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Abstrakt 

De flesta människor spenderar en stor del av sina liv i arbete. Arbete ger identitet, inkomster 

och tillgång till sociala kontakter och bidrar därmed till en god hälsa hos individen. De 

senaste tre decennierna uppger dock anställda i högre grad än tidigare att de upplever stress i 

arbetet. En förklaring kan vara att att de psykiska och fysiska yrkeskraven ökat sedan 1980-

talet och i takt med att de ökat har även andelen anställda med stressymptom ökat. Tidigare 

studier visar att arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande hos anställda inom hälso- och 

sjukvården och att fysisk aktivitet utanför arbetstid fungera preventivt eftersom fysiskt aktiva 

är mindre benägna att rapportera stress i jämförelse med personer som är stillasittande under 

fritiden. Syftet Syftet med denna studie är att beskriva upplevelser och hantering av eventuell 

stress i arbetet hos undersköterskor inom äldreomsorg och att undersöka om fysisk aktivitet på 

fritiden påverkar undersköterskors upplevelser av arbetsrelaterad hälsa. Metod: Studien har 

en kvalitativ design med induktiv ansats och baserades på sju intervjuer. Datainsamlingen 

skedde genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, vilka sedan analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av datamaterialet resulterade i kategorierna 

Arbetsmiljö, Arbetsklimat och Fysisk aktivitet och visade att deltagarna i denna studie 

upplever stress i arbetet på grund av tidsbrist vilket leder till fysisk och mental trötthet. 

Samarbete med kollegor och stöd från chefen ansågs vara viktigt och avgörande för hur en 

arbetsdag skulle fungera. Fysisk aktivitet på fritiden har en positiv effekt för hälsan både i och 

utanför arbetet och fungerade som ett stöd i stresshantering. Slutsats: Fysisk aktivitet kan 

beskrivas som en friskfaktor i studien eftersom träning skapar välbefinnande och påverkar 

undersköterskornas stresshantering i arbetet. För att veta exakt hur kraftfullt den fysiska 

aktiviteten påverkar undersköterskornas hälsa behövs fler studier. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa, stress, undersköterskor. 
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1. Bakgrund 

De flesta människor spenderar en stor del av sina liv i arbete. Arbete ger identitet, inkomster 

och tillgång till sociala kontakter och bidrar därmed till en god hälsa hos individen 

(Folkhälsomyndigheten, 2009). Statens Folkhälsoinstitut (FHI) konstaterar att hälsa i 

arbetslivet är viktigt både för individen och för landets ekonomiska tillväxt 

(Folkhälsomyndigheten, 2010). De senaste tre decennierna uppger dock anställda i högre grad 

än tidigare att de upplever stress i arbetet och en förklaring kan vara att arbetsmängden har 

ökat samtidigt som de fysiska och psykiska yrkeskraven har förändrats 

(Folkhälsomyndigheten, 2009). I förlängningen kan utvecklingen leda till såväl fysisk som 

psykisk ohälsa bland befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2009). Många anställda arbetar i 

ohälsosamma arbetsmiljöer trots att arbetsmiljölagen (AML) beskriver att arbetsgivare skall 

skydda sina anställdas hälsa genom att förebygga hälsorisker och vidta nödvändiga åtgärder 

vid behov (AML, 1977:1 160). Mellan åren 2003 och 2005 upplevde exempelvis 40 % 

kvinnor och 35 % män i åldersgruppen 25-64 år sitt arbete som psykisk ansträngande och 

särskilt upplever landstingsanställda att arbetet blivit tyngre (Folkhälsomyndigheten, 2009). 

Ett flertal studier visar att arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande bland personer som 

arbetar inom hälso-och sjukvården vilket inte enbart påverkar den enskilde i form av en 

försämrad livskvalitet och minskad trivsel på arbetsplatsen utan i förlängningen även 

vårdkvaliteten (Weinberg, 2000; Marine, Ruotsalainen, Serra & Verbeek, 2006; Tarnow-

Mordi Hau, Warden & Shearer, 2000; Sveinsdóttir, Biering & Ramel, 2006). Vårdpersonal 

som arbetar inom äldreomsorgen beskriver att arbetet med äldre är ansträngande eftersom det 

ofta består av obekväma arbetsställningar och tunga lyft (Socialstyrelsen, Lägesrapport 2006).  

Studier har dessutom visat samband mellan låg arbetstillfredsställelse och en ökad förekomst 

av stressymptom i denna yrkesgrupp (Castle, Engberg, Anderson & Men, 2007; Engström, 

Ljunggren, Lindqvist & Carlsson, 2006). 

 

Med tanke på att vårdpersonal som yrkesgrupp riskerar att drabbas av arbetsrelaterad stress 

och med tanke på att anställda som arbetar inom äldreomsorgen upplever låg 

arbetstillfredsställelse anser författaren till denna studie det motiverat att undersöka vilka 

faktorer som kan förbättra hälsan hos undersköterskor inom äldreomsorgen eftersom hälsa i 

arbetslivet är varje individs rättighet (Folkhälsomyndigheten, 2011). 

 

1.1 Centrala begrepp 
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1.1.1 Hälsa 

Begreppet hälsa kan definieras på olika sätt eftersom innebörden är olika för olika människor. 

Enligt WHO:s definition från 1948 är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Formuleringen kompletterades 1986 med att hälsa ska betraktas som en 

resurs i vardagen (Medin & Alexanderson, 2000). Hälsa kan alltså kopplas både till ett 

kroppsligt, psykiskt och socialt tillstånd hos människan och till att betraktas som en resurs för 

individen.  

 

1.1.2 Hälsofrämjande arbete/ hälsopromotion 

Hälsofrämjande arbete/hälsopromotion är ett omdiskuterat begrepp med ett flertal olika 

definitioner. I denna uppsats används definitionen: ”Hälsopromotion är den process som 

möjliggör för människor att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan för att 

förbättra den och uppnå välbefinnande och livskvalitet” (Ottawa Charter Health promotion, 

1986). Hälsofrämjande arbete förutsätter såväl individuella handlingsmöjligheter som goda 

arbetsvillkor där anställda har möjlighet att bevara sin hälsa. 

 

1.1.3 Äldreboende 

Äldreboende är ett samlingsord på olika boendeformer för äldre personer med behov av vård 

och service. Det kan innefatta servicehus som innebär normalt boende men med tillgång till 

hjälp vid behov i kombination med trygghetslarm. Det kan också innefatta gruppboende, 

demensboende eller sjukhem där äldre behöver tillgång till vårdpersonal under dygnets alla 

timmar. Gränserna mellan dessa typer av äldreboenden har genom åren blivit allt mer flytande 

på grund av ambitionen att de äldre inte ska behöva flytta mellan de olika typerna vid 

förändrat vårdbehov (Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 2012). 

 

1.1.4 Stress 

Ett flertal forskare definierar stress som ett kroppsligt svar på psykiska och/eller fysiska 

påfrestningar som leder till stressfysiologiska reaktioner eller kroppsliga 

funktionsförändringar (Währborg, 2009). Människans stressystem är anpassat till att möta 

plötsliga fysiska hot som leder till kortvarig stress. Detta är naturligt för människan och inte 

skadligt. Kortvarig eller så kallad positiv stress mobiliserar fysiologiska mekanismer i 

människokroppen och skyddar genom att öka beredskapen hos immunförsvaret och 

rörelseapparaten. Kroppen blir extra vaken och snabb vid hot genom att göra sig beredd på att 
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kämpa eller fly genom exempelvis utsöndring av adrenalin och noradrelin i blodet. Det är en 

normal reaktion och ett nödvändigt skydd för anpassning till förändring i omgivningen (Sand, 

Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Långvarig stress som förekommer och upprepas under en 

längre tid kan bli farlig eftersom nivåerna av stresshormoner i blodet inte får någon chans att 

återgå till det normala vilket leder till en permanent obalans mellan kroppens nedbrytande och 

uppbyggande funktioner. Detta leder till minskad prestationsförmåga och smärtkänslighet, 

lägre immunförsvar och sämre läkningsprocesser samt till trötthet och nedstämhet (Sand, 

Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007; Rostila & Toivanen, 2012). 

 

Enligt Institutet för stressmedicin (ISM) varierar symtomen på långvarig stress från individ 

till individ (ISM, 2010). De vanligaste symtomen är huvudvärk, tryck över bröstet, 

hjärtklappning, orolig mage, värk i nacke och axlar samt sömnstörningar och ständigt trötthet. 

Andra vanliga symtom är koncentrationssvårigheter och minnesproblematik, nedstämdhet, 

oro och ångest. Långvarig stress kan utöver de ovan nämnda symtomen leda till flera 

allvarliga hälsoproblem och en mängd olika sjukdomar som exempelvis kronisk 

smärttillstånd, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdom (ISM, 2010; Rostila & Toivanen, 2012).   

 

1.1.5 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innebär alla typer av rörelser och muskelaktiviteter som utförs dagligen i form 

av exempelvis hushålls och trädgårdsarbete, promenad, cykling, friluftsliv samt fysisk 

aktivitet i arbetet som ger en ökad energiomsättning (Brorsson, Lundgren & Olsson, 2010). I 

denna uppsats används benämningen fysisk aktivitet för planerad och/eller strukturerad fysisk 

aktivitet i form av motion/fysisk träning på fritiden med syftet att förbättra eller bibehålla 

hälsan.  

