har en koppling till den psykosociala arbetsmiljön. I 

denna studie talar de om samvetsstress, upplevd stress och hur detta har med den 

psykosociala arbetsmiljön att göra. De menar att stress ofta uppstår av ett dåligt samvete 

inför berörda exempelvis de äldre, kollegor och ledning. De menar även att stress kan 

upplevas genom hur miljön är på arbetet. Om omgivningen utsöndrar en stress kan det 

leda till en egen upplevd stress. I studien beskrivs att en öppenhet mellan arbetare och 

ledning är viktigt för en bra arbetsmiljö där ledaren ger möjlighet för kommunikation, 

diskussion och reflektion.  
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3.2 Arbetsbelastning 

Den tidigare nämnda studien Aronsson et al. (2018) påvisade även att hög 

arbetsbelastning och höga arbetskrav inom vården är en av de mest förekommande 

bidragande faktorerna till stress och sjukskrivningar. Även Eklund och Tuvesson (2014)  

hade en ytterligare poäng gällande stress, deras poäng fokuserade på att organisering är 

otroligt viktigt i frågan.  

 

I en enkätundersökning av Aronsson, Göransson, Ishäll, Lindfors, Nylén och Sverke 

(2015) undersökte man hur uppdrag inom vård och omsorg utformas samt påverkar 

arbetstagarna och deras hälsa. Resultatet i denna undersökning var att en lösning på 

stress och hög arbetsbelastning vore att identifiera vilka illegitima arbetsuppgifter man 

har på arbetsplatsen och finna lösningar för att minska dessa. Det visade sig att en stor 

faktor till att det finns så många av dessa så kallade illegitima uppgifter är för att det 

ibland saknas en tydlig dialog mellan ledning och vårdarbetare, vilket kan leda till att det 

saknas en tydlig bild av gränser och mål i arbetet.  

 

Gällande arbetsbelastning och illegitima arbetsuppgifter har Astvik, Hellgren och 

Welander (2017) gjort en undersökning genom en webbenkät. Syftet med 

undersökningen var att undersöka arbetsrelaterad ohälsa samt trivsel hos socialarbetare. 

Även denna studie gav ett resultat som visade att hög arbetsbelastning och en stor del 

illegitima arbetsuppgifter bidrar till en stor stress. Resultatet visade dessutom att ohälsa 

och stress på arbetet bidrar till stora antal sjukskrivningar.  

 

I undersökningen av Aronsson, Bejerot och Härenstam (2012) har man genom en enkät 

studerat just dessa onödiga och oskäliga arbetsuppgifter och vad de kan ha för effekt på 

personalens hälsa. Denna studie gjordes på 1534 personer och gav ett resultat där man 

tydligt kunde se ett tydligt samband mellan dessa arbetsuppgifter, stress och utmattning. 

Man kunde se att de personer som anser sig ha många oskäliga arbetsuppgifter också 

hade en högre risk för utmattning. De påstår även att illegitima uppgifter blir som ett 

slags hot mot individens identitet och yrkesroll, vilket därmed kan skapa en inre stress. 

Om man gör uppgifter som har relation med det yrke man har ger det en starkare känsla 

av tillhörighet och koppling till sitt arbete. Det ger även en form av stolthet vilket oftast 

illegitima uppgifter inte har samma möjlighet att göra. 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen är samstämmig och har många liknande resultat. Vi hittade inga 

studier som visade ett helt olikt resultat än majoriteten. Som nämnt ovan har läsningen 

till stora delar kretsat kring den psykosociala arbetsmiljön samt arbetsbelastning, bland 

annat i Olsson (2008) och Aronsson et al. (2018). Gällande den psykosociala arbetsmiljön 

nämndes, bland annat av Olsson (2008) och Berthelsen, Geisler och Muhonen (2017), 

ofta begrepp som kollegor, öppenhet, kommunikation och chefer. Gällande 

arbetsbelastningen var det mycket tal om höga arbetskrav, illegitima arbetsuppgifter samt 

organisering av arbetet (Aronsson, Bejerot och Härenstam, 2012; Aronsson et al., 2015; 

Astvik, Hellgren och Welander, 2017; Eklund och Tuvesson, 2014; Aronsson et al., 

2018).  
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4. Teorier  
Vi har valt att använda oss av två teorier för att förstå vårt material. Antonovsky (2005) 

skriver om den första teorin, KASAM, som står för känsla av sammanhang, teorin 

grundades av Aaron Antonovsky på 1970-talet. KASAM berör stress och hur vi 

människor hanterar stress, beroende på hur stark KASAM vi har. Den andra teorin är 

Robert Karasek och Töres Theorells modell som har sin grund i 1980-talet och har fått 

namnet krav-kontroll-stödmodellen (Karasek och Theorell 1990).  

 

KASAM berör allmänna förklaringar på stress och varför stress påverkar vissa individer 

mer än andra (Antonovsky 2005). Vi valde denna teori då det är ett perspektiv på stress 

som vi anser intressant för vår studie. Krav-kontroll-stödmodellen fokuserar sig mer på 

faktorer och förklaringar på stress inom arbetslivet (Karasek och Theorell 1990). Detta 

känns viktigt att ha med då studien är inriktad på stress inom arbetslivet.  

 

4.1 KASAM 

Inledande står KASAM för som tidigare nämnt för känsla av sammanhang. Enligt Aaron 

Antonovsky är det ett synsätt på världen där utgångspunkten är att vår värld är 

meningsfull, begriplig och hanterbar (Antonovsky 2005). Det är en teori som började 

växa fram genom Antonovsky redan på 1970-talet. Allt började med att Antonovsky 

gjorde ett arbete där han skulle analysera resultatet av en studie. I studien undersökte 

man hur kvinnor hade anpassat sig till klimakteriet och en av frågan var om de suttit i 

koncentrationsläger. Där framkom det att 29 procent av de kvinnor som hade varit på 

koncentrationsläger, trots allt de gått igenom, uppgav att de hade en god psykisk hälsa 

(även den fysiska hälsan visade samma resultat) i dagsläget. Antonovsky undrar vad det 

beror på att vissa människor klarar av stora påfrestningar och ändå har en god hälsa 

samtidigt som andra blir sjuka (Kumlin 1998).  

 

Detta ledde till att Antonovsky började arbeta på en modell som kallas den 

salutogenetiska modellen där han ville studera generella motståndsresurser med andra 

ord faktorer som kan hjälpa människan att hantera och bekämpa olika stressorer. Han 

undersökte dessa faktorer länge, allt från pengar till socialt stöd, och kom fram till att det 

han egentligen ville ha reda på var hur något kunde fungera som en generell 

motståndsresurs. Där av utvecklades KASAM och resterande arbete fokuserades på 

KASAMs betydelse för hälsan. Han menar att alla generella motståndsresurser bidrar till 

att förstå alla dessa stressorer som människan utsätts för och att dessa skapar en känsla 

av sammanhang (Antonovsky 2005). KASAM definieras i boken som “en global hållning 

som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsebar, och att det finns en hög 

sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta 

sig” (Antonovsky 2005, s. 17).  

 

Det finns dock kritik riktat till denna teori av Tomas Kumlin gällande hur grundläggande 

den faktiskt är. Kritiken menar att det saknas övergripande förklaringar, att teorin enbart 
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är gällande på en generell nivå, inte hållbar på djupet och när den ska användas i 

normalvetenskapliga sammanhang. Denna kritik menar att Antonovsky fokuserar allt för 

mycket på kulturella, objektiva och sociala strukturer. Det missar en stor del som handlar 

om till exempel barndom, gener och andra individuella faktorer (Kumlin 1998).  

 

Antonovsky genomförde 51 intervjuer med olika individer som överlevt trauman som 

alla klarat dessa trauman på ett bra sätt och frågan i fokus var hur de såg på sina liv. 16 av 

intervjupersonerna ansågs ha en stark KASAM medan 11 visade på motsatsen, övriga i 

mitten. Han tittade närmare på dessa två extrema grupper för att se vad som skiljde sig 

från varandra. Här kunde Antonovsky som tidigare nämnt urskilja tre teman - 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. En hög KASAM är kopplat till höga 

värden i dessa begrepp, medan en låg är kopplat till låga värden (Antonovsky 2005). 

Nedan följer en beskrivning av dessa teman i olika sammanhang. 

 

Begriplighet 

En individ med hög känsla av begriplighet innebär att den personen upplever inre och 

yttre stimuli i framtiden som förutsebar. Den kan förstå eller förklara överraskande 

händelser. Även fast det rör sig om väldigt traumatiska händelser som krig eller död, men 

personer med hög känsla av begriplighet kan begripa dessa situationer i livet. Vissa 

människor kan uppleva yttre eller inre stimuli som kaos och helt oförklarlig medan en 

person med hög känsla av begriplighet kan uppleva en liknande händelse som helt 

gripbara och förstå på ett annat sätt. Detta exempelvis innebära att en person med hög 

känsla av begriplighet kan hantera ett dödsfall eller en hotfull/aggressiv situation utan att 

bli lika stressad som en person med låg begriplighet hade blivit. Personen med hög 

begriplighet kan relatera till att ett dödsfall är en del av livet eller att en person är hotfull 

eller aggressiv är det på grund av en diagnos eller dåligt mående (Antonovsky 2005).  

 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet och en person med hög hanterbarhet innebär att dessa individer upplever 

sig ha resurser för att klara av olika händelser och situationer. Det kan vara allt från sig 

själv och anhöriga till Gud eller samhällstjänster som vårdcentral och sjukhus. Dessa 

personer vet att jobbiga saker händer i livet samtidigt är de medvetna om att de kommer 

överleva och hantera det som hänt, de ser inte sig själva som ett offer. Samma sak gäller 

här i situationer som kan bidra till stress. Har personen en trygghet i sig själv kan 

personen, enligt Antonovsky, hantera situationen bättre än en osäker person med dåligt 

förtroende till olika myndigheter, andra instanser, kollegor eller liknande (Antonovsky 

2005).  

 

Meningsfullhet 

Detta begrepp, meningsfullhet, betyder att en person med hög meningsfullhet har saker i 

livet som motiverar dem och som de brinner för, som betyder mycket för dem. Det 

handlar om vikten av motivation och att känna sig delaktig på något sammanhang. 

Motivation och delaktighet kan göra att individen känner att vissa krav och problem ses 

som välkomna utmaningar istället för bördor. Det innebär givetvis inte att ett dödsfall 

eller något annat otroligt traumatiskt ses som en välkomnad utmaning. En person med 
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hög meningsfullhet kan se ett dödsfall som något man behöver konfrontera och ta sig 

igenom för att sedan söka en mening i det och göra det bästa av det för den avlidnes  

skull. Det kan även för en vårdpersonal betyda att en stark meningsfullhet i sitt arbete 

kan leda till att man inte blir lika stressad över saker som hade stressat en person med låg 

meningsfullhet i sitt arbete. Ett exempel är att i detta fall undersköterskan har en stark 

tillhörighet till sina kollegor och trivs bra i arbetsgruppen, vilket då kan leda till att man 

lutar sig tillbaka på dem i en stressad situation och därmed finner ett lugn (Antonovsky 

2005).   

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utifrån Antonovsky (2005).  

