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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att studera hur undersköterskor som arbetar inom 

hemtjänsten i offentlig sektor upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Undersökningens 

frågeställning formulerades utifrån syftet därmed till ”hur upplever undersköterskor inom 

hemtjänsten i den offentliga sektorn sin psykosociala arbetsmiljö?”. Tidigare studier har visat 

att denna yrkesgrupp ofta arbetar under förhållanden som är slitsamma och psykiskt 

påfrestande, men ändå finner en stor meningsfullhet och trivsel i vad de gör. 

För att undersöka frågeställningen har det utgåtts från etablerade teorier om ämnet. De 

modeller som använts är Karaseks krav- kontroll och stödmodell samt Antonovskys känsla av 

sammanhang (KASAM). I undersökningen har även ytterligare forskning kring psykosocial 

arbetsmiljö och stress studerats för att skapa en bred utgångspunkt. För att få fram ett djupt 

empiriskt material har en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer använts. För att sedan få 

fram kärnan ur intervjuerna har dessa kodats och analyserats till olika teman.  

De teman som urskilts ur det empiriska materialet är egenkontroll, arbetskrav, stöd, stress, 

utveckling samt trivsel, vilka senare formulerats till underrubriker som presenteras i kapitlet 

Analys och resultat. Kapitlet presenteras med hjälp av citat från intervjuerna. Resultatet från 

undersökningen visade att undersköterskorna upplever sig ha en tillfredsställande psykosocial 

arbetsmiljö. Den aspekt de värdesätter mest är gemenskapen och det sociala stöd de får från 

varandra. I koppling till de teoretiska modeller som använts visade studien att 

undersköterskorna har kollektiva aktiva arbeten, på gränsen till högstressarbeten, och en stark 

känsla av sammanhang.  

 

Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, stress, undersköterskor, trivsel 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel görs först en presentation av undersköterskeyrket och hur tidigare 

forskning kring yrkesgruppen ser ut. Vidare presenteras undersökningens 

problemformulering samt dess syfte, frågeställning och avgränsningar. Avslutningsvis 

redogörs det för dispositionen i undersökningen. 

1.1. Bakgrund 

Yrkesgruppen vård- och omsorgspersonal, där undersköterskor ingår, är en kvinnodominerad 

grupp som har växt mycket de senaste åren, både bland kvinnor och bland män 

(Arbetsmiljöverket 2013, s 43). Hemtjänsten, det vill säga omvårdnadsarbete i det enskilda 

hemmet, har fått allt och större breddning, samtidigt som kravet på personalens kunskaper 

ständigt ökar, enligt Nitzelius & Söderlöf (2005, s 32). Vidare uppger de att anställda får mer 

och mer arbetsuppgifter, samtidigt som vårdtagarna blir äldre och sjukare. Många studier talar 

för att vård- och omsorgspersonalen dras med ett ständigt hot om stress och utbrändhet, 

mycket på grund av underbemanning (Pfefferle & Weinberg 2008, s 952; Wallin et al. 2015, s 

368). Arbetsmiljöverket (2014, s 5) uppger att undersköterskor inom hemtjänsten dras med 

höga ohälsotal, och styrker även uppgifterna om att stress är ett stort problem inom 

yrkesgruppen. Detta tyder på att undersköterskor arbetar i en mindre tillfredsställande 

psykosocial arbetsmiljö, men dock har tidigare studier visat att undersköterskor ofta är nöjda 

med sina arbeten trots dessa omständigheter och finner stor meningsfullhet i sitt arbete 

(Brodaty et al. 2003, Castle et al. 2006). 

 

I Arbetsmiljöverkets undersökningar om den psykosociala arbetsmiljön inom vård- och 

omsorgsyrket, där undersköterskor ingår som den största gruppen, från 1997, 1999 och 2013 

kan det ses hur olika aspekter i deras psykosociala arbetsmiljö har förändrats över tid. 

Undersökningarna visar att de flesta omständigheterna har utvecklats till det sämre för 

yrkesgruppen. Stress har som tidigare konstaterats visat sig vara en ständigt närvarande faktor 

i undersköterskeyrket (Edeberg et al 2015, s 368f). Detta styrks ytterligare av 

undersökningarna (Arbetsmiljöverket 1997; Arbetsmiljöverket 1999; Arbetsmiljöverket 2013) 

då resultaten visar att andelen som varje vecka tvingas dra in på luncher, arbeta över eller ta 

med sig arbetet hem är hög på grund av att arbetsbelastningen blir för stor för att hinnas med. 

Andelen har dessutom ökat över tid och ligger 2013 på 25 procent, hela 6 procent högre än 

den gjorde 1997. Andelen som känner att de inte kan framföra kritiska synpunkter på 

arbetsplatsen har också det ökat tillsammans med gruppen som känner att dem sällan eller 

aldrig får stöd eller uppmuntran från chefer och arbetskamrater. 

I Sverige är medvetenheten om arbetares psykosociala arbetsmiljö stor, vilket återspeglas i 

den lagstiftning som finns på området (Weman & Josefsson 2013, s 16). Precis som alla andra 

yrkesgrupper i Sverige är därför vård- och omsorgspersonal skyddade av arbetsmiljölagen 

(AML 1977:1160) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL 1976:580). Inom 

arbetsmiljölagen har fokuset på den psykosociala arbetsmiljön blivit allt större, vilket kan ses 

bland annat i den allt mer omfattande forskningen inom området samt utvecklingen av den 

delen i lagstiftningen (Eriksson & Larsson 2009, s 135f).  
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Arbetsmiljölagen syftar till att upprätthålla en god arbetsmiljö och att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet (AML 1977:1160). Ansvar för detta läggs på arbetsgivaren som ska vidta 

de åtgärder som krävs för att möta lagen. Vidare säger lagen att arbetsgivare har ett ansvar för 

att sträva efter att ge sina arbetstagare ett arbete där det möjliggörs för varierande 

arbetsuppgifter, sociala kontakter, samarbete, sammanhang, yrkesmässig och personlig 

utveckling, självbestämmande samt yrkesmässiga ansvar. Fysiskt sett så finns det i lagen 

regleringar för att arbetslokaler ska vara bra och lämpligt utformade samt att ljud, ljus, luft 

och andra arbetshygieniska förhållanden ska vara tillfredsställande för arbetstagaren (AML 

1977:1160). 

Kommunikation mellan arbetstagare och arbetsgivare angående arbetsmiljön är av stor vikt 

för att den ska vara tillfredsställande, eftersom arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att 

arbetsmiljön är trivsam och möter de anställdas behov så som det skrivits i arbetsmiljölagen 

(AML 1997:1160). Arbetsgivaren ska utforma handlings- och tidsplaner där de anses 

behövas. Vid oenigheter mellan arbetstagare och arbetsgivare angående arbetsmiljön (där 

verksamheten har fem anställda eller fler) vänder sig skyddsombudet på arbetsplatsen till 

arbetsmiljöverket som sedan tar beslut om hur problemet ska hanteras (Nitzelius & Söderlöf 

2005, s 17).  

Vård- och omsorgsyrket styrs även i stor utsträckning av många speciallagstiftningar, 

exempelvis lagen (LSS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och 

arbetsmiljöverket har under 2000-talet uppmärksammat och prioriterat många av 

arbetsmiljöproblemen inom vård- och omsorgen (Nitzelius & Söderlöf 2005, s 18). Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) verkar till att se till så att arbetet bedrivs så 

effektivt och säkert som möjligt, samtidigt som arbetsmotivation, trivsel, samverkan, 

utveckling och de anställdas inflytande över arbetet ska främjas. Skador, ohälsa orsakat av 

arbetet och sjukdagar ska förhindras eller minskas, och rehabilitering för personalen ska 

underlättas (Nitzelius & Söderlöf 2005, s 20). 

Arbetsskyddsstyrelsen (AFS 2015:4) har kungjort att hemtjänstarbetet är ett ofta upplevt 

meningsfullt arbete där det finns möjlighet till personlig utveckling. Men eftersom det också 

kan medföra särskilda problem har specifika föreskrifter framtagits för att motverka ohälsa 

(AFS 2001:1). Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 2015:4) berör undersköterskor i 

hemtjänstarbete i stor grad. Den syftar till att skydda det allt större antal arbetstagare som 

arbetar hemma hos vårdtagare, genom föreskrifter om planering, organisation och 

genomförande av arbetet (AFS 2001:1). Några av de större svårigheter som undersköterskor 

som jobbar inom hemtjänst ofta dras med är dåliga arbetsställningar, psykisk press samt 

olycksfalls- och våldsrisker (AFS 2001:1). 

1.2. Problemformulering 

Mitt val att studera just undersköterskor och deras psykosociala arbetsmiljö är baserat på en 

nyfikenhet för hur en yrkesgrupp som så ofta talas om som stressad, underbetald och 

underbemannad samtidigt kan verka vara så nöjda med sitt arbete. Jag undrade om denna 

uppfattning var riktig och vad det i sådant fall kunde bero på. I förhållande till detta ansåg jag 

därmed den psykosociala arbetsmiljön som intressant att studera och bestämde mig för att 
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fokusera på detta ämne. Min upplevelse av ämnesvalet är även att det är så pass dynamiskt att 

det inte är något som kan undersökas för många gånger eller som någonsin blir mättat, vilket 

bidrog till en känsla av att min uppsats skulle kunna tillföra intressant information.  

1.3. Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Syftet med undersökningen är att studera hur undersköterskor inom hemtjänsten i offentlig 

sektor upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Frågeställningen är formulerad: 

•   Hur upplever undersköterskor inom hemtjänsten i den offentliga sektorn sin 

psykosociala arbetsmiljö? 

Studien har avgränsats till två verksamheter inom den offentliga sektorn och sju 

färdigutbildade undersköterskor. På grund av etiska förhållningsregler och rätt till anonymitet 

har jag valt att inte presentera verksamheterna djupare, och även att ge intervjupersonerna 

fiktiva namn. Valet av två verksamheter har gjorts för att få en större bredd, eftersom att om 

endast en används så skulle detta eventuellt kunna medföra risken att resultatet till en för stor 

del har att göra med specifika förhållanden som råder inom just den enskilda verksamheten. 

Att två verksamheter valts beror således inte på att någon jämförelse dem emellan ämnas 

göras. Ytterligare avgränsningar som gjorts är att undersköterskorna som deltar i studien är 

färdigutbildade med minst två års erfarenhet av yrket och har en fast anställning på minst 75 

%. Dessa avgränsningar har gjorts för att få ett homogent urval där intervjuobjekten 

situationer liknar varandra.  

1.4. Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I detta inledande kapitel har det beskrivits varför jag gjort 

denna undersökning, givits en bakgrund till yrkesgruppen undersköterskor samt lagstiftningen 

på området, och presenterats vad syftet och frågeställningen är. Kapitel två innehåller den 

teoretiska referensram som jag har valt att grunda undersökningen på. I kapitlet redogörs för 

begreppen psykosocial arbetsmiljö och stress samt för teorierna och modellerna som valts ut 

för undersökningen. I kapitel tre redogörs för hur det metodiska arbetet med uppsatsen gått till 

samt för etiska förhållningsregler, reliabilitet och validitet. Det fjärde kapitlet innehåller en 

presentation av undersökningens analys och resultat. Här redogörs det för det empiriska 

datamaterialet och dess kopplingar till undersökningens teoretiska utgångspunkter. Kapitel 

fem utgör det avslutande kapitlet där slutsatser presenteras genom en mer konkret redogörelse 

för resultatet i förhållande till frågeställningen. Vidare presenteras här undersökningens 

resultat- samt metoddiskussion. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer det att redogöras för relevanta begrepp och teorier jag valt att 

använda i undersökningen. De teorier jag har valt att använda mig av är Karaseks krav- 

kontroll- och stödmodell samt KASAM, eftersom de belyser området psykosocial arbetsmiljö 

vilket är vad som syftas att undersökas.    

 

2.1. Psykosocial arbetsmiljö 

Eftersom denna undersökning syftar till att undersöka psykosocial arbetsmiljö kommer i detta 

avsnitt att redogöras för begreppet. Psykosocial arbetsmiljö kan definieras på flera olika sätt 

och det som redogörs för här utgör de definitioner jag anser vara mest passande och därför 

valt att utgå från i undersökningen. För att ge en bakgrund till begreppet kommer först endast 

begreppet arbetsmiljö att redogöras för. 

Arbetsmiljö definieras som alla de faktorer som omfattar individen i dennes arbete (Lennerlöf 

1981, s 13). I detta ingår fysiska, psykosociala, tekniska samt kemiska faktorer. Fram till 

1970-talet var det i hög grad endast den fysiska arbetsmiljön som dominerade (Eriksson & 

Larsson 2009, s 135), vilken är den objektiva, omgivande miljön (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013, s 12). Detta innefattar bland annat buller, datorarbete (Järvholm 1996, s 25-

32) och tunga lyft (Eriksson & Larsson 2009, s 142). Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) 

reglerar arbetsmiljöförhållandena i Sverige sedan 1978 och föreskriver att arbetsmiljön ska 

anpassas efter individers egna psykiska och fysiska förutsättningar samt att arbetstagarens 

egen möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation ska eftersträvas (Eriksson & Larsson 

2009, s 135). Längre fram i kapitlet kommer arbetsmiljölagen att redogöras för mera utförligt. 

1990-talet, efter att globaliseringen och IT-utvecklingen börjat få spridning, var en mycket 

omvälvande tid inom den svenska arbetsmarknaden. En internationell lågkonjunktur och 

ekonomisk kris ledde till nedskärningar, rekordhög arbetslöshet, samt segregation på 

arbetsmarknaden och bland arbetare. Även en stegring av atypiska arbeten så som 

tidsbegränsade anställningar ökade (Berglund & Schedin 2009, s 27f). Weman-Josefsson & 

Berggren (2013, s 18) konstaterar att de senaste två decenniernas arbetsmiljömässiga 

utveckling som inneburit dessa ökningar av arbetsbelastning och otrygga anställningar har lett 

till att de psykiska kraven i arbetet har ökat. Därmed har uppmärksamheten förskjutits från 

fysiska arbetsmiljöfaktorer till den psykosociala arbetsmiljön som idag är den dominerande 

aspekten av arbetsmiljöbegreppet. 