 

1.1.6 Arbetsmiljö och arbetsmiljölagen i Sverige 

Arbetsmiljöbegreppet handlar om hur arbetet påverkar människan i fysisk, psykisk och social 

mening och innefattar både den fysiska arbetsmiljön i form av exempelvis ergonomiska 

belastningar och den psykosociala miljön såsom stöd, krav och inflytande (Folkhälsopolitisk 

rapport 2010). Enligt Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) har svenska arbetsgivare ett ansvar 

att förebygga ohälsa och olycksfall hos de anställda samt även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö. Detta innebär att arbetsplatsens ledning har ett ansvar att se till att arbetsmiljön är 

hälsosam (AML 1977:1166).  
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1.1.7 Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen 

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen innebär att arbetsgivare, anställda och samhälle utför 

gemensamma ansträngningar för att förbättra hälsan för människor på arbetsplatsen (WHO, 

Workers’ health: global plan of action, 2007). Hälsopromotiva insatser kan exempelvis vara 

att arbetsgivaren erbjuder sina anställda personalvårdförmåner i form av friskvårdsbidrag som 

är skattefritt och regleras av Skatteverket. Alternativt kan arbetsgivaren arrangera fysiska 

motionsaktiviteter på eller utanför arbetsplatsen vilket ger varje anställd möjlighet att behålla 

eller förbättra sin hälsa (Skatteverket, 2014). Om de anställda dessutom erbjuds att utföra 

motionsaktiviteterna under arbetstid kan fler bli engagerade vilket främjar hälsan bland de 

anställda. I förlängningen kan fysisk aktivitet under arbetstid även leda till en ökad effektivitet 

och kvalitet i arbetet eftersom en hälsosam personalstyrka gynnar organisationen (Taylor, 

King, Shegog, Paxton, Evans-Hudnall, Rempel, Chen & Yancey, 2013). 

 

1.1.8 Undersköterskans arbetsuppgifter inom äldreomsorg 

En undersköterskas arbetsuppgifter inom äldreomsorgen innefattar vård- och omsorgsarbete 

såsom personlig hygien och förflyttningar av äldre samt den närmaste kontakten med 

vårdtagarna. I arbetsuppgifterna ingår även vård av den äldre människan i livets slutskede 

(Beck, Törnquist, Broström & Edberg, 2012). Utöver detta utför undersköterskan en rad 

arbetsuppgifter som delegeras av sjuksköterskan för att stärka vårdkvalitén. Dessa 

arbetsuppgifter kan exempelvis gälla läkemedelshantering, hantering av sonder och 

urinkatetrar, provtagning och såromläggningar (Socialstyrelsen, 2008). 

 

 

1.2 Tidigare studier 

Ett flertal studier visar att arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande hos anställda inom 

hälso- och sjukvården. Stress påverkar inte enbart den enskilde i form av en försämrad 

livskvalitet och minskad trivsel på arbetsplatsen utan i förlängningen även vårdkvaliteten 

(Weinberg, 2000; Marine, Ruotsalainen, Serra & Verbeek, 2006; Tarnow-Mordi, Hau, 

Warden & Shearer, 2000; Sveinsdóttir, Biering & Ramel, 2006).  

 

I Storbritannien framkom att sjuksköterskor upplevde trötthet och utmattning som en 

konsekvens av hög arbetsbelastning och ansvar i en studie med 57 sjuksköterskor (Rössler, 

2012; Michie & Williams, 2003; Marine, Ruotsalainen, Serra & Verbeek, 2006). 

Vårdbiträden upplever stress i arbetet med krävande och svårt sjuka patienter (Jenkins & 
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Elliott, 2004). I Arbetsmiljöverkets årliga arbetsmiljöundersökning 2007 visades att sju av tio 

undersköterskor upplevde arbetet som fysiskt tungt och psykiskt påfrestande 

(Arbetsmiljöverket, 2007). En dansk studie beskriver att oregelbundna arbetstider och möten 

med långvarigt sjuka och döende patienter ligger bakom stressrelaterade sjukdomar bland 

vårdpersonal. Wieclaw, Agerbo, Mortensen och Bonde (2006) konstaterar att personer som 

arbetar med service har högre stressnivåer än andra yrkesgrupper. En alltför tung 

arbetsbelastning och alltför långa arbetspass kan bidra till fysisk utmattning och 

arbetsrelaterad stress (Michie & Williams, 2003).  Faktorer som bristande kommunikation, 

stöd och samarbete kan leda till arbetsrelaterad stress och emotionell utmattning vilket i sin 

tur kan leda till misstag som påverkar patientsäkerheten (Karadzinska-Bislimovska, 

Basarovska, Mijakoski, Minov, Stoleski, Angeleska och Atanasovska, 2014; Smeds Alenius, 

Tishelman, Runesdotter & Lindqvist, 2013). Studier visar dessutom att arbetsrelaterad stress, 

emotionell och fysisk utmattning kan få negativa konsekvenser utanför arbetet eftersom det 

bidrar till en ständig känsla av trötthet som gradvis övergår i distansering av känslor gentemot 

nära och kära (Proost, de Witte, de Witte & Evers, 2004; Halbesleben & Buckley, 2004; 

Pinto, Dawood & Pinto, 2014). Laranjeira (2011) visar i en studie av relationen mellan 

upplevd stress och olika strategier för stresshantering hos sjuksköterskor att 52 % av 

informanterna upplevde stress i arbetet och 18 % upplevde stress på grund av bristande socialt 

stöd. Den mest användbara strategin för stresshantering var ökad kontroll och tillräckligt 

socialt stöd. Fysisk aktivitet efter arbetstid fungerar dock preventivt eftersom fysiskt aktiva är 

mindre benägna att rapportera stress i jämförelse med personer som är stillasittande under 

fritiden (Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, Börjesson & Ahlborg, 2010). Sjuksköterskor 

som är fysisk aktiva minst 30 minuter per dag under fritiden har bättre hälsa och upplever en 

högre grad av välbefinnande än deras fysiskt inaktiva kollegor (Henwood, Tuckett, & Turner, 

2011). 3136 anställda deltog i en svensk studie av Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, 

Börjesson och Ahlborg (2010) som undersökte sambanden mellan fysisk aktivitet under 

fritiden och upplevelsen av stress. I resultatet framkom att deltagare som var regelbundet 

fysiskt aktiva förbättrade deras förmåga att hantera olika påfrestningar i vardagen. De 

reagerade mindre på stress i jämförelse med fysiskt inaktiva personer. Fysisk aktivitet kan 

alltså förebygga ohälsa bland anställda.  

 

1.2.1 Fysisk aktivitet som friskfaktor 

Fysisk aktivitet visar flera positiva effekter för en god hälsa. Förutom fysisk beredskap såsom 

starkare benstomme, stärkt immunförsvar, förbättring av cirkulationssystemets förmåga och 
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funktion, bättre balans, koordination och reaktionsförmåga påverkas även de psykologiska 

och beteendemässiga funktionerna till det bättre genom fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet bidrar 

exempelvis till att självkänslan och självförtroendet stärks och risken att drabbas av 

depression minskar. Fysisk aktivitet främjar även sociala kontakter (Brorsson, Lundgren & 

Olsson, 2010; Lindwall & Johnson, 2010; Folkhälsomyndigheten, 2011). Fysisk aktivitet som 

utförs regelbundet leder alltså till positiva psykologiska, sociala och mentala effekter och har 

sammantaget betydelse både för den enskilda individen och för folkhälsan i stort 

(Folkhälsomyndigheten, 2011). 

 

Forskningen visar att regelbunden fysisk aktivitet leder till förbättrad fysisk och psykisk hälsa 

och fungerar som en skyddsfaktor mot sannolikheten att insjukna i en rad olika sjukdomar 

(Humphreys, Mcleod & Ruseski, 2014). I likhet med internationella riktlinjer är svenska 

myndigheter och Svenska Läkarsällskapet eniga om hälsofrämjande rekommendationer 

riktade mot vuxna: ”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 

30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterliggare 

hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten” 

(Folkhälsomyndigheten, 2010).  

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Robert Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell är en teoretisk förklaringsmodell som är 

lämplig med avseende på uppsatsens syfte. Modellen kan användas som en analysmodell över 

hur människor upplever sin psykosociala miljö. Den är användbar för att exempelvis beskriva 

relationen mellan upplevelsen av stress och arbetstillfredsställelse i arbetet (Rostila & 

Toivanen, 2012, s. 242). Modellen introducerades av Karasek för över trettio år sedan i 

samband med studier av samspelet mellan psykiska och sociala omständigheter i arbetet som 

kan leda till skadlig stress och ohälsa. Teorin utvecklades sedan av andra forskare såsom 

Töres Theorell och Jeffery Johnson och är i dag en av den mest använda för att empiriskt 

analysera psykosociala arbetsmiljöer (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Johnson & 

Hall, 1988; Berggren & Weman, 2010; Berggren & Weman, 2010).  

 

Krav-kontroll- och stödmodellen handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och 

möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människor får i sin miljö. Modellen presenteras 

som en kub (se figur 1.) av Theorell (2003) där relationen mellan krav och kontrollmöjligheter 

rör sig mellan fyra tänkta extremsituationer.  
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(Figur 1. Theorell, 2003)  

 

Om vi tänker oss in i den första situationen – ”den avspända” – relaterat till en arbetssituation 

är kraven låga och beslutsutrymmet högt. Arbetet innebär ingen större ansträngning utan kan 

läggas upp i lagom takt och individen bestämmer i hög grad det mesta runt arbetet själv. I den 

andra situationen – ”den passiva” – är kraven låga och möjligheten till beslutsutrymme litet. 

