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Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva hur undersköterskor upplever att 

arbetsmiljön påverkar hälsan. 

Metod: Sex stycken undersköterskor intervjuades. Urvalet skedde genom ett 

bekvämlighetsurval där den kommunala verksamheten valde arbetsplats där intervjuerna 

genomfördes. Intervjuguiden täckte områden som självupplevd hälsa, hälsofrämjande faktorer 

samt kontroll och inflytande på arbetsplatsen. Data analyserades efter en kvalitativ temaanalys 

där förekommande teman valdes ut.  

Resultat: Det tema som undersköterskorna upplevde som hälsofrämjande på arbetsplatsen var 

det sociala samspelet. Jobbtillfredsställelsen bland undersköterskorna identifierades som 

undersköterskornas känsla av att det var roligt på jobbet och var även kopplat till den 

självupplevda hälsan. Det som upplevdes bland undersköterskorna som anledning till stress på 

arbetsplatsen var den kommande omorganisationen där undersköterskornas kontroll 

minskade. 

Implikation: Resultatet av studien kan ha betydelse genom ett bidragande till en ökad 

förståelse om arbetsmiljö och dess påverkan på hälsa. Arbetsplatser inom vård- och omsorg 

kan bli mer hälsofrämjande och bidra med hälsovinster i form av färre dagar med 

sjukersättning som skulle vara en ekonomisk fördel. 
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Abstract: The aim of the study was to describe how the assistant nurses percieve how the 

work-environment affects the health. 

Method: Six assistant nurses were interviewed. The selection of the assistans nurses was made 

by the countys executives who decided the workplace where the interviews took place. The 

interview-guide covered areas such as selfreported health, health-promoting factors and 

influence and control in the workplace. The data was analyzed from a qualitative content 

analysis in which occuring themes were chosen.  

Results: The theme that the assistant nurses experienced as health-promoting in the workplace 

was the social interactions. Jobsatisfaction among the assistans nurses was identified as the 

assistans nurses feeling of enjoyment at work and was also connected to the self-reported 

health. The upcoming re-organization was the reason for stress in the workplace among the 

assistans nurses which reduced the amount of control the assistans nurses had in the 

workplace.  

Entailment: The result of the study might be of significance by contributing to a better 

understanding of the workenvironment and its influence on health. The health- and social care 

workplaces may be become more healthpromotive and contribute with health benefits such as 

less days with sickness compensation which would be an economical benefit. 
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Inledning 

För att folkhälsan ska vara god i ett land är det viktigt att de vanligaste yrkena har en bra och 

hälsosam arbetsmiljö. Den största yrkesgruppen i Sverige är undersköterska, sjukvårdsbiträde 

m.fl. och enligt Statistiska Centralbyråns yrkesregister (2012) befann sig över 170 000 

svenskar i denna yrkesgrupp. I ett av Sveriges län innefattade vård- och omsorgspersonalen 

över 18 000 personer, varav 89 % av dessa var kvinnor och 11 % var män och av alla 

yrkesverksamma i länet arbetade drygt 12 % inom vård och omsorg enligt kommunfakta 

(Statistiska Centralbyrån, 2012). 

I en kommun som ingår i det länet har kvinnor ett högre ohälsotal i jämförelse med rikets snitt 

(antal betalda dagar med exempelvis sjukersättning). I kommunen känner sig kvinnor mer 

stressade jämfört med män och andelen vuxna kvinnor med oro, ångest och ängslan är högre 

än andelen män (Folkhälsomyndigheten, 2009).  

För att kunna studera detta vidare valdes målgruppen vård- och omsorgspersonal ut då detta är 

Sveriges vanligaste yrken och är extremt kvinnodominerade. Det målområde som studien 

befinner sig inom är Hälsa i arbetslivet samt Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Bakgrund 

Folkhälsoperspektiv 

Folkhälsan har alltid spelat en stor roll för en nations utveckling och överlevnad, vilket 

Sveriges regering prioriterade genom att under 2000-talet sätta upp 11 nationella folkhälsomål 

där ett av målområdena, målområde 4 ”Hälsa i arbetslivet” handlar om individens förmåga att 

ha kontroll, känna delaktighet och inflytande över sitt eget arbete samt hur det ska utföras och 

att kunna anpassa arbetstakten till den aktuella arbetsförmågan. Att ha utvecklingsmöjligheter 

och att bli sedd på arbetet är andra faktorer som räknas in. Målområde 6 ”Hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård” fastslår att all verksamhet inom hälso- och sjukvården riktar in sig på att 

förbättra hela befolkningens hälsotillstånd. Hälso- och Sjukvården ska prioritera aktiviteter 

som ger de största hälsovinsterna inte bara för patienter utan även för hälso-och sjukvårdens 

personal (Sveriges Regering, 2002). 

För att folkhälsan ska vara god i ett land är det viktigt att de vanligaste yrkena har en bra och 

hälsosam arbetsmiljö. Den största yrkesgruppen i Sverige är undersköterska, sjukvårdsbiträde 
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m.fl. och 2012 befann sig över 170 000 svenskar i denna yrkesgrupp (Statistiska 

CentralByrån, 2012).  