Weman-Josefsson & Berggren (2013, s 74) definierar begreppet psykosocial arbetsmiljö som 

de aspekter av arbete som främst ställer krav på våra mentala resurser och som kan relateras 

till den arbetande människans psykiska resurser och sociala behov. Författarna skiljer på det 

psykosociala helhetsperspektivet och specifika psykosociala arbetsförhållanden (Weman-

Josefsson & Berggren 2013, s 75). Det psykosociala helhetsperspektivet handlar om 

individens sammanlagda upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö, vilket är en kombination 

av allt det som omger individen i arbetet. Många enskilda psykosociala arbetsförhållanden har 

visat sig få effekt endast när de sätts i förhållande till varandra. Med detta menas att enskilda 

förhållanden som upplevs vara negativa kan bli positiva i kombination med andra och vise 
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versa, vilket även framkommer av Karaseks krav- kontroll- och stödmodell (Karasek & 

Theorell 1990, s 32) som används i denna undersökning. Ett exempel på detta är att höga 

arbetskrav i sig självt oftast ses som negativt för en individ, men i kombination med hög 

egenkontroll kan det istället betyda att individen har ett positivt och utvecklande arbete. 

Författarna menar vidare att det är ofta är helhetsperspektivet som avgör hur individer svarar 

på frågan om de trivs i sitt arbete. 

Weman-Josefsson & Berggren (2013, s s76f) beskriver den andra komponenten av den 

psykosociala arbetsmiljön, specifika psykosociala arbetsförhållanden, som de förhållanden i 

arbetet som är av vikt för individens uppfyllande av psykiska och sociala behov och anspråk. 

Till begreppet hör även de förhållanden i arbetet som ställer krav på individens psykiska 

resurser. Forskare har funnit det svårt att fastställa exakt hur mycket psykologisk och social 

näring som behövs och exakt vilka grundläggande psykologiska behov det är som måste 

tillfredsställas för att människor ska fungera optimalt. Avgörandet av detta är till stor del 

individuellt och bestäms ofta av den enskildes upplevelse av sin arbetssituation. Exempel på 

vad som värderas av individen är hur tillfredsställande variationen, hanterbarheten, säkerheten 

och rättvisan i arbetet är. Det har på senare tid forskats mycket kring det salutogena 

perspektivet, vilket är vad Antonovskys (2005) teori KASAM fokuserar på. Denna teori 

ämnar identifiera olika förhållanden i arbetsmiljön som är påverkbara och kan öka 

välbefinnandet samt bidra till individens psykosociala utveckling (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013, s 74). 

Weman-Josefsson & Berggren (2013, s 78ff) menar att precis som en tillfredsställande 

psykosocial arbetsmiljö har visat sig ha positiva effekter på en individs välmående, har en 

sämre sådan negativa effekter. Brister inom psykosociala förhållanden så som exempelvis 

tidsutrymme, ansvar och möjligheter till egen kontroll över arbetet har visat sig kunna leda till 

sjukdom. Vanliga effekter som kan uppstå hos individer som arbetar i en upplevt dålig 

psykosocial arbetsmiljö är stress, trötthet, vantrivsel och sänkt initiativförmåga. I helhet kan 

alltså sägas att den psykosociala arbetsmiljön är mycket viktig för arbetare. Att mäta de 

psykosociala effekterna görs enklast genom att fråga den arbetade individen att själv bedöma 

sitt välbefinnande, eftersom upplevelserna är individuella, konstaterar författarna (Weman-

Josefsson & Berggren 2013, s 78ff). 

2.2. Stress och stresshantering 

I Karaseks krav- kontroll- och stödmodell samt i Antonovskys teori KASAM är begreppet 

stress en viktig och delvis styrande faktor vad gäller psykosocial arbetsmiljö, och så även i 

denna undersökning. Tidigare studier har även visat att undersköterskeyrket är ett stressigt 

arbete. I detta avsnitt kommer därför begreppet att redogöras för. 

Begreppet stress är svårdefinierat, och betydelsen kan variera beroende på inom vilket 

disciplin det är menat att användas (Clegg 2001, s 102). En definition jag anser tydlig och 

lämplig lyder: “De anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och 

mentala påfrestningar, stressorer” (Nationalencyklopedin 2016). Stressorer, som kommer att 

redogöras för längre fram, är faktorer som utlöser stress, och kan vara till exempel oro och 

ensamhet (Granberg 2011, s 660). Selye (1984, s 1) menade tidigt att stress väsentligen är 
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slitage på kroppen, och att känslor av trötthet, nervositet eller att må allmänt dåligt är 

subjektiva känslor av stress. Han använder begreppet synonymt med någon form av tillfälligt 

eller långvarigt sjukdomstillstånd (Selye 1984, s 169). Idag vet vi dock att stress både kan 

vara något positivt och negativt (Granberg 2011, s 660).  

Två former av negativ stress är överstimulans och understimulans. Båda innebär en obalans 

mellan de kraven en individ har på sig, från sig själv och omgivningen, och dennes förmåga 

att hantera dem. Vid överstimulans är kraven för stora för att klara hanteras, och vid 

understimulans finns inte möjlighet att utvecklas och använda vår förmåga och kunskap. 

Dessa negativa former av stress kallas distress (Selye 1955, s 74). Den positiva sidan av stress 

däremot, uppstår när det råder balans mellan kraven och förmågan att hantera dem (Granberg 

2011, s 660). Selye (1955, s 171) kallar denna angenäma formen av stress för eustress och 

menar att detta är ett tillstånd som motiverar till handling och till och med kan ge en individ 

känslan av mening i livet. Stress har vidare ofta att göra med lust eller olust kombinerat med 

aktivitet eller passivitet (Granberg 2011, s 660). Nedan visas skalan genom en illustration med 

exempel (figur 1). 

 

Figur 1. Illustration för att beskriva stress (Granberg 2011, s 660). 

Det finns många faktorer och situationer som kan göra en individ stressad. Hur människor 

reagerar i stressande situationer kan skilja sig åt något, men generellt är symptomen liknande 

(Selye 1955, s 174). Symptomen kan vara både kroppsliga och mentala. Om stressen befinner 

sig på en någorlunda låg nivå kan den ta sig samma uttryck oavsett om den är negativ eller 

positiv, genom exempelvis minskad aptit, rastlöshet, hjärtklappning, förhöjt blodtryck och 

svettningar. Indikatorer på negativ stress varierar stort mellan små, hanterbara och stora, 

farligare symptom (Selye 1955, s 173ff). 

Som tidigare konstaterats kallas det som utlöser stress för stressor. Stressorer kan variera i 

intensitet, grad av allvar, hur länge de varar och hur förutsägbara de är. De kan även variera i 

kontrollbarhet, och skilja sig genom att vara av antingen psykisk eller fysisk natur (Weman-

Josefsson & Berggren 2013, s 35). Weman-Josefsson & Berggren (2013, s 35) skiljer på 
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lågintensiva mikrostressorer, som kan uppkomma av mindre företeelser så som exempelvis 

trafikstockningar eller tidspress, och högintensiva stressorer, så som dödsfall eller 

relationsförluster. En kort stressor varar mellan några sekunder till några timmar medan en 

lång stressor karaktäriseras av att de ofta har oklara slut, varför de påverkar individers hälsa 

mer negativt än de korta (Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 35). Antonovsky (2005, s 

58f), grundare till teorin KASAM, skiljer dessutom mellan kroniska stressorer, ett tillstånd 

som väsentligt karaktäriserar en persons liv; livssituationsstressorer, vilka är livshändelser 

som går att specificera i tid och rum, så som död eller avsked från arbetet; samt dagsakuta 

förtretelser, som står för mindre händelser som inte ger någon autonom respons och därmed 

blir en stress. Inom arbetsmiljön kan både fysiska och psykosociala faktorer vara stressorer. 

Weman-Josefsson & Berggren (2013, s 36) konstaterar att undersköterskor regelbundet utsätts 

för stress eftersom de måste hantera allvarliga situationer och investera personligt 

engagemang i sitt arbete. Denna emotionella ansträngning kan skapa negativ stress. Vidare 

menar författarna att krav och brist på kontroll, de faktorer som anses avgörande för 

välbefinnandet i arbetet enligt Karaseks krav- och kontrollmodell, är en stressor som kan ge 

upphov till en stor negativ stress. Karasek & Theorell (1990, s 32) använder sig av begreppet 

stressor i sin beskrivning av krav- och kontrollmodellen.  

Många forskare menar att det inte finns några objektivt stressfyllda händelser utan endast 

subjektiva. Vad detta innebär är att det som upplevs stressigt av en individ, inte nödvändigtvis 

även behöver upplevas stressigt av alla andra, vilket är varför människor reagerar på olika sätt 

i samma situation eller vid liknande krav och även hanterar stressen olika. De inre faktorerna 

som påverkar hur vi reagerar benämns som individuella och har att göra med bland annat vår 

personlighet och tidigare erfarenhet. Yttre aspekter som påverkar människor är antingen 

sociala eller materiella och kallas för miljörelaterade faktorer. Dessa kan delas in i tre delar; 

emotionellt, informativt samt praktiskt (Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 36f). Det 

emotionella stödet kallas även för socialt stöd vilket är en del av Karaseks (Karasek & 

Theorell 1990, s 70) krav- kontroll- och stödmodell som kommer att redogöras för längre 

fram i kapitlet. Exempel på det informativa stödet är att få information och råd samt att ha 

tillgång till det fakta som behövs, medan det praktiska stödet handlar om att ha tillgång till de 

praktiska medel som behövs, så som kapital, utrustning, material eller expertis. Stöd ökar 

känslan av kontroll och minskar sårbarheten vilket därmed påverkar stressreaktioner (Weman-

Josefsson & Berggren 2013, s 36f). 

2.3. Krav- kontroll och stödmodellen 

En individs krav och egenkontroll i arbetet har under en lång tid identifierats som två av de 

mest påverkande faktorerna när det kommer till psykosocial arbetsmiljö (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013, s 80f). Karasek (1979, Karasek & Theorell 1990) redogör utförligt om vikten 

dessa två faktorer har för välbefinnandet, och hur de fungerar i kombination med varandra. 

Karasek (1979, s 288) utvecklade en modell för detta, kallad krav- och kontrollmodellen 

(figur 2), som senare utvecklades med ytterligare en dimension (av Johnson & Hall 1988) till 

krav- kontroll- och stödmodellen (figur 3). Krav- och kontrollmodellen har dominerat 

forskningen kring den psykosociala arbetsmiljön sedan den uppfanns (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013, s 81), även om Karasek (1979, s 285) inte var först med att undersöka 
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fenomenen. Karasek (1979, s 285f) menar dock att fram till att han utvecklade modellen och 

sammanförde arbetskrav och egenkontroll, hade forskningen främst fokuserat på fenomenen 

var för sig. Han kom fram till att för att göra en korrekt analys av arbetsmiljön med riktiga 

resultat måste man koppla samman kraven som ställs på medarbetaren med möjligheten denne 

har att kontrollera och möta dessa krav. Vad krav- och kontrollmodellen (Karasek 1979, s 

287) sammantaget syftar till är att föra samman de två perspektiv som mycket av den 

psykosociala arbetsmiljöforskningen fokuserat på, nämligen stressperspektivet och 

kvalifikationsperspektivet, kopplat till grad av socialt stöd i och utanför arbetet för att 

undersöka psykosocial arbetsmiljö. Stressperspektivet handlar om de stressreaktioner som 

arbetet framkallar, och kvalifikationsperspektivet om individens arbetskrav (Karasek 1979, 

285ff). Karasek (1979, s 285ff) menar att det är en kombination av perspektiven som kan leda 

till psykisk utmattning och det är även därför han framfört kritik gentemot tidigare forskning 

där de båda perspektiven främst studerats var för sig. Krav- kontroll- och stödmodellen är 

flitigt använd i arbetslivsforskning och redogör för arbetsformer på ett tydligt och 

överskådligt sätt (Eriksson & Larsson 2009, s 146). 

Granberg (2011, s 661f) förklarar att arbetare bör ha meningsfulla arbetsuppgifter, inflytande 

över sitt arbete och sin arbetssituation, möjligheten att se helheten i arbetet samt även 

möjligheten att ställa krav på ledningen, för att denne ska ha ett trivsamt arbete och klara av 

kraven som ställs. Dessa faktorer innebär någon form av kontroll över arbetet, och om de 

finns kan kraven som ställs på den anställde ses som utmanande och hanterbara jämfört med 

om de inte finns, då kraven kan bli ohanterbara för den anställde. Att ha låg kontroll och höga 

krav kan bland annat leda till förstadier av utbrändhet i olika former; fysisk, intellektuell, 

emotionell, social och/eller andlig trötthet, samt med tiden även till faktisk utbrändhet 

(Granberg 2011, s 664). Eftersom, som påvisats tidigare i kapitlet, undersköterskor anses vara 

en yrkesgrupp med stor risk för höga stressnivåer blir det relevant att sätta undersökningens 

intervjupersoner i förhållande till Karaseks modell (Karasek 1979, s 288) för att se om de 

upplever stressen som hanterbar eller ej, och hur detta i förlängningen bidrar till deras 

upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. Allvin (1995, s 16) sätter stress i relation till 

arbete och menar att för att stress i arbetet ska uppkomma krävs det att arbetaren upplever en 

obalans mellan de krav som ställs genom arbetet, och de kvalifikationer och möjligheter 

arbetaren har att möta och uppfylla dessa krav. Vid upprepad obalans kan arbetaren drabbas 

av stressrelaterade skador vilka kan leda till mer eller mindre allvarliga situationer. 

Undersköterskebranschen som helhet idag dras, som tidigare konstaterats, med en ständigt 

påfrestande underbemanning på många håll (Wallin et al. 2015, s 368), vilket många gånger 

kan leda till stress hos de anställda då deras arbetsbelastning blir högre och därmed också 

kraven. 