Arbetet kan fortfarande göras i lagom takt men individen har begränsad möjlighet att fatta 

beslut och påverka arbetssituationen. I den tredje situationen – ”den spända” – är kraven höga 

och möjligheten till beslutsutrymme litet (Theorell, 2003). I den fjärde situationen – ”den 

aktiva” – är kraven höga och möjligheten till beslutsutrymme stort. Enligt Theorell (2003) kan 

en sådan arbetssituation leda till att individen stimuleras och utvecklar kunskaper i hur kraven 

och beslutsutrymmet kan hanteras. Perioder med extra höga krav och som leder till en spänd 

arbetssituation kan manövreras eftersom individen blivit bra på att utöva kontroll. Krav-

kontrollmodellen innefattar även en stöddimension som rör sig mellan ett ”ideal” och en ”iso-

spänd” position där idealsituationen innebär en hög grad av praktiskt och/eller socialt stöd av 

arbetskamrater och chefer och den iso-spända till en låg grad av stöd (Theorell, 2003). Risken 

för sjukdom ökar i den spända extremsituationen. Om individen dessutom får eller upplever 

sig få lite stöd från arbetskamrater och/eller chefer ökar risken för sjukdom kraftigt (Theorell, 

2003).   

 

Enligt Theorell (2003) är dock upplevelsen av stress och krav i arbetet ytterst individuellt 

eftersom olika personer kan uppleva samma arbetssituation och möjligheter att kontrollera 

arbetet olika beroende på genetiska faktorer och tidigare erfarenheter. Theorell (2003) tar upp 
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begreppet coping som används inom psykologin och innebär ”sättet att bemästra problem”. 

Människor anser sig ha varierande möjligheter att göra något åt problem. Enkelt beskrivet kan 

individen anse sig kunna göra något åt problemet själv eller så förlägger individen 

möjligheten utanför sig själv (Therorell, 2003). Ännu en betydelsefull faktor relaterat till 

begreppet coping är människors förmåga att hantera känslor. Personer som har en god 

förmåga att tolka sina känslomässiga reaktioner förstår varför reaktioner uppstår men personer 

utan denna förmåga utsätts ofta för psykofysiologiska spänningar i stressframkallande 

situationer. Personer som inte förstår sina egna reaktioner kan dessutom ha svårt att förstå 

andras vilket kan påverka hela den sociala situationen och skada det sociala stöd som behövs i 

exempelvis arbetet (Therorell, 2003). Att utöva kontroll i olika situationer innebär att kunna 

handskas med olika typer av situationer både i vardagen och i arbetet. Theorell menar att det 

är fundamentalt att inte låta omgivningen ta över en persons liv (Therorell, 2003). Att utöva 

kontroll hänger nära samman med stress eftersom stressreaktioner uppstår när vi riskerar 

förlora kontrollen i en situation och kämpar för att behålla den (Therorell, 2003). 

Grundkomponenterna i begreppet beslutsutrymme relaterat till krav-kontrollmodellen består 

av två aspekter. Den första är påverkansmöjligheter och innefattar möjligheten att påverka 

vad som ska göras och hur det ska göras. Om arbetstagaren har goda påverkansmöjligheter i 

arbetet talar man om en god kontroll över arbetsuppgifterna. Den andra aspekten utgörs av 

kunskapskontroll och handlar om hur arbetstagarens kunskaper tas till vara och ges utrymme 

att utvecklas. Om arbetstagaren har möjligheter till exempelvis kompetensutveckling har de 

större chans att ta kontroll i olika situationer som uppstår i arbetet (Therorell, 2003).  

 

1.3.1 Krav-, kontroll- och stödmodellens relation till arbetsmiljö och fysisk aktivitet  

Choi, Schnall, Yang, Dobson, Landsbergis, Israel, Karasek och Baker (2010) använde sig av 

krav-, kontroll- och stödmodellen som en förklaringsmodell i en studie i USA. Syftet med 

studien var att undersöka vilka krav som ställdes i den psykosociala arbetsmiljön och vilken 

kontroll respondenterna uppfattade i arbetet.  Studiens syfte var också att undersöka relationen 

mellan krav och kontroll och respondenternas utövande av fysisk aktivitet under fritiden. 2019 

respondenter besvarade enkätstudien varav 1001 var män och 1018 var kvinnor. I resultatet 

framkom likheter med liknande studier som utförts tidigare. Studiens resultat visade 

signifikanta samband mellan krav, kontroll och fysisk aktivitet. Det fanns tydliga indikationer 

på att arbetstagare som uppfattade höga krav i arbetet och hög grad av kontroll samtidigt var 

fysiskt aktiva i hög grad. Arbetstagare som uppfattade höga krav i arbetet och låg grad av 
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kontroll var inte fysiskt aktiva i samma omfattning liksom arbetstagare som uppfattade låga 

krav och en låg grad av kontroll. 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva upplevelser och hantering av eventuell stress i arbetet 

hos undersköterskor inom äldreomsorg och att undersöka om fysisk aktivitet på fritiden 

påverkar undersköterskors upplevelser av arbetsrelaterad hälsa.  

 

3. Metod 

Eftersom studiens syfte är att beskriva undersköterskors upplevelser av sin arbetsmiljö 

lämpade sig en kvalitativt inriktad intervjuundersökning. En sådan kan leda till att forskaren 

kommer nära intervjupersonernas beskrivningar av sina upplevelser och till en djupare 

förståelse för deras ”livsvärld”, det vill säga de förutsättningar som intervjupersonerna 

förhåller sig till (Ahrne & Svensson, 2011). En kvalitativ metod som utgår från ett 

konstruktionistiskt perspektiv förutsätter dock att verkligheten är socialt konstruerad av de 

aktörer som interagerar med varandra i ett sammanhang och att denna verklighet står i en 

ständig förändring genom att aktörerna konstruerar och rekonstruerar sin sociala verklighet 

beroende på hur de tolkar den (Bryman, 2011). Metoden är av induktivt slag i förhållandet 

mellan teori och forskningsresultat vilket innebär att teorin skapas utifrån resultatet. Den 

kvalitativa metoden brukar också beskrivas som tolkningsinriktad vilket i denna studie 

innebär att forskaren tolkar och försöker skapa förståelse för intervjupersonernas 

beskrivningar av sin verklighet (Bryman, 2011). Ahrne och Svensson (2011) menar att 

styrkan i kvalitativa intervjuer ligger i att forskaren samlar in något som inte går att samla in 

på annat sätt och därigenom fångar intervjupersonens livsvärld. Forskarens uppgift är att 

försöka fånga kärnan i de subjektiva upplevelserna och beskrivningarna så som de visar sig 

för intervjupersonerna.  

 

3.1 Urval av informanter 

Studien utgår från ett målinriktat urval (Bryman, 2011) eftersom urvalet intervjupersoner 

skulle vara undersköterskor som arbetade på ett äldreboende i Stockholms stad. 

Urvalskriteriet var att intervjupersonerna skulle ha minst ett års erfarenhet av yrket. Först 

kontaktades tjugo slumpmässigt utvalda verksamhetschefer för äldreboenden i Stockholms 

stad via e-post. Syftet med undersökningen beskrevs och jag ställde frågan om de kunde 
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hjälpa mig att etablera kontakt med undersköterskor. Denna urvalsteknik kallas för ett så 

kallat snöbolls- eller kedjeurval (Bryman, 2011) och innebär att forskaren kontaktar personer 

som kan förmedla kontakter med lämpliga intervjupersoner. Hälften av de kontaktade 

verksamhetscheferna svarade att inte kunde hjälpa mig de på grund av tidsbrist. Jag tog då 

kontakt med en verksamhetschef som jag kände till genom mitt tidigare arbete på ett 

äldreboende. Denna verksamhetschef ställde sig positiv till studien och bjöd in mig till ett 

personalmöte för att presentera min undersökning och ställa frågan om någon undersköterska 

kunde tänka sig att delta. Sju undersköterskor av cirka 25 visade intresse under personalmötet. 

Jag tog deras e-postadresser och skickade sedan informationsbrevet till dem via e-post. De 

tackade ja till att delta i undersökningen. Denna urvalsmetod kan beskrivas som ett slags 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) eftersom forskaren väljer intervjupersoner som finns 

tillgängliga.  

 

3.2 Deltagare 

I denna studie intervjuas sju undersköterskor varav fem kvinnor och två män. Som redan 

skrivits ovan var urvalskriteriet att intervjupersonerna skulle ha minst ett års erfarenhet av 

yrket. De presenteras med fingerade namn för att det inte ska vara möjligt att identifiera dem i 

studien. Karin är 32 år och har arbetat som undersköterska i 15 år. Hon har arbetat i tre år 

inom äldreomsorgen. Anna är 40 år och har arbetat som undersköterska i mer än 10 år. Hon 

har arbetat de senaste fem åren inom äldreomsorgen. Lars är 47 år och har arbetat som 

undersköterska i 15 år, varav de senaste tio åren inom äldreomsorgen. Maria är 26 år och har 

arbetat som undersköterska i sex år. Hon har arbetat i två år inom äldreomsorgen. Ulla är 56 

år och har arbetat som undersköterska i 15 år, varav de senaste tio åren inom äldreomsorgen. 

Annika är 35 år och har arbetat som undersköterska i 15 år. Hon har arbetat inom 

äldreomsorgen de senaste tre åren. Anders är 52 år och har arbetat som undersköterska i tolv 

år. Han har arbetat inom äldreomsorgen i ungefär tio år. 

 

3.3 Datainsamling och genomförande 

Den första kontakten med de sju undersköterskorna skedde som sagt under ett personalmöte 

på ett av Stockholms stads äldreboenden. Därefter kontaktades undersköterskorna via e-post. 