Hälsofrämjande arbetsplatser 

Enligt arbetsmiljölagen (2010) 1§ är ”Lagens ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” Arbetsmiljöverket definierar detta 

som ”strävan att arbetsmiljön ger ett positivt utbyte i form av arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling (Arbetsmiljöverket, 2010). 

Arbetsmiljöverket (2012) beskriver ett par faktorer som de anser påverkar arbetsmiljön, som 

att medarbetarna ges makt och inflytande på sitt arbete samt gott ledarskap och att 

kommunikationen är god. De anser att det är viktigt att sammanställa den kunskap som finns 

inom området för att kunna implementera satsningar som ger bra utdelning, både ekonomiskt 

och i ett hälsoperspektiv. För att genomföra detta så behövs kunskap om vad som 

kännetecknar en god arbetsmiljö så att arbetsplatserna kan uppnå detta (Arbetsmiljöverket, 

2012).  

En grundprincip för att uppnå en god arbetsmiljö som Adkins, Quick och Moe (2000) föreslog 

var att god arbetsmiljö är beroende av välutvecklade relationer och att de uppnås genom 

ständig kommunikation, samarbete och relationsbyggande.  

Negativa hälsofaktorer på arbetsplatsen 

Det kan finnas flera olika anledningar till varför man inte trivs eller mår bra på jobbet. En 

studie gjord på sjuksköterskor i Taiwan visade Lin, Liao, Chen och Fan (2012) att de med 

skiftarbete blev påverkade negativt. Resultatet av studien visade att oavsett hur mycket de 

arbetade i skift så rapporterade sjuksköterskorna medelmåttlig jobbstress, sömnproblem och 

en medelmåttlig självupplevd hälsa. Jobbstress var omvänt relaterad till kvaliteten på sömn 

som i sin tur var direkt relaterat till självupplevd hälsa (Lin et al, 2012). 

En annan studie om skiftarbete av Joyce, Pabayo, Critchley och Bambra (2010) visade på att 

självbestämda arbetsskift ledde till en ökad vitalitet, socialt stöd och inga negativa 

hälsoeffekter hittades. När man studerade förekomst av övertidsjobb, flextid och visstidsavtal 

hittades inga signifikanta skillnader i varken fysisk, psykisk eller generell hälsa (Joyce et al, 

2010).  

Ännu en studie som styrker de negativa aspekterna med skiftarbete var en studie i Grekland 

där Korompeli et al (2014) visade hur arbetsbördan med oregelbundna skift påverkade 
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sjuksköterskor. Det visade sig att de som drabbades värst av att jobba skift var de med 

kroniska sjukdomar, de som var äldre samt de som hade ett stort ansvarstagande i hemmet. 

Skiftarbetet påverkade bland annat sömn, kronisk matthet, matsmältnings-, hjärt- och 

kärlsjukdomar (Korompeli et al, 2014). 

 

Jobbtillfredsställelse  

Bjørk, Samdal, Hansens, Tørstad och Hamilton (2007) visade vikten av autonomi bland 

sjuksköterskor. Studien undersökte jobbtillfredsställelsen bland sjuksköterskor i Norge och 

den visade att interaktion (samspel), lön och autonomi var de viktigaste jobbfaktorerna för att 

känna tillfredsställelse på jobbet. De som var utbildade och som såg en möjlighet till 

professionell utveckling var mest benägna att stanna kvar i yrket medan de som var 

schemalagda få dagar i veckan inte såg en framtid inom yrket (Bjørk et al, 2007). 

 

I en studie av Kalisch och Lee (2014) utförd bland sjuksköterskor och undersköterskor 

undersöktes bemanning och jobbtillfredsställelse. Bland sjuksköterskorna var antalet 

patienttimmar en positiv prediktor för jobbtillfredsställelse medan undersköterskorna som 

hade mer arbetserfarenhet var de som hade låg jobbtillfredsställelse. Att ha tillräckligt med 

personal var viktigt för sjuksköterskornas jobbtillfredsställelse och undersköterskornas 

jobbtillfredsställelse ökade när personalhjälp utifrån fanns tillgängligt, exempelvis 

sjukgymnaster (Kalisch & Lee, 2014). 

En studie av McCaughey, McGhan, Walsh, Rathert och Belue (2014) undersökte relationen 

mellan jobbtillfredställelse och skador på arbetsplatsen. Resultatet av studien visade att de 

undersköterskor som var mest benägna att skada sig på jobbet också var de som hade lägst 

jobbtillfredsställelse. De undersköterskor med låg jobbtillfredsställelse var även de som inte 

skulle rekommendera sin arbetsplats (McCaughey, 2014). 