Karaseks (1979, s 288) krav- och kontrollmodell syftar till att utifrån ett psykosocialt 

arbetsmiljöperspektiv redogöra för individers krav samt egenkontroll i arbetet, genom att 

sammanföra de tidigare nämnda stress- och kvalifikationsperspektiven. Egenkontroll innebär 

att ha inflytande över sitt arbete (Theorell 2003, s 22f). Egenkontrollen kan delas upp i 

kvalifikationsgrad; som handlar om hur den anställde får använda sin kompetens och hur stor 

möjlighet det finns för att utveckla sin kunskap ytterligare, samt hur mycket beslutsutrymme 



14 
 

den anställde har; vilket handlar om hur mycket den anställde kan påverka sina 

arbetsuppgifter och när, var och hur de ska utföras (Karasek & Theorell 1990, s 58). Ju högre 

egenkontroll desto större kontroll har den anställde över sin situation och de krav som 

ställs.  Det brukar även skiljas på kontroll i arbetet, som handlar om kontroll i förhållande till 

arbetsuppgifter, och kontroll över arbetet, som handlar om kontroll över större, mera 

övergripande beslut så som exempelvis framtidsplanering (Widmark 2005, s 25ff). Karasek & 

Theorell (1990, s 35f) menar att positiva följder såsom bättre hälsa bland personalen och ökad 

arbetsproduktion, kommer när de anställda får ökat inflytande över sitt arbete varför det är 

något som bör eftersträvas av arbetsgivare. Vid bristande kontroll eller då den helt går 

förlorad kan stress lätt uppstå. Exempel på situationer då egenkontrollen brister är om den 

anställde upplever en otydlighet i hur arbetsuppgifter ska utföras eller när informationen inför 

att fatta beslut är otillräcklig. När system som den anställde inte förstår, såsom komplicerade 

datorsystem, gör arbetet svårare kan även detta innebära bristande kontroll som leder till 

stress, särskilt om inte hjälp och stöd finns att tillgå. Enligt Karasek & Theorell (1990, s 31ff) 

är det egenkontrollen som skiljer de bra jobben från de som är dåliga för en anställd. 

Vid sidan av egenkontroll i arbetet utgör kraven som den anställde ställs inför i arbetet den 

andra komponenten i Karaseks ursprungliga modell (Karasek 1979, s 288), och redogörs för i. 

Kraven kan vara av både fysisk och psykisk karaktär. De fysiska kraven innefattar faktorer så 

som tunga lyft och oljud. De psykiska kraven handlar om arbetsuppgifters svårighetsgrad och 

den anställdes tidsutrymme för att göra dem, i förhållande till mängden arbetsuppgifter, vilket 

kan vara krav som deadlines eller produktivitetskrav. De psykologiska kraven en individ kan 

utsättas för i arbetet kan ta sig olika uttryck och vara emotionella, kognitiva, kvalitativa; vilket 

har att göra med komplexiteten i uppgifterna, samt kvantitativa; vilket har att göra med 

mängden (Karasek & Theorell 1990, s 61ff). Några av de vanligaste kraven som 

undersköterskor inom hemtjänsten handskas med är känslor av otillräcklighet och psykisk 

belastning (AFS 2015:4), något som kommer med de psykiska kraven av att handskas med 

vårdtagare, individer som många gånger är sjuka på ett eller annat sätt. 

Modellen innehåller fyra kategorier och två särskiljande diagonaler som Karasek (1979, s 

288f) kallar predictors (översatt förutsägare). Diagonalerna indikerar om krav- och 

kontrollnivån skiljer sig eller inte (Karasek & Theorell 1990, s 31f). De två kategorier där de 

inte skiljer sig, alltså där arbetet antingen har låga krav kombinerat med låg egenkontroll eller 

höga krav kombinerat med hög egenkontroll, befinner sig under diagonalen som representerar 

arbetets aktivitetsnivå från låg till hög. Den andra diagonalen går över de arbeten där krav- 

och kontrollnivåerna skiljer sig och indikerar arbetets stressnivå från låg till hög. Ju längre ut 

resultatet hamnar på aktivitetsdiagonalen, desto större möjlighet och motivation har individen 

att lära sig och utvecklas i arbetet. Ju längre ut det hamnar på stressdiagonalen däremot, desto 

större är risken att den arbetande ska drabbas av psykologisk stress och psykisk sjukdom 

(Karasek & Theorell 1990, s 32). 

De fyra kategorierna i Karaseks (Karasek & Theorell 1990, s 31-40) krav- och kontrollmodell 

kallas passiva arbeten, aktiva arbeten, lågstressarbeten samt högstressarbeten. Passiva 

arbeten befinner sig inom låg egenkontroll och låga krav, vilket gör att den ligger lågt på 

aktivitetsdiagonalen. Denna kategori utgör den näst sämsta typen av arbete enligt modellen. 
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Eftersom dessa arbeten sällen ger några stressorer kan de leda till att den anställda får svårt att 

hantera dem när de väl uppkommer. Vidare ger denna kategori en låg möjlighet för de 

anställda att utmanas och utveckla sina idéer vilket kan leda till att kunskap och färdigheter 

minskar över tid. Aktiva arbeten hamnar i kolumnen höga arbetskrav och hög egenkontroll, 

vilket ligger på den övre skalan av aktivitetsdiagonalen. Denna grupp utgör den bästa 

kategorin eftersom arbeten som hamnar här är utmanande och utvecklande för den anställda 

samtidigt som risken att utsättas för psykosociala skador är liten. Lågstressarbeten innebär 

hög egenkontroll och låg stress, vilket betyder att dessa arbeten hamnar lågt på 

stressdiagonalen och det har visat sig att arbetare i denna kolumn är mer välmående än den 

genomsnittliga arbetaren. Kategorin innehåller arbeten som är goda i bemärkelsen att den 

anställde inte utsätts för någon större form av stress. Dock kan just detta leda till ohälsa med 

tiden eftersom den anställde kan utveckla en mycket låg stresströskel som gör det svårt att 

handskas med stress i framtiden. Den sista kategorin, högstressarbeten, ligger i kolumnen för 

låg egenkontroll och hög stress. Detta gör att den hamnar högt på stressdiagonalen och utgör 

den allra sämsta typen av arbeten enligt modellen. Dessa arbeten har visat sig bli allt mer 

vanliga i dagens arbetsliv. Depression, ångest och trötthet är symptom som kan finnas hos 

arbetstagare vars arbeten hamnar inom denna kategori (Karasek & Theorell 1990, s 31-40).  

 

 

Figur 2. Karaseks krav- och kontrollmodell med stress- respektive aktivitetsdiagonal 

(Aronsson 1983, s 240). 

Vikten av socialt stöd i arbetet har även det länge identifierats som en mycket viktig faktor för 

en tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö och det finns ett bevisat positivt samband mellan 

det och mental och fysisk hälsa (Karasek & Theorell 1990, s 68f; Weman-Josefsson 2013, s 

60). Faktum är att Karasek ansåg det så pass viktigt, att han lade till det som en tredje faktor i 

krav- och kontrollmodellen (Karasek & Theorell 1990, s 68ff), efter inspiration av Johnsons 

forskning och vidareutvecklande av modellen (Johnson & Hall 1988), och gjorde den därmed 

tredimensionell. Modellen visar nu hur olika kombinationer av arbetskrav och egenkontroll i 

stor utsträckning kan forma individers psykiska välmående och hur graden av socialt stöd kan 

underlätta eller försvåra arbetssituationen för en individ. Från att ha varit fyra kategorier av 

jobb, finns nu åtta (figur 3). Det skiljs mellan kollektiva arbeten, vilket innebär att det finns 
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tillfredsställande socialt stöd, och isolerade arbeten, vilket betyder att det sociala stödet är 

obefintligt eller lågt (Eriksson & Larsson 2009, s 144). Kategorierna i denna tredimensionella 

modell benämns därmed som kollektiva högstress-, passiva, aktiva och lågstressarbeten samt 

isolerade högstress-, passiva, aktiva och lågstressarbeten (Karasek & Theorell 1990, s 70).    

Det sociala stödet kan vara så viktigt att det är direkt avgörande för om en individ klarar av en 

påfrestande situation eller inte. Forskning har visat att individer med stort socialt stöd har 

bättre immunförsvar och att de med lite socialt stöd är mer sårbara (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013, s 60f). Att få socialt stöd från sin omgivning hjälper människor att klara 

pressen från negativ stress vilket i sin tur kan vara mycket värdefullt om ens arbete medför 

stress. Det kan även vara av värde för en individ att vara den som ger socialt stöd till andra 

(Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 61). Jag har valt att använda mig av den utökade 

modellen som inkluderar socialt stöd i min undersökning eftersom även jag anser den vara 

mest relevant, då den ger en mera utförlig och rättvis bild av den psykosociala arbetsmiljön 

eftersom det sociala stödet visat sig vara så viktigt för en tillfredsställande upplevelse av 

denna (Karasek & Theorell 1990, s 68f).     

Karasek & Theorell (1990, s 68f) konstaterar att tidigare undersökningar klargjort att det finns 

ett faktiskt samband mellan det sociala klimatet på en arbetsplats och produktiviteten. Den 

sociala biten är många gånger avgörande för produktiviteten eftersom anställda adopterar 

varandras beteende på jobbet och skapar normer för arbetstakt och liknande. Genom att skapa 

ett gemensamt socialt klimat kan de anställda även stå emot faktorer som annars kan vara 

skadliga för deras psykologiska hälsa, så som en osympatisk chef eller tung arbetsbörda, 

eftersom det skapar ett socialt stöd. Författarna konstaterar vidare att den sociala interaktionen 

mellan kollegor har en enormt stor påverkan på de anställdas hälsa och hur de beter sig.  

Det sociala stödet kan komma från flera håll, menar Karasek & Theorell (1990, s 75f). Det 

viktigaste sociala stödet är det som kommer från familj och vänner, men det har dock visat sig 

att de psykosociala situationerna som uppstår inom arbetet, det vill säga relationen med 

kollegor, chefer och/eller kunder, kan ha en större påverkan än de inom familjelivet på en 

persons psykologiska välmående (Karasek & Theorell 1990, s 76). I Karasek & Theorells 

(1990, s 68f) beskrivning av det sociala stödet görs det inte några direkta distinktioner mellan 

vilken grad av de olika typerna av socialt stöd som är viktigast, eller hur det mäts, utan 

snarare varifrån det kan komma. Författarna skriver: “Social support at work refers to overall 

levels of helpful social interaction available on the job from both co-workers and 

supervisors.” (Karasek & Theorell 1990, s 69). Vidare beskrivs fyra olika sätt genom vilka 

socialt stöd påverkar hälsan; det kan fungera som en buffert mellan jobbrelaterade 

psykologiska stressorer och negativa hälsoaspekter; det stöder förvärvande av ny kunskap 

samt hjälper till att bibehålla god hälsa över en längre tid; det kan underlätta coping av stress; 

och till sist kan det stärka en individs egen känsla identitet (Karasek & Theorell 1990, s 68f). 

Om det är själva den sociala interaktionen; att prata, diskutera, skratta och så vidare 

tillsammans, eller om det är själva sällskapet eller vetskapen om att hjälp och stöttning finns 

att få, och att faktiskt få det när det behövs, som är det viktigaste, redogörs inte för. Jag har 

valt att i denna undersökning se till alla dessa former av socialt stöd. Fokuset ligger alltså inte 
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på någon enskilt del av det sociala stödet där inget ses som viktigare än det andra, utan på alla 

dessa tidigare nämnda möjligheter att få socialt stöd. 

Eriksson & Larsson (2009, s 146) skiljer dock mellan emotionellt, värderande och 

instrumentellt socialt stöd. Det första innebär att den anställde känner sig omtyckt och 

betydelsefull i arbetet av kollegor och ledning (Eriksson & Larsson 2009, s 146). Emotionellt 

stöd är ett grundläggande behov hos människor och anses många gånger vara den viktigaste 

formen av socialt stöd, även om det kan se olika ut för olika individer och i olika situationer 

(Eriksson 1991, s 165ff). Det värderande stödet handlar om att få feedback på vad man gör i 

arbetet, att få veta om det man göra är bra eller dåligt (Eriksson & Larsson 2009, s 146). 

Eriksson (1991, s 165ff) menar att när den anställde får konkret feedback från någon 

legitimerad, vilket kan vara att arbetsledaren talar om ifall den anställde gjort rätt eller fel, bra 

eller dåligt ifrån sig, så är det en form av uttalat värderande feedback. Outtalat värderande 

feedback däremot, sker då någon anger för den anställde vad som är en godkänd prestation 

men lämnar det till anställde själv att avgöra kvalitén på sin egen prestation. Den tredje typen 

av stöd är det instrumentella som handlar om konkret samarbete (Eriksson & Larsson 2009, s 

146). Aronsson (1987, s 102) menar att detta kan vara stöd genom allt från praktiskt arbete 

och manualer, till extrapersonal och barnpassning. Faktorer som underlättar 

arbetsbelastningen. Eriksson (1991, 165ff) nämner även informativt stöd, som handlar om att 

den anställde ges tillräckligt med information från andra för att klara olika situationer. Får en 

individ dessa fyra former av stöd ökar dennes upplevda tillfredsställelse på arbetsplatsen.      

 

Figur 3. Karaseks krav- kontroll och stödmodell (Eriksson & Larsson 2009, s 145). 

2.4. Kasam 

I tidigare forskning om psykosocial arbetsmiljö har Karaseks krav- och kontrollmodell 

(Karasek 1979, s 288) använts mycket flitigt samt visat sig vara mycket effektiv vid mätning 

och som grund (Xie 1996; Kwakman 2001; Schouteten & Benders 2004; Eriksson & Larsson 

2009, s 143f, för att nämna några), vilket är anledningen till att den utgör det största teoretiska 
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fokuset i denna undersökning. Det är dock enligt min mening lönsamt att även använda sig av 

andra teorier för att få perspektiv på resultaten. På grund av att omsorgsyrket som undersöks 

har visat sig vara ett yrke som många gånger omfattas av stress och liknande negativa faktorer 

inom den psykosociala arbetsmiljön (Edeberg et al 2015, s 368f) passar det även att använda 

sig av den amerikanske sociologen Antonovskys (2005) teori om Salutogenesis, eller ”the 

Sense of Coherence” (förkortat CoS). På svenska kallas teorin för ”Känslan av sammanhang”, 

förkortat KASAM. Enligt Antonovsky (2005, s 28) är ingen individ totalt frisk eller totalt 

sjuk, utan samtliga rör sig mellan dessa två ytterligheter och därför kan denna teori appliceras 

på vem som helst. Begreppet salutogenesis, eller salutogen, fokuserar på vad det är som gör 

att en individ uppnår och bibehåller en god hälsa. Motsatsen kallas patogen, vilket istället 

fokuserar på riskfaktorer och vad det är som sänker välbefinnandet hos människor (Berggren 

& Weman-Josefsson 2013, s 77). 