Tidpunkten för intervjuerna bokades in efter det att intervjupersonerna tagit del av ett 

informationsbrev om syftet med studien och samtyckt till att delta i undersökningen. Data 

samlades sedan in genom enskilda intervjuer. Intervjuerna inleddes med att informera 

deltagarna om att undersökningen var frivillig och att de när som helst kunde avbryta 
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deltagandet om de så önskade. De fick möjlighet att ställa frågor om undersökningen och även 

fylla i ett dokument om samtycke att delta (se bilaga 4). Datainsamlingen skedde med hjälp av 

en semistrukturerad intervjumetod med stöd från en intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal 

frågeområden som hade formulerats i förväg. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter och 

genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats under arbetstid. Intervjuerna spelades in 

genom ljudupptagning efter intervjupersonernas godkännande. Efter datainsamlingen 

transkriberades materialet. 

 

3.4 Dataanalys 

Den transkriberade texten lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsuppfattning. 

Nästa steg var att mer noggrant granska materialet för att kunna identifiera 

undersköterskornas beskrivningar av sina upplevelser kopplat till syftet med studien. 

Datamaterialet utkristalliserade sig i tre övergripande kategorier. Dessa var alltför generella 

vilket motiverade ett urval underkategorier som mer specifikt pekade ut vilka begrepp som 

var centrala i informanternas svar relaterat till studiens syfte (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

kallar den här typen av analys för en innehållsanalys. Framträdande och betydelsebärande 

yttranden kondenserades också till mindre enheter för att bli mer lätthanterliga samtidigt som 

det centrala i innehållet bevarades. Kvale och Brinkmann (2009) kallar denna analysprocedur 

för meningskoncentrering. Kategorierna, underkategorierna och exempel på kondenserade 

meningsenheter presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempell på tolkningsprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Jag försöker att inte 

bli upphetsad, asså 

försöker lugna ner 

mig. Om boendena 

ser mig stressad blir 

de också stressade 

och oroliga och då 

kan de larma nästan 

hela dagen, de kan ju 

läsa av andras 

känslor därför 

försöker jag att inte 

visa dom att jag är 

stressad och det har 

hjälpt mig, tror jag… 

 

Trött, bara trött, jag 

är så trött, orkar 

 

 

 

 

Jag försöker att inte 

stressa även om jag 

känner mig stressad 

och trött. 

 

 

Upplevelser av 

stress och trötthet 

 

 

Arbetsmiljö    
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ingenting. Jag orkar 

inte prata när jag 

kommer hem och jag 

orkar inte träna, fast 

jag har ett gym-kort 

på SATS. 

 

Ja, det finns folk som 

inte vill hjälpa till 

och samarbeta. De 

säger att de har 

mycket att göra fast 

de inte har det. Sånna 

finns det väldigt 

många av… och det 

gör också att jag 

väljer jobba själv för 

att jag orka inte hålla 

på att tjafsa. 

 

 

 

Jag arbetar hellre 

ensam än att arbeta 

med någon som inte 

vill samarbeta. 

 

Samarbete  

 

 

Arbetsklimat  

Jag mår mycket 

bättre, mycket bättre, 

pigg framför allt. Jag 

slappnar av både i 

kroppen och mentalt, 

allt det negativa 

försvinner. Det känns 

kanon bra efteråt. 

Även när jag kommer 

till jobbet efter jag 

har tränat man känner 

sig pigg och lätt, så 

känner jag i alla fall. 

 

 

 

Jag mår mycket 

bättre både fysiskt 

och psykiskt efter 

fysisk aktivitet. Jag 

känner mig också 

piggare på jobbet. 

 

Fysisk aktivitet 

på fritiden 

 

 

 

Fysisk aktivitet  

 

3.5  Forskningsetiska överväganden 

Inför en intervjuundersökning bör intervjuaren ställa sig en rad etiska frågor om hur denne bör 

förhålla sig till intervjupersonen. I en studie som inkluderar människor är det viktigt att 

skydda deras integritet. I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) informerades informanterna i 

linje med ett antal forskningsetiska principer. Den första principen handlar om 

informationskravet som innebär att informanterna informeras om studiens syfte. De 

informerades till exempel om att intervjuerna kunde komma att spelas in. Den andra principen 

gäller samtyckeskravet som innebär att intervjupersonerna fick möjlighet att ge sitt 

godkännande eller samtycke till att delta i studien. Deltagarna informerades också om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan förklaring (Vetenskapsrådet 

2011). Den tredje principen gäller konfidentialitetskravet som innebär att intervjupersonerna 

garanterades anonymitet. I studien skulle det inte vara möjligt att identifiera vilka 

intervjupersonerna var eller möjligt att identifiera deras arbetsplats. Den sista principen gäller 

det så kallade nyttjandekravet som handlar om hanteringen av det material som framkommer 
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vid undersökningen. Informanterna informerades om att förvaringen av det inspelade 

materialet, anteckningar och all information om informanterna inte skulle vara tillgängligt för 

någon utomstående och enbart användas för forskningsändamål samt kasseras när studien är 

färdig. 

 

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras i tre övergripande kategorier med tillhörande underkategorier som 

beskriver hur undersköterskor upplever och hanterar eventuell stress i arbetet och om fysiska 

aktiviteter på fritiden påverkar deras upplevelser av hälsa.  

 

4.1 Arbetsmiljö 

Nedan presenteras tre underkategorier som redogör för undersköterskornas upplevelser av 

stress, vad de anger för orsak bakom upplevd stress och hur de hanterar stress.  

 

4.1.1 Tidsbrist 

När intervjupersonerna berättar om en vanlig arbetsdag framkommer att arbetsuppgifterna är 

spridda och består i att hjälpa de olika brukarna med allt från matlagning, inköp, intag av 

mediciner, städning, promenader, hygien, påklädning och avklädning. I samtliga intervjuer 

framkommer att informanterna upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Några 

intervjupersoner tar upp att det i arbetsuppgifterna även ingår en social dimension i mötet med 

brukarna. En informant beskriver att arbetet går ut på att vara både vårdare och psykolog. Det 

handlar alltså inte enbart om att hjälpa brukarna med praktiska göromål utan även om att se 

dem och prata med dem. Men tidsbristen gör att det sociala får stryka på foten: 

”Man önskar att man hade mera tid för att sitta med gamla och prata lite mera 

med dem, inte bara byta blöja och gå” (Karin) 

 

Fem intervjupersoner beskriver att de inte hinner med sitt arbete beroende på att vissa kräver 

mer för att de antingen är extra krävande eller väldigt sjuka. När många larmar blir det extra 

svårt att hinna med arbetet liksom när något oförutsett sker. Det kan handla om att någon 

kräks eller ramlar eller om någon i personalen är borta. Detta leder ofta till en förändring i 

schemat och konsekvensen blir att undersköterskorna har svårt att hinna med sitt arbete. Flera 

informanter talar om att det inte finns något tidsutrymme för oförutsedda händelser: 

”Om det händer något och jag behöver göra något extra då hinner jag inte. Till 

exempel om någon har kräkts och jag måste städa efter och göra extra tillsyn” 

(Annika) 



 

 

14 
 

 

”Om det fattas personalen då hinner jag inte med mitt arbete, då måste jag ju 

hjälpa fler” (Anders) 

 

Annika och Anders upplever dock att de hinner med sitt arbete om inget oförutsett händer. Så 

länge medarbetarna är på plats fungerar allt men inte om någon är borta:  

”När personalen fattas då går allting åt helvete, då hinner man inte med 

nånting” (Anders) 

 

4.1.2 Upplevelser av stress och trötthet 

Under intervjuerna framkommer upplevelser av stress i arbetet. Arbetsuppgifterna och 

arbetsmiljön gör att undersköterskorna inte hinner med det arbete som de förutsatt sig trots att 

de skyndar sig. Av sju informanter pekar sex på upplevd stress. Maria beskriver: 

”Man springer hit och dit, hinner jag inte då blir jag stressad och brukarna blir 

arga och då får man utskällning och jag förstår dem… […] jag blir stressad och 

det känns som att allt är mitt fel…” (Maria) 

 

Intervjupersonerna beskriver flera orsaker bakom stress i arbetet. Om någon är sjuk i 

personalen måste planeringen ändras vilket gör det stressigare än vanligt. Flera brukare är 

krävande berättar en informant vilket också skapar stress:  

”Ofta vill tre, fyra personer ha hjälp samtidigt, då börjar de larma […]de blir 

arga när de måste vänta och jag känner mig stressad på grund av detta” (Ulla) 

 

Det kan också handla om att timanställda inte kan rutinerna lika bra som de med fasta tjänster. 

En informant tror att den främsta orsaken bakom stress är att hon ofta tänker på att hon inte 

kommer att hinna allt som ska göras.  

 

På frågan om hur informanterna hanterar stress berättar ett par av informanterna att varje 

arbetsdag inleds med ett möte med den personal som arbetat passet innan och den personal 

som ska ta över. De planerar vad som ska göras i de olika boendena och styr upp vilka som 

gör vad. Några informanter nämner att planeringen är viktig eftersom den kan motverka 

alltför mycket stress. Maria hanterar sin stress genom att försöka vara lugn:   

”Jag försöker att inte bli upphetsad, alltså försöker lugna ner mig. Om 

brukarna ser mig stressad blir de också stressade. Då kan de larma nästan hela 

dagen” (Maria) 

 

Anna menar att hon hanterar stressen genom att lämna alla tankar på sådant som hör till 

arbetet när hon går hem för dagen. Men Ulla tar ofta med sig tankarna på arbetet hem när 

arbetsdagen är slut:  
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”Jag kommer hem och tänker på arbete, kanske man har glömt något eller 

kanske jag har gjort fel någonstans, till exempel glömt att ge någon medicin…” 

(Ulla) 

 

Ulla och Annika berättar att de lämnar över de arbetsuppgifter som kan vänta om de inte 

hunnit utföra dem för att motverka stress. Två informanter upplever inte stress men de 

beskriver att de har svårt att hinna med sitt arbete.  