 

I en undersökning av Bishop, Squillace, Meagher, Anderson och Wiener (2009) om 

undersköterskor och deras jobbtillfredsställelse framkom att löner, förmåner och jobbkrav 

ansågs vara associerat med jobbtillfredsställelse. Jobbtillfredsställelsen bland undersköterskor 

var högre när de kände sig respekterade och uppskattade av sina arbetsgivare och om de hade 

goda relationer med sina chefer. Tillfredsställelsen var även högre om de hade tillräckligt med 

tid att bli färdiga med sitt jobb, speciellt när arbetet var utmanande. Obligatorisk övertid 

påverkade jobbtillfredsställelsen hos undersköterskorna negativt (Bishop et al, 2009). 
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Bland undersköterskor gjorde Probst, Baek och Laditka (2010) en studie på vårdboenden där 

790 undersköterskor deltog för att se vilka faktorer som påverkade jobbtillfredsställelsen och 

arbetsmiljön. Resultat som kom fram visar att de olika faktorer som påverkade 

jobbtillfredsställelsen var klimatet i organisationen, chefernas beteende, att ha tillräcklig tid 

för arbetsuppgifter samt timlönen (Probst et al, 2010). 

 

Wu et al. (2014) påvisade att ”Locus of control” (upplevd självkontroll) var en påverkande 

faktor för sjuksköterskor. 74,5% av sjuksköterskorna hade hög upplevd självkontroll och de 

som kände att de hade en högre upplevd självkontroll var de som var mer ”självgående” (hög 

nivå av professionell autonomi) på jobbet och kände därmed större tillfredställelse på jobbet 

(Wu et al, 2014).  

 

Hälsofrämjande faktorer 

Kikuchi et al. (2014) fann att förhållandet mellan depression, jobb-stress och sence of 

coherence (SOC), dvs känsla av sammanhang kunde påverka det depressiva tillståndet. 

Genom en undersökning bland 348 kvinnliga sjuksköterskor fick man reda på att låg känsla 

av sammanhang var relaterat till depressivt tillstånd och att hög känsla av sammanhang 

minskade risken för att hamna i ett depressivt tillstånd (Kikuchi et al, 2014).   

 

Larsson, Karlqvist, Westerberg och Gard (2012) undersökte främjande faktorer för 

arbetsförmåga bland undersköterskor och sjuksköterskor i hemvården. Undersköterskorna 

rapporterade en högre self-efficacy än sjuksköterskorna i hemvården samtidigt som 

undersköterskorna även rapporterade att personlig säkerhet och fysiskt välmående var viktigt 

för dem. Arbetsförmågan bland personalen i hemvården var positivt relaterat till 

säkerhetsklimatet på arbetsplatsen, samt oföränderliga faktorer såsom deras ålder (Larsson et 

al, 2012). 

 

En metod för att minska stress hos sjuksköterskor som Zeller och Levin (2013) föreslog är 

mindfulness-träning. Genom mindfulness så ökas förekomsten av situationsmedvetenhet, 

positiv respons till stressiga situationer samt minskar stress. Mindfulness är ingen dyr metod 

och anses därför kunna implementeras i sjukvården (Zeller & Levin, 2013). 
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Ong et al. (2014) visade att sömnsvårigheter hade en hög prevalens bland brasilianska 

sjuksköterskor vilket bland annat förklarades på grund av stress på jobbet. Mindfulness-

meditation hade tidigare applicerats på 54 vuxna som led utav kronisk sömnlöshet där de 

antingen fick ta del av 2 olika former av mindfulness eller självövervaka sig själva och sin 

sömn under 8 veckor. Resultatet av denna intervention var att de som fick ta del av 

mindfulness-metoderna bland annat kraftigt minskade deras totala tid som de var vakna under 

natten och sänkte deras Insomnia Severity Index (Isi) som mäter hur pass allvarliga 

sömnsvårigheter man lider av (Ong et al, 2014). 

En nio månaders intervention av Häggström, Engström och Barbro (2009) på undersköterskor 

som gjordes på offentliga vårdhem visade att den yrkesmässiga prestationen bland 

undersköterskorna ökade när de gick från passivitet till aktivitet, från att klaga till att förstå, 

från förväntan till frustration och från att vara tysta till att prata. Slutsatsen blev att ökad 

rollmedvetenhet bland undersköterskor som jobbar på äldreboende ökade den yrkesmässiga 

professionalismen hos undersköterskan. Studien visade att implementering av empowerment 

ökade undersköterskornas professionella roll när de arbetade med de äldre (Häggström et al, 

2009). 

Teori 

Karasek (1979) presenterade Krav-kontroll-modellen. Krav-kontroll-modellen grundas på att 

effekterna av de psykiska kraven på de anställda beror på hur mycket kontroll eller 

beslutsutrymme de anställda har. Höga psykologiska krav och låg kontroll skapade hög 

anspänning hos individen medan höga psykologiska krav och hög kontroll skapade en aktiv 

situation för individen där inlärningen ökar. Låga psykologiska krav och låg kontroll skapade 

en passiv situation för individen medan hög kontroll till låga psykologiska krav ledde till låg 

anspänning (Karasek, 1979).  
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Problemformulering 

En heltidsanställd tillbringar en stor del av dagen på sin arbetsplats. Därför är det viktigt att 

må bra och trivas på jobbet. En hälsofrämjande arbetsplats behöver nödvändigtvis inte bara 

gynna individen, utan även samhället i stort. Men att skapa en god arbetsmiljö kan vara svårt 

och vad som krävs är inte alltid självklart.  