 

En hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, i en balans med 

varandra, menar Antonovsky utgör en stark eller hög KASAM. Meningen är att detta ska 

mynna ut i är frågan om hur en stark KASAM leder till en god hälsa. Antonovsky menar 

att en person med stark KASAM inte kommer uppleva samma spänning vid inre eller 

yttre stimuli som en person med svag KASAM gör. Vilket gör att denna spänning inte 

omvandlas till stress, då en person med hög KASAM känner att den kan klara av de krav 

den ställs inför. En person med stark KASAM kan även uppleva en stress till en början 

men sedan upptäcker problemet som irrelevant eller ofarligt - vilket sedan gör att de kan 

släppa händelsen och gå vidare utan att lägga någon större vikt vid det. Denna person 

känner att den kan lösa situationen utan större problem. Det finns dock med detta sagt 

en chans att personen med hög KASAM kan tro att en situation är mindre problematiskt 

än vad den i själva fallet är, vilket skulle kunna bli problematiskt i vissa situationer 

(Antonovsky 2005).  

 

4.2 Krav- kontroll- stödmodellen 

Denna modell grundades som tidigare nämnt på 1980-talet av Karasek och Theorell 

(1990). Det började som många andra teorier med ett annat ursprung där de fokuserade 

på kontrollmöjligheter och psykiska krav men sedan kom även socialt stöd med in i 

bilden (Eklöf 2017). Syftet är att kartlägga psykosociala arbetsförhållanden på en 

arbetsplats och huvudfokus är på samverkan mellan krav, kontroll och stöd. Med krav i 

detta sammanhang menas psykologiska krav, dessa krav kan leda till negativa effekter på 

arbetarens hälsa. Det kan vara allt från deadlines till krav på koncentration. Kontroll 

innebär kontroll över färdighets- och kunskapsanvändande och kontroll över själva 
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arbetet. Stöd i detta i modellens sammanhang innebär socialt stöd på arbetsplatsen. Vi 

börjar med att fokusera på sambandet mellan kontroll och krav, där modellen är  

uppdelad i låg och hög kontroll samt låga och höga krav (Jeding och Theorell 1999). 

Modellen innehåller även fyra kvadrater där de delat upp den i den aktiva kvadraten, den 

spända kvadraten, den passiva kvadraten och den avspända kvadraten (Karasek och 

Theorell 1990). En del kritik finns dock även mot denna teori, som menar att en hög 

kontroll och en hög frihet i arbetet, även kan leda till att man har arbetet med sig hela 

tiden och att det är svårare att bli fri från på sin lediga tid (Grönlund 2007). 

 

Karasek och Theorell (1990) menar att den kvadrat som är bäst för den anställde att ligga 

i är den där de har höga krav på sig eftersom människan ofta mår bra av det men också 

att man i samband med höga krav har en hög kontroll över sitt arbete. Här får individen 

stimuleras genom att använda sina kunskaper, lära sig mer och ha utrymme för att göra 

detta. Den spända kvadraten hamnar de personer i som har svårast arbetssituation på 

grund av högst krav, men lägst kontroll och handlingsutrymme att använda sina 

kunskaper på. En kombination av låg kontroll och låga arbetskrav hamnar i den passiva 

kvadraten. Detta kan eventuellt vara den sämsta kvadraten istället för den spända 

kvadraten att befinna sig i. Människan behöver stimuleras och personer i denna kvadrat 

riskerar att bli väldigt passiva. Dock anses ändå den spända kvadraten sämst att hamna i, i 

alla fall på kort sikt. I den sista kvadraten har vi personer med hög kontroll och låga krav, 

den avspända kvadraten. Här mår många bra då de har både tid och möjlighet att utföra 

de utmaningar de står inför på arbetet. 

 

Hur kommer då socialt stöd in i denna modell och istället blir till krav-kontroll-

stödmodellen? Jo, Karasek och Theorell (1990) menar att desto mer socialt stöd man har, 

desto bättre förutsättningar har man som arbetstagare. Jeding och Theorell (1999) 

beskriver att om du är i den aktiva kvadraten, som anses vara den bästa, och du dessutom 

har högt socialt stöd har du väldigt goda förutsättningar för en bra arbetssituation med 

trivsel och minskad stress. Om du däremot är i den kvadrat som kallas den ”spända 

kvadraten” och har ett låg socialt stöd, har du en väldigt utsatt arbetssituation på flera vis. 

Lågt socialt stöd i detta sammanhang innefattar både stöd från kollegor och ledning. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Utifrån Jeding och Theorell (1999).  
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5. Metod  
5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Vi valde att utgå från hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats i vår studie. Bryman 

(2011) skriver om hermeneutiken i sin bok och beskriver att den primära idén som 

hermeneutiken grundar sig i är att läsaren ska göra ett försök till att få fram ”textens 

mening” utifrån samma synsätt som forskaren har haft. I sökandet efter kunskap har vi 

utgått från en hermeneutisk, ontologisk utgångpunkt. Hermeneutiken grundar sig i två 

begrepp ”delen” och ”helheten”. Det innebär att man är i behov av att se delen för att 

förstå helheten och för att förstå helheten är man i behov av att se delen. Kvalitativa studier 

grundas ofta utifrån hermeneutiken. I förhållande till vår studie innebär det att helheten är 

den arbetsrelaterade stressen hos undersköterskor på särskilt boende. Helheten skapas av 

flera delar som kan vara exempelvis arbetsmiljön på det särskilda boendet eller de 

ekonomiska förutsättningarna.  

 

I vår studie har vi använt oss av en induktiv ansats. Det förklaras i att teorierna väljs efter 

resultatet från det insamlade empiriska materialet. Det innebär även att man studerar en 

kategori personer för att förhoppningsvis kunna få fram något övergripande om just den 

kategorin (Bryman 2011). Kategorin med personer i vår studie är undersköterskor. Vi 

tycker att det var en fördel att använda oss utav induktivt förhållningssätt eftersom det 

var svårt att bestämma teorier innan vi hade samlat in undersköterskornas uppfattningar 

kring ämnet. 

Enligt Brinkmann och Kvale (2014) är tolkning av meningen det centrala inom 

hermeneutiken lika så begreppen ”tolkning och förståelse”. Eftersom syftet med studien 

var att undersöka och analysera undersköterskornas uppfattning gällande arbetsrelaterad 

stress i deras arbete på särskilt boende ansåg vi att den valda vetenskapsteoretiska 

ansatsen passade oss. Tolkning förstås i att man försöker förstå vad man bevittnar och 

därefter ge det en mening. Förståelsen förklaras utifrån empatiskt kunnande där man 

behöver se situationen från andra människors perspektiv genom att erfara vad och hur 

någon annan människa tänker vid olika situationer. Syftet med hermeneutiken är att få ut 

en ömsesidig och aktuell förståelse av meningen i texten.  

 

Vår tanke med uppsatsen var inte att nå fullständigt kunnande i området utan vi ville 

snarare nå människors uppfattning kring arbetsrelaterad stress. Visionen med vår studie 

var att skapa en förståelse av tolkningen utifrån den insamlade empirin som 

undersköterskorna gav oss om arbetsrelaterad stress. Vår förförståelse kring ämnet kan 

påverka hur vi tolkade och förstod materialet.  

 

5.2 Förförståelse 

Magdalena är utbildad undersköterska och har arbetat åtta år inom äldreomsorgen. Fyra 

år spenderades i hemtjänsten och övriga fyra år har spenderats på särskilt boende. Emma 

har också arbetat inom vården de sista åren inom funktionshinder. Vi är därmed insatta i 

olika verksamheter där den arbetsrelaterade stressen gör sig påmind i båda 

verksamheterna. Vi har fått höra utav våra tidigare chefer inom vården att verksamheten 
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måste göra besparingar genom att bland annat minska bemanningen. När cheferna tar 

beslut att minska bemanningen kan det bidra till att den arbetsrelaterade stressen hos  

undersköterskorna ökar, vilket vi själva har blivit varse om. Magdalena har mer 

förförståelse än vad Emma har eftersom hon har arbetat inom det aktuella 

verksamhetsområdet under en längre tid.  Vi har, under studiens gång, varit medvetna 

om att den arbetsrelaterade stressen finns och därför har vi fokuserat mer på 

frågeställningarna kring den arbetsrelaterade stressen istället för att fokusera på om den 

specifika stressen faktiskt existerar eller inte.  

 

Förförståelsen beskrivs som helheten och delen, likt en förförståelse och erfarenheten av 

det. Förförståelsen kan bidra till en viss förkunskap, det kan också skapa fördomar. Den 

förändras jämt eftersom vi människor upptäcker nya ting och därmed får vi erfarenheter. 

När man nämner hermeneutiken brukar även den hermeneutiska cirkeln alt. hermeneutiska 

spiralen beskrivas. Den hermeneutiska cirkeln kan dock ibland vara missledande då det är 

en sluten cirkel (Hjerm och Lindgren 2010). Vi har valt att använda hermeneutiska spiralen.  

 

Spiralen beskriver tolkningen som växer mellan individens förförståelse och möten med 

nya erfarenheter och idéer. Det leder till ny förförståelse inför nästa gång med nya möten 

och därmed byggs förförståelsen på ytterligare. Det kan gå uppåt likt en spiral men det kan 

även gå nedåt. När det går nedåt innebär det att den aktuella förförståelsen hos individen 

blir djupare inom ämnet (Hjerm och Lindgren 2010). I vår studie har vi byggt på vår 

förförståelse kring ämnet gällande varför stressen uppkommer och hur den gör sig påmind 

hos undersköterskorna samt kunderna på det särskilda boendet. Vi har valt att gå djupare 

i ämnet. Eftersom vi hade en viss förförståelse kan det vara så att vi har tagit den 

arbetsrelaterade stressen på särskilt boende lite ”för givet” exempelvis att den 

överhuvudtaget existerar. 

 

5.3 Val av metod 

I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativ forskningsmetod. Fördelen med 

kvalitativ metod i jämförelse med kvantitativ metod är att man får ord istället för siffror 

och närhet till respondenten istället för distans. Man får även respondentens uppfattning 

och når djupare information. I en kvalitativ studie är respondenternas perspektiv 

utgångspunkten och det viktigaste i studien medans en kvantitativ studie prioriterar 

forskarens intressen då studien styrs av forskarens frågor (Bryman 2011). Kvantitativa 

studier görs oftast i form av enkäter, prov eller experiment medan kvalitativa studier sker 

verbalt. Kvalitativt resultat presenteras i utsagor jämfört med kvantitativt resultat som 

presenteras med hjälp av matematik och statistik (Backman 2016).  

 

Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning eftersom det centrala är 

tolkningsinriktat och förklaras i en viss förståelse av den sociala verkligheten som 

grundar sig i hur respondenterna tolkar verkligheten. Kvalitativ forskning har därmed en 

kunskapsteoretisk inställning till skillnad från kvantitativ forskning som använder sig av 

den naturvetenskapliga modellen, som inte håller isär den sociala verkligheten från den 

naturliga strukturen (Bryman 2011). 
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Eftersom vi ville få individens uppfattning, perspektiv och åsikter kring arbetsrelaterad 

stress valde vi att utföra kvalitativa intervjuer. Tanken med semistruktuerade intervjuer är 

att respondenterna ges möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar från sitt eget 

perspektiv. Vid denna form av intervjuer ges respondenten utrymme att beskriva och 

berätta (Ahrne och Svensson 2015). I studien genomfördes sex enskilda semistruktuerade 

eftersom vi hade valt sex respondenter. Vårt syfte i relation till valet att använda 

semistruktuerade intervjuer ansåg vi som passande eftersom respondenterna eventuellt 

skulle behöva hjälp på vägen genom intervjun. 