”Man tittar på klockan och tiden och man är inte klar alls” (Annika) 

 

Lars upplever inte stress men beskriver att han har svårt att hinna med sitt arbete. 

 

Under intervjuerna ställdes frågor om hur det känns i kroppen efter ett arbetspass och hur de 

påverkas psykiskt och fysiskt av stress. Flera av intervjupersonerna berättar att de är mycket 

trötta efter en arbetsdag på grund av stressen. Upplevelsen av att inte hinna med gör flera 

informanter fullkomligen utpumpade.  

”Jag börjar bli trött på riktigt […] jag har ingen lust att jobba med det här 

längre…[…] jag är för ung för att vara så trött och så sliten i kroppen” (Karin) 

 

Tre av dem menar att det gick ut över deras familjer eftersom de inte orkar vara sociala efter 

en arbetsdag:  

”Hmm… jag är helt slut, man vill inte ens komma tillbaka dan efter. […] Det är 

tungt när jag kommer hem, jag orkar inte hitta på något med familjen eller 

vänner. Jag känner mig för sliten…” (Maria) 

 

Vissa dagar upplever flera undersköterskor att de är mer trötta än andra, särskilt dagar då de 

varit underbemannade eller då samarbetet med kollegor fungerat otillfredsställande. Karin 

berättar att hon ofta känner sig besviken och förbannad på vägen hem och att det gör henne 

extremt trött:  

”Jag är bara så trött, orkar ingenting. Jag orkar inte prata när jag kommer hem 

och jag orkar inte träna, fast jag har ett gym-kort på SATS. Alltså jag orkar 

ingenting, jag är såå trött” (Karin) 

 

På frågan om hur de hanterar trötthet svarar Anders att han bara vill sitta själv hemma i soffan 

tyst för sig själv. Annika beskriver att: 

”När jag kommer hem känner jag mig helt slut, speciellt när jag sätter mig. Men 

även när jag tar semester då får jag jätteont i min rygg, här nere (pekar på 

korsryggen). Det gör ont i mina ben också, mycket ont” (Annika) 

 

4.2 Arbetsklimat 

Nedan presenteras två underkategorier som redogör för hur undersköterskorna hanterar stress 

i arbetet relaterat till arbetskollegor och chef.  



 

 

16 
 

 

4.2.1 Samarbete 

Det framgick att samarbetet med arbetskollegor betyder mycket för intervjupersonerna. 

Framförallt för att samarbete och stöd från kollegor kan underlätta i arbetet men även påverka 

arbetsklimatet positivt. Flera informanter menar att stödet från kollegorna och samarbetet dem 

emellan är avgörande för hur en arbetsdag ska fungera. Men under intervjuerna framkom 

spridda redogörelser. Samarbetet var allt från ”jättebra” till ”ganska bra” eller ”helt okej”. Det 

kunde vara bättre uttryckte flera informanter eftersom det hade sådan stor betydelse för 

stressen och chansen att hinna med arbetsuppgifterna. Anders och Karin menar att de blev 

mindre stressade när de arbetar med vissa arbetskollegor som kan rutinerna till skillnad mot 

att arbeta med exempelvis timanställd personal som inte kan rutinerna. Ulla menar dock att 

bristen på samarbete kan bero på att personalen är mångkulturell och att det uppstår 

missförstånd. De som ibland har mindre att göra kanske visst vill hjälpa till men att det inte 

blir så på grund av språkförbristningar. Ett par informanter uttrycker sig kritisk gentemot hur 

samarbetet fungerar. 

”På möten pratar alla om vikten av bra samarbete men det funkar inte i 

verkligheten” (Anna) 

 

Karin menar att hon hellre väljer att arbeta ensam trots att arbetspasset kräver 

dubbelbemanning eftersom det är värre att arbeta med någon som inte vill samarbeta:  

”Vi är här för att jobba så jag undrar varför vissa inte vill hjälpa varandra  

[…] Man kan be om hjälp några gånger men när man inte får hjälp då blir man 

ledsen” (Karin) 

 

Samma respondent upplever dock att vissa i personalen inte vill hjälpa till för att de har för 

mycket att göra. Hon upplever också att det finns grupperingar vilket syns under fikaraster 

och luncher: 

”Då är det lite gruppvis sådär…de som kommer från det landet sitter där och 

andra här och lite så…” (Karin) 

 

4.2.2 Chefens stöd 

Informanterna berättar att de har bytt chefer många gånger. Flera informanter har aldrig talat 

med chefen utan ser henne enbart en kort stund på möten. I intervjuerna framkommer att 

informanterna upplever lite stöd från chefen.  

”Men hon kunde väl ändå säga att vi har gjort ett bra jobb…” (Maria) 

 



 

 

17 
 

Flera informanter uttrycker att chefen är osynlig och upptagen. Lars beskriver att de har ett 

hemskt schema och trots att de bett om förändringar händer inget. Karin menar: 

”Vi har bett om så många saker som vi behöver hjälp med eftersom det fattas 

personal, men då säger hon nej. Det känns som att man jobbar ihjäl sig” 

(Karin) 

 

4.3 Fysiska aktiviteter 

Nedan presenteras två underkategorier. I den första beskrivs fysisk aktivitet som exempelvis 

regelbunden träning i någon form påverkar undersköterskors upplevelse av hälsa. I den andra 

underkategorin beskrivs undersköterskor som inte utför regelbundna aktiviteter i form av 

träning och deras upplevelser av hälsa.  

 

4.3.1 Fysisk aktivitet utanför arbetstid 

På frågan om hur undersköterskornas fysiska aktiviteter ser ut på fritiden beskriver fyra 

informanter att de tränar regelbundet. I intervjuerna framkommer att träningen leder till 

välbefinnande. Anna berättar att hon tränar 3-4 gånger/vecka för hälsans skull och att hon mår 

bättre både utanför och i jobbet på grund av träningen.  

”Jag mår mycket bättre av träning […] Jag slappnar av både i kroppen och 

mentalt, allt det negativa försvinner. Det känns kanonbra efteråt. Även när jag 

kommer till jobbet efter jag har tränat känner jag mig pigg och lätt, så känner 

jag i alla fall” (Anna) 

 

Maria beskriver liknande upplevelser. Hon känner sig piggare efter träning och orkar mer. 

Informanten tränar regelbundet och tvingar sig till träningen trots att hon egentligen inte har 

någon ork. Dessutom beskriver hon att hon tidigare hade sömnproblem, särskilt de nätter 

mellan arbetspass som slutar klockan 21.00 och börjar klockan 7.00.  Maria menar att 

träningen hjälper henne att sova, känna sig utvilad och bli lugn och att hantera stress. 

 

Ulla simmar två gånger i veckan och tränar hemma på en träningsmaskin som hon beskriver 

att hon blivit beroende av. Träningen hjälper henne att slappna av efter en arbetsdag. 

Informanten beskriver att kroppen känns starkare och lättare efter träning. Hon berättar att 

effekterna av träningen har lett till att hon tränar en stund varje kväll och det känns mycket 

lättare att gå till jobbet sedan hon började med träningsmaskinen.  

 

Karin har ett SATS-kort och tränar ungefär en gång i veckan under någon av dagarna hon är 

ledig flera dagar i streck. Hon berättar att hon har problem med ryggen och att det har blivit 

värre av jobbet. Efter träning upplever hon dock att det känns skönt i hela kroppen. Om hon 



 

 

18 
 

jobbar dagen efter känner hon sig gladare på jobbet. Informanten vet med sig att hon borde 

träna mer på grund av ryggen och för att hon klarar jobbet bättre men uttrycker:  

”Jag kommer inte iväg… jag har ingen ork för att gå till gymet” (Karin) 

 

4.3.2 Fysisk inaktivitet utanför arbetstid 

Tre av informanterna tränar inte eller åtminstone inte regelbundet. Anders beskriver att han är 

alldeles för trött för att orka träna. När han kommer hem efter en arbetsdag vill han bara vila. 

Han menar att heltidsjobbet på äldreboendet tar alldeles för mycket energi av honom. 

Informanten berättar att han känner sig mer trött nu både i och utanför jobbet än då han 

tränade regelbundet för längesedan. 

 

Annika berättar att hon aldrig varit intresserad av träning. Dessutom har hon haft fullt upp 

under alla år med barn, matlagning och städning när hon kommit hem från jobbet. Hon 

berättar dessutom att hennes arbete ligger ungefär en timme från hemmet och att det skulle ha 

varit en omöjlighet att få tid över till träning. Men nu när barnen är tonåringar har hon 

funderat på att börja träna regelbundet eftersom hon har ont i kroppen och känner sig spänd. 

Informanten berättar att hon till och med köpt ett gymkort men inte kommit sig för att gå till 

gymlokalen ännu.  