Kvinnorna i en av kommunerna i Jönköpings län har ett högre ohälsotal än rikets genomsnitt 

men ingen orsak till varför det är så har hittats. Kvinnorna i kommunen känner sig även mer 

stressade och ängsliga jämfört med männen. 

Varför är då kvinnornas ohälsotal i kommunen högre än rikets genomsnitt, och kan det vara 

relaterat till deras arbetssituation? 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur undersköterskor upplever att arbetsmiljön påverkar 

hälsan. 

Metod 

Metoden som användes för denna studie var en kvalitativ metod och valdes på grund av att 

den kvalitativa forskningsansatsen är förutsättningslös och kräver dessutom inte ett lika stort 

urval som i en kvantitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011).  Med en kvalitativ metod kunde 

även öppna frågor om arbetsmiljön ställas. Studien genomfördes på vård- och 

omsorgspersonal i en kommun i Jönköpings län där kvinnornas ohälsotal var högre än rikets 

snitt.  

Datainsamling 

Datan samlades in genom intervjuer med undersköterskor. Målgruppen bestod av sex 

undersköterskor som arbetar i kommunen. Dessa sex undersköterskor valdes ut genom att den 

ansvariga för kommunens undersköterskor valde vilken arbetsplats där intervjuerna 

genomfördes. Därefter valde områdeschefen på den utvalda arbetsplatsen ut tillgängliga 

undersköterskor som intervjuades. Intervjuerna var semi-strukturerade efter en frågeguide 

(Bilaga 1). Informanterna fick först information om studiens syfte innan de fick skriva under 

ett samtyckesformulär (Bilaga 2) för att tillse att studien uppfyllde de etiska krav som är 
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nödvändiga. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum som informanterna var tidigare bekanta 

med. 

Databearbetning/ Analys 

All information som samlades in blev först transkriberad, sedan granskad och bearbetad. 

Granskningen och bearbetningen av datan skedde genom en tema analys av det insamlade 

materialet och fyra teman framkom. Det insamlade materialet jämfördes sedan och likheter 

och skillnader identifierades. Materialet lästes igenom kontinuerligt för att få en förståelse 

över innebörden av informanternas svar. Efter materialet hade bearbetats tolkades resultatet 

och diskuterades utifrån den teori som studien utgick ifrån.  

Etiska reflektioner 

För att projektet skulle bedrivas på ett etiskt sätt så var studien utformad så att den uppfyllde 

informationskravet, samtyckeskravet, begriplighetskravet ,nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Olsson & Sörensen, 2011). Informanterna fick först muntlig 

information om studien och studiens sekretess. Sedan skrev informanterna under en blankett 

(Bilaga 2) där det står att de förstod informationen och gav sitt samtycke. Uppgifterna de 

lämnade var konfidentiella och användes inte till något annat än forskningsändamålet. 

Informanterna hade möjlighet att avbryta sin delaktighet när de ville och hade möjlighet att 

ställa frågor under hela studien. För att informanterna inte skulle kunna bli identifierade var 

kommunen och arbetsplatsen inte namngiven. 
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Resultat 

Hälsa upplevs som jobbtillfredsställelse  

Informanterna fick svara på frågan om vad hälsa innebar för dem. Flera informanter upplevde 

hälsa som att må bra och en avsaknad av sjukdom. Med avsaknad av sjukdom menade 

informanterna att vara fri från smärta. Hälsa upplevdes även som att trivas med sig själv och 

sin arbetsplats. 

”Det är ju att det är roligt att gå till jobbet också. Men att man mår kroppsligt bra också. Och 

att det finns grejer som gör att det blir lättare att jobba också, som gör att det blir bra. 

Funkar bra med kroppen”. 

En god hälsa upplevdes av informanterna som en förutsättning för att kunna arbeta och något 

som underlättar arbetsbördan. Jobbtillfredställelse blev ett väldigt centralt begrepp när 

informanterna diskuterade hälsa i arbetslivet. Att det är roligt att gå till jobbet upplevde 

informanterna som en bekräftelse på en god hälsa på jobbet.  

”Att man är frisk! Inga krämper! Och att man mår bra av det man gör. Man tycker det är 

exempelvis hälsa på jobbet, då är det roligt att gå till jobbet. Att man inte liksom usch! Nä! Fy 

vad tråkigt! Varje dag. Sen kan man ju ha såna dagar med men. Det är hälsa!” 

Informanternas självupplevda hälsa kopplade de till att må bra, känna sig frisk och att ha 

roligt. Dessa kategorier är starkt kopplade till olika sociala aspekter. 