 

En fördel med vårt valda tillvägagångssätt för insamling av data är att vi som forskare 

kan justera antalet frågor medan intervjun pågår. Vi kan också skapa följdfrågor i relation 

till den först ställda frågan. Det skapar en möjlighet för nå en djupare och bredare analys 

av materialet (Ahrne och Svensson 2015). Vi ville få så ingående svar som möjligt och 

därför skapade vi inför intervjuerna en intervjuguide. Vår intervjuguide hittar ni i bilaga 

b. I vår intervjuguide hade vi skapat fem teman, cirka 25 frågor, som berör information 

om respondenten som arbetade i äldreomsorgen, undersköterskans perspektiv, 

arbetsmiljö, ledning och övriga frågor. En eventuell nackdel med intervjuer kan vara att 

alla tolkar frågorna olika. Därför var det angeläget att vi som forskare var extra tydliga 

med vårt syfte. Det gjorde vi väldigt tydligt i vårt missivbrev, se bilaga a. Våra 

intervjupersoner tog del av vårt missivbrev inför intervjuerna och därefter fick de tillfälle 

att ge samtycke till att delta i studien. 

 

5.4 Urval 

Anledningen till att just denna kommun och arbetsplats valdes till vår studie är grundat i 

kommungruppsindelningen som Sveriges kommuner och landsting gjorde 2017. Den 

berörda kommunen är bedömd som ”större stad”, det innebär att staden har minst 

50 000 invånare varv minst 40 000 invånare i den största tätorten (SKL 2017). Vi 

bedömde det som ett bra val av kommun i relation till de forskningsetiska principerna.  

 

Vi visste att vi ville fokusera på arbetsrelaterad stress i äldreomsorgen, där av vände vi 

oss till ett äldreboende där rätt yrkeskategori, undersköterskor, arbetar som kan svara på 

våra frågor utifrån vårt syfte. Detta innebär att man utgår ifrån ett icke-sannolikhetsurval 

(Bryman 2011). Vi kände till namnet på ett särskilt boende i den aktuella kommunen och 

därför vände vi oss dit i första hand. Vi besökte fysiskt chefen på det särskilda boendet 

där undersköterskorna arbetar och informerade om uppsatsen. Chefen godkände att vi 

använde personalen på det berörda boendet i studien. Eftersom vi fick ett positivt svar 

av enhetschefen omgående kontaktade vi inte andra särskilda boenden. Vi gick därefter 

runt på olika avdelningar på arbetsplatsen och gav samma information som vi tidigare 

gett enhetschefen. När vi informerade på avdelningarna upplevde vi att personalen 

uppmuntrade varandra till att delta i studien. Totalt informerades uppskattningsvis cirka 

30 stycken och cirka 20 stycken intresserade att delta med empiri via intervjuerna. 

 

Två intervjuer bokades direkt och vid dessa två första intervjuerna handplockade vi 

personer som var relevanta för våra forskningsfrågor, intresserade och som senare såg till 

att vi fick tag i ytterligare respondenter. Under de två första intervjuerna frågade vi 
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respondenterna om några andra kollegor pratat om att de ville delta i intervjuerna. Frågan 

ledde till att respondenterna rekommenderade oss nya personer som eventuellt ville delta 

i studien. Vi tog kontakt med dessa personer, frågade om de var intresserade och 

lyckligtvis ställde de upp på våra intervjuer. Detta kallas för ett snöbollsurval, ett slags 

bekvämlighetsurval (Bryman 2011). 

 

Majoriteten som arbetar där är kvinnor och vi intervjuade sex kvinnor på en och samma 

arbetsplats. Som tidigare nämnt i inledningen ville vi undersöka arbetsrelaterad stress hos 

just kvinnor eftersom de har bestått av 73 % av ökningen av sjukskrivningarna de senaste 

åren (Lidwall 2015). 

 

5.5 Bearbetning och analys av intervjuer 

Samtliga intervjuer har transkriberats vilket innebär att vi skapade en löpande text av det 

inspelade materialet från intervjuerna. När transkriberingen är klar är materialet redo för 

att analyseras (Kvale och Brinkmann 2014). När transkriberingen av intervjuerna 

genomfördes krävdes det fokusering från oss forskare och tog mycket tid. Samtidigt var 

vi medvetna om att detta moment var viktigt eftersom det är den delen av materialet i 

relation till ämnet som vi använde oss av i vårt uppsatsskrivande.  

 

Bryman (2011) förklarade att ett utav de vanligaste sätt att hantera kvalitativ data är att 

utföra en tematisk analys. Tematisk analys går ut på att identifiera teman och kategorier 

utifrån texten som skapats från den insamlade empirin.  

 

När vi började bearbeta materialet använde vi olika färger av markeringspennor för att 

skapa en typ av kategorisering och systematiskt underlätta vid den fortsatta analysen. 

Kategorier skapades av det som var återkommande under intervjuerna. Efter att, flera 

gånger, lyssnat igenom våra inspelade intervjuer och läst våra transkriberingar kom vi 

tillsammans fram till flera kategorier. I det stort hela fokuserade vi på att hitta mönster i 

materialet. Våra kategorier blev ”ekonomi”, ”arbetsmiljö”, ”politik” och ”arbetet”. I linje 

med Hjerm och Lindgren (2010) var målet att ”koka ner vårt material” till en samling av 

betydelsefulla komponenter. Under den kvalitativa analysen sker detta flera gånger och 

visionen är att till slut identifiera de mest centrala delarna, teman,  i materialet.  

 

Vid tematisering handlar det om att forskaren ska hitta mönster mellan teorin och 

kategorierna (Bryman 2011). Det gjorde vi i förhållande till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt, hermeneutiken, och våra frågeställningar. Vi hade även med oss vår 

utvecklade kunskap som vi skaffat oss om vårt empiriska material under vårt första steg i 

analysen. Hjerm och Lindgren (2010) skriver i sin bok att förutsättningen för att ett tema 

ska anses som centralt i vår studie var bland annat att temat måste förekomma ofta i 

materialet och vara centralt. Syftet med tematisering är att jobba utifrån kategorierna och 

arbeta mot en mer generell tematisk struktur (Bryman 2011). Vi valde ”det dagliga 

arbetet, krav och förutsättningar”, ”den psykosociala arbetsmiljön” och ”politiska och 

ekonomiska förutsättningar och begränsningar” som våra övergripande teman.  

 



 
 

16 

 

När vi gemensamt hade bildat våra teman utifrån vår bearbetning började vi summera 

och fokuserade på att arbeta fram slutsatser. Tillvägagångssättet har gjort att vi har 

kunnat se både delen och helheten.   

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) skriver om fyra forskningsetiska principer: 

Informationskravet (bilaga a) förklarar att forskarna ska ge respondenterna information 

om forskningen, deras deltagande och vad som gäller. Respondenterna ska informeras 

om deras uppgifter och om deras deltagande i studien. De ska delges information om att 

deras deltagande är frivilligt och rätten om att avbryta medverkan när som helst under 

studiens gång (Vetenskapsrådet 2017). Respondenterna i den aktuella studien har 

informerats om all betydande information som kan påverka deras deltagande i 

forskningen. Missivbrevet skrevs ut i fysiskt utskriven version. 

Samtyckeskravet (bilaga c) innebär att respondenten i studien måste lämna samtycke till 

att delta i den aktuella studien. Samtyckeskravet ska skrivas under eftersom det finns ett 

forskningsetiskt samtyckeskrav. Beroendeförhållande mellan forskare och respondent får 

inte förekomma eftersom det kan påverka forskningens resultat. Väljer respondenten att 

hoppa av studien ska personen inte få några påföljder. Om vi hade skrivit en studie om 

barn eller ungdomar under 18 år hade det varit aktuellt att hämta samtycke dels från 

individen men även individens föräldrar (Vetenskapsrådet 2017). Våra sex respondenter 

har läst igenom samtyckesblanketten och samtyckt till att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet omfattar forskarna som faktiskt behandlar känsliga uppgifter 

om identifierbara personer borde skriva under en tystnadsplikt angående hanteringen av 

känsliga personuppgifter. Anteckningarna som skett under forskningen ska förvaras på 

ett säkert sätt. Den säkra hanteringen ska förhindra att personer som inte tillhör studien 

ska kunna identifiera personerna som valt att delta i studien (Vetenskapsrådet 2017). Som 

ett etiskt övervägande valde vi att inte nämna kommun eller arbetsplats för att förhindra 

röjning av känsliga uppgifter. Vi har valt fiktiva namn till våra respondenter för att inte 

röja deras personliga uppgifter. Namnen som vi valde är ”Klara”, ”Saga”, ”Ingrid”, 

”Louise”, ”Anna” och ”Eva”. Vi valde även att inte fråga efter namn medan inspelningen 

pågår eftersom vi ville skapa hög konfidentialitet i uppsatsen. Att dela med sig av känslig 

information om sin arbetsplats kan bedömas som riskfyllt, vi ansåg även att namn på 

respondenterna inte är av betydelse för uppsatsen. Vi har därmed behandlat uppgifterna 

konfidentiellt. 

 

Nyttjandekravet beskriver att personuppgifter som behandlas i studien inte får spridas 

eller tillämpas på annat sätt än vid forskningen. Anteckningar om respondenterna som 

skett under studiens gång som har varit till studiens syfte får inte utnyttjas eller lånas ut 

till icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2017). Alla intervjuer har spelats in på en 

av forskarnas mobiltelefon i funktionen ”inspelning”. Materialet sparades endast där och 

mobiltelefonen bär en personlig kod. Koden fungerar som ett skydd för att minimera 

risken att materialet hamnar i fel händer. Materialet används bara av oss som skriver 
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uppsatsen enligt nyttjandekravet. Vi berättade muntligt för våra respondenter att empirin 

som vi har samlat in inte kommer att sparas när vår uppsats är godkänd.  

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om åtta allmänna regler, bland annat att vi ska tala 

sanning om vår forskning, att öppet redovisa vår metod och vårt resultat, vi får inte stjäla 

någon annans forskningsresultat och vi ska bedriva vår forskning utan att skada 

människor, miljö eller djur. Vi har tagit hänsyn och strikt följt dessa åtta regler under vår 

studie.  

 

5.7 Tillvägagångssätt i litteratursökning 

Efter långt sökande kom vi fram till att forskningen inom stress och äldreomsorgen inte 

är så omfattande och vi valde även att tittat på liknande verksamheter inom vården och 

socialt arbete. Vi kategoriserade de mest förekommande ämnena i två kategorier för att 

ge en tydlig sammanställning av den tidigare forskningen i stora drag påvisade. Dessa två 

kategorier resulterade i ‘den psykosociala arbetsmiljön’ och ‘arbetsbelastning’ då det 

visade sig vara två ofta förekommande ämnen i frågan om arbetsrelaterad stress. Samtliga 

artiklar och forskning i vår studie har sitt ursprung i Sverige. Vi har gjort ett aktivt val för 

att inte blanda in olika länders situationer eftersom dessa kan se väldigt olika ut, vi har 

valt att bara fokusera på Sveriges arbetsliv. Vi använde oss av databaser som Swepub och 

Scopus. De ord vi använde i sökningarna var bland annat ”stress” och ”arbetsmiljö”. 

Även engelska ord som ”health care”, ”work”, ”leadership”, ”disability pension” och 

”social work”, dock begränsade vi som tidigare nämnt dessa sökningar till resultat på 

studier i Sverige. Vi valde enbart svenska resultat för att vården kan skilja sig mycket 

mellan olika länder och vi ville ge ett rättvist resultat som tydligt gick att koppla till vår 

studie utan att behöva ta hänsyn till förutsättningar i olika länder.  