 

Lars berättar att han inte tränar regelbundet sedan några år tillbaka men att han tränade 

mycket innan han fick småbarn, både innan och efter arbetstid. Men nu har han inte tid för 

träning eftersom familjen tar all tid.  Däremot cyklar han till och från jobbet. Han önskar att 

han kunde träna regelbundet eftersom han vet att det skulle få honom att må bättre. Han 

beskriver att han har svårt att koppla av efter en arbetsdag. 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva om undersköterskor upplever stress i arbetet på ett 

äldreboende och hur de i så fall hanterar stressen. Ännu ett syfte var att undersöka hur fysisk 

aktivitet påverkar undersköterskornas upplevelse av hälsa. Resultatdiskussionen utgår från de 

tre övergripande kategorierna Arbetsmiljö, Arbetsklimat och Fysisk aktivitet som framkom i 

analysen av datamaterialet och redovisades i resultatavsnittet. 
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5.1.1 Arbetsmiljö 

I intervjuerna framkom att undersköterskornas arbetsuppgifter varierade mellan allt från 

praktiska göromål till att vara en som vårdar och lyssnar. Arbetsmiljön och arbetsuppgifterna 

beskrivs som krävande. Framförallt hinner undersköterskorna inte med sitt arbete under den 

tid de har till sitt förfogande. Samtliga undersköterskor talade om att de i olika grad upplever 

stress, vilket sammanfaller med den tidigare forskningen som visar att arbetsrelaterad stress är 

vanligt förekommande bland anställda inom vården (Weinberg, 2000; Marine, Ruotsalainen, 

Serra & Verbeek, 2006; Tarnow-Mordi et al., 2000; Sveinsdóttir, Biering & Ramel, 2006).  

Dessutom menar Wieclaw, Agerbo, Mortensen och Bonde (2006) att personer som arbetar 

med service har högre stressnivåer än andra yrkesgrupper.  

 

Undersköterskorna angav tidsbrist som en av orsakerna bakom den upplevda stressen. Flera 

beskrev att de ofta var helt utmattade efter en arbetsdag, särskilt efter underbemannade dagar. 

Att arbeta med människor som är i behov av stöd och vård innebär att oväntade saker inträffar 

men flera undersköterskor menar att tiden inte räcker för sådant som faller utanför 

planeringen då deras tidsscheman är fullspäckade. Tankarna på att hinna med alla boendens 

behov tog en stor del av undersköterskornas energi, inte enbart arbetsuppgifterna i sig. Under 

intervjuerna framkom oro över att göra misstag och att glömma något viktigt som till exempel 

att ge medicin. Det var inte ovanligt att undersköterskorna fick hantera brukares ilska över att 

de inte kommit på uttalad tid. Flertalet talade om trötthet och att det påverkade deras liv 

utanför arbetet. Vissa känner sig så utmattade efter en arbetsdag att de varken orkar göra 

någonting eller vara sociala med familj och vänner. Livet utanför arbetstid handlar om att 

ladda batterierna för att orka med ännu ett arbetspass. Undersköterskornas beskrivningar kan 

kopplas till studier av Karadzinska-Bislimovska, Basarovska, Mijakoski, Minov, Stoleski, 

Angeleska & Atanasovska, (2014); Smeds Alenius, Tishelman, Runesdotter & Lindqvist 

(2013) som konstaterar att emotionell och fysisk utmattning kan leda till distansering av 

känslor vilket i sin tur påverkar relationerna till vänner och närstående negativt.  

 

En slutsats som kan dras av är att undersköterskornas arbetsmiljö kännetecknas av en för hög 

arbetsbelastning vilket bekräftas av flera studier som beskriver liknande upplevelser och 

symtom hos vårdpersonal. Flertal studier visar exempelvis att sjuksköterskor upplever trötthet 

och utmattning som en konsekvens av för hög arbetsbelastning (Rössler, 2012; Michie & 

Williams, 2003; Cooper 2001; Schaufeli 2003; Marine, Ruotsalainen, Serra & Verbeek, 2006) 

och en annan studie visar att en allt för tung arbetsbelastning kan bidra till fysisk utmattning 
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och arbetsrelaterad stress (Michie & Williams, 2003).  

 

Karaseks krav-kontroll- och stödmodell används för att beskriva hur människor upplever sin 

psykosociala miljö genom en analys av förhållandet mellan yttre psykiska krav och 

beslutsutrymme (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Johnson & Hall, 1988; Berggren 

& Weman, 2010). För höga krav i arbetet i relation till för lite beslutsutrymme skapar en 

”spänd” arbetssituation vilket ökar risken för att arbetstagaren ska drabbas av ohälsa om den 

pågår för länge (Theorell, 2003). Enligt uppsatsförfattaren riskerar undersköterskorna i denna 

studie att drabbas av arbetsrelaterad stress eftersom arbetsmiljön utmärks av bristande balans 

mellan yttre krav och möjligheten att påverka arbetssituationen till det bättre.  Om kraven är 

för höga i relation till möjligheten att fatta beslut kan arbetssituationen bli ohållbar.  

 

På frågan om vad som kunde motverka stress svarade informanterna att planeringen av 

arbetsdagen och vissheten om att kollegorna var införstådda med rutinerna kunde motverka 

stress. Några beskrev att de biter ihop och löser situationerna. Andra använder sig av mentala 

strategier och intalar sig att kämpa vidare och hålla sig lugna. Någon lämnade över arbete till 

personal på nästa arbetspass och flera nämnde att de lämnade alla tankar på arbetet när de 

gick hem.  Theorell (2003) hänvisar till psykologin som använder begreppet ”coping” för att 

förklara hur individer bemästrar svårigheter i olika situationer. Människor anser sig i olika 

grad kunna lösa problem beroende på genetiska faktorer och erfarenheter. Vissa har lättare att 

ta itu med svårigheter än andra, som i högre grad förlägger möjligheten att övervinna problem 

utanför sig själva (Theorell, 2003). Begreppen coping, stress och kontroll är intimt 

sammankopplade enligt Theorell (2003) eftersom människor som riskerar att förlora 

kontrollen utsätts för stressreaktioner när de kämpar för att behålla den. Människor har också 

olika förmåga att hantera, tolka och förstå känslomässiga reaktioner. Individer med god 

förmåga förstår varför reaktioner uppstår. Människor utan förmåga utsätts oftare för 

psykofysiologiska spänningar i stressiga situationer. Vissa kan dessutom ha svårt att förstå 

andra människor vilket kan skada sociala relationer och därmed det stöd som behövs i arbetet 

för att det ska fungera (Theorell, 2003). Enligt min mening framgår det i studien att 

undersköterskorna förstår sina reaktioner på stress eftersom de kopplar upplevelserna till 

tidsbrist. Däremot synliggör studien att de upplever att de inte kan göra något åt 

arbetssituationen vilket antagligen är orsaken bakom upplevd stress.   
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5.1.2 Arbetsklimat 

Informanterna beskrev att de trivs med arbetskollegorna och att arbetsklimatet är positivt. 

Men efterhand framkom varierade berättelser om hur samarbetet fungerar och huruvida 

undersköterskorna upplever stöd från kollegor och chef. Samtliga informanter var dock 

samstämmiga om att samarbetet mellan kollegor var avgörande för hur en arbetsdag skulle 

fortlöpa. Om alla hjälps åt upplevs inte samma kamp mot klockan vilket motverkar stress. En 

av informanterna tog upp vikten av att medarbetare ser varandra och visar uppskattning 

gentemot varandras insatser men många bryr sig inte om sina medarbetare, menade hon. Detta 

kan kopplas till en studie som visar att bristande kommunikation, stöd och samarbete kan leda 

både till stress och emotionell utmattning (Karadzinska-Bislimovska, Basarovska, Mijakoski, 

Minov, Stoleski, Angeleska och Atanasovska, 2014; Smeds Alenius, Tishelman, Runesdotter 

& Lindqvist, 2013). Ett par informanter arbetar hellre ensam än med någon som inte kan 

rutinerna eller inte visar samarbetsvilja eftersom det är mer ansträngande psykiskt än att ta 

arbetspasset själv. Det framkom också att undersköterskorna upplever grupperingar bland 

kollegor och att det påverkar relationerna. Under raster möts man gruppvis och arbetskollegor 

söker upp varandra utifrån språkbakgrund.  

 

Samtliga informanter var överens om att chefen inte ger tillräckligt med stöd för att förbättra 

arbetsrutiner och scheman. De beskrev chefen som osynlig och upptagen. En informant 

betonade att det skulle betyda mycket om chefen uppmärksammade deras arbete och visade 

uppskattning för bra utfört arbete och en annan informant menade att chefens stöd kunde ge 

mer energi och styrka att vilja göra sitt bästa. Närvaron och frånvaron av socialt stöd i arbetet 

synliggörs i en studie av Beck, Törnquist, Broström & Edberg (2012) som visar att 

vårdpersonal som upplever uppskattning från medarbetare upplever mindre stress i arbetet än 

de som saknar uppskattning. Det är inte svårt att dra slutsatsen att uteblivet stöd från kollegor 

och chef påverkar upplevelsen av det psykosociala arbetsklimatet negativt. I en studie av 

Laranjeira (2011) visas exempelvis att bristande socialt stöd på arbetsplatsen kan resultera i 

stress. Som redan skrivet ovan framgår det att kraven är höga och att tiden ofta inte räcker till. 

Undersköterskorna uttrycker frustration och missnöje med samarbetet som kunde vara bättre 

och de beskriver en frånvarande chef som inte bidrar till förändringar av arbetssituationen. 

Beslutsutrymmet framstår därför som magert.  