Det sociala samspelet 

Det som var gemensamt för informanterna var att de kände att det sociala samspelet mellan 

varandra var det bästa med deras arbetsplats. Det sociala samspelet innefattar 

sammanhållningen som undersköterskan har med sina kollegor och kontakten med 

patienterna.  

”Arbetskamraterna runtomkring. Vi har jättebra sammanhållning och hjälps åt. Vi har 

samma värderingar och bra samarbetsförmåga. Fin miljö runtomkring är också viktigt tycker 

jag. Och sen de gamla såklart.” 

Att ha en trygg miljö på arbetsplatsen med god kommunikation mellan varandra var en faktor 

som bidrog till undersköterskornas arbetsglädje. Men även att arbeta med äldre visade sig 

vara något som informanterna ansåg var en positiv fördel med sin arbetsplats.  
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”Ja det finns mycket som är bra här. Vi har fin miljö. Miljön är fin ute och vi har bra 

arbetsmiljö inne. Vi har god gemenskap. Vi har en bra chef. Ja det känns som det är mycket 

som är positivt här.” 

Miljön på arbetsplatsen lyfte informanterna fram som något positivt och att den vackra miljön 

som omringade äldreboendet förbättrade arbetsplatsen. Informanterna upplevde även att de 

arbetade för en bra chef och att det underlättade i arbetet.  

 

Omorganisation som stressfaktor 

Informanterna ansåg att stressen på arbetsplatsen hade ökat och att anledningen till detta var 

en omorganisation som minskade undersköterskornas inflytande. Denna omorganisation 

skapade en ovisshet bland informanterna och många av informanterna berättade att vad denna 

omorganisation skulle innebära var inte helt självklart.  

”Detta året har det varit väldigt stressigt. Det har varit omorganisation här, alltså det ska 

ändras väldigt mycket och det har varit stressigt. Alltså det har varit mycket frågetecken, 

ingen vet vad som kommer hända och då blir det mycket stress.” 

Omorganisationen var den mest återkommande anledningen till stress och missnöje på 

arbetsplatsen bland informanterna. För att hantera detta använde informanterna sig av socialt 

stöd till varandra och här nämns även chefens roll som socialt stöd. 

”Den (arbetsmiljön) är relativt god. Just nu är vi under en omorganisation. Så nu är det lite 

turbulent. Men jag tror vi fixar det ganska bra, för vi har en väldigt bra chef som vi kan 

snacka med, åh ventilera sig och så. Det är ändå lite turbulent men det är en bra arbetsmiljö 

för man kan prata med varandra. Man kan gnälla av sig.” 

Omorganisationen på arbetsplatsen skulle innebära en ändring av arbetstider och 

arbetsschema för informanterna. Denna ändring var informanterna missnöjda med och 

ändringen innebär att informanternas påverkan på sina arbetstider skulle minska. 

 

Minskat inflytande och kontroll 

Undersköterskorna upplevde att de hade god kontroll på sina arbetsuppgifter, men mindre 

inflytande på arbetstid och arbetsvillkor. Det fanns möjligheter att ändra schemat och byta tid 



10 

 

med någon annan, om de inte var nöjda med schemat, medan kvällar och helger var 

obligatoriska att arbeta. De arbetar var tredje helg med delade turer, vilket innebär att 

undersköterskorna arbetar två arbetspass under samma dag med en längre obetald rast 

däremellan. Facket vill att de ska jobba två av fem helger, då resten av undersköterskorna i 

kommunen har det så. Informanterna som blev tillfrågade om känslan av kontroll på 

arbetsplatsen och sin möjlighet att påverka arbetstider och arbetsvillkor valde att svara såhär: 

”Inte så mycket inflytande på arbetstider. Vi kan byta skift med varandra men annars har vi 

inte så mycket inflytande på att påverka schemat. Vi arbetar var tredje helg och vi vill behålla 

det. Vi är ett av de få äldreboenden i Kommunen som har det tror jag.” 

Informanterna ville inte byta arbetsschema och saknade inflytande i att kunna påverka detta. 

Chefen på arbetsplatsen kunde inte heller påverka arbetsschemat och därför fanns detta 

missnöje på arbetsplatsen. Detta var utanför undersköterskornas kontroll. 

”Gott inflytande. Jag jobbar som verksamhetsledare också. Jag har en kombinerad tjänst så 

därför svarar jag kanske annorlunda än vad mina kollegor svarar. När man jobbar på ett 

sånt här ställe så måste man jobba kvällar, helger och dagtid. Om facket bestämmer att vi 

inte få ha delade turer så finns det inte så mycket man kan påverka. Chefen kan inte påverka 

om facket går in.”  