 

5.8 Arbetsfördelning 

Vi gjorde ett aktivt val att båda två inte skulle delta i intervjuerna eftersom 

intervjupersonen möjligtvis hade känt att vi iså fall skulle haft någon form av makt i 

situationen och därmed bli obekväm. Magdalena var den av oss genomförde samtliga 

intervjuer och Emma var den som transkriberade intervjuerna. Vi har tillsammans lyssnat 

på intervjuerna och därefter läst igenom transkriberingen för att gemensamt känna oss 

nöjda med materialet av intervjuerna. Vi delade upp varje kapitel i uppsatsen för att nå en 

liknande arbetsbelastning och tillsammans har vi gett varandra feedback, diskuterat 

eventuella ändringar och kommit fram till avslut gemensamt. 

 

Magdalena har fokuserat mycket på metodkapitlet och Emma har fokuserat på tidigare 

forskning, teorier och begreppsdefinitioner. Vi ansåg att det var bäst att dela upp 

uppsatsen någorlunda för att undvika oklarheter och annan röra som lätt kan uppstå om 

båda två skriver i allt genom uppsatsen.  Tillvägagångssättet har fungerat väldigt bra 

eftersom vi har haft en tät kontakt med varandra och spenderat många timmar 

tillsammans med uppsatsen. Vi har varit lika engagerade i hela uppsatsen för att båda ska 

känna sig delaktiga och involverade i materialet.  
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5.9 Metoddiskussion 

Arbetsrelaterad stress kan förstås som ett stort och tolkningsbart ämne, därför valde vi 

att använda oss av semistruktuerade intervjuer där vi behandlade olika teman i området. 

Intervjuerna innehåller tyvärr inte en konkret fråga om kontroll, vilket vi upptäckte i 

efterhand. Givetvis tycker vi att det är synd att vi missade det. Tanken var från början att 

göra åtta till tio enskilda intervjuer för att öka validiteten i vår studie, på grund av den 

begränsande tidsramen insåg vi relativt snabbt att vi var tvungna att vara realistiska. Vi 

kom överens om att det fanns möjlighet att utföra sex stycken intervjuer, i åtanke hade vi 

även tiden det tar att skriva ut intervjuerna och analysera materialet. 

 

Som forskare kan man genomföra en respondentvalidering för att få bekräftat materialet 

som skapats av intervjun (Bryman 2011). Vi diskuterade under resans gång om vi skulle 

utföra en respondentvalidering eller inte i syfte att öka validiteten. Detta är inget vi 

nämnde eller lovade för respondenterna från start, men något vi har haft i åtanke. Vi 

beslutade att inte utföra respondentvalidering eftersom det var några stora praktiska 

svårigheter. Ett argument till att vi inte utförde respondentvalideringen var för att vårt 

syfte var att faktiskt undersöka och analysera vårdpersonalens uppfattningar kring 

arbetsrelaterad stress.  

 

Hade vi utfört respondentvalideringen hade det kunnat leda till att en eller flera 

respondenter backat från sina intervjuer och gått in i ett defensivt läge. Ännu ett 

argument är att det hade kunnat leda till att respondenten faktiskt väljer att hoppa av 

studien eller meddelar att vi inte får använda materialet (Bryman 2011).  

 

Vi har som tidigare nämnt att vi kommer behålla orden reliabilitet och validitet trots att 

vissa forskare anser att orden är mer lämpade vid kvantitativa studier (Bryman 2011).  

Reliabilitet och validitet finns anpassat till kvalitativ forskning och förklaras då i extern 

reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet. Validitet handlar i stort 

sätt om trovärdighet/överförbarhet medan reliabilitet fokuserar på pålitlighet. Intern 

validitet beskriver trovärdigheten. Det kan bli en kraft i kvalitativa studier när det 

kommer till intern validitet då forskaren har en närvaro och delaktighet i en social grupp. 

Det gör att forskaren kan bekräfta observationer i relation till begreppen vilket bidrar till 

hög validitet. Extern validitet förklaras i vilken mån resultaten som framkommit i studien 

kan generaliseras till andra sociala miljöer och sociala förhållanden. Extern reliabilitet står 

för i vilken omfattning studien kan upprepas. Det är nästintill omöjligt att uppfylla extern 

reliabilitet eftersom det finns svårigheter i att ”låsa” sociala miljöer och andra sociala 

förhållanden. Intern reliabilitet förklaras i att, om man är fler än en forskare i studien, 

kommer överens gemensamt hur man ska tolka det som kommer fram under studien 

(Bryman 2011). 

För att ha en hög validitet har vi beskrivit vår förförståelse inom arbetsrelaterad stress. Vi 

har också gjort en utförlig beskrivning av studien inom exempelvis områdena: 

datainsamlingsmetoden, urvalet och analysprocessen. Reliabiliteten i studien beskrivs 

utifrån bland annat kvalitén på oss forskare samt kvalitén på den tekniska utrustningen. 
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Fördelen var att Magdalena som utförde intervjuerna fick självförtroende efter varje 

intervju. Magdalena som genomförde intervjuerna märkte att ju fler intervjuer som var 

avklarade desto bättre och fylligare blev materialet. Längs vägen mellan sex intervjuer 

lärde sig Magdalena att hantera svaren annorlunda, möjligtvis ställa följdfrågor eller be 

respondenten att utveckla sitt svar. Intervjuguiden underlättade mycket och såg till att 

båda höll sig till ämnet under intervjun.  

Vi insåg i efterhand att vi borde gjort en pilotintervju inför de riktiga intervjuerna. Vid en 

pilotintervju får man möjlighet att komplettera intervjun och kasta om ordningen på 

frågorna (Bryman 2011). En nackdel som vi insåg efter den först genomförda intervjun 

är att vi båda är relativt oerfarna när det kommer till intervjuer. Ännu en nackdel är att 

den första intervjun inte är lika omfattande som den sista intervjun, något vi funderade 

på att komplettera. Vi valde att stå över kompletteringen eftersom vi fick svar på våra 

frågor, även om svaren inte var lika djupa som vid de sista intervjuerna.  

 

Bryman (2011) beskriver att kritiker ofta lägger tyngd på svårigheten att generalisera 

kvalitativa undersökningar eftersom det endast genomförs intervjuer med ett fåtal 

individer i en viss verksamhet. Urvalet i en kvalitativ studie är inte representativt för hela 

populationen.  För att kunna öka trovärdigheten i studien hade vi kunnat använda oss av 

fler respondenter, ytterligare teoretiska perspektiv och ännu en metod som en 

kombination och triangulering. Detta är faktorer som Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver kan öka trovärdigheten i en studie. Eftersom alla intervjuer framställde ett 

likande resultat ökar trovärdigheten och pålitligheten i studien.  

 

Genom att relatera till hermeneutiken kunde vi på ett produktivt sätt skilja de teman som 

var återkommande vårt empiriska material med vårdpersonalen. Det hermeneutiska 

synsättet påminde oss att hela tiden fokusera på respondentens uppfattning och tolkning 

I vår resultat- och analysdel valde vi att infoga citat från intervjuerna. Vi var noga med att 

citaten skulle ha en koppling till ovanstående text, vara relevanta i sammanhanget, vara 

tydligt utmärkta och efter varje citat står det vem som sagt vad. För att starta och avsluta 

varje citat har vi använt oss av citattecken. Citat kan bidra till att förstärka vissa delar 

samt att ge ett flyt i läsningen (Karlsson 2017).  

 

Vid genomförandet av varje intervju tog vi hänsyn till miljön och därför skedde samtliga 

intervjuer i ett konferensrum. Vi valde att boka just detta konferensrum. Enligt Ahrne 

och Svensson (2015) anses det vara ett professionellt tillvägagångssätt. Det aktuella 

konferensrummet ligger i botten av det berörda särskilda boendet och ingen som inte 

berörs av aktivitet i konferensrummet kan se vilka som går ut eller in från det aktuella 

rummet.  Det var viktigt för oss att intervjupersonen kände sig bekväm och avslappnad 

under intervjuns gång. Intervjuerna ägde rum mellan 22 april och 28 april. 

Respondenterna var kvinnor och var i ålder mellan 20-65 år. Intervjuerna var mellan 20-

45 minuter i inspelad tid. Presentation, förberedelser och frågor kring intervjun av 

respondenten gjordes innan intervjun.  
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Vi upplevde det som positivt att ha alla respondenter samlade på samma arbetsplats. 

Detta kan anses som mindre bra eftersom det blir lättare att identifiera varandra. Vi har 

därför varit noga i val av arbetsplats då vi har valt att använda en arbetsplats med över 

femtio anställda. Med ett högt personalantal blir det svårare att identifiera deltagarna i 

studien. Vårt val av den stora kommunen gör det också lättare för respondenten att vara 

anonym och därmed ökar möjligheten att våga öppna sig vid frågeställningarna. 

Gemensamt bestämde vi att inte ha några bekanta personer som respondenter. Det hade 

kunnat påverka det empiriska materialet och där med studiens resultat. Vi vill därför 

förtydliga att det inte fanns personliga kopplingar mellan forskarna och respondenterna. 

 

Vi såg en risk som innebär att det kan bli en nackdel om forskare drar egna slutsatser vid 

nedskrivning av materialet. Därför höll vi oss hela tiden till intervjuerna, där av valde vi 

att använda samma ord som nämns av respondenterna i intervjuerna för att vi inte ska 

påverka innehållet. Fördelen med att transkribera intervjuerna, oavsett om det är 

tidskrävande och skapar mycket pappersmassa, är att man behåller respondentens ordval 

och uttryck (Bryman 2011). Om vi hade valt att transkribera annorlunda genom att inte 

skriva ut allt som sades ordagrant hade det troligtvis inte lett till ett annorlunda resultat 

eftersom vi inte sökte något speciellt språk hos respondenterna utan endast de 

individuella uppfattningarna hos vårdpersonalen kring arbetsrelaterad stress i 

äldreomsorgen.  

 

För att kunna genomföra analysen i uppsatsen använde vi oss av tidigare forskning inom 

området och relevant litteratur. Vi genomförde analysen gemensamt, där vi hela tiden 

diskuterade tillsammans. En utmaning som vi fick hantera vid analysen var att skapa 

teman som var teoretiskt- och analytiska intressanta men samtidigt inte göra kategorierna 

för beskrivande. En fördel med kategorier är att vi som forskare var tvungna att noggrant 

bekanta oss med det omfattande materialet. Vi är inte rutinerade forskare men 

tillvägagångssättet gjorde det relativt enkelt att bryta ner materialet i mindre steg. 

Eftersom vi har varit detaljerade och systematiska under hela analysen har vi lyckats 

undgå luddiga och oskäliga slutsatser.  

Om vi hade fått göra något annorlunda och eventuellt mer tid på oss hade det givetvis 

varit förmånligt att ha en eller flera observationer på arbetsplatsen för att observera 

arbetsrelaterad stress. Om vi hade genomfört en eller flera observationer hade vi kunnat 

analysera i vilka situationer stressen uppkommer. Detta hade ökat trovärdigheten av det 

empiriska materialet (Bryman 2011). 
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6. Resultat och analys 
Likt de andra avsnitten har vi valt att använda oss av underkategorier. Våra underrubriker 

i detta avsnitt är skapade från vår analys där vi som nämnt utförde tematisering. 

Rubrikerna är ”det dagliga arbetet, krav och förutsättningar”, ”den psykosociala 

arbetsmiljön” och ”politik och ekonomiska förutsättningar och begräsningar”. Vi har 

även skrivit resultat och analys som en integrerad text för att undvika upprepningar och 

ge en tydligare framställning. 