 

Sammantaget ser den psykosociala arbetssituationen mörk ut för undersköterskorna, särskilt 

med tanke på att samarbetet brister och med tanke på den frånvarande chefen. En närvarande 
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och stödjande chef skulle kunna motverka undersköterskornas upplevelse av stress genom att 

vara delaktig och uppmärksam på deras behov. Stödjande kollegor skulle kunna motverka 

undersköterskornas frustration över att dagligen konfronteras med tidspressen. Att varje dag 

uppleva otillräcklighet kan leda till ohälsosam stress. Långvarig stress kan leda till att det blir 

svårt att återhämta sig eftersom nivåerna av stresshormoner i blodet inte får någon chans att 

återgå till det normala med risk för allvarliga sjukdomar som följd. Att känna en ständig 

trötthet är ett symtom på negativ stress (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007; Rostila & 

Toivanen, 2012). Som redan konstaterats kan undersköterskornas arbetssituation förläggas i 

det så kallade ”spända” fältet i krav-kontroll- och stödmodellen. Modellen innefattar även en 

stöddimension som beskrivit ovan. Om det sociala och/eller det praktiska stödet från kollegor 

och chef brister förläggs arbetssituationen dessutom i det så kallade ”iso-spända” fältet vilket 

kan beskrivas som den mest ofördelaktiga arbetssituationen då riskerna för att drabbas av 

sjukdom ökar kraftigt (Theorell, 2003). Theorell (2003) menar dock att upplevelsen av krav 

och stress är individuellt, olika personer upplever samma arbetssituation olika beroende på 

deras förmåga till coping. Undersköterskorna hanterar stressen genom att planera sitt arbete, 

finna lösningar på oväntade situationer, intala sig själva att kämpa vidare och försöka vara 

lugna, inte ta med sig tankarna på jobbet hem och lämna över sådant de inte hunnit under sin 

arbetstid till annan personal. Trots det beskriver flertalet undersköterskor att de upplever 

trötthet och utmattning när arbetspasset är slut. De försöker således hantera stressen men till 

synes utan goda resultat. Frågan som uppstår är varför de inte ställer chefen mot väggen och 

beskriver sina upplevelser eftersom de kan relatera upplevelserna till tidsbrist. Anledningen 

kan vara att tröttheten påverkat dem så pass att de inte orkar kämpa sig till handlingsutrymme. 

En tolkning som därför ligger nära till hands är att beskriva den upplevda stressen som 

ohälsosam eftersom det förefaller som om undersköterskorna inte upplever att de kan göra 

något åt arbetssituationen. Kraven på arbetstagaren är alltså större än handlingsutrymmet, det 

vill säga kontrollen över arbetet och en sådan arbetssituation kan leda till att arbetet upplevs 

som tungt och glädjelöst (Rostila & Toivanen, 2012). 

 

5.2.3 Fysiska aktiviteter 

Med tanke på att tidigare studier visat att fysisk aktivitet kan fungera som en skyddsfaktor för 

arbetsrelaterad stress ville uppsatsförfattaren undersöka om fysisk aktivitet kan påverka 

undersköterskors upplevelse av hälsa.  

 

Fyra informanter uppgav att de motionerar regelbundet efter arbetstid trots att de saknar ork. 
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De beskrev att den träningen hjälpte dem att slappna av både fysiskt och mentalt. En av 

undersköterskorna beskrev att hon blir av med allt negativt. Min tolkning av detta påstående 

är att undersköterskan syftar på negativ stress. Efter träningen upplevde informanterna att den 

enorma tröttheten försvann, de kände sig gladare och allt kändes mycket lättare efteråt. Flera 

respondenter menade att träningen inverkade positivt på arbetet eftersom de kände sig 

piggare. En respondent menade att sömnen blivit bättre och att känslan av oro minskat sedan 

hon börjat träna regelbundet, vilket hjälpte henne att klara av stressen på arbetet bättre. Detta 

stämmer överens med en studie av Henwood, Tuckett och Turner (2011) som visar att fysisk 

aktivitet på fritiden fungerar som en skyddsfaktor mot negativ stress.  

 

De fyra respondenter som uppgav att de var regelbundet fysiskt aktiva under fritiden beskrev 

att de tränar för att uppleva välbefinnande och för hälsans skull. De vill hålla sig i trim och 

mår bättre både i och utanför arbetet. En av informanterna menade att hon var tvungen att 

träna på grund av ryggproblem för att klara av arbetet. En annan menade att träningen är ett 

sätt att hantera stress. En av informanterna uppger att träningen har gett synliga resultat. 

Kroppen känns starkare och fastare vilket sporrat henne att fortsätta träna ännu mer. Samma 

informant upplevde bristande stöd från kollegor och beskrev att hon hellre arbetade ensam i 

situationer som egentligen krävde två eftersom hon klarade arbetet bättre ensam än att arbeta 

med någon som var svår att samarbeta med. Detta skulle kunna kopplas till en studie av 

Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, Börjesson och Ahlborg (2010) som visar att 

vårdpersonal som utför regelbunden fysisk aktivitet reagerar mindre på stress.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva undersköterskors upplevelser av eventuell stress i 

arbetet på ett äldreboende mot bakgrund av arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande 

bland anställda inom hälso- och sjukvården enligt tidigare studier (Weinberg, 2000; Marine, 

Ruotsalainen, Serra & Verbeek, 2006; Tarnow-Mordi et al., 2000; Sveinsdóttir, Biering & 

Ramel, 2006). Anknytningen till tidigare studier underlättar möjligheten att dra generella 

slutsatser i denna studie. En betydelsefull begränsning är emellertid att studien enbart gäller 

de sju undersköterskor som deltog i undersökningen. En kvalitativ intervjumetod valdes med 

tanke på att en sådan kan fånga intervjupersonernas upplevelser. Nackdelen med en kvalitativ 

metod är dock att antalet informanter är begränsat i jämförelse med en kvantitativ metod. Det 

begränsade urvalet sätter alltså gränser för möjligheten att dra generella slutsatser om 

undersköterskors upplevelser och arbetsvillkor i stort. I denna studie valdes intervjupersoner 
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som arbetar på samma äldreboende, har samma chef och känner till varandra vilket ytterligare 

inskränker möjligheten att dra generella slutsatser om resultatet eftersom den utvalda gruppen 

undersköterskor inte kan beskrivas som representativa för yrkesgruppen i det stora hela 

(Bryman, 2011).  

 

Under intervjuerna framkom vissa svårigheter med frågorna om vilka krav arbetet ställer på 

undersköterskorna och om de upplever att de hade kontroll i arbetet i relation till kraven. 

Detta återspeglades under dataanalysen av intervjusvaren. Under intervjuerna borde jag som 

intervjuare särskilt ha tydliggjort vad jag avsåg med begreppen krav och kontroll bättre med 

tanke på att studien anknyter till Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell där begreppen 

används relaterade till varandra (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Johnson & Hall, 

1988; Berggren & Westman, 2010). Svårigheterna i intervjusituationerna kan dels ha berott på 

att mitt eget förstaspråk inte är svenska och på att sex av de sju informanterna har ett annat 

modersmål än svenska. Trots att jag redan under den andra intervjun noterade 

komplikationerna med begreppen krav och kontroll, insåg jag först under arbetet med 

dataanalysen att jag borde ha tydliggjort begreppen när jag noterade att informanterna inte 

fullt ut förstod frågorna. En mer van intervjuare hade kunnat rätta till det tidigare i 

arbetsprocessen. Intervjupersonernas svar blev ändå användbara eftersom det framkom att de 

upplevde att kraven var högt ställda i arbetet i relation till arbetsuppgifter och tid. De uttryckte 

brister i samarbete mellan kollegor och beskrev en frånvarande chef. En rimlig tolkning är 

därför att undersköterkorna inte kan påverka sin arbetssituation nämnvärt med tanke på 

otillräckligt stöd från kollegor och chef som brister i sitt ansvar över den psykosociala 

arbetsmiljön. Beslutsutrymmet eller kontrollen kan av den anledningen tolkas som låg. 

 

5.2.1 Trovärdighet 

Genom att uppsatsförfattaren har erbjudit informanterna att ta del av studiens resultat samt 

tydligt redogjort för studiens genomförande anser författaren att den är tillförlitlig. Studien 

kan även anses vara pålitlig då läsaren har möjlighet att följa alla faser i forskningsprocessen 

fram till studiens slutsats. Däremot kan studien inte anses vara nämnvärt generaliserbar 

eftersom intervjupersonerna enbart representerar en arbetsplats. En större studie med fler 

inkluderade arbetsplatser skulle kunna leda till att resultatet blir mer generaliserbart. Detta tar 

även Bryman (2011) upp som en nackdel med kvalitativa studier. Uppsatsförfattaren har även 

ansträngt sig om att inte låta egna värderingar styra arbetet med studien även om denne är 

medveten om att det inte är möjligt att fullt ut lösgöra sig från egna erfarenheter och 
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förförståelse. Uppsatsförfattaren har även följt de forskningsetiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet ställer upp och anser därför att studien är korrekt genomförd. 

 

 

5.3  Slutsats 

Denna studie visar att undersköterskor som upplever stress i arbetet hanterar det genom olika 

strategier som exempelvis att planera sitt arbete, finna lösningar på oväntade situationer, 

intala sig själva att kämpa vidare och försöka vara lugna, inte ta med sig tankarna på jobbet 

hem och lämna över sådant de inte hunnit under sin arbetstid till annan personal. I studien 

framgår att tidsbrist i arbetet beskrivs som en avgörande stressfaktor. Ännu en stressfaktor är 

arbetsklimatet som utmärks av bristande stöd från både kollegor och chef. Detta skapar en 

anspänd arbetssituation med arbetsrelaterad stress som en följd. Analysen visar att 

undersköterskorna upplever att de yttre kraven är för höga i förhållande till kontrollen. 

Studien visar också att det finns samband mellan fysisk aktivitet och upplevelse av 

arbetsrelaterad stress. Fysisk aktivitet kan beskrivas som en friskfaktor eftersom träning 

skapar välbefinnande och påverkar undersköterskornas hälsa på ett positivt sätt både i och 

utanför arbetet. Hur kraftfullt den fysiska aktiviteten påverkar undersköterskornas hälsa 

framgår dock inte av denna studie. Det behövs fler studier för att kartlägga belägg för att 

fysisk aktivitet har en direkt positiv påverkan på människors förmåga att hantera stress. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor 

- Ålder 

- Kön 

- Hur länge har du arbetat som undersköterska? 