Informanternas inflytande och känsla av kontroll minskar när denna omorganisation äger rum, 

eftersom undersköterskornas åsikt var att de arbetstider och skift som de arbetar just nu 

fungerar bra för dem och underlättar arbetsbördan. Facket jobbar dock efter en modell som 

alla äldreboenden ska använda sig av i kommunen, och detta äldreboende är det enda i 

kommunen som inte arbetar efter denna modell. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Hälsoresurser 

I den här kvalitativa studien så undersöktes undersköterskornas arbetsmiljö och de olika 

faktorer som påverkade bland annat hälsa. Fyra olika teman framkom och det första temat var 

självupplevd hälsa. Avsaknad av sjukdom identifierades som grunden för hälsa bland 

undersköterskorna samtidigt som ett annat begrepp förekom, jobbtillfredsställelse. 

Jobbtillfredställelse identifierades genom undersköterskornas känsla av glädje att arbeta eller 

tanken på att arbeta som undersköterskorna upplevde som en del av deras självupplevda hälsa. 

När Bringsén, Andersson, Ejlertsson och Troein (2012) undersökte hälsoresurser på 

arbetsplatsen identifierades fyra olika teman där det första temat blev känt som ”belöningen” 

och bestod av positiva upplevelser som arbetarna upplevde.  

Positiva upplevelser som kan ha påverkat undersköterskorna skulle kunna ha varit de sociala 

interaktioner som undersköterskorna tar del av med sina patienter. Miljön på arbetsplatsen 

beskrevs som fin och kan även vara en positiv upplevelse för undersköterskorna. I den 

tidigare forskningen visade även Kalisch et al. (2014) att antal patienttimmar var en faktor 

som påverkade jobbtillfredställelsen. 

 

En hälsoresurs som tidigt blev identifierad bland undersköterskorna var det sociala samspelet. 

Det sociala samspelet på arbetsplatsen identifierades som samarbetsförmågan och 

sammanhållningen bland undersköterskorna. Undersköterskorna upplevde deras 

samarbetsförmåga och sammanhållning som bra vilket kan fungera hälsofrämjande på 

arbetsplatsen då arbetet blir lättare. Att undersköterskornas sammanhållning och 

samarbetsförmåga är god kan bero på att de känner sig som en del av ett lag.  

Det andra temat som Bringsén et al. (2012) identifierade som en hälsoresurs blev känt som 

”laget” och karakteriserades av att alla arbetarna identifierade sig som en del av laget. När 

Head, Washington och Myers (2013) undersökte jobbtillfredsställelse och viljan att stanna 

kvar på jobbet bland undersköterskor blev även det resultatet att om undersköterskorna sågs 

som värdefulla lagmedlemmar och uppmuntrades till etablera positiva relationer så ökade 

både jobbtillfredsställelsen och viljan att stanna kvar på jobbet.  

Att känna sig som en del av ett lag kan resultera i en ökad jobbtillfredsställelse samt en bättre 
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samarbetsförmåga, vilket skulle kunna ha en positiv påverkan på jobbprestationen. 

 

Undersköterskorna upplevde även att de kunde förlita sig på hjälp ifrån sina kollegor och 

ansåg att chefen på arbetsplatsen var bra eftersom de kunde kommunicera öppet. Det skulle 

kunna vara så att chefen på arbetsplatsen fungerar som en form av socialt stöd. Detta stödjs av 

Sundin, Hochwälder, Bildt och Lisspers (2006) studie om olika arbetsrelaterade former av 

socialt stöd och utbrändhet bland undersköterskor i Sverige där det framkom att patient –och 

arbetskamraternas stöd fungerade förebyggande mot utbrändhet och stöd från chefer var 

förebyggande mot emotionell utmattning. Parmelee, Laszlo och Taylor (2009) undersökte 

upplevda barriärer i jobbet och hur de påverkar jobbprestation på ett långtidsboende bland 

undersköterskor och kom fram till att de påverkande faktorerna var bland annat brist på 

samarbete och uteslutning från kommunikationsprocessen. Även Bishop et al. (2009) visade 

att bland annat jobbkrav och relationen med chefen påverkade jobbtillfredställelsen.  

Som chef på en arbetsplats kan det vara viktigt att man prioriterar hälsa i arbetet. För att 

kunna göra detta skulle det kunna vara viktigt att man försöker arbeta på ett hälsofrämjande 

sätt. Hanson (2010) beskriver att arbeta efter ett salutogent arbetssätt genom att arbeta efter 

två frågeställningar. Vad vill man uppnå på arbetsplatsen samtidigt som man jämför det med 

vad hälsa är, samt vilka faktorer som kan bidra till att man lyckas med det. 

Stressfaktorer 

Undersköterskorna beskrev hur de saknar inflytande på en ändring av sina arbetstider, en 

ändring som även chefen saknar kontroll över. Denna ändring är någonting som 

undersköterskorna inte är nöjda med och den minskar även kontrollen som undersköterskorna 

har på sina arbetstider. När Westerberg och Tafvelin (2014) undersökte sambandet mellan 

arbetsvillkor gällande ledarskap och de anställdas psykosociala arbetsmiljö bland 

undersköterskor visade resultatet att de faktorer som påverkade arbetsmiljön var bland annat 

stöd, jobbkontroll och arbetsbörda.  