 

6.1 Det dagliga arbetet, krav och förutsättningar  

Grundläggande för samtliga intervjuer var att respondenterna uttryckte en arbetsrelaterad 

stress, på flera olika sätt. Många upplever en större stress och andra mindre, men den 

fanns hos alla. Våra sex respondenter var överens om hur det dagliga arbetet är utformat, 

vilka arbetsuppgifter de har och hur verksamheten ser ut i allmänhet. Vi tolkade genom 

intervjuerna att undersköterskorna upplever kontroll över sitt arbete. Samtliga vet vad 

som krävs av dem och hur de ska arbeta samt att de själva har ansvar över att allt 

genomförs som det ska. Vi uppfattade att detta genomsyrade samtliga intervjuer, att 

kontrollen över det dagliga arbetet inte var en av de faktorer som bidrar till att 

personalen stressad. Dock framkom det från intervjuerna att utföra det arbetet 

undersköterskorna tänkt kan vara svårt på grund av bland annat personalbemanning. 

Detta kan analyseras i relation till begreppet kontroll vilket enligt krav-kontroll 

stödmodellen är en stor faktor gällande hur man trivs på jobbet och hur stor risk man 

har att bli stressad på arbetet. Att ha hög kontroll över sitt arbete är positivt enligt Karsek 

och Theorell (1990). 

 

Det aktuella boendet har sex avdelningar, två avdelningar som är inriktade på demens 

och fyra avdelningar som är somatiska avdelningar. På dagtid är tanken att de ska vara tre 

personal och på kvällen två, fördelat på tio äldre personer. Vår tolkning var att samtliga 

respondenter beskrev det dagliga arbetet på ett likande sett. Morgonarbetet fokuserar på 

omvårdnad som innebär exempelvis dusch, övre-och nedre hygien, påklädning och 

medicingivning. Efter detta rullar dagarna på med måltider, omvårdnad, social tid och så 

vidare. Flera av respondenterna nämnde en hjälp de fått den senaste tiden i form av 

serviceassistenter för att underlätta det vardagliga arbetet. Tanken är att vårdpersonalen 

ska kunna fokusera mer på omvårdnad och de äldre. Anna förklarade att det har 

tillkommit mycket arbete som inte tillhör en undersköterska. Vi förstod det som att hon 

ansåg att någon annan borde ta hand om städning och servicen vid bland annat måltider. 

På vardagarna har respektive avdelning en serviceassistent som hjälper till med tillagning 

av frukost, servering av måltider, tömning av sopor och avdelningsstäd. Eva förtydligade 

den minskade stressen av serviceassistenten med dessa ord:  

 

 

”Vi märker allihop att när serviceassistenten är här minskar stressen. När han inte är här som på 

helgerna, då saknar vi honom. Han underlättar jättemycket, det gör han verkligen” – Eva 
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De nämnda respondenterna uttryckte att de uppskattar serviceassistenterna som finns på 

husets olika avdelningar. Klara uttryckte i intervjun att det bästa med serviceassistenterna 

är att de minskar den stressen som lätt kan förekomma på förmiddagarna på boendet. 

Louise förklarade att serviceassistenterna är nyanlända och tanken är att de ska komma in 

i svenska samhället och lära sig språket. De hjälper även till vid aktiviteter som utförs på 

boendet med de äldre som till exempel bingo, boule, sittgymnastik och gudstjänst. Det är 

exempel på aktiviteter som sker kontinuerligt under veckorna. Från intervjuerna 

framkom det att assistenterna endast jobbar dagtid måndag till fredag. I Aronsson, 

Bejerot och Härenstam (2012) gjordes en studie som visade att de uppgifter som 

personalen inte anser tillhöra sitt yrke kan utgöra en stress då de upplevs som ett hot mot 

ens identitet och yrkesroll. Just därför kan det arbete serviceassistenterna utför vara 

positivt för att motverka den inre stressen hos vårdpersonalen. En sak vi 

uppmärksammade under intervjuerna var dock att få av respondenterna inte nämnde 

serviceassistenterna vid frågan om de upplever att chefen gör något för att minska 

stressen och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

 

Det framkom genom intervjuerna att flera av undersköterskorna har ansvarsområden 

som tar mycket tid. Respondenterna var överens om att deras extrauppgifter och deras 

administrativa uppgifter tar enormt mycket tid och många gånger blir bortprioriterade 

eftersom tiden inte räcker till. Mycket missnöje riktar sig kring det som nämndes tidigare, 

att mycket tid läggs på uppgifter som inte anses tillhöra undersköterskeyrket. Uppgifter 

kan vara allt från att ta hand om måltiderna, städa lokaler, till datoruppgifter. Detta 

benämns i den tidigare forskningen som illegitima uppgifter och innebär uppgifter som 

inte anses tillhöra yrket, inte nödvändiga eller helt enkelt oskäliga (Beehr et al. 2015). Vi 

tolkar detta som en koppling till stress på det sätt som krav-kontroll-stödmodellen menar 

kan bidra till stress. Att personalen upplever att de har höga krav på sig och att de 

förväntas genomföra uppgifter de inte anser tillhör undersköterskeyrket kan enligt 

modellen bidra till en ökad risk för arbetsrelaterad stress.  

 

 

”Vi har mycket uppgifter som inte innebär att sätta kunden i fokus. Det kan vara allt från städ och att 

sköta köket till dokumentation, datoruppgifter och beställningar. Vi har väldigt mycket så kallat 

utöver-arbete” - Klara 

 

 

Illegitima arbetsuppgifter var enligt den tidigare forskningen en av de största faktorerna 

till den arbetsrelaterade stressen, detta framkom bland annat tydligt i Aronsson, Bejerot 

och Härenstam (2012). I Aronsson et al. (2015) undersökte också illegitima uppgifter och 

såg hur dessa uppgifter kunde påverkade vårdpersonalens hälsa, resultatet visade att en 

lösning på stress och hög arbetsbelastning var att identifiera de illegitima 

arbetsuppgifterna och finna lösningar för att lösa dem. Det verkar vara precis vad 

respondenterna vill göra utan vidare respons av sin ledning. Klara berättade att hon 

upplever att uppgifterna bara ”kastas” på dem och att ledningen inte frågar eller förstår 

att det kan vara uppgifter som inte hinns med, utan de bara delar ut dem som ingenting. 

Detta skriver även Aronsson et al. (2015), att en anledning till att de illegitima 
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arbetsuppgifterna blir extra jobbiga är då det inte finns en dialog mellan chefer och 

vårdarbetare. Det kan leda till att det saknas tydliga riktlinjer och mål i arbetet. Även 

Astvik, Hellgren och Welander (2017) visade att illegitima arbetsuppgifter orsakar stress.  

 

 

“Man ska hinna med så mycket saker. Det är mycket administrativa saker vilket utgör en stor stress. 

Man ska hinna med städ, omvårdnad, aktiviteter och så vidare. Det är mycket att göra” - Saga 

 

 

När man ser till resultaten om arbetets utformning, krav och förutsättningar tolkar vi det 

som en koppling till krav- och kontrollmodellen. Givetvis även stöd men det berör vi 

mer i 6.2. Mycket som respondenterna berör i intervjuerna gällande arbetet handlar om 

krav. Vi upplever att respondenterna känner att de har mycket krav att leda upp till. Som 

Anna sa i sin intervju, att det förväntas av undersköterskor att de ska vara ”allt i allo”. 

Vilket blir till slutsatsen att de ligger i rutan med höga krav. Vi kan som nämnt genom 

intervjuerna urskilja att det finns en överliggande känsla av att undersköterskorna tills 

stora delar har kontroll över sitt arbete, vilket gör att majoriteten skulle hamna i rutan 

med hög kontroll. Med detta sagt finns det en möjlighet att gällande det dagliga arbetet, 

krav och förutsättningar har aktiva kvadraten vilken anses vara den som är bäst att vara i. 

Dock kan man även dra slutsatsen att undersköterskorna upplever en låg kontroll. Efter 

vi som nämnt i metoddiskussionen inte frågar en konkret fråga gällande kontroll så är det 

bara en tolkning vi kan göra att undersköterskorna upplever en relativt hög kontroll i 

arbetet. Upplever respondenterna istället en låg kontroll skulle det innebära att de ligger i 

den spända kvadraten, vilken anses vara den kvadrat som har störst chans att leta till en 

låg trivsel på arbetet och en hög risk att vara stressad (Karasek och Theorell 1990). 

 

Det framkommer att det ibland kan vara svårt att få sina raster. Eva beskrev att 

personalen brukar ha mikropaus efter de äldres frukost för att själva har möjligheten att 

äta lite frukost och planera dagen tillsammans. Ingrid sa att det sällan finns en stund utan 

arbete vilket innebär att man oftast får göra någon uppgift man inte hann med dagen 

innan, som exempelvis dokumentation eller något i deras respektive ansvarsområde.  

 

 

”Man kommer till jobbet och tror att man har dagen planerad, men det dyker alltid upp något nytt som 

man måste hantera eller något man glömt eller inte hunnit med att göra sedan tidigare” -Ingrid 

 

 

En fråga i intervjuerna var om respondenten upplever stress någon del av arbetsdagen. 

Svaren varierade sig något men ofta visade det sig att stressen beror på 

personalbemanningen. Bemanningen speglar sig givetvis i personalens arbetsmiljö och 

resulterar i en arbetsrelaterad stress eftersom den ordinarie personalen får känslan av att 

bära huvudansvaret om en vikarie arbetar eller arbetspasset inte ersätts med personal 

överhuvudtaget, detta berör vi dock närmre i 6.3. Att bära huvudansvaret menar flera av 

respondenterna resulterar i en hög arbetsbelastning som orsakar stress. Saga förklarade 

att vissa vikarier inte har medicindelegering och då måste hon dela ut mediciner till alla 
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tio berörda. När hon avslutar en arbetsdag där hon anser att hon har haft huvudansvaret 

eftersom hon är ordinarie personal brukar hon tänka på arbetet när hon har kommit 

hem. Hon går igenom dagen i sitt huvud, reflekterar över vad som kunde gjorts 

annorlunda och om hon tillsammans med vikarien har gjort allting som ska ha gjorts.  

 

Trots att de har mycket att göra på jobbet, svarade alla att de till hög grad kan stänga av 

jobbet när de kommer hem. Klara berättar att hon har enkelt för att släppa jobbet när 

hon går hem. Hon relaterar till att hon har arbetat så pass många år i vården och att 

släppa arbetet på sin fritid är något hon har lärt sig under åren. Även om det har varit en 

konflikt på jobbet eller stressigt under arbetspasset brukar det gå över när hon kommer 

hem. Anna lyfter fram att hon för det mesta brukar vara nöjd efter en arbetsdag oavsett 

hur bemanningen har sett ut eftersom hon vet att hon tillsammans med sina kollegor har 

gjort deras bästa. Hon beskriver det som stressigt på jobbet när man är två personal 

istället för tre. Att samtliga respondenter mestadels kan släppa arbetet efter en dag på 

jobbet kan tolkas som en stark KASAM, att undersköterskorna har en hög känsla av 

begriplighet och hanterbarhet. Detta gör att de vet hur de ska hantera en stressig dag på 

jobbet och förstår att det är en del av arbetet att det ibland är mer att göra, svåra 

arbetsuppgifter och så vidare. Detta tolkar vi eftersom undersköterskorna uppger en 

stress på arbetet, men trots detta ändå kan släppa det på fritiden. Anna nämner både 

stödet från kollegor som en motivation, men också att hon arbetet i vården länge vilket 

gör att hon är van vid arbetstempot. Vi tolkar det som att Anna med flera har en stark 

KASAM vilket gör att de kan hantera stressen på arbetet och lämna det där.  