Antonovsky (2005, s 42f) konstaterar att alla människor går igenom diverse kriser av skild 

grad men reagerar olika på dem. En del individer kan hantera dem väl vilket gör att de fortsatt 

bevarar sin hälsa medan andra påverkas negativt av dem i mycket större utsträckning. Han 

urskilde genom sin forskning tre känslomässiga faktorer som är viktiga för att hålla sig vid 

god hälsa: begriplighet; meningsfullhet; samt hanterbarhet. Samtliga tre faktorer kan variera i 

grad hos varje individ beroende på situation och tillfälle. I kombination med varandra skapar 

dessa känslor enligt Antonovsky (2005) en känsla av sammanhang vilket behövs för att kunna 

förstå och hantera situationer på ett sätt som påverkar människors psykosociala hälsa positivt, 

och menar att begreppen är “oupplösligt sammanflätade” (Antonovsky 2005, s 123). Ju större 

en individs känsla av sammanhang är, det vill säga ju högre värden en individ har på de tre 

komponenterna, desto starkare är dennes KASAM. Individer med hög KASAM upplever 

livets skeenden som erfarenheter och utmaningar. Denna typ av människor har en hög grad av 

engagemang i livet och finner det viktigt att vara delaktig. En individ med låg KASAM ser på 

samma händelser på ett annat sätt. Denne anser sig ofta vara otursföljd istället för att se 

händelserna i en större kontext, och ser det som att hen olyckligtvis råkar ut för olika saker, 

och att det kommer att fortsätta så livet ut. Vidare kommer de tre begreppen att redogöras för.  

Känslan av begriplighet (Antonovsky 2005, s 44f) innebär en förståelse för vad som försiggår; 

att individen kan sätta det i ett sammanhang vare sig situationen var förutsägbar eller inte. 

Situationen kan begripas direkt eller i efterhand, och syftar till förståelse av både inre och 

yttre stimuli. Information som är ordnad, sammanhängande och strukturerad bidrar till att den 

blir förnuftmässigt begripbar, medan så kallat brus står för motsatsen; oordnad, slumpmässig 

och oförklarlig information. Om en individ har en hög känsla av begriplighet har denna lättare 

att hantera överraskande situationer och händelser eftersom hon eller han förväntar sig att de 

går att ordna och därmed göra begripbara. Om något riktigt katastrofalt händer, så som död 

eller krig, kan även detta göras begripbart.  

Känslan av hanterbarhet (Antonovsky 2005, s 45), som handlar om den upplevda graden en 

individ har att tillgå de resurser som krävs för att kunna hantera olika situationer och de krav 

som ställs, representerar den andra faktorn. Detta behöver inte nödvändigtvis finnas inom 

individen själv, utan kan komma utifrån i form av vetskap och tillit till att andra kan hjälpa en 

att hantera något. En hög känsla av hanterbarhet medför att individen inte känner sig som ett 
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offer för vad som händer i livet, och sörjer inte för alltid utan reder sig. Individer med en låg 

känsla av hanterbarhet känner sig istället som just ett offer för händelserna och tycker att livet 

behandlar en orättvist.       

Meningsfullhet är den tredje faktorn, vilken har att göra med delaktighet och känslomässig 

investering på något plan. Antonovsky (2005, s 45) fann att det var mycket betydelsefullt att 

individer har känslan av att situationer har känslomässig mening och att kunna känna att några 

av de krav och problem som stöts på i livet är värda att engagera sig i. Denna faktorn utgör 

KASAMs motivationskomponent. En hög grad av meningsfullhet innebär att individen tycker 

om utmaningar och anser att de berikar livet. Med detta menas dock inte att personen tycker 

om när något hemskt eller mycket jobbigt sker, men att hen konfronterar problemet och vill ta 

sig igenom det och finna mening med det som skett. Motsatsen, en låg grad av 

meningsfullhet, betyder att individen ser utmaningarna i livet som bördor och ser inte mycket 

i livet som värt att känslomässigt investera i. Till skillnad från dem med hög känsla av 

meningsfullhet är denna typ av människor hellre utan utmaningar eftersom de ses som 

betungande och ovälkomna. 

Precis som i Karaseks krav- kontroll- och stödmodell (Karasek & Theorell 1990, s 70) nämner 

Antonovsky (2005, s 174f) socialt stöd och kontroll i arbetet som viktiga faktorer för en 

individs välmående. Antonovsky (2005, s 174f) menar att det sociala stödet har en direkt 

inverkan på avvärjandet av sjukdom samt kan fungera som en buffert mellan händelser i livet 

och sjukdom. Det sociala stödet anses här återigen vara viktigt för att uppnå tillfredsställelse i 

arbetet. För att uppnå en hög grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet krävs 

många gånger någon form av socialt stöd. Förmågan att kunna hantera varierande situationer i 

livet kopplas starkast ihop med det sociala stödet, eftersom det många gånger är människorna 

runt omkring en individ som står för resursen som behövs för att komma över situationer. 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer en presentation göras av hur undersökningen gått till där val av 

metod, urvalet, utformning av intervjuguide, genomförande av intervjuer samt bearbetning 

och analys av empirisk data kommer att redogöras för. Vidare diskuteras reliabilitet och 

validitet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring hur arbetet med undersökningen gått till 

ur ett etiskt perspektiv. 

3.1. Val av metod 

Valet av metod i denna undersökning har bestämts med utgångspunkt i formuleringen av 

syftet samt frågeställningarna. Syftet med denna studie är att undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön hos undersköterskor inom hemtjänsten i offentlig sektor, och för att komma så 

nära syftet och frågorna som möjligt har en kvalitativ intervjumetod valts som mest passande. 

Målet är att komma åt individuella uppfattningar, vilket gör en kvalitativ metod mera 

passande än en kvantitativ eftersom den intresserar sig för meningar och innebörder snarare 

än statistiskt verifierbara samband (Alvehus 2013, s 20). 

Undersökningens frågeställning lyder: 

       •   Hur upplever undersköterskor inom hemtjänsten i offentlig sektor sin arbetsmiljö? 

Att studera denna frågeställning kvalitativt genom intervjuer gör det möjligt att komma 

djupare i ämnet istället för att endast skrapa på ytan. Kvalitativa metoder gör det enklare att 

komma åt känslor och uppfattningar än kvantitativa (Aspers 2011, s 33), vilket är något som 

ämnas göra i den här undersökningen. Den kvalitativa intervjumetoden möjliggör för ett mer 

flexibelt upplägg än kvantitativa metoder eftersom frågor kan läggas till, ändras, utvecklas 

eller förklaras under mötet (Patel & Davidson 2003, s 14). Ett av målen med intervjuerna var 

att kunna ha möjlighet att ställa olika sorters följdfrågor baserat på tillfället och känslan, och 

vad som gavs öppning och tillfälle för. Kvalitativa metoder anses ofta vara “mjukare” än 

kvantitativa, och passar bättre vid undersökningar som vill tolka och besvara frågor rörande 

individers upplevelser (Patel & Davidson 2003, s 14). De kommer alltså bättre åt de 

subjektiva uppfattningarna (Starrin & Svensson 1994, s 35). Detta stämmer överens med vad 

jag vill få ut av undersökningen; få grepp om intervjupersonernas känslouttryck som 

exempelvis tveksamhet eller skratt för att bättre kunna analysera och tolka svaren. 

Att just intervjuer valts som metod och inte någon annan kvalitativ teknik är för att det 

personliga mötet med intervjuobjektet, där frågorna till viss del kan utökas eller ändras efter 

känslan av situationen, gör den till bästa metoden för att få fram den information jag önskar. 

För att kunna skapa en förståelse för intervjupersonernas känslor behöver frågor kunna ställas. 

Intervjuerna är semi-strukturerade, utan fasta svarsalternativ, just för att kunna ändra ordning 

eller utformning av frågorna efter situation och ge intervjuobjektet större svarsutrymme (Patel 

& Davidson 2003, s 72). Att intervjua en person i taget eliminerar risken att hen ska påverkas 

direkt av någon kollega, så som kan vara fallet vid fokusgrupper (Alvehus 2013, s 88). 

Observation har inte används på grund av att det inte är min egen uppfattning och åsikter av 

de anställdas psykosociala arbetsmiljö som är målet, utan deras egna (Patel & Davidson 2003, 
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s 88f). Att observera de aktuella studieobjekten skulle dessutom förmodligen även kräva mer 

tid än vad som avsatts till datainsamlingsprocessen.  

3.2. Urval 

Undersökningens urval har valts ut utifrån mina förutsättningar och för att möta syftet. Ett 

strategiskt urval, som enligt Alvehus (2013, s 67) är fördelaktigt för intervjustudier där man 

vill få tag på intervjuobjekt med vissa specifika erfarenheter som kan förhålla sig till de frågor 

man vill ha svar på, har använts. Ahrne & Svensson (2015, s 40) menar att det till skillnad 

från i kvantitativa undersökningar inte finns några specifika regler för hur urval ska göras för 

att det ska bli representativt i kvalitativa intervjuer, förutom antal.  

Intervjupersonerna i undersökningen är samtliga färdigutbildade undersköterskor inom 

offentlig sektor i två offentliga hemtjänstverksamheter, som har arbetat inom yrket i minst två 

år och har en fast anställning på minst 75 %. Valet av två verksamheter istället för en gjordes 

för att höja reliabiliteten genom att eliminera risken att det slutliga resultatet beror på att det 

råder särskilda omständigheter på den enda undersökta verksamheten som gör att svaren blir 

på ett specifikt vis. Att just dessa två specifika verksamheter används i undersökningen beror 

på deras geografiska läge eftersom jag ville ha möjlighet att besöka dem upprepade gånger, 

samt för att de båda är relativt stora och har många anställda, vilket antogs skulle öka chansen 

att finna undersköterskor villiga att ställa upp på intervju. Valet av sju intervjupersoner 

gjordes med tanke på arbetsvetenskapens rekommendation sex till tio intervjupersoner vid 

kvalitativa undersökningar, tillsammans med min tidsram och rekommendation från litteratur. 

Ahrne & Svensson (2015, s 42) menar att sex till åtta kvalitativa intervjuer kan vara nog för 

att uppnå ett material som är relativt oberoende av enskilda personers alltför personliga 

uppfattningar, och för att få en tillfredsställande bild av vad som studeras.  

För att komma i kontakt med mina intervjuobjekt har jag efter mailkontakt med chefen där 

godkännande getts, personligen besökt en av verksamheterna. Där presenterade jag mig, 

informerade om undersökningen och frågade undersköterskorna om de vill ställa upp på en 

intervju. Jag frågade om de var utbildade undersköterskor och hur länge de arbetat. 

Sammanlagt frågade jag åtta undersköterskor varpå fyra nekade till att ställa upp på att 

intervjuas av olika anledningar. Undersköterskorna från den andra verksamheten fick jag 

kontakt med genom att ringa platschefen och informera om undersökningen, och bad om att få 

intervjua tre av hennes anställda. Jag berättade vad jag var ute efter vad gäller 

anställningsform och längd de ska ha arbetat, och fick därefter kontaktuppgifter till tre 

anställda. Platschefen valde därmed ut intervjupersonerna på ena verksamheten. Valet att inte 

själv åka till den andra verksamheten gjordes således inte av mig. 

Ingen av verksamheterna där intervjuerna genomfördes hade några manliga utbildade 

undersköterskor och därför blev urvalet sju kvinnor. De har arbetat som undersköterskor 

mellan tre och tjugotvå år, och inom de aktuella verksamheterna lika länge. Kvinnorna är 

mellan tjugoett och femtio år gamla, och samtliga hade en fast anställning på mellan 75% och 

100%. Intervjupersonerna har fingerade namn i presentationen av undersökningen för att 

behålla deras anonymitet.  
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Namn Ålder År sedan avslutad 

undersköterskeutbildning 

År inom den aktuella 

verksamheten 

Anställning 

Maja 21 3 3 75 % 

Karin 50 19 15 75 % 

Marie 41 20 19 100 % 

Johanna 29 3 8 75 % 

Linda 40 14 4 100 % 

Kajsa 42 22 22 100 % 

Sofie 22 3 3 75 % 

 

Ovan har jag redogjort för urvalet jag använt mig av i min undersökning. Dock genomfördes 

ytterligare två intervjuer med intervjupersoner på den ena verksamheten som inte redogjorts 

för, eftersom det senare kom fram att dem ännu inte avslutat sin undersköterskeutbildning av 

olika anledningar. Det krävs en sista delegation som de valt att inte genomföra och kan därför 

inte kalla sig färdigutbildade undersköterskor. Vid frågan om utbildning under intervjun 

uppgav de båda att de var utbildade, och att de inte var helt klara ännu fick jag veta efter att 

intervjuerna redan var genomförda. Efter övervägande bestämde jag mig för att hålla mig till 

mitt urval och min klara bild av vilka intervjupersoner jag ville ha; färdigutbildade 

undersköterskor, och genomförde två nya intervjuer med två nya intervjupersoner från samma 

verksamhet. De två intervjuerna med de icke färdigutbildade undersköterskorna har inte 

används i min undersökning.  

3.3. Genomförande 

I detta avsnitt kommer utförandet av undersökningen att presenteras. Det redogörs här för 

konstruktionen av intervjuguiden, hur det gick till före, under och efter intervjuerna samt hur 

den färdiginsamlade empiriska datan har hanterats och analyserats.  

3.3.1. Intervjuguide 

Frågorna i intervjuguiden (bilaga 1) har utformats dels genom att se till vilka slags frågor som 

ställts i tidigare studier inom samma områden, dels utifrån personligt tycke kopplat till 

undersökningens syfte och frågeställningar, och dels genom vad som rekommenderats i 

aktuell litteratur. Stort fokus har även lagts på att koppla frågorna till KASAM samt krav- 
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kontroll och stödmodellen för att kunna knyta an resultaten till teorierna. Möjliga 

intervjufrågor antecknades ned under tiden som arbetet med den teoretiska referensramen 

ägde rum och litteratur lästes. Genom att läsa igenom intervjufrågorna högt kunde jag 

formulera om dem som lät svårförståeliga, och ändra dem så att de skulle gå enklare att förstå. 