 

1. Hur skulle du beskriva en vanlig dag på jobbet?  

 Kan du beskriva vilka krav som ställs i ditt arbete? (exempelvis avseende arbetsmängd, ansvar och tidspress i 

ditt arbete)  

 Upplever du att du har kontroll över ditt arbete? (exempelvis avseende arbetsmängd och tidsplanering) 

 

      2.  Känner du att du hinner med dina arbetsuppgifter/ att du har tid?  
- Om nej 

- Kan du ge mig ett exempel när du inte hade tillräckligt med tid?  

- Vad var det som gjorde att du inte hunnit med dina arbetsuppgifter? 

- Berätta hur du fysiskt och/eller psykiskt påverkas i dessa arbetssituationer. 

- Hur hanterar du dessa situationer?  

- Om ja, varför inte?  

- Vad är det som gör att du hinner med dina arbetsuppgifter? 

 

3. Hur upplever du arbetsklimatet på din arbetsplats? 

 Påverkas du av detta? På vilket sätt? 

- Kan du nämna något i din arbetsmiljö som gör arbetsklimatet positivt?  

 - Finns det något i din arbetsmiljö som påverkar arbetsklimatet negativt?  

- Gör du något själv som bidrar till ett gott arbetsklimat? 

 

4. Hur upplever du att gemenskapen är på arbetsplatsen?  

 Hur skulle du beskriva dina relationer till dina kollegor?  

- Hur tycker du att samarbetet fungerar på avdelningen? 

- Har ni gemensam lunch/ fikapauser?  

 Hittar ni på aktiviteter efter arbetstid?  

 

5. Upplever du att det finns stöd/ uppmuntran från din chef och dina kollegor på ditt jobb? 

 – Kan du ge några exempel?  

- Finns det något du skulle önska att din chef och dina arbetskamrater bidrog med? I så fall vad? Hur får du 

feedback på ditt arbete? Ex, från chefer, arbetskamrater. 

 

6. Kan du berätta hur det känns i kroppen efter ett arbetspass? (fysiskt och psykiskt)  

- Beskriv ditt sätt att förhålla dig till andra människor (arbetskamrater, familjen) i din omgivning efter en 

trivsam/ otrivsam arbetsdag på jobbet?  

 

7. Hur ser din fysiska aktivitet ut på din fritid?  

(fysisk aktiva) 

- Hur ofta är du fysiskt aktiv? 

- Vilken typ av fysisk aktivitet? 

- Kan du berätta varför ser den fysiska aktiviteten ut som den gör? 

- Vilka faktorer upplever du som påverkar att du är fysisk aktiv? 

- Kan du ge ett exempel på hur du påverkas fysiskt och psykiskt av att vara fysiskt aktiv på din fritid.  

– Vilka fördelar ser du med att vara fysisk aktiv? 

(fysisk inaktiva) 

- Vilka faktorer upplever du som påverkar att du är fysisk inaktiv på din fritid?  

– Vilka nackdelar ser du med att vara ej fysisk aktiv? 

 

Fråga respondenten i slutet av intervjun:  

- Vill du tillägga något?  

- Är något tycker du som jag inte frågat om som du anser vara viktigt? 

 

Tack för att du tog dig tid att delta i denna intervju! 
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Bilaga 2. Informationsbrev till ansvarig verksamhetschef 

 

 

Informationsbrev  

Till ansvarig verksamhetschef 

Jag heter Lana Oryeshkina och studerar Folkhälsa, samhälle och projektledning  (180 hp) på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Mitt mål är en kandidatexamen och jag arbetar just nu med min C-

uppsats inom området folkhälsovetenskap. Avsikten är att genomföra en studie om arbetsrelaterad 

stress. 

 

Jag skulle bli enormt tacksam om ni kunde ge mig tillstånd att genomföra en intervjustudie med 

undersköterskor på ert äldreboende och hjälpa mig att få kontakt med undersköterskor som kan tänka 

sig att delta i studien.  

 

Syftet med studien att beskriva upplevelser och hantering av eventuell stress i arbetet ur ett 

undersköterskeperspektiv. 

 

Mitt mål är att intervjua mellan sex till åtta undesköterskor med minst ett års erfarenhet av arbetet. Jag 

strävar efter en så stor variation som möjligt gällande ålder, kön och erfarenheter. Intervjuerna 

kommer att spelas in på band och skrivas ut. Det kommer enbart att vara jag som uppsatsskribent som 

kommer att ha tillgång till materialet i sin helhet. Intervjupersonerna eller arbetsplats kommer inte att 

kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. Jag garanterar därmed både intervjupersoner och deras 

arbetsplats anonymitet.  

 

Jag skulle gärna vilja be om att få besöka er under exempelvis ett personalmöte för att presentera mig 

och mitt arbete närmare. Förhoppningsvis får jag kontakt med undersköterskor som kan tänka sig att 

delta i studien. I så fall vill jag gärna dela ut ett brev med information om studien. Därefter kommer de 

att få en kortfattad information om studiens syfte och genomförande. Jag kommer också att bestämma 

tid och plats för intervjun i samråd med berörda undersköterskor. Vid denna tidpunkt kommer jag 

också att efterfråga ett skriftligt godkännande av ett informerat samtycke för intervjun. Deltagandet är 

givetvis frivilligt och undersköterskorna har rätt att dra sig ur när som helst under studiens gång eller 

under intervjuns genomförande.  

 

Om du har frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mig Lana Oryeshkina eller till 

handledaren  Heidi Carlerby på Mittuniversitetet. 

 

Med vänlig hälsning 
 

Student: Lana Oryeshkina svor1200@student.miun.se 

Tel: 073 93 455 17 

Handledare: Heidi Carlerby  heidi.carlerby@miun.se 

Tel: 060 148 942 

Avdelningen för Folkhälsovetenskap 

Mittuniversitetet 

Campus Sundsvall 

 

mailto:svor1200@student.miun.se
mailto:heidi.carlerby@miun.se
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Bilaga 3. Informationsbrev till informant 

 
Informationsbrev  

Till informant 

 

Jag heter Lana Oryeshkina och studerar Folkhälsa, samhälle och projektledning  på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Denna termin skriver jag en C-uppsats inom området folkhälsovetenskap och ska 

genomföra en studie om arbetsrelaterad stress. 

 

Bakgrund och syfte  

Forskning visar att kraven i arbetslivet har stigit sedan 1980-talet vilket har resulterat i att upplevelser 

av stress och psykisk ansträngning har ökat. Stressigt och psykiskt ansträngande arbete är vanligast 

bland både kvinnor och män som arbetar inom sjukvården. Syftet med studien är att beskriva 

upplevelser och hantering av eventuell stress i arbetet ur ett undersköterskeperspektiv.  

 

Förfrågan om deltagande  

Studien kommer att genomföras med undersköterskor som arbetar i Stockholm på ett äldreboende. Du 

tillfrågas om du vill delta i denna studie eftersom du arbetar som undersköterska i Stockholm på ett 

äldreboende. Jag är intresserad av att lyssna till dina erfarenheter av stress. Jag har kontaktat  din 

verksamhetschef på arbetsplatsen och bett om tillåtelse att genomföra intervjun under din arbetstid. 

 

Hur går studien till?  

Jag kommer att göra en enskild intervju med dig på en plats du själv väljer. Intervjun kan göras under 

arbetstid och beräknas ta mellan 30 – 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band. Materialet 

kommer sedan skrivas ned och analyseras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett 

examensarbete på C-nivå vid Mittuniversitetet. 

 

Finns det några risker med att delta?  

En möjlig risk för dig som väljer att delta i studien kan vara att jag berör områden i din yrkesutövning 

som du upplever som känsliga. Min målsättning är att ditt deltagande i studien inte ska innebära något 

obehag för dig. När resultatet presenteras kommer det inte att gå att urskilja vad just du har sagt under 

intervjun. 

 

Finns det några fördelar med att delta?  

Denna forskning kan bidra till att uppmärksamma stress i undersköterskans yrke, synliggöra 

skyddsfaktorer och belysa vikten av hälsofrämjande insatser i arbetslivet.  

 

Hantering av data och sekretess  

Bandinspelning och utskriften av intervjun förvaras så att ingen obehörig får tillgång till materialet. 

När studien är avslutad förstörs insamlat material.  

 

Hur får jag information om studiens resultat?  

Efter att studiegenomförande har puplicerats kommer min uppsats att finnas i DiVA (en gemensam 

söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser). 

 

Frivillighet  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan avbryta deltagandet när som helst utan att förklara 

varför.  

 
Ansvariga för studien 

Student: Lana Oryeshkina svor1200@student.miun.se, 073 93 455 17 

Handledare: Heidi Carlerby  heidi.carlerby@miun.se, 060 148 942 

Avdelningen för Folkhälsovetenskap 

Mittuniversitetet  

Campus Sundsvall 

mailto:svor1200@student.miun.se
mailto:heidi.carlerby@miun.se
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Bilaga 4. Samtycke till deltagande i studien  

 

 

 

 

Samtycke till deltagande i studien  

 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om studien. Jag har fått möjlighet att 

ställa frågor som jag har fått svar på. Jag samtycker till att delta i studien med syftet att 

beskriva upplevelser och hantering av eventuell stress i arbetet ur ett 

undersköterskeperspektiv. 

 

 

 

 

______________________________  

Ort och datum 

 _______________________________________________________________ 

Namnunderskrift 

 _______________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
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