 

6.2 Den psykosociala arbetsmiljön 

I 2.4 beskrivs definitionen av psykosocial arbetsmiljö, vilket vi upplevt som ett centralt 

begrepp i samtalen om arbetsrelaterad stress och arbetsmotivation med 

undersköterskorna. Något som ofta nämnts är det sociala stödet från både kollegor och 

ledning. Den tidigare forskningen, Olsson (2008) och Berthelsen, Geisler och Muhonen 

(2017), visade också på att den sociala omgivningen på arbetet var en stor faktor till 

minskad stress, ökad arbetsmotivation och ökad trivsel. Dock visade det sig även att 

brister i den psykosociala arbetsmiljön kan bidra till en ökad arbetsrelaterad stress 

(Eklund och Tuvesson 2014).  

 

Alla respondenter berömde sina kollegor i intervjuerna och beskrev varandra som det 

största sociala stödet. De hjälps åt, ställer upp, stöttar varandra och har skapat likt en 

familj. Vissa av respondenterna blir nästan lite glansiga i ögonen när de pratar om stödet 

man ger varandra i arbetsgruppen. Precis detta visades tydligt i den tidigare forskningen. 

Både i Olsson (2008) och Berthelsen, Geisler och Muhonen (2017) framkom det tydligt 

att inom socialt arbete och vården är det otroligt viktigt för trivseln och motivationen på 

arbetet att man har bra kollegor som man trivs med. Vi tolkar att det är detta 

Antonovsky (2005) syftar på i sin teori om KASAM och begreppet meningsfullhet passar in 

när man talar om relationen till sina arbetskollegor. Antonovsky (2005) menade att 

tillhöra i ett sammanhang som betyder mycket kan bidra till minskad stress. Även 

Karasek och Theorell (1990) menar på att oavsett hur arbetssituationen i övrigt ser ut, 

har det alltid en positiv effekt med stort socialt stöd, i detta fall av kollegor. Det sociala 
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stödet tolkar vi genom intervjuerna, tidigare forskning och de två teorierna som en 

betydande del i vad som kan minska samt förebygga stress. 

 

 

“För min del tycker jag att jag har väldigt bra kollegor som jag känner att jag kan ventilera med och 

prata med. Vi är en bra sammansatt grupp och vi försöker hjälpa varandra och stötta varandra så 

mycket som möjligt”- Klara 

 

 

En del av den psykosociala arbetsmiljön gäller även de äldre och hur den relationen 

bidrar till den sociala miljön. Vi tolkade Klara- och Sagas uppfattning kring att det bästa 

med att jobba med människor är att som personal får man mycket tillbaka av de äldre. I 

intervjun med Anna berättade hon att hon har lärt sig sticka och virka, historia och olika 

kortspel av äldre hon har mött genom åren. Hon är väldigt tacksam över hennes arbetsår 

inom vården, hon är stolt och hade inte velat byta den erfarenheten mot något annat. 

Detta kan enligt Aaron Antonovskys (2005) modell om KASAM och begreppet 

meningsfullhet bidra till en minskad stress. Som nämnt menar Antonovsky (2005) att 

individer som ser en mening i sitt arbete kan ha bättre förmåga att hantera stress som är 

relaterad till arbetet. Relationen till de äldre var som nämnt väldigt viktigt för 

respondenterna, detta är dock inget som framkom i den tidigare forskningen.  

 

 

”Det bästa med mitt jobb är att arbeta med gamla människor. Dom ger så mycket tillbaka. Man 

känner sig behövd och omtyckt, vilket ger en motivation till jobbet” - Louise 

 

 

Samtliga är överens om att de saknar stödet och bekräftelsen uppifrån. Personalen vill 

också känna att chefen ska ange en viss trygghet och förståelse. När den arbetsrelaterade 

stressen blir för mycket och problem i arbetet uppstår ska chefen göra sitt yttersta för att 

återskapa en balans för en bra arbetsbelastning, oavsett om det kommer kosta extra 

resurser. Ingrid behöver inte en chef som är delaktig i vården men hon är tydlig med att 

hon vill ha en chef som dyker upp, förstår verksamheten och lyssnar. Det viktiga är att 

chefen måste arbeta tillsammans med sina medarbetare. Då menar hon problemen som 

kan uppstå och att man försöka lösa det tillsammans. Arbetsmiljörelaterade frågor ska 

man tillsammans försöka förbättra gemensamt och Ingrid poängterar hennes 

medvetenhet om att hennes egen chef har direktiv i sin tur från sin chef. Aronsson et al. 

(2018) visade på att den av de vanligaste faktorerna till upplevd stress på arbetet är just 

detta – lågt socialt stöd från ledningen. Även i Eklund och Tuvesson (2014) var en 

arbetsplats där ledaren ger möjlighet till kommunikation, diskussion och reflektion en 

arbetsplats där man trivs. Denna enkätundersökning visade också att en öppenhet mellan 

arbetare och ledare är otroligt viktigt. Detta stämmer även överens med krav-kontroll-

stödmodellen som menar att socialt stöd från antingen ledning eller kollegor, oavsett 

vilken arbetssituation du har, kommer leda till det bättre (Jeding och Theorell 1999).  
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Vi ställde frågan om respondenterna upplever att man i verksamheten arbetar aktivt med 

att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen och försöker minska den arbetsrelaterade 

stressen. Saga anser att allt kretsar kring ekonomin och speciellt när de inte alltid har hela 

den bemanning de har rätt till. Anna gav oss ett liknande svar och tycker att det i alla fall 

inte märks i så fall. Att chefen ger mer stress av att när hon alltid berättar om att vi ska 

spara in pengar på personal, aktiviteter och så vidare. Även Eva svarade att det  

känns som att allt bara handlar om pengar och att verksamheter inte arbetar för en bra 

arbetsmiljö i dagens läge. Klara tyckte inte heller att man arbetar för en bättre 

arbetsmiljö, men hennes svar handlade mer om alla uppgifter och arbetskrav som 

ständigt delas ut.  

 

 

”Hade man arbetat för en bättre arbetsmiljö hade man slutat delegera ut så mycket till oss på golvet och 

ge oss uppgifter vi egentligen inte hinner med. De säger att vi måste istället för att fråga. Så tycker inte 

jag är rätt väg att gå” -Klara  

 

 

 

Både Ingrid och Louise svarade ”både och” när vi ställde frågan om respondenterna 

upplever att man i verksamheten arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön på 

arbetsplatsen och försöker minska den arbetsrelaterade stressen. Ingrid tycker att chefen 

försöker, att hon försöker lyssna och försöker visa sig men att det tyvärr inte alltid går, 

ofta på grund av alla sparkrav. Ingrid svarade att hon ändå tycker att de tillsammans med 

cheferna ibland kan hitta bra och ”vettiga” lösningar på saker. Hon poängterade även hur 

viktigt det är att förmedla till cheferna att man tycker det är viktigt att de kommer och 

visar sig på avdelningarna, att man har en dialog. Samtliga berättade även att de har ett 

friskvårdsbidrag på tvåtusenkronor men att de önskar med friskvård på arbetstid. 

 

Louise säger att en bra chef ska kunna se till att arbetssituationen är bra och att 

arbetstagarna får den bästa möjliga arbetsmiljön för att utföra sitt arbete. Det tycker inte 

hon att hennes chef uppfyller idag. När det kommer till all digitaliseringen inom vården 

ställer man krav på personalen att de ska kunna allt. När det kommer till cheferna 

erkänner dom själva att dom inte kan allting och visar inget direkt intresse för att lära sig 

heller. Det skapar inget bra socialt stöd och chefen borde vara en förebild. Nu upplevs 

chefen mer som ett störningsmoment anser hon. Eva anser att arbetsgivaren ska vara 

mer rädd om sina anställda. Chefen kan exempelvis visa uppskattning eller ge bekräftelse 

till personalen. Det kan handla om små grejer som att köpa en tårta som tack för ett bra 

arbete, det kan också handla om större grejer som löneförhöjning för att man utför ett 

bra arbete.  

 

 

“Jag skulle vilja att politikerna och cheferna var mer rädda om oss anställda. För det är man inte idag. 

Undersköterskor kommer alltid behövas och det är dags att ta vara på dem” – Saga 
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Tidigare nämnde vi att krav och kontroll-modellen tydligt gick att koppla till krav och 

förutsättningar på arbetet. Dock blir den ytterligare dimensionen ”socialt stöd” och den  

kompletta krav-kontroll- och stödmodellen intressant i relationen till den psykosociala 

arbetsmiljön och hur den kan öka eller minska den arbetsrelaterade stressen. Karasek och 

Theorell (1990) menar att oavsett vilken ruta en arbetare ligger i, i krav- och 

kontrollmodellen, har socialt stöd en otroligt stor påverkan. Har en person lågt socialt 

stöd på sin arbetsplats, oavsett om det är av kollegor eller ledning, har det negativ 

påverkan gällande stress och trivsel. Har personen däremot ett högt socialt stöd, kommer 

arbetssituationen bli till det bättre (Jeding och Theorell 1999). Det står klart att 

respondenterna har ett högt socialt stöd av kollegor på denna arbetsplats dock råder det 

delade meningar gällande stödet från ledning. Det verkar däremot som att stödet av 

kollegorna verkar vara tillräckligt just på denna arbetsplats oavsett stödet från ledningen. 

Saga sa i sin intervju att det som är bra med arbetsmiljön är kollegorna och utan dem 

hade hon inte arbetat kvar.  

 

Det verkar också som att ledningen försöker visa ett starkt socialt stöd och att 

respondenterna har förståelse för ledningens begränsningar. Vad vi kan tyda av 

respondenterna har det sociala stödet väldigt stor betydelse för att minska stressen trots 

att de har höga arbetskrav och ibland svåra förutsättningar. Vi tolkar det som nämnt att 

undersköterskorna har en hög känsla av meningsfullhet på grund av relationen till sina 

kollegor och till de äldre vilket gör att de kan hantera en stressituation med hjälp av detta 

i många lägen. 

 

6.3 Politiska och ekonomiska förutsättningar och begränsningar  

Genomgående för samtliga intervjuer var att ekonomin var ett återkommande ämne i 

flera olika sammanhang. Det kom på tal i negativ mening i form av löner, 

personalbemanning, scheman, sparkrav och så vidare. Dåliga ekonomiska förutsättningar 

tolkar vi undersköterskorna menar i sin tur bidrar till stress och minskad motivation till 

arbetet. Flera av respondenterna berättade även att ekonomin påverkar de äldre på så sätt 

att de får mindre tid med personalen, inte har samma möjligheter till aktiviteter och 

känner sig ibland otrygga när det är för lite personal. Våra respondenter i studien var 

överens om att det är politikerna som bestämmer ekonomin i äldreomsorgen och att 

detta i sin tur tydligt speglas ned på personalen. Samtliga respondenter nämnde att de 

upplever att politikerna inte har någon förståelse för hur det faktiskt ser ut i vården, och 

inte förstår vad det innebär för personal och de äldre när det sätts höga sparkrav och 

därmed blir stora ekonomiska begränsningar. 