Möjliga följdfrågor skrevs ned efter intervjufrågorna och guiden gjordes så lättläst som 

möjligt genom korta frågor med breda mellanrum (i den bifogade bilagan (1) har guiden dock 

gjorts mer kompakt för att ta mindre plats). Min tanke med detta var att undvika stopp i 

samtalet på grund av för mycket text i guiden och för att den skulle gå så smidigt att läsa som 

möjligt. Jag gick även igenom frågorna var för sig för att se till så att de verkligen knöt an till 

undersökningens syfte, varpå de som inte tydligt gjorde det togs bort. 

Intervjuerna har utgått från en semi-strukturerad intervjuguide. Detta innebär att det finns ett 

på förhand antal färdigställda frågor och att ordningsföljden kan ändras samt att 

kompletteringar kan läggas till allt eftersom intervjuerna fortlöper (Aspers 2011, s 143). Till 

skillnad från strukturerade intervjuer ger den här typen av intervjuguide intervjuobjekten 

större möjlighet att utveckla sina synpunkter och svar samtidigt som svaren tillåts att vara 

öppna (Aspers 2011, s 143). För att starta upp samtalet på ett enkelt och bekvämt sätt valde 

jag att starta intervjuguiden med frågor om intervjupersonens personliga och yrkesmässiga 

bakgrund, eftersom detta är frågor som de enkelt bör kunna svara på utan att behöva tänka 

efter eller känna att de kan svara fel. Ahrne & Svensson (2015, s 45) belyser hur viktigt det är 

att starta intervjun på ett vänligt sätt och visa intresse för personen som ska intervjuas, vilket 

jag på detta sätt försökt göra. 

Frågorna i intervjuguiden har därefter formulerats efter olika teman. De teman som tas upp är 

baserade på frågeställningarna och därmed kopplade till krav- kontroll- och stödmodellen 

samt KASAM. De består av begreppen krav, kontroll och socialt stöd (krav- kontroll och 

stödmodellen), samt begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM). Sammantaget 

består alltså guiden av temat personlig och yrkesmässig bakgrund samt av sex efterföljande 

teman. Ordningsföljden har inte på förhand varit bestämd utan har satts efter vad som fungerat 

i varje enskild intervju. Om en intervjuperson vid något tillfälle själv lett in på ett annat 

område, har fokus bytts dit. Detta för att få ett så naturligt flöde i samtalet som möjligt och få 

personen att känna sig bekväm. Många av intervjupersonerna svarade utförligt på samtliga 

frågor och förde själva samtalet framåt vilket flera gånger gjorde att de gav svar på frågor jag 

tänkt ställa längre fram. I samtliga intervjuer har följdfrågor uppkommit utanför vad som står 

skrivet i intervjuguiden. Detta för att vissa tillfällen uppkom då intervjupersonen inte riktigt 

svarat på en fråga eller missuppfattat den, när det passade in för att komma närmare känslor 

som yttrades, samt när jag inte fått ett tillräckligt utförliga svar eller ville kontrollera att jag 

förstått svaret rätt.  

Det första utkastet av intervjuguiden testades på en försöksperson, en undersköterska inom en 

annan verksamhet än de som används i studien. Följden till detta blev att några frågor 

formulerades om, då ett litet antal verkade styra in intervjuobjektet i en bestämd riktning. De 

flesta av de frågorna som ställdes så att de enkelt kunde besvaras med endast ett enkelt ja eller 

nej omformulerades så att svaren skulle bli lite mera utförliga. Ett antal frågor gav väldigt 

liknande svar vilket gjorde att några av dem valdes att ta bort och några att omformuleras. 
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Den fjärde förändringen som testintervjun gav upphov till var en utökning i antal frågor. 

Testintervjun tog sammantaget 39 minuter, trots att målet låg på ungefär en timme och en 

kvart. Denna tidsram har satts på grund av att jag valt att göra lite färre, men längre och mer 

utförliga intervjuer. Ett första allmänt samtal med intervjupersonen för att få denne att känna 

sig bekväm, samt genomgång av informationsbrev, är inräknat i tidsramen. Ytterligare en 

testintervju utfördes på en ny intervjuperson, även det en undersköterska från en annan 

verksamhet, varpå resultatet denna gång hamnade mycket närmare målet och syftet. 

Testintervjuerna gav även möjlighet att prova hur inspelningen fungerade och hur ljudet blev, 

vilket visade sig bli bra.  

3.3.2. Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna med de sju aktuella intervjuobjekten sändes ett mail ut till samtliga med ett 

informationsbrev (bilaga 2) där det redogjordes för deras rättigheter och undersökningens 

syfte. Det framkommer genom informationsbrevet att de har full anonymitet, att det hela är 

frivilligt, att samtalet kommer att spelas in, att de kan avstå från att svara en viss fråga och att 

de när som helst kan avsluta intervjun om så önskas. Vidare upplyses intervjupersonerna om 

att de, om de vill, senare får ett utskrivet exemplar på den färdiga rapporten. Samtliga 

intervjuer inleddes med att informationsbrevet gicks igenom tillsammans för att se till så att 

allt var förstått samt för att reda ut eventuella frågor. Valet att använda ett informationsbrev 

gjordes för att reducera missuppfattningar och eventuella framtida missförstånd, samt för att 

möta forskningsetiska krav på ett klart och tydligt sätt. 

Jag gav personerna som skulle intervjuas möjligheten att själv välja var de ville att intervjun 

skulle äga rum. Detta för att de skulle kunna välja en för dem så avslappnad och bekväm 

miljö som möjligt, så att jag skulle kunna få ut mesta möjliga av samtalen. Som Bell (2014, s 

201ff) menar så är det intervjuaren som behöver intervjuobjekten och inte tvärtom, varför det 

är viktigt att möta dennes önskemål vad gäller tid och plats. Tiden bestämdes således efter 

intervjupersonernas önskemål, men inom mina ramar. Samtliga gavs möjlighet att välja en tid 

inom en period på en och en halv vecka, och de upplystes om hur lång tid intervjun ungefär 

var beräknad att ta. Samtliga intervjuer ägde, enligt intervjuobjektens önskemål, rum i de 

aktuella verksamheternas lokaler, i mindre konferensrum eller kontor där vi kunde sitta snett 

emot varandra. För att inte bli avbrutna sattes en lapp upp på dörren där det informerades om 

att rummet var upptaget. Ingen intervju blev avbruten utan samtliga utfördes utan 

störningsmoment.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon som låg placerad på bordet mellan mig 

och intervjuobjektet. Innan inspelningen började förde jag ett samtal med intervjupersonen 

om vardagliga saker för att skapa en trevlig stämning och reducera eventuell nervositet. 

Aspers (2011, s 141) påpekar hur intervjuer medför en maktobalans och att det därför är 

viktigt att försöka skapa en atmosfär som underlättar samtalet. Inga anteckningar togs under 

det inspelade samtalet då jag ville undvika störningar och avbrott, samt risken att 

intervjupersonen skulle känna sig obekväm med att eventuellt inte veta vad jag skrev. Inför 

intervjun presenterade jag mig själv kort och återgav syftet med undersökningen, samt frågade 

om det var något den intervjuade undrade över.  
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Intervjuguiden som använts i denna undersökning är semi-strukturerad och intervjuerna som 

utfördes var även dem semi-strukturerade. Jag utgick i samtliga intervjuer från min 

intervjuguide men beroende på hur den intervjuade svarade togs vissa frågor bort då de redan 

svarat på den genom en annan fråga. Följdfrågorna som ställdes varierade mellan de olika 

intervjuerna beroende på deras svar, vilket resulterade i att några fick samma följdfrågor och 

andra inte. Vid olika tillfällen bad jag intervjupersonerna att utveckla sina svar och ett par 

gånger fick jag omformulera en fråga då personen inte förstod vad jag var ute efter. Ett 

exempel på detta är att jag fick förklara vad kompetensutveckling innebär ett par gånger. 

Intervjuerna tog mellan 56 och 89 minuter. Varje intervju avslutades med att jag frågade 

intervjupersonen om hon hade något att tillägga eller fråga mig. Ingen av intervjupersonerna 

nekade till att svara på en fråga, eller avbröt intervjun, vilket de blivit informerade om i 

informationsbrevet att de hade rätt till. Efter att inspelningen avslutats stannade jag med 

intervjupersonen en stund och diskuterade intervjun för att se om de var något de ville säga 

men inte ha inspelat. Sammantaget uppstod det en kamratlig atmosfär under alla intervjuerna 

och de flöt på smidigt. 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda ringde jag var för sig upp cheferna på de båda 

verksamheterna för att tacka och berätta att mitt arbete där var klart samt informerade om 

informationsbrevet och anonymiteten av deras verksamheter, samt frågade om de hade några 

frågor. 

3.3.3. Bearbetning och analys av data 

För att inte glömma någon tanke eller idé har en löpande analys gjorts genom hela 

datainsamlingsprocessen. Detta innebär att direkt efter att en intervju gjorts har jag skrivit ned 

de tankar som uppkommit under samtalet, vilket exempelvis varit hur jag upplevt stämningen, 

attityden hos intervjupersonen, om jag anat någon underliggande känsla eller antydning, och i 

stort hur jag tycker att intervjun gått. Detta visade sig vara hjälpsamt vid den fortsatta 

analysen då all empirisk data var insamlad. Det gav en större förståelse för intervjuerna och 

gjorde det enklare att komma ihåg dem, vilket hjälpte då jag arbetade med att koda och 

sammanfatta dem. Ytterligare en fördel som den löpande analysen gav är att den gjorde det 

enklare att förbättra min egen insats inför varje ny intervju. Genom att anteckna vad som gick 

bra och dåligt när det kom till hur jag presenterade mig själv och min undersökning, hur 

genomgången av informationsbrevet gick till, samt hur jag betedde mig före, under och efter 

intervjun kunde jag förbättra min prestation till nästa intervju. 

Vidare har samtliga intervjuer transkriberats. Med detta menas att de ordagrant skrivits ned 

till textdokument. Uttryck så som “eh” och “hmm”, liksom pauser, skratt och harklingar har 

skrivits ned i intervjutexterna för att få med känslouttryck. Har något sagts märkvärdigt 

bestämt eller tveksamt har även detta dokumenterats. Aspers (2011, s 166) menar att 

materialet måste vara mycket tydligt och lätt att använda samt att kvalitén på det kan vara 

avgörande för den fortsatta analysen, varför alla dessa uttryck tagits med. Arbetet med 

analysen har gjorts för att finna mönster i det empiriska materialet, och utförts för hand 

genom vad Aspers (2001, s 185) kallar för marginalmetoden med papper och färgpennor. 

Detta innebär att jag strukturerat upp koderna genom att låta dem representerats av olika 
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färger, samt att kodningen går från att markera, och på så vis koda, korta stycken till att tillslut 

sammanställas i färdiga, representerande kodscheman. Exempelvis så visade sig kodningar 

som “förståelse” och “bra balans” kunna representera flera meningar, vilka senare sattes ihop 

under temat “trivsel”. De mest relevanta och talande citaten har även markerats ut under tiden 

med kodningen för att senare eventuellt väljas att presenteras i sin helhet i kapitlet Analys och 

resultat. 

Efter att ha läst igenom texterna upprepade gånger har de kodats genom att sammanfatta varje 

mening till ett representerande ord eller en beskrivande notering. Detta för att kunna urskilja 

underförstådda meningar av det som sagts och på så sätt kunna se mönster samt för att skapa 

ett överskådligt resultat från intervjuerna att arbeta vidare med (Kvale 1997, s 170). När jag 

kunde se att citat, meningar eller ord hade koppling till teorierna antecknades detta ned. Jag 

kunde alltså sätta samman ett antal koder till teman direkt, vilka var arbetskrav, egenkontroll, 

socialt stöd, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Ytterligare grupperingar av koder 

gjordes efterhand, när det blev tydligare vilka kopplingar som kunde göras mellan vad 

intervjupersonerna sagt. Alltsammans resulterade i ett kodschema (bilaga 3). Kodschemat 

representerar de kategorier jag analyserat fram ur det empiriska materialet. Slutligen gjordes 

ytterligare sammansättningar av mina noteringar och koder i kodschemat vilket resulterade i 

åtta teman som presenteras i kapitlet Analys och resultat.   

3.4. Kvalitetsdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens kvalitet genom reliabilitet, validitet och etiska 

aspekter. Vilka åtgärder som tagits för att uppnå god kvalitet kommer att redogöras för, samt 

vilka etiska regler som varit av vikt för undersökningen samt hur dessa har följts. 

3.4.1. Reliabilitet 

Alvehus (2013, s 122f) menar att en undersöknings reliabilitet visar hur pass pålitlig studien 

är. För att uppnå en hög nivå av reliabilitet ska studien ha utförts på ett sådant sätt att den är 

upprepningsbar, vilket innebär att om en annan forskare utfört samma undersökning ska även 

resultatet bli detsamma. Eftersom detta är en kvalitativ undersökning där individuella 

intervjuer utförts, kan detta vara svårt att uppnå eftersom syftet är att fånga unika upplevelser 

(Kvale 1997, s 207). Individernas upplevelser, erfarenheter och åsikter som har använts är 

individuella och högst personliga vilket gör att om en ny undersökning görs med andra 

intervjuobjekt, skulle dessa med största sannolikhet inte ge exakt samma svar. Även jag som 

intervjuat har givetvis ett personligt sätt att utföra intervjuerna vilket inte kan reproduceras i 

exakthet av någon annan. För att undvika att påverka intervjupersonernas svar har jag följt 

riktlinjer för hur man som intervjuare ska få dem att känna sig bekväma under samtalet samt 

undvikt frågor som kan föra in intervjuobjekten på specifika svar. Att utföra och analysera 

mina testintervjuer är något som minskat risken för att ställa sådana frågor då jag haft 

möjlighet att omformulera dem. Under intervjutillfällena har jag vissa gånger ställt ledande 

frågor efter att en fråga besvarats, för att ta reda på vad som egentligen menats och att jag 

förstått svaret rätt. Exempel på hur detta gick till är att jag kunde börja min följdfråga med 

”Så du menar alltså att…”. Sammantaget anser jag att dessa åtgärder hjälpt till att öka 

tillförlitligheten i denna undersökning. 
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Att intervjuerna spelats in och sedan transkriberats ordagrant höjer reliabilitetsnivån. Genom 

att arbeta på detta sätt har inget ord eller uttryck missats vilket inte med säkerhet hade kunnat 

uppnås genom att endast anteckna vad som sades. Även faktumet att jag startade intervjuerna 

med ett vardagligt samtal samt diskuterade anonymiteten kan ha höjt reliabiliteten eftersom 

det kan ha minskat intervjuareffekten, som innebär att intervjuobjektet blir påverkad av den 

som intervjuar till att svara på ett sätt hen tror att denne vill (Patel & Davidson 2003, s 102). 