Korompeli et al. (2014) visade att tidigare skiftarbete hade en negativ effekt på sjuksköterskor 

och Joyce et al. (2010) visade tidigare att självbestämda arbetsskift ledde till en ökad vitalitet 

och socialt stöd. Skiftarbete existerar även hos undersköterskor och deras möjlighet att 

påverka arbetsskiftet minskar vilket minskar deras autonomi som Bjørk et al. (2007) visade 

var en faktor som påverkade jobbtillfredsställelsen.  
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Karaseks (1979) krav-kontroll-modell visar hur höga psykologiska krav och låg kontroll 

skapar anspänning hos individen. Jämförs detta med undersköterskorna i studien så skulle den 

minskade nivån av kontroll på arbetstider kombinerat med höga psykologiska krav skapa 

anspänning hos undersköterskorna. En låg nivå av psykologiska krav samt låg nivå av 

kontroll skulle skapa en passiv situation bland undersköterskorna vilket inte tycks vara fallet i 

detta sammanhang då flera av informanterna beskriver arbetsmiljön som stressigare på senare 

tid. Det tycks vara så att undersköterskorna nu upplever höga psykologiska krav och en låg 

nivå av kontroll vilket skapar anspänning. Det skulle kunna vara så att denna omorganisation 

är ett nytt psykologiskt krav som undersköterskorna saknar kontroll över.  

Yrkesgruppen undersköterskor är som tidigare nämnt Sveriges vanligaste och består främst av 

kvinnor. En omorganisation bland Sveriges vanligaste yrkesgrupps arbetstider i en kommun 

kan haft konsekvenser, exempelvis att sjukskrivningarna i kommunen ökade. 

Omorganisationen har redan skett på de andra äldreboenden inom kommunen men huruvida 

omtyckt det var återstår att ta reda på. Undersköterskorna på det äldreboende som studien 

genomfördes på var missnöjda med den kommande omorganisationen. Detta kan förklara 

varför kvinnorna i kommunen upplever mer stress, oro och ångest jämfört med männen, 

eftersom den minskade känslan av kontroll kan skapa anspänning hos undersköterskorna men 

utan fortsatt forskning om omorganisationens påverkan på andra äldreboenden är denna teori 

svår att validera. 
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Metoddiskussion  

Valet av studie var kvalitativ då det går att ställa öppna frågor angående hur 

undersköterskorna upplevde sin hälsa på arbetsplatsen. Det genomfördes sex individuella 

intervjuer på ett äldreboende på en mindre landsort i en kommun i södra Sverige. 

Arbetsplatsen för intervjuerna tilldelades av en anställd på kommunen som fick ta del av 

bakgrunden i arbetet innan datum och arbetsplats. Det märktes att en viss intervjuvana 

saknades hos intervjupersonerna då inte varje chans togs för att vidareutveckla frågor under 

tidens gång för ytterligare svar. Det gick ändå bra på intervjuerna, men mer erfarenhet av att 

intervjua hade kunnat resultera i mer utförliga svar.  

Arbetsplatsen där intervjuerna genomfördes låg på en mindre ort ute i skogen intill en sjö 

vilket kan ha påverkat resultatet. Informanterna nämnde att de hade en bra miljö runtomkring 

arbetsplatsen vilket författarna märkte. Om intervjuerna hade skett på en arbetsplats på en 

större ort och på ett sjukhus exempelvis kan resultatet blivit annorlunda. Informanterna var en 

homogen grupp medelålders kvinnor som har jobbat tillsammans i några år, vilket kan 

förklara varför det sociala samspelet var det bästa med arbetsplatsen. Att urvalet var 

homogent påverkar studien då det inte gick att ta del av information av varken yngre eller 

mindre erfarna undersköterskor. De verkade inte bekymrade av att jobba kvällar och helger, 

inte mer än att facket ville ändra skift-tiderna, från en av tre helger till två av fem helger. Om 

det hade genomförts en undersökning på undersköterskor inom vården på ett sjukhus i en 

större tätort så hade stress-faktorerna kanske varit andra? Kanske yngre och mindre erfarna 

undersköterskor som upplever en annan form av stress?  

Patel och Tibelius (1987) beskriver kvalitativa kriterier för forskning där granskningen bland 

annat ska innehålla applicerbarhet, tillämplighet, trovärdighet, och noggrannhet. 

Resultaten från studien är applicerbara på främst undersköterskor som jobbar inom 

äldrevården istället för de som jobbar på sjukhus, men resultaten av studien ska kunna 

tillämpas i liknande miljöer. Undersköterskor jobbar inom olika områden i vården och studien 

hade klart kunnat ge ett annat resultat om den gjorts bland undersköterskor som jobbar på ett 

sjukhus istället för äldrevård. Kanske hade en annan stressfaktor än omorganisation, som var 

aktuell när intervjuerna utfördes, funnits? Det hade gått att göra fler intervjuer för att 

undersöka skillnaden, men tiden var begränsad, och syftet att få en förståelse av hur 

arbetsmiljön upplevs för undersköterskor och vilka olika faktorer som påverkar hälsan och 

arbetsmiljön prioriterades. Men det finns klart en risk för selektions bias, då det kan ha 
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förekommit fel i urvalet då valet av ort/arbetsplats för intervjuerna gjordes av en anställd på 

kommunen. Detta kan ha påverkat neutraliteten i arbetet när det finns risk för bias.  