 

 

”Jag önskar att politikerna och de som är högt uppsatta kom ut i verksamheterna och såg hur ansträngt 

det kan vara, både för personalen och för de äldre” -Louise 

 

 

Som nämnt förstod vi att ekonomin var en stor del av intervjuerna och det framkom ofta 

hur undersköterskorna blir stressade av faktorer som har sin grund i ekonomin och 

politikernas bestämmelser. Dock är inte detta något som nämnts anmärkningsvärt i den 
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tidigare forskning vi stött på inom ämnet. Antonovskys modell om KASAM är dock 

intressant att koppla till dessa sammanhang när personalen blir stressade. Modellen vill 

förklara med de tre begreppen hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet hur olika personer 

beroende av hur stark KASAM de har, hanterar olika saker (Antonovsky 2005). Därför 

kommer vissa av dessa händelser nedan kopplas med KASAM för att förhoppningsvis få 

en djupare förståelse varför stress kan förekomma i sammanhangen. Även krav-kontroll-

stödmodellen går att tillämpa till viss del i detta kapitel. 

 

Vi har försökt förstå och tolka hur det kommer sig att ekonomin var så framträdande i 

intervjuerna men inte i den tidigare forskningen inom ämnet. Förvisso finns risken att vi 

kan valt ut artiklar som av en slump inte berört detta och att det finns ett flertal olika 

tidigare studier som gett ett resultat där ekonomin var en stor påverkande faktor till 

arbetsrelaterad stress. Givetvis är det inte ekonomin i sig som utgör stressen utan vilka 

följderna blir av en ansträngd ekonomi på arbetsplatser. Dock är inte detta inte något vi 

träffat på i den tidigare forskningen. Vi har därför tolkat materialet och valt att dra en 

egen slutsats.  

 

Utifrån vår förförståelse och vad intervjuerna visat förmodar vi att det har med de 

sparkrav som satts inom vård och omsorg på senare år och det är därför det inte finns 

med i tidigare undersökningar. I intervjuerna med de respondenter som arbetat längre 

inom vården berättade de att dessa sparkrav inte fanns tidigare, att det var mer fritt att 

hitta på saker, sätta in extra personal och så vidare förr i tiden. 

 

 

”Det märks i verksamheten att man sätter höga sparkrav. Det är inte längre som det var förr. Då var 

det en annan typ av glädje att arbeta inom vården och det fanns utrymme att hitta på saker som gjorde 

de äldre glada” -Ingrid 

 

 

Det framkom tydligt i samtliga intervjuer att för att spara pengar inom vården har det 

blivit vanligt att man inte sätter in en ersättare om någon är sjuk och att personalen som 

är på plats får rodda i situationen med en person mindre. När vi ställde frågan vad de har 

för tankar efter en arbetsdag svarade Klara att hon ofta upplever en frustration och en 

stress över att inte hunnit med det hon borde hinna på en arbetsdag. Hon menar att det 

är på grund av att de varit underbemannade och inte satt in en vikarie för en ordinarie 

personal som var sjuk i syfte att spara pengar. Även Saga nämnde att hon upplever en 

stress när hon kommer hem från boendet och att det ofta är kopplat till fel bemanning 

som gjort att hon inte haft tid att utföra de saker hon ska ha gjort. Hon berättade att hon 

hade släppt jobbet bättre om det var full bemanning med ordinarie personal.  

 

 

“Stress är pengar och tid. Vi hör hela tiden att vi måste spara in för att vi har dåligt med pengar och vi 

måste tänka på budgeten. De nollersätter oss och sätter inte in extra personal om någon är sjuk. Det är 

de enda man hör och det är tröttsamt. Man blir sliten helt enkelt”- Saga 
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Som tidigare nämnt framkom det flera gånger att respondenterna upplever att 

besparingarna påverkar de äldre personerna på många sätt och att detta i sin tur stressar 

personalen - att de inte kan erbjuda den service som de äldre har rätt till. Klara förklarade 

att de har en specifik budget för att de äldre ska känna livslust och kunna hitta på saker 

tillsammans med personal. Hon berättade att detta koncept inte har fungerat på senare 

tid då man inte sätter in extra personal för att kunna hitta på aktiviteter längre för att 

spara pengar. Vill man hitta på en aktivitet med någon av de äldre skulle det idag 

innebära att man lämnar en personal själv eller en hel avdelning med äldre personer 

själva. Klara berättade också att det påverkar de äldre på så sätt att personalen inte alltid 

har tid att sitta ned och prata med de äldre när de är en personal kort, vilket skapar en 

otrygghet hos de äldre.  

 

Ingrid nämnde att personalen ibland blir själva på sin avdelning då exempelvis det ska 

komma personal vid klockan 14, men istället ändrar man det till klockan 16 för att 

chefer/samordnare anser att det fungerar. Dock kan det krocka med en aktivitet vilket 

leder till att en personal blir själv på avdelningen, vilket Ingrid berättade kan leda till en 

väldigt stressad situation. När vi frågade varför hon tror att man gör så med tiderna, 

svarade Ingrid att det är för att spara pengar. Anna uttryckte sig att ekonomin har varit så 

ansträngd att ibland kan det till och med gå så långt att de inte hinner genomföra en 

inplanerad dusch med en äldre person på grund av att de arbetar med en vikarie som inte 

kan verksamheten eller att de är en personal för lite på grund av sjukdom. Det  

framkommer tydligt att undersköterskorna har en stark känsla av meningsfullhet, de 

värnar om de äldre och vill dem väl. En del av den stressen som uppkommer på grund av 

ekonomin och hur det påverkar de äldre tolkar vi uppkommer då undersköterskorna inte 

alltid kan ge de äldre den tid de vill kunna ge dem. 

 

 

“Jag har alltid kunden i fokus. Vi säger kunder här på detta stället, på äldreboendet. Man vill alltid ge 

kunden en så bra livskvalité som möjligt och ha den i fokus men det är inte alltid lätt när det ofta är 

stressigt och vi har mycket att göra” – Ingrid 

 

 

I ovanstående stycke kan även begreppet hanterbarhet spela stor roll i hur man hanterar en 

sådan situation, när man exempelvis blir själv på avdelningen eller inte hinner med det 

man bör göra. En person med stark KASAM och hög hanterbarhet vet att det kan 

inträffa jobbiga situationer och är beredda på dem. Ser en individ sig som ett offer i en 

sådan situation och inte upplever sig själv klara av den kan det bli en ökad stress. Har 

individen istället en hög hanterbarhet är chansen större att personen ser objektivt på 

situationen, inte stressar upp sig (Antonovsky 2005). Den personen inser faktumet att 

man är ensam med de äldre på avdelningen och gör det bästa av situationen utan att 

stressa upp sig. Denna person vet att den kommer klara av det. Även en person med 

stark begriplighet kan möjligtvis hantera denna situation relativt bra. En person med stark 

begriplighet förstår varför det är som det är och gör inte en stor sak av situationen 

(Antonovsky 2005). 
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Gällande ekonomin var det även flera av respondenterna som nämnde deras löner som 

en faktor till minskad motivation och inre stress. Anna, Klara Saga, Ingrid och Eva 

nämnde alla dåliga löner som en anledning för andra personer att inte söka sig till 

äldreomsorgen. De menar att för allt arbete man lägger ned med hög arbetsbelastning 

och krav, bör man ha en högre lön. De framkom även ett missnöje över att de inte får 

något tillbaka när de ställer upp och arbetar extra, hoppar in med kort varsel och så 

vidare.  

 

En annan faktor som undersköterskorna menar orsakar en stress och minskad 

motivation är scheman och årsarbetstiden. Inom äldreomsorgsverksamheten i denna 

kommun arbetar man med något som kallas årsarbetstid (beskrivs i 2.6) vilket har som 

syfte att spara in pengar och undvika att ta in vikarier vid exempelvis semester- och 

sjukdagar. Detta är återkommande i intervjuerna att årsarbetstiden, även deras scheman 

utgör en stress. Louise berättade att årsarbetstiden gör att de behöver gå in och arbeta på 

lediga dagar, eller arbeta långa pass, vilket genererar i kort återhämtning och en inre 

stress. Det är något som alltid ligger och “gnager” att de måste jaga timmar. De dåliga 

schemana är något som respondenterna menar bidrar till deras arbetsrelaterade stress 

vilket i sin tur är kopplat till ekonomin. Vi frågade Eva hur hon tror verksamheten hade 

kunnat skapa en god arbetsmiljö: 

 

 

”Man bör först och främst ändra schemat och ta bort årsarbetstiden. Att ha flytande tid och behöva gå 

in och arbeta på lediga dagar bidrar till mycket stress. Scheman och arbetstiden har lett till många 

sjukskrivningar” – Eva 

 

 

Även Eklund och Tuvesson (2014) menar att det ligger något i detta, att organisering och 

otroligt viktigt i frågan gällande arbetsrelaterad stress. Anna berättade att man lägger  

kortare arbetspass på schemat än åtta timmar, för att personalen ska behöva gå in flera 

dagar i månaden, alltså arbeta fler pass än i snitt fem i veckan, om man arbetar hundra 

procent. Eva förstärkte kopplingen mellan schema och stress, genom att berätta att från 

hennes synvinkel bidrar scheman och den flytande arbetstiden till mycket stress och 

sjukskrivningar. Antonovsky (2005) förklarar att en person med stark KASAM och 

framförallt hög meningsfullhet kan se en mening i saker trots att de inte är precis som 

man vill. Detta tolkar vi som att den personen kan hantera en lägre lön och ett sämre 

schema än vad som egentligen vore önskvärt. Om man känner sig delaktig på arbetet och 

är en del av ett socialt sammanhang som man brinner för och motiverar en behöver 

nödvändigtvis inte en låg lön eller ett dåligt schema skapa lika mycket oro och stress som 

för den personen som inte alls ser någon mening i sitt arbete.  

 

Klara trivs med den sociala omgivningen på arbetet. Hon hade dock gärna sett att folk 

som sitter högre upp i ledet och i staberna faktiskt var ute i verksamheten för att se hur 

personalen arbetar och hur mycket uppgifter de faktiskt har under de begränsade 

förutsättningarna. Hon tror att det hade ökat förståelsen för vårdpersonalens situation 

hos de högre cheferna och politikerna. Hennes förhoppningar hade givetvis varit att få 
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mer resurser och bättre förutsättningar för att utföra ett bättre arbete. Hade vården fått 

mer resurser och bättre förutsättningar tror hon att personalen på längre sikt hade mått 

bättre och blivit friskare vilket även hade spridit sig till de äldre och deras mående. Detta 

framkom på olika sätt genom samtligt intervjuer. Det är något vi upplever vara det mest 

framträdande genom alla intervjuer och genomsyrade samtliga undersköterskors 

intervjuer i frågorna om arbetsmiljö och deras inre stress. 
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7. Slutdiskussion 
I studien har vi undersökt arbetsrelaterad stress hos undersköterskor på särskilt boende. 

Det har vi gjort genom att lägga fokus på att undersöka och analysera 

undersköterskornas uppfattning. Vi har även fokuserat på vilka konsekvenser det medför 

i verksamheten och undersköterskornas arbetsmiljö. Sammanfattningsvis förklarar 

resultatet samt analysen olika omständigheter som påverkar den arbetsrelaterade stressen 

hos undersköterskorna. De ekonomiska och politiska förutsättningarna och 

begränsningar är exempel på omständigheter som enligt respondenterna påverkar 

arbetsmiljön. Vi tolkade det som det mest centrala ämnet i studien eftersom det var 

genomgående och en stor del i svaren av intervjuerna.  