Att vara medveten om intervjuareffekten gjorde att jag kunde förbereda mig bättre samtidigt 

som den är svår att helt undvika. Genom att skapa en kamratlig stämning har jag arbetat för 

att få intervjupersonerna att känna sig avslappnade och positivt inställda till att svara ärligt på 

mina frågor. Att föra löpande analys genom hela datainsamlingsprocessen har minskat risken 

att något viktigt ska missas. 

Faktumet att jag utfört en rejäl genomgång av ämnet jag undersöker innan intervjuerna anser 

jag höjer reliabiliteten, då jag var väl insatt i begrepp och arbetssätt inom yrket och hela tiden 

förstod vad de pratade om även när vi kom in på yrkesspecifika diskussioner. En sista aspekt 

som tagits i åtanke när det gäller undersökningens kvalitet är hur urvalet av intervjuobjekten 

skett. För att uppnå en högre tillförlitlighet har intervjuobjekt från två verksamheter valts ut 

istället för från endast en. Risken med att endast intervjua personal från en verksamhet är att 

de kan ge liknande svar då de har liknande upplevelser eftersom de befinner sig i samma 

arbetsklimat. Om resultaten från två olika verksamheter blir någorlunda samma, vilket de 

blivit i denna undersökning, bidrar detta till ett mer träffsäkert resultat (Ahrne & Svensson 

2015, s 22). De aktuella verksamheterna är dessutom liknande varandra i och med att de båda 

är inom den offentliga sektorn, vilket även det är något som ökar säkerheten i resultaten 

(Ahrne & Svensson 2015, s 22). Valet av de individuella intervjupersonerna kan ha påverkat 

resultatet och faktumet att chefen valde ut de undersköterskor som intervjuades på den ena 

verksamheten kan innebära att hon hade en tanke bakom att välja just dem. Det kan också ha 

påverkat resultatet att jag personligen besökte den andra verksamheten för att hitta 

undersköterskor att intervjua då de jag kunde fråga endast var de som var där just då. 

Ledningen har dock inte haft mycket tid att påverka intervjupersonerna, och jag har varit väl 

påläst inom ämnet inför intervjuerna och även kunnat jämföra dem med tidigare intervjuer, 

vilket enligt Ahrne & Svensson (2015, s 40) är positivt för undersökningens resultat. 

3.4.2. Validitet 

Med en uppsats validitet menas att det som syftats att undersökas, verkligen ska ha 

undersökts; hur väl undersökningens frågeställningar och syfte besvaras och återspeglas i 

resultatet av arbetet. Redan i arbetet med intervjuguiden togs detta i akt, och frågorna har flera 

gånger gåtts igenom och analyserats för att säkerställa att de verkligen knyter an till studiens 

syfte om att undersöka den psykosociala arbetsmiljön. De två testintervjuerna som utfördes 

bidrog till att förbättra guiden ytterligare. Genom att även utgå från aktuell litteratur samt 

tidigare studier inom ämnet vid arbetet med frågorna anser jag att de speglar undersökningens 

övergripande frågeställningar.  

Kvale (1997, s 220) menar att triangulering är en metod för att säkerställa validiteten i en 

undersökning, vilket har gjorts i denna undersökning. Vad det innebär är att 
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forskningsområdet valideras utifrån flera datakällor. I denna undersökning utgörs de källorna 

av intervjuer, tidigare teori samt koppling till lagstiftning på området. Vidare diskuterar Kvale 

(1997, s 227) att validitet kan styrkas genom att tydligt och korrekt presentera hur 

undersökningen gått till vilket görs i detta kapitel.  

3.4.3. Etik 

Aspers (2011, s 83) menar att de forskningsetiska kraven i en undersökning är viktiga att ta på 

allvar och att de inte kan bortses från. Han menar vidare att det är viktigt att de behandlas i 

rapporten av undersökningen, vilket görs här. Det finns ett grundläggande individskyddskrav 

som delats upp i fyra allmänna huvudkrav med regler som ska följas vid forskningsprocessen, 

som här kommer att presenteras (Vetenskapsrådet, s 7-14). 

Informationskravet är det första kravet. Detta krav handlar om att forskaren har ansvar för att 

informera om undersökningens syfte till dem som berörs av den. Vidare ska dessa informeras 

om deras uppgift i undersökningen och villkoren för deras deltagande, samt att deltagandet är 

frivilligt och att det har rätt att avbryta sin medverkan. Allt som kan påverka de berördas 

villighet att delta ska delges dem. Detta krav har mötts i undersökningen genom 

informationsbrevet som samtliga deltagare erhållit innan intervjuerna, samt genom 

genomgången av det samma innan själva samtalet börjat. Det har klargjorts att individerna 

förstått sina rättigheter och de har getts möjlighet att ställa frågor om det funnits något de 

undrat över angående detta. Informationsbrevet finns som bilaga i denna rapport och 

innehåller samtliga aspekter som informationskravet berör. 

Samtyckeskravet är det andra kravet och det innebär att de som deltar i undersökningen själva 

ska ha rätt att bestämma över sin medverkan. I denna undersökning har samtliga deltagare 

varit myndiga vilket gör att endast deras samtycke behöver inhämtas. De har även löpande 

informerats om att deras deltagande är högst frivilligt och att de kan avsluta sitt deltagande 

när som helst. 

Konfidentialitetskravet heter det tredje kravet. Här handlar det om att alla de uppgifter som 

finns om personerna som deltagit i undersökningen måste behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifterna måste förvaras av forskaren på sådant sätt att obehöriga 

inte har möjlighet att ta del av dem. Materialet som berört de deltagande individerna i denna 

undersökning har endast handskas med av forskaren, det vill säga mig, personligen. 

Intervjuerna spelades in på min privata mobil vilken ingen annan har tillgång till. De 

transkriberade intervjuerna innehåller inte intervjupersonernas riktiga namn utan det namn 

som jag i ljudinspelningen säger att de ska kallas, vilket gör att dokumenten inte kan kopplas 

till specifika personer genom deras namn, och det är endast undertecknad som har tillgång till 

dessa dokument. 

Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet. Vad det innebär är att uppgifter som insamlats 

om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål och inget annat. De får 

alltså inte utlånas för kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk. I denna undersökning har 

dessa krav mötts. 



29 
 

4. Analys och resultat 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat och analys att redogöras för. Det empiriska 

materialet knyts samman med utvalda delar av den psykosociala arbetsmiljön och presenteras 

genom ett antal underrubriker. Dessa underrubriker är Upplevelse av egenkontroll och 

arbetskrav, Upplevelse av stöd i arbetet, Upplevelse av stress i arbetet, Behovet av utveckling 

samt Upplevelse av trivsel i arbetet.  

4.1 Upplevelse av egenkontroll och arbetskrav 

Weman-Josefsson & Berggren (2013, s 80f) menar att egenkontroll och arbetskrav är två av 

de faktorer som påverkar en individs psykosociala arbetsmiljö allra mest. Just undersköterskor 

är enligt forskning en yrkesgrupp som ofta arbetar under höga krav som är svåra att 

kontrollera, eftersom arbetet bland annat innebär att hantera allvarliga situationer och ansvara 

för liv (Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 36).  

4.1.1. Egenkontroll 

En individs egenkontroll handlar om i hur stor utsträckning denna har inflytande och 

beslutsutrymme över och i sitt arbete och sina uppgifter (Theorell 2003, s 22f). Graden av 

egenkontroll påverkar välbefinnandet och är därför en viktig faktor i den psykosociala 

arbetsmiljön (Granberg 2011, 661f). Att ha hög egenkontroll ger den arbetande möjlighet att 

själv påverka sin arbetssituation vilket anses vara positivt (Karasek & Theorell 1990, s 35f). 

Kontrollen i arbetet påverkar även hur pass väl de anställda kan tackla de krav som ställs på 

dem (Granberg 2011, s 661f). Den upplevelse som går igenom hos de flesta 

undersköterskorna är att det är dem själva som får avgöra hur och när de utför sina 

arbetsuppgifter i relativt hög utsträckning, men att de måste hålla sig inom ramarna för vad 

rutinerna säger. Sofie förklarar: 

Ja den som tar beslut vet inte hur det är så ofta märker vi att saker behövs ändras 

hos brukare och då kan vi göra det. Typ att man lägger till uppgifter (...) Jo men 

ibland måste man ändra ordningen på vilka vi ska till för att det ska bli lättare. 

Man går ju liksom till grannen om man ändå är där, även om det inte står den 

tiden i schemat. Man kan själv prioritera vad som är viktigt liksom, det gör man 

ju. (Sofie) 

Detta tolkar jag som att Sofie upplever sig ha utrymme att använda sin kunskap för att själv 

avgöra hur hon vill lägga upp arbetet. Att ändra ordning på arbetsuppgifterna som presenteras 

i schemat är den tydligaste kontrollen intervjupersonerna har i sitt arbete, och nära samtliga 

anser sig kunna göra det. Karasek & Theorell (1990, s 58) beskriver att egenkontroll bland 

annat har att göra med i vilken grad anställda kan lägga upp sitt arbete, vilket stämmer in på 

hur undersköterskorna kan ändra om schemat. Samtliga undersköterskor upplever sig ha en 

bra förståelse när det kommer till vad de kan och inte kan påverka, och de flesta uppger sig ha 

en förståelse för varför de inte kan kontrollera vissa aspekter av arbetet, vilket förklaras av 

Marie: “Allt som vi gör här är ju biståndsbedömt, och dem har sin lagliga rätt att få det. Så då 

kan jag ju inte påverka det.” Med “dem” syftar Marie på vårdtagarna, och uppger vidare att 

det är en självklar del av jobbet att just själva arbetsuppgifterna i sig inte går att påverka så 
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mycket. Johanna håller med om detta och menar att huvudsaken är att det som står i schemat 

ska göras innan arbetsdagen är slut. Detta tyder på en hög grad av KASAM-komponenten 

begriplighet (Antonovsky 2005, s 44f), eftersom instruktionerna kring detta är mycket tydliga. 

Innehållet i arbetsuppgifterna som undersköterskorna tilldelas, och vem som får göra vad, kan 

de alltså inte påverka mer än att på sin höjd lämna önskemål till dem som ansvarar för 

scheman och planering, vilket leder till att de ibland får som de önskar och ibland inte. Är det 

dock något de känner sig mycket obekväma med, som en vårdtagare de inte alls känner att de 

kan hantera, menar de flesta att de kan be om att få slippa just den biten och att dem de allra 

flesta gångerna blir lyssnade på. 

Det är inte endast att få slippa vissa obekväma uppgifter de ibland har önskemål om, utan 

flera av undersköterskorna menar även att de som är utbildade undersköterskor borde få mer 

av de avancerade uppgifterna än de som inte är utbildade. Johanna: “Jaa men jag kanske kan 

tycka att de som är utbildade kanske skulle få lite mera ansvar när det gäller hälso- och 

sjukvårdsgrejer, för jag läste ju inte till undersköterska för att städa liksom.” Bristen på 

kontroll angående att välja vilka arbetsuppgifter de måste göra tolkar jag som ett 

irritationsmoment för Johanna, vilket även flera andra nämner som en del av arbetet de önskar 

att de hade bättre kontroll över. Granberg (2011, s 661f) menar att faktorer av egenkontroll i 

arbetet även innefattar huruvida de anställda kan ställa krav på ledningen eller ej. De flesta 

menar att det inte är svårt att föra fram åsikter, men att det är skiftar mycket i om de blir 

lyssnade på eller inte. De anser sig inte kunna ställa alltför höga krav, och tycker sig heller 

alltså inte kunna påverka vilka uppgifter de får sig tilldelade i någon större utsträckning. 

Överlag så skiljde sig undersköterskornas upplevelse av den här biten en hel del åt, men 

sammanfattande kan det sägas att dem upplever det vara mer fruktbart att ställa krav på 

ledningen om det är flera kollegor som framför något tillsammans, än om dem gör 

individuellt.  

Mot bakgrund av den information som hittills presenterats skulle jag placera 

intervjupersonerna någonstans på gränsen mellan hög och låg egenkontroll i Karaseks (1990, 

s 32) krav- kontroll- och stödmodell, och mer mot låg än hög. Undersköterskorna har 

egenkontroll över hur de vill lägga upp dagens arbete, men inte arbetsuppgifternas utformning 

i sig. De har låg möjlighet att själva välja vilka uppgifter de vill göra och inte. Detta kan ses 

som att deras kontroll ligger i arbetet snarare än över arbetet (Widmark 2005, s 25ff). Dock 

belyser Granberg (2011, s 661f) att möjligheten att se helheten i och meningen med det som 

görs i arbetet, är ett tecken på kontroll. Undersköterskorna uttrycker en stor förståelse för 

varför de inte har en så hög grad av egenkontroll i sitt arbete. Samtliga har i intervjuerna 

nämnt att det är på grund av bestämmelser om vad brukarna är beviljade som deras 

arbetsuppgifter ser ut som de gör och inte kan förändras i utformning. Johanna menar att 

arbetsuppgifterna innebär en viss sak man ska göra, men att de alla lägger upp och gör dem på 

individuella vis och att de på så sätt ändå påverkar hur de utför dem. Tillsammans anser jag 

att detta tyder på att de ser helheten i vad det gör i sitt arbete. Angående att se mening i vad de 

gör, tolkar jag intervjupersonernas uttalanden som att samtliga gör det. Ett exempel på hur en 

av dem uttryckte sig kring detta kommer från Linda: 
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Dem ska ju få den hjälpen dem behöver, de gamla. Det är ju dem som har byggt 

upp hela samhället, så jag tycker att dem är väldigt värda det. Olika behov, olika 

personligheter, olika folk man träffar och det är ju det som blir varierande hela 

tiden. De kan vara ledsna, glada, vad som helst och man ska ju inte alltid ta allt 

personligt, men man kommer dem ju ganska nära. Man lär sig mycket. Jag lär 

mig mycket av dem. Dom har mycket att ge mig...jag vill ge dem något tillbaka, 

även om det bara är att bädda deras säng till exempel (skratt). (Linda) 

Min förståelse av detta är att hon anser att hennes ansträngning hjälper någon och gör skillnad 

i dennes liv, och att det också är vad hon vill. Hon uttrycker även att hon får ut något positivt 

ur arbetet själv och att hon skämtar och skrattar anser jag kan tyda på en glad inställning till 

arbetsuppgifterna. Ur detta tolkar jag att hon ser meningen med det hon gör i arbetet, både för 

sig själv och för vårdtagarna. Att se mening men vad man gör kan även kopplas till KASAMs 

komponent meningsfullhet. Det passar in på den eftersom meningsfullhet innebär delaktighet 

och känslomässig investering (Antonovsky 2005, s 45). Alla undersköterskorna som 

intervjuats uppger att de ser meningsfullhet i det de gör, för vårdtagarna och vissa nämner 

även att det ger mening i deras eget liv. Forskning har visat att just meningsfullhet är något 

många undersköterskor ofta upplever i arbetet (Pfefferle & Weinberg 2008, s 952).  