Tolkningen har varit noggrann och ärlig för bästa möjliga kvalitet och det har funnits tid för 

reflektion under processens gång samt att olika resultat-teman har testats för att få fram ett 

korrekt beskrivande resultat. 

Pålitligheten ökar då det är två personer som utfört studien, både intervjuer och tolkning har 

granskats noggrant och översats korrekt för att stärka trovärdigheten av studien. 

Ljudupptagning samt fältanteckningar användes för att stärka pålitligheten av intervjuerna. 

Det vore därför rimligt att samma resultat och samma informanter antagligen hade svarat 

likadant vid ytterligare en undersökning.  

I bakgrunden fanns vetenskapliga artiklar som relaterade till sjuksköterskor som målgrupp. 

Skälet var att det fanns begränsat antal studier om undersköterskors arbetsmiljö. Det är vanligt 

med skiftarbete bland både sjuksköterskor och undersköterskor och båda yrkesgrupperna 

jobbar inom vården, därav bör artiklarna som gjordes på sjuksköterskor där stress var en 

påverkande faktor bland de som jobbar skift som relevanta just för att studier om just 

undersköterskorna och deras påverkan av just skiftarbete inte var lika enkla att finna. 
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Konklusion  

Socialt stöd visade sig vara en vara en faktor som påverkade undersköterskornas 

jobbtillfredsställelse. För att känna tillfredställelse på jobbet så underlättade det när 

arbetskamraterna hade en bra sammanhållning. Det sociala samspelet mellan 

undersköterskorna, chefen och patienterna fungerade hälsofrämjande och bidrog till den goda 

sammanhållning som fanns på arbetsplatsen. Den stressfaktor som var förekommande bland 

undersköterskorna var den kommande omorganisationen. Omorganisationen kommer att 

ändra arbetstiderna för undersköterskorna och den minskar samtidigt inflytandet och 

kontrollen som undersköterskorna har på sin arbetsplats. Nivån av inflytande och kontroll på 

arbetsplatsen påverkar hälsan hos arbetaren och fungerar hälsofrämjande samt förebyggande 

mot ohälsa. De krav som ställs på undersköterskorna blir även lättare att hantera om 

inflytandet på arbetsplatsen är god.     

 

 

Implikation  

Resultatet av denna studie kan ha betydelse genom att få en bättre förståelse om arbetsmiljön 

och dess betydelse för hälsa kan arbetsplatserna göras bättre och hälsa kan bli mer prioriterat. 

Resultatet kan bli tillräckligt applicerbart för att kunna användas på vård- och omsorgspersonal 

i andra kommuner runtom i Sverige. Det finns även en möjlighet att resultaten kan appliceras 

på andra arbetsplatser som inte arbetar inom vård- och omsorg. Resultatet kan även presenteras 

i hälsovinster för målgruppen vilket betyder att problemet blir mer upplyst och blir lättare att 

hantera. Ohälsotalet bland kvinnor i kommunen kan sänkas och det blir färre utbetalda dagar i 

sjukersättning, vilket är en ekonomisk fördel.
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Bilaga 1 

Frågeguide 

 Vad är det bästa med din arbetsplats? 

 Vad är hälsa för dig? 

 Hur viktigt är hälsa för dig? 

 Hur upplever du arbetsmiljön? 

 Vad för faktorer tycker du underlättar en god hälsa på arbetsplatsen? 

 Känner du att du har tillräckligt med inflytande på arbetstider och arbetsvillkor? 

 Känner du att du kan hantera de arbetssituationer som dyker upp? 

 Hur upplever du din känsla av kontroll på arbetsplatsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Informerat samtycke                                           Bilaga 2                

Härmed intygar jag att jag har tagit del av 

>Den övergripande planen för forskningen 

>Syftet med forskningen 

>De metoder som kommer att användas 

>De följder och risker som forskningen kan medföra 

>Vem som är forskningshuvudman 

>Att deltagande i forskningen är frivilligt 

>Att jag har rätt att när som helst avbryta min medverkan 

>Att jag kommer vara anonym under hela forskningen 

>Att uppgifterna som jag lämnar endast kommer användas i forskningssyftet 

>Informationen som gavs ut och det var begripligt 

>Att obehöriga ej kan ta del av insamlat material 

 

 

Namnförtydligande informant  Namnförtydligande forskare                                                                                       

 

 

___________________________                                 _________________________ 

 

 

 

    __________________________ 

 

 

Datum                                         Kontaktuppgifter 

                  Jimek12@student.hh.se 

                                                                                       Johhem12@student.hh.se 

 

             ___________________ 
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