Tolkningen av oss kring varför ekonomin är så pass begränsad inom vården är för att det 

inte anses vara ett yrke av ”hög klass” och det finns inga stora ekonomiska möjligheter 

inom yrket. Samma gäller med lönerna som ingår i äldreomsorgens tilldelade budget. Det 

finns inte möjligheter till högre löner, vilket kan bidra till ökade klasskillnader i samhället 

(Svallfors 2016). En anledning till varför många kvinnor sjukskriver sig inom vården kan 

vara just detta med låga löner. De har ofta dåliga ekonomiska förutsättningar, vilket kan 

leda till stress och privata påfrestningar, som dålig ekonomi och inte möjligheter till 

avlastning i hemmet. En kvinna med en högre inkomst kan till exempel ha städhjälp och 

barnpassning i hemmet vilket även ger positiva effekter i arbetslivet. Det är även bevisat 

att kvinnor med en högre inkomst har en bättre hälsa än de med en låg inkomst (Ahrne 

2016).  

 

Vi är nöjda över hur den tidigare forskningen och våra intervjuer har besvarat vårt syfte 

och frågeställningar samt hur den tidigare forskningen kunde hjälpa oss att analysera och 

förstå resultatet av intervjuerna. Vi kunde tidigt i samtliga intervjuer urskilja en stor 

arbetsrelaterad stress hos respondenterna. Vår slutsats av det som framkom i resultat- 

och analysdelen är att det som bidrar till arbetsrelaterad stress på särskilt boende inom 

äldreomsorgen framförallt är organiseringen med scheman och årsarbetstid. Det 

tillsammans i en kombination med sparkrav och personalbemanningen. Vilket, enligt  

undersköterskorna, leder till en inre stress och hög arbetsbelastning. Det visade sig även 

vara en stor stress med uppgifter som undersköterskorna upplever som illegitima 

uppgifter. Detta var även överensstämmande med den tidigare forskningen i bland annat 

Aronsson, Bejerot och Härenstam (2012) och Astvik, Hellgren och Welander (2017). 

Undersköterskorna saknar även en förbättrad dialog med ledningen och en större 

förståelse av politiker om hur det faktiskt ser ut inom vården. Det som däremot minskar 

stressen, enligt samtliga undersköterskorna, är ett bra socialt stöd. Ett bra socialt stöd i 

deras fall är kollegorna. Även detta var överensstämmande med den tidigare forskningen, 

i bland annat Olsson (2008) och Berthelsen, Geisler och Muhonen (2017).  

 

När det gäller frågeställningen om hur väl undersköterskorna upplever att 

verksamheterna arbetar för att minska stressen visade det sig att majoriteten av 

respondenterna inte upplever att man arbetar föreförbyggande mot stress eller för att 

minska den befintliga arbetsrelaterade stressen. 
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Vår studie besitter både styrkor och brister som kan ha påverkat utgången. Vi har varit 

öppna med vår förförståelse i ämnet. Vi har även detaljerat beskrivit studiens utveckling 

från början till slut. Det flexibla tillvägagångssättet vid datainsamlingen anser vi varit 

positivt eftersom det har utvecklat betydelsefulla detaljer under resans gång. Vi var 

medvetna om att den arbetsrelaterade stressen uppfattas olika hos personalen och därför 

var det viktigt att vi var flexibla vid datainsamlingen eftersom frågorna vid intervjuerna 

kunde tolkas olika hos respondenterna. Vi har även delat med oss av att vi använde ett 

induktivt förhållningssätt vilket gjorde att vi valde teori efter datainsamlingen. Enligt oss 

bidrog det till ökad flexibilitet.  

 

Vi är överens om att vi inte kan generalisera alla undersköterskor till vår studie däremot 

kan vi förmoda att om vi hade intervjuat andra undersköterskor på ett annat särskilt 

boende hade troligtvis resultatet blivit liknade eftersom många faktorer till den 

arbetsrelaterade stressen finns i de flesta vårdverksamheter. Vi kan inte bekräfta det och 

därför blir kan vi inte generalisera det. Det är, enligt Kvale och Brinkmann (2014), en av 

svårigheterna med en kvalitativ studie som vi är medvetna om. När vi diskuterar studien i 

efterhand kan vi sakna enhetschefens perspektiv. Samtidigt är det inte riktigt vad vi var 

ute efter enligt studiens syfte. Det hade däremot öppnat upp för en annan diskussion 

som hade varit väldigt intressant att ta del av. Vi valde att avstå intervju med 

enhetschefen på grund av tidsbrist.  

 

Studiens bidrag till det sociala arbetet och det sociala arbetets praktik 

Vi anser att våra frågeställningar är relevanta för det sociala arbetets praktik eftersom vi ser 

ett orosmoment hur äldreomsorgen kommer klara av att rekrytera all personal som 

kommer att behövas. Frågeställningarna behöver därmed lyftas till ytan vilket vi anser att 

vi har gjort i studien. Undersköterskornas arbetsmiljö är viktigt då enhetschefen är ansvarig 

för verksamheten och sin personal, det faller därmed inom ramen för det sociala arbetet. 

Vår förhoppning är att vår studie kommer att läsas och förstås av personer som kan hjälpa 

och förbättra situationen inom vården. Därmed hoppas att studien ska väcka intresse hos 

chefer inom vården för att kunna göra förändringar utifrån undersköterskornas perspektiv, 

vi anser också att det är studiens största bidrag.  

Vi önskar oavsett att vi får människor att reflektera efter att ha läst uppsatsen och sett det 

resultat vi kommit fram till. Det kommer krävas mer forskning kring arbetsrelaterad 

stress inom äldreomsorgen för att kunna motarbeta den arbetsrelaterade stressen i yrket. 

Forskningen måste också fokusera på att göra, bland annat politiker, medvetna om hur 

och varför vårdpersonalen är stressade. Det vore även intressant med mer forskning 

kring vad undersköterskorna önskar för egenskaper hos en chef och hur en chef ska 

arbeta för att minska den arbetsrelaterade stressen på arbetsplatser.  

 

Det är otroligt viktigt att vårdpersonalen har en god arbetsmiljö med minskad 

arbetsrelaterad stress eftersom vården står inför ett stort rekryteringsbehov i framtiden. 

Andelen äldre personer i samhället kommer öka i framtiden, då vi blir allt fler invånare 

samtidigt som vi lever längre och det är otroligt viktigt att vi har kompetent personal 



 
 

34 

 

inom vården som trivs på sina arbeten (Kommunal 2020). Att locka in ungdomar inom 

vårdyrken är viktigare nu än någonsin.  
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Bilagor 

 

Bilaga A: Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från högskolan i Halmstad som nu i april och maj ska skriva vår 

kandidatuppsats. Vi läser organisering och ledning av arbete och välfärd, med inriktning 

socialt arbete och arbetar båda två inom vården i Halmstad kommun. Vårt mål i 

framtiden är att arbeta som enhetschefer och har därför valt att skriva vår uppsats om 

arbetsmiljö och stress i äldreomsorgen, för att i framtida yrkesliv kunna använda oss av 

resultaten i uppsatsen och skapa en god arbetsmiljö i verksamheterna och minska 

arbetsrelaterad stress. 

Syftet med detta arbete är att beskriva arbetsrelaterad stress på särskilt boende i 

äldreomsorgen från undersköterskans perspektiv, i syfte att bidra med kunskap inom 

ämnet till enhetschefer för att kunna skapa en god arbetsmiljö. Vi vill undersöka om/hur 

undersköterskor på särskilt boende inom äldreomsorgen upplever arbetsrelaterad stress 

och hur detta är kopplat till arbetsmiljön. 

Intervjun kommer innehålla öppna frågor där du som respondent för möjlighet att 

beskriva så mycket som möjligt utifrån ditt perspektiv. Den kommer bestå av ungefär 

tjugofem frågor där det finns utrymme för diskussion och eventuella följdfrågor, detta 

uppskattar vi kommer ta cirka sextio min. 

Vid intervjuer som denna är det viktigt att informera att vi kommer ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Får dig som eventuell respondent innebär 

detta att du när som helst under tiden har möjlighet att avbryta ditt deltagande, samt att 

deltagandet är helt frivilligt. Alla dina uppgifter är anonyma och även ditt deltagande. 

Resultatet av arbetet kommer enbart användas i ett forskningssyfte. 

Kontakta gärna oss vid funderingar eller frågor! Det finns även möjlighet att kontakta vår 

handledare.  

Tack! 

Emma Thorild emmtho16@student.hh.se 

Magdalena Johansson magjoh16@student.hh.se 

Vår handledare: Sara Helmersson sara.helmersson@hh.se 
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Bilaga B: Intervjuguide 

Intervjuguide 

  

Bakgrund 

Skulle du vilja börja med att berätta ditt kön och hur gammal du är? 

Hur länge har du arbetat som undersköterska? 

Hur länge har du arbetat på den arbetsplats där du är idag? 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

När genomfördes din utbildning? (Till undersköterska) 

Vilken sysselsättningsgrad arbetar du och varför? 

Hur är din arbetsplats uppbyggd? (avdelningar, antalet äldre, personal, 

arbetstider) 

Vad är dina huvudsakliga uppgifter i rollen som undersköterska? 

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig? Beskriv gärna utförligt. 

 

           Undersköterskans perspektiv                                                                     

            Vilka tankar och känslor har du innan du går till arbetet? 

Känner du att du hinner med allt du behöver och ska göra under en arbetsdag? 

Upplever du stress i någon av delarna i en arbetsdag? I så fall hur? Och varför? 

Vilka tankar har du efter en arbetsdag? 

  

Arbetsmiljö 

Vad är en bra arbetsmiljö Berätta gärna utförligt vad du anser är viktigt för att nå 

en bra arbetsmiljö)? 

Hur upplever du er arbetsmiljö på din arbetsplats? 

Vad är bra gällande miljön på jobbet? 

Vad är mindre bra gällande miljön på jobbet? 

Anser du att en bra arbetsmiljö kan bidra till minskad stress, i så fall varför? 

Kan du/hur gör du för att släppa jobbet när du går hem till din fritid? 

 

Ledning 

Anser du att ekonomin påverkar din arbetsmiljö och orsakar arbetsrelaterad 

stress, i så fall på vilket sätt? 

Tycker du att den politiska styrningen påverkar din arbetsmiljö? 

Vad anser du att en chef kan göra för att skapa en god arbetsmiljö på din 

arbetsplats? Ge gärna exempel. 

Vad anser du att en chef kan göra för att minska stressen på din arbetsplats? 

Anser du att din chef förstår sig på din arbetsmiljö och därmed jobbar aktivt med 

att förbättra den? Med andra ord - vad gör din chef för att skapa en god 

arbetsmiljö? 

Har ni någon form av friskvård (friskvårdsbidrag, aktiviteter osv)? 
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Övrigt 

Vad hade du velat göra för att förbättra arbetsmiljön och minska den 

arbetsrelaterade stressen? 

Vad är det bästa respektive sämsta med ditt jobb? 

Skulle du rekommendera någon till att söka jobb inom vården (varför/varför 

inte)? 
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Bilaga C: Samtyckesblankett 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i studien “Arbetsrelaterad stress 
hos undersköterskor i äldreomsorgen”. Jag, som respondent, har blivit 
informerad om vad studiens syfte är. Jag har i samband med detta fått 
information om att mitt deltagande är av fri vilja och kan därför avbrytas när 
som helst.  

  

Ort och Datum 

_________________________________ 

  

Informant 

_________________________________ 

  

Studenter 

_________________________________ 

  

_________________________________ 
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