Faktumet att intervjupersonerna svarar positivt på dessa två senast presenterade aspekterna av 

egenkontroll; att se helhet och mening, göra att jag anser att graden av egenkontroll stiger 

något. Från att hamna på gränsen mellan hög och låg egenkontroll anser jag den nu höjas 

något och hamna på den höga sidan. Dock kan det som tidigare konstaterats ses att 

undersköterskorna inte har något stort inflytande över vilka arbetsuppgifter de tilldelas och 

inte heller upplever alla att de har goda påverkansmöjligheter när det gäller dem, vilket gör att 

jag anser att de fortfarande hamnar relativt lågt på skalan av egenkontroll. Slutligen anser jag 

att således att de hamnar något över gränsen mellan låg och hög egenkontroll, det vill säga på 

den höga sidan. 

4.1.2. Arbetskrav 

Arbetskraven som en individ måste handskas med kan variera i mängd och utformning, vilket 

påverkar den arbetande i skiftande grad beroende på hur de ser ut och hur väl individen kan 

handskas med dem (Karasek & Theorell 1990, s 63f). Huruvida intervjupersonerna upplever 

kraven som höga eller låga skiftar en hel del. Att de anser att kraven är rimliga i förhållande 

till arbetet de har är dock de flesta överens om. Resultaten pekar på att samtliga upplever 

kraven som viktiga eftersom det är människors liv de ansvarar för när det kommer till medicin 

och vård, men de flesta vill inte säga att kraven är orimliga eller för höga. “Det är bara så det 

är, och om man sköter det man ska göra så blir det ju aldrig tungt” förklarar Sofie. Jag tolkar 

detta som att hon upplever kraven som hanterbara. Johanna svarar nästan likadant men anser 

kraven vara något högre: “Eeh...jag tycker egentligen att jag har väldigt höga krav, vi har ju 

ett väldigt ansvar, det är ju människoliv och mediciner och sådär. Det är rimliga krav.” Detta 

tolkar jag som att Johanna menar att hon har viktiga krav på sig, som inte kan slarvas med 

eller bortses från, men att hon förstår varför hon har dem. Majoriteten av undersköterskorna 

menar att kraven som ställs på dem är något man får räkna med om man vill arbeta inom 

vård- och omsorg och att det även är så att många av dessa viktiga krav de ansvarar för att 



32 
 

klara av, är vad som gör arbetet spännande och betydelsefullt. Linda nämner även hon ordet 

rimligt i samband med att hon räknar upp några av de krav hon stöter på, så som riktlinjer och 

lagar som hela tiden måste hållas i åtanke och följas, samt ansvarsbiten; att de har ansvar för 

andra individers välmående, men även att kraven kan bli för många ibland då det är mycket 

som ska göras inom en snäv tidsram. Marie känner likadant: 

Tiden är ju ett krav förstås. För nu jobbar vi ju väldigt efter tid. Det har vi ju 

aldrig gjort förut liksom. Man vänjer sig väl...men det händer ofta att en får 

skynda sig till nästa för att hinna med alla, och det känns ju jämt i hjärtat. Ibland 

är det bara oss de ser om dagarna. (Marie) 

Jag tolkar detta uttalande som att det finns psykiska krav inom Marie som gör att hon vill 

kunna ge mer av sin tid till vårdtagarna men att deadlines sätter stop för det. När arbetsdagen 

är slut ska alla vårdtagare ha hunnits med och detta är ett krav nästan alla undersköterskorna 

uppger vara stressande och ibland svårt att möta. Att känna sig otillräcklig är något 

undersköterskor ofta upplever (AFS 2015:4). Majoriteten av intervjupersonerna uppger att det 

sämsta med tidspressen är just att de inte hinner med att stanna hos vårdtagarna och ge dem 

lite mer glädje i vardagen, utan att det istället gör att de får skynda iväg till nästa. Min 

tolkning av hur dem uttalar sig om detta är att de önskar sig mer tid för att hinna vara sociala 

med sina vårdtagare och lära känna dem bättre, något som många uppger vara något av det 

roligaste med arbetet. Min uppfattning är att de ser ledningen som skyldiga för att det ser ut 

såhär, eftersom flera av dem menar att det är personalbristen som är orsaken till tidspressen. 

Ingen av intervjupersonerna uppger att de har tunga krav på sig hemifrån när jag ställer 

frågan. När det kommer till kraven individerna personligen ställer på sig själva varierar svaren 

litet. De flesta anser att dessa krav är lätthanterbara och att de inte ställer särskilt höga krav på 

sig själva mer än att prestera bra på arbetet. Som helhet anser jag att gruppen på dessa sju 

undersköterskor har relativt höga psykologiska krav i arbetet, men eftersom de ser dem som 

rimliga och förstår dem, och till och med uppskattar vissa av dem, hamnar inte heller krav 

väldigt högt på skalan. Tiden, i form av deadlines kombinerat med antalet uppgifter de måste 

hinna med, samt de psykologiska emotionella kraven som kommer med att dem ibland har det 

yttersta ansvaret för andra människors liv i arbetet, och den psykologiska press som uppstår i 

och med att många önskar att de skulle vilja finnas där för vårdtagarna i högre grad och ibland 

mår dåligt när de inte kan göra det, ser jag som de mest framstående kraven. 

Intervjupersonerna anger inte fysiska krav, så som tunga lyft, som något problem de 

reflekterat över eller har problem med. Jag tolkar det därför vara tydligt att det är de 

psykologiska kraven som dominerar. 

4.1.3. Sammanfattning egenkontroll och arbetskrav 

Efter att ha analyserat undersköterskornas upplevelse av egenkontroll och arbetskrav kan nu 

en tolkning göras av var i Karaseks (Karasek & Theorell 1990, s 32) ursprungliga krav- 

kontrollmodell de bör kunna placeras. Som resultaten visar upplever intervjupersonerna en 

hög grad av förståelse för den grad av egenkontroll och arbetskrav de har vilket jag väger in i 

min tolkning av var i modellen de placeras. Jag anser det därför lämpligt att placera dem i 

kolumnen för aktiva arbeten (figur 4), som innebär att de har höga krav och hög egenkontroll, 
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vilket enligt Karasek & Theorell (1990, s 35) är den mest positiva sortens arbete i många 

avseenden. Författarna förklarar att ett aktivt arbete utmanar arbetaren, utan att det påverkar 

dennes psyke negativt. Dock bortses det inte från att kraven många gånger upplevs vara höga 

i kombination med att egenkontrollen är relativt liten för intervjupersonerna, vilket 

sammantaget gör att dem hamnar nära gränsen till högstressarbete, som utgör den sämsta 

sortens arbete eftersom det innebär att de psykologiska kraven är höga samtidigt som det blir 

svårt att kontrollera, och därmed hantera, dem (Karasek & Theorell 1990, s 32f). Depression, 

ångest och trötthet är några av symptomen hos arbetare i högstressarbeten (Karasek & 

Theorell 1990, s 31ff), vilket är utgör ännu en anledning till att jag anser att 

intervjupersonerna inte riktigt bör hamna där just eftersom ingen av dem uppgett att de lider 

av dessa symptom. Trötthet kan dock vissa av dem känna ibland, men menar att det inte är i 

någon större grad och att det ofta beror på mer än arbetet i sig. Att de hamnar inom kolumnen 

för aktiva arbeten innebär även att de landar på den högre sidan av på aktivitetsdiagonalen, 

som bland annat innebär att individen är motiverad i sitt arbete (Karasek & Theorell 1990, s 

32), något jag utifrån undersköterskornas svar anser pekar på att de är. Nedan visas min 

tolkning av undersköterskornas upplevda egenkontroll och arbetskrav i Karaseks krav- och 

kontrollmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Karaseks krav- och kontrollmodell med stress- respektive aktivitetsdiagonal. 

(Aronsson 1983, s 240). Tillägg gjort av Veronica Eriksson. 

4.2. Upplevelse av stöd i arbetet 

Känslan av att ha socialt stöd är mycket viktigt för en individs välbefinnande (Karasek & 

Theorell 1990, s 68f). I Karaseks krav- kontroll- och stödmodell benämns ett tillfredsställande 

socialt stöd som kollektivt (Eriksson & Larsson 2009, s 144). En stor del av det sociala stödet 

handlar om att känna sig uppskattad och få feedback (Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 

37). Stöd i arbetet kan dock även komma i andra former än socialt, vilket kan handla om att 

ha tillgång till den information som behövs eller till experter på områden man själv inte 

bemästrar fullt ut (Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 36f). Undersköterskorna har 

tystnadsplikt gentemot omgivningen men får tala med varandra om exakt vad de är med om i 

jobbet, något som skiljer detta yrke från många andra. Det sociala stödet från kollegor skulle 

på grund av detta kunna vara en extra viktig faktor för att klara av stress och krav i deras 



34 
 

arbete. Ett bristande eller obefintligt socialt stöd kan ha en direkt inverkan på hälsan och vara 

en stor stressfaktor, medan ett högre socialt stöd hjälper till att stå emot de krav som ställs och 

faktorer som skapar stress (Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 60f). Det framkom 

genomgående i intervjuerna att undersköterskorna upplever ett socialt stöd från sina kollegor 

och att de flesta har ett stort behov av det eftersom det blir en resurs de använder då stressen 

eller kraven i arbetet blir för stora. Johanna förklarar sin upplevelse såhär: 

...att man diskuterar och återkopplar med kollegor innan man går hem och kollar 

med varandra att man gjort rätt och liksom får bekräftelse på det. Jag tycker att 

det är skönt att prata om det så att man kan släppa det sen liksom, annars är jag 

en sån som går och ältar allt när jag kommer hem. (...) Vi har överlag en bra 

grupp som visar varandra respekt och ser man någon som inte mår bra så 

försöker man ju peppa! (Johanna) 

Johanna menar att feedbacken från de som förstår situationen bäst, kollegorna, är viktig för att 

hon ska känna att hon har tagit rätt beslut under arbetsdagen. Att få sitt beteende bekräftat 

genom feedback från någon i samma situation som henne innebär att hon får ett värderande 

socialt stöd (Eriksson 1991, s 165ff). Någon som känner likadant när det kommer till att 

hantera stressen är Sofie; “...jag släpper den jobbiga biten sen när jag fått pratat av mig om 

det. Du är ju ensam när du arbetar men du är ju alltid i en grupp när du kommer hit. Och det 

är ju skönt.” Med “hit” syftar Sofie på verksamhetens lokaler, där de flesta kollegorna samlas 

innan och efter arbetspassen samt på rasterna. Hon menar att om hon inte får känna att hon 

har tid att diskutera arbetsdagen med kollegorna så blir hon inte av med stressen.  

Samtliga undersköterskor upplever överlag att sammanhållningen de har med sina kollegor är 

stark och att det sociala stöder de får från kollegorna är enormt viktigt, särskilt eftersom de 

båda upplever att stödet de får från ledningen är relativt liten. Därmed inte sagt att de finner 

stöd i varje kollega för sig, men alla anser att de på det stora hela kommer överens med och 

finner stöd hos majoriteten av dem. De flesta undersköterskor menar att de som oftast kan nå 

sin chef, men att det är långt ifrån alltid. Samtliga önskar även att de kunde få mer feedback 

från ledningen än de får idag, något som forskning visat är vanligt förekommande bland 

undersköterskor idag (Arbetsmiljöverket 1999; Arbetsmiljöverket 2003). När jag frågar hur 

Kajsa tror det skulle varit på arbetet om hon inte känt så stort stöd från sina arbetskamrater 

svarar hon: “Nej men då hade det inte gått. Det tror jag dem flesta skulle svara (skratt). 

Veronica: “Har du någonsin upplevt att du inte känner dig hemma i arbetsgruppen?” Kajsa: 

“Nej. Jag tror att det är därför jag trivs så bra. Jo men det är ju de gamla och det är ju gruppen, 

men allt från gruppen och uppåt (...) Hade jag inte haft gruppen skulle jag nog inte ha stannat i 

22 år! (skratt).” Jag tolkar dessa uttalanden som tydliga indikatorer på att det sociala stödet 

från kollegor kan vara den faktor som gör att de klarar av stressen och kraven de upplever i 

arbetet. Det emotionella stödet innebär bland annat att känna sig omtyckt av kollegor 

(Eriksson & Larsson 2009, s 146) vilket är vad Kajsa beskriver här. Hon, tillsammans med 

resten av intervjupersonerna, tycker även att vårdtagarna hjälper till med den biten, och att de 

också får henne att trivas i arbetet.  

Enligt Karasek & Theorell (1990, s 75f) kan det sociala stödet komma från flera håll och det 

viktiga är inte varifrån det kommer utan själva upplevelsen av att det finns. Maja förklarar att 
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de anställda, förutom att vara en hel stor arbetsgrupp inom verksamheten, även är uppdelade i 

olika mindre arbetsgrupper beroende på vilket geografiskt läge de arbetar inom, och att det är 

i denna mindre grupp hon ingår i som hon finner det sociala stödet och känner sig hemma. 

Maja ger även exempel på något som samtliga undersköterskor håller med om, nämligen att 

stödet som fås genom att dygnet runt alltid kunna få tag på en sjuksköterska när de behöver 

hjälp med något de själv inte klarar av eller kan avgöra, ger en känsla av trygghet och 

reducerar stress: 

Vi har ett enormt stöd av våra sköterskor när vi är ute, där är det bara positivt. 

Och de har ju kompetensen att föra saker vidare. Så man inte behöver känna att 

man kunde gjort mer som man inte gjorde… (Maja) 

En majoritet av undersköterskorna menar vidare att de även har en tillfredsställande tillgång 

till andra former av stöd. Karin menar att för henne är en av de viktigaste formerna av stöd 

som hon kan få på sin arbetsplats det som kallas informativt och praktiskt stöd. Hon förklarar; 

“...och vet jag att det finns grejer iordning och så så vet jag att jag inte behöver oroa mig, jag 

vill alltid liksom veta exakt vad jag gör och vad jag ska göra.” Jag tolkar Karins uttalande som 

att hon känner sig trygg i vad hon gör i arbetet så länge hon har stöd genom att ha tillgång till 

den information och det material som hon behöver. Detta är något som går igen hos 

undersköterskorna och det viktigaste stödet utöver det sociala pekar mot att vara de expertråd 

de kan få från sjuksköterskorna på verksamheten, något de har tillgång till dygnet runt. 

Dessa resultat anser jag pekar på att undersköterskorna upplever en hög grad av socialt stöd 

och att detta är mycket viktigt för att de ska känna att deras psykosociala arbetsmiljö är 

tillfredsställande. Detta skulle även kunna tyda på att de har en hög grad av KASAM, 

eftersom socialt stöd behövs för att uppnå det (Antonovsky 2005, s 174f). Även stöd i form av 

möjlighet att få hjälp av exempelvis sjuksköterskorna på verksamheten, och att de har tillgång 

till ytterligare information och material, är viktigt för dem och något de upplever att de får. 

Det sociala stödet från ledningen upplever dem sig inte få i lika stor utsträckning. Flera av 

dem önskar att feedback, förståelsen och stödet därifrån skulle vara större. Karasek & 

Theorell (1990, s 68f) menar dock att det sociala klimat som kollegor skapar tillsammans på 

arbetet där de får stöttning av varandra, som undersköterskorna verkar ha gjort i hög grad i 

detta fall, hjälper dem att stå emot de sämre sidorna, så som en bristfällig ledning, och blir 

därför inte påverkade av dem så mycket som de skulle bli utan gemenskapen. Detta skulle i 

sådant fall kunna tyda på att de trots att de upplever många problem med ledningen och hur 

verksamheten styrs, kan ha en tillfredsställande arbetsmiljö i alla fall eftersom de har ett så 

stort stöd av kollegorna. I det stora hela tolkar jag undersköterskornas sociala stöd vara 

mycket högt, varför deras arbete hamnar i en kolumn för vad som kallas kollektiva arbeten i 

krav- kontroll- och stödmodellen (Eriksson & Larsson 2009, s 144). I kombination med min 

tolkning av var de skulle kunna placeras i den ursprungliga modellen (Karasek & Theorell 

1990, s 32) hamnar de nu i den kolumn som kallas aktivt kollektivt, vilket illustreras i figur 5.  
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Figur 5. Karaseks krav- kontroll och stödmodell (Eriksson & Larsson 2009, s 145). Tillägg 

gjort av Veronica Eriksson. 

 

4.3. Upplevelse av stress i arbetet 

Mycket tidigare forskning har funnit att undersköterskor har ett ofta väldigt stressigt arbete 

(Karasek & Theorell 1990, s 67, 73; Wallin et al 2015, s 368f; Clegg 2001, s 101ff för att 

nämna några). Detta beror bland annat på att de ofta har höga krav och liten möjlighet att 

kontrollera dem (Karasek & Theorell 1990, s 43). I denna undersökning har jag funnit 

skiftande resultat kring stress, men överlag så lutar resultaten åt att undersköterskorna 

upplever en relativt låg nivå av stress, speciellt om det jämförs med tidigare resultat från 

andra studier samt ses till i hur stor utsträckning stressorerna faktiskt påverkar dem och deras 

psykosociala arbetsmiljö. Undersköterskorna upplever utöver detta även en del positiv stress i 

arbetet. För att presentera resultatet i relation till begreppet stress har detta valts att göra det 

med hjälp av underrubriker som reflekterar de faktorer i arbetet som urskilts som de mest 

framstående stressande delarna av undersköterskornas arbete. 

4.3.1. Tidspress och personalbrist 

Nästan ingen av intervjupersonerna anser sig vara lättstressad men att uppleva att det finns för 

lite tid i förhållande till vad som ska göras, eller ibland vad som vill göras, framkom vara en 

återkommande orsak till stress för samtliga, dock i skiftande utsträckning. Kajsa förklarar 

dilemmat genom att konstatera att de två sidorna helt enkelt inte går ihop. Hon upplever att 

det finns så mycket som inte är inräknat i schemat som ska hinnas med; bland annat den 

administrativa delen av arbetet där det ska rapporteras och dokumenteras, eller att de ska 

tvätta åt vårdtagarna. Följden av detta blir att det går ut över den tid hon har för att återhämta 

sig och äta, och vissa dagar hinner hon inte ta rast alls vilket gör henne trött och stressad efter 

arbetsdagens slut. Detta är något som visat sig vara relativt vanligt inom undersköterskeyrket i 
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stort (Arbetsmiljöverket 1999; 2013). Marie känner likadant när det gäller att det inte finns tid 

till att göra administrativa uppgifter men även att de får för lite tid hos de enskilda 

vårdtagarna. Hon får skuldkänslor när hon får kommentarer som “ni har alltid så bråttom nu 

för tiden” från de gamla vårdtagarna. Maja tycker inte att arbetet är särskilt stressigt överlag, 

men att det finns perioder då det blir alldeles för många vårdtagare i förhållande till anställda, 

något som majoriteten av undersköterskorna upplever. Sofie: 

Vi har väldigt mycket att göra. Lite folk, vi har ju vikarier inne varenda dag...så 

finns det ingen vikarie, så trycker dem ihop schemat istället. Och jag har ju 

ingen mer tid med dem gamla egentligen, nej så det...det tar bort mycket av det 

roliga. (Sofie) 

Personalbristen är något som påverkar undersköterskornas trivsel i arbetet, eftersom det leder 

till tidspress. När det blir stressiga dagar på grund av att det finns för lite personal att ringa in 

blir Sofie irriterad på hur verksamheten leds och anser att den biten är dåligt skött. När jag 

frågar vad intervjupersonerna upplever som det sämsta med deras arbete svarar Johanna just: 

Tidspressen. I vissa stunder så skulle man ju verkligen behöva sätta sig ner och 

prata lite mer, men man har ju alltid samma tid hos varje, varje dag. Vissa dagar 

är dem ju kanske sjuka eller har nåt på hjärtat, och om det är en stressig dag så 

måste man ju vidare till nästa fast man egentligen vill vara kvar och lyssna. (...) 

Ja sen vore det bra om vi hade tid att prata med varandra också så man kunde få 

bort lite ur huvudet innan man ska hem (skratt). (Johanna) 

Jag frågar sedan om hon någonsin känner sig otillräcklig och får då svaret att den enda gången 

hon gör det är när hon inte hinner med vårdtagarna så bra som hon egentligen vill, just på 

grund av tidspressen. Detta tar bort en del av det som hon och resten av intervjupersonerna 

anser är något av det roligaste med jobbet, att umgås och samtala med dem gamla. Att känna 

sig otillräcklig har visat sig vara en återkommande känsla för undersköterskor inom 

hemtjänsten (AFS 2015:4). Även faktumet att det råder personalbrist har konstaterats genom 

tidigare forskning (Pfefferle & Weinberg 2008, s 952; Wallin et al. 2015, s 368). På dessa 

plan skiljer sig alltså inte verksamheterna i den här undersökningen från vad rådande 

forskning säger. Följderna av att känna sig otillräcklig och att arbeta under tidspress leder 

många gånger till stress (Wallin et al. 2015, s 368) vilket påverkar hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs. Just tidspress är dock en lågintensiv mikrostressor, menar Weman-

Josefsson & Berggren (2013, s 35), vilket betyder att stressorn inte har någon större negativ 

effekt på hälsan. Min tolkning av den upplevda tidspressen är dock att den är den mest 

påfrestande av deras samtliga upplevda stressfaktorer, delvis eftersom den påverkar dem 

relativt regelbundet och i relativt stor utsträckning, och delvis för att de känner sig maktlösa 

inför den. Flera av intervjupersonerna uppger att de klagat till ledningen men att ingenting 

hittills har gjorts åt problemet, och att det varit såhär i åtminstone tre år. Jag upplever dock att 

stressen de känner i och med tidspressen och personalbristen inte tar över för mycket, och att 

de ändå är positiva till att det kanske kan göras något åt det här problemet i framtiden. Det ter 

sig inte inverka så pass mycket på den psykosociala arbetsmiljön att den skulle upplevas som 

negativ på grund av det, eftersom samtliga undersköterskor upprepade gånger under 

intervjuerna uppgett att de tycker mycket om sitt jobb och trivs bra. 
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4.3.2. Behovet av bättre ledning  

Intervjupersonerna beskriver att det finns en stor problematik i hur ledningen styr 

verksamheten och kommunicerar med de anställda. Under intervjuerna visade det sig att flera 

av undersköterskorna anser att ledarskapet inom verksamheterna har stora brister. Karins 

upplevelse av hur det styrs är överlag negativ: “Ja ordning...det har ju varit en jäkla rotation 

här, med ledning och chefer. Rena skiten har det varit. Så vi...det går ju ut över oss, är det skit 

i toppen är det ju skit i botten.” Det är tydligt att Karin är mycket missnöjd med 

verksamhetens ledarskap. De som arbetat inom verksamheten en längre tid har fått uppleva 

hur många chefer tillkommit och sen bytts ut, och i perioder mellan rekryteringar så har dem 

ibland varit utan chef en kortare tidsperiod. Kajsa svarar så här på frågan om hon personligen 

tycker att större problem så som tidspressen eller personalbristen är värda att ta upp med chef 

och ledning: 

Nej, det blir inget gjort. Men jag har fått sagt det iallafall, jag har gjort mitt. Vi 

har ju tyvärr en ledning som det inte blir någonting gjort med överhuvudtaget så 

det spelar ju ingen roll. Men ja de kan ju få veta det. (Kajsa) 

Istället menar hon att hon pratar med arbetsgruppen och försöker lösa det som går på den 

nivån istället, eller att de i samlad trupp tar upp sina åsikter med ledningen eftersom det 

verkar ge större effekt. “De kan ju inte ignorera en hel drös med arga fruntimmer” skämtar 

Karin. Hon önskar att situationen skulle varit annorlunda, precis som Maja: 

Jag tycker att de kunde anställa så pass personal att vi inte behövde bry oss om 

att oroa oss över det som egentligen är deras ansvar. Man är ju här mer än en är 

hemma nästan ju (skratt) så det hade varit lättare för oss om de kunde sköta sitt 

jobb lite bättre och lyssna på oss. (Maja) 

Johanna tycker inte att de får någon vidare uppskattning vidare för det de gör ifrån ledningen, 

och hon menar att hon skulle vilja ha mer feedback och en större förståelse från ledningen. 

Hon vill att de ska se de anställda mer. Att som anställd vilja bli sedd av ledningen och få 

positiv feedback på det de gör, är en form av värderande återkoppling som kan vara mycket 

viktig för individer eftersom det får dem att känna att dem utför sitt arbete på rätt sätt 

(Eriksson & Larsson 2009, s 146). Det finns uppenbara kommunikationsproblem mellan 

ledningen och de anställda, och jag tolkar det som att det efter undersköterskornas uttalanden 

till stor del pekar mot att bero just på ledningen i sig. Maja säger exempelvis att hon känner 

att hon kan prata med sin chef och att hon känner att denne lyssnar på vad hon säger, men att 

det hälften av gångerna inte sker någon förändring. Hon önskar att de skulle få mer 

uppföljning på vad som händer med de ärendena de tar upp. Linda tycker att hon ibland 

känner att det är alldeles för tydligt att det är dem som “sitter högst upp” som gör 

bestämmelser, men att det inte alltid känns som att de vet hur det egentligen ser ut hos dem 

“på golvet”. Överlag är negativiteten mot ledningen större i avseendet att de inte har så 

mycket socialt stöd därifrån eller blir lyssnade på, mot hur de uppger att det påverkar dem. 

Undersköterskorna menar att deras viktigaste stöd i arbetet kommer från kollegorna, men att 

en klarare ledning som förstår undersköterskornas arbete bättre, skulle påverka deras 

psykosociala arbetsmiljö i positiv bemärkelse och reducera en del av deras stress. 
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En tidig tanke jag hade under intervjuarbetet var att de som arbetat inom verksamheten längre, 

var de som verkade visa störst missnöje över hur deras arbete styrs. Detta stämmer till viss 

del, men en av dem som arbetat längst är även den som visat sig vara mest positiv till 

ledningen, så den slutsatsen går inte att dra. Det går heller inte att dra slutsatsen att åsikterna 

skiljer sig betydande mellan de två olika verksamheterna, då det finns både mer och mindre 

nöjda intervjupersoner inom båda när det gäller detta. Min uppfattning har således blivit att 

det har att göra med hur de är som personer och hur pass viktiga olika faktorer på arbetet är 

för varje enskild person. Detta går att koppla samman med vad Weman-Josefsson & Berggren 

(2013, s 36f) menar med att det är individuella uppfattningar som styr vad som är viktigt för 

att trivas i arbetet.  

4.3.3. Konflikter på arbetsplatsen 

Agervold (2001, s 48) menar att kontakt med andra är något av det allra viktigaste med 

arbetet. De relationer som skapas inom arbetet är en del av den psykosociala arbetsmiljön och 

kan påverka en individ både positivt och negativt, och just interpersonella konflikter kan ge 

upphov till negativ stress (Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 36). Intervjupersonerna 

upplever i hög grad en stark sammanhållning kollegor emellan. Flera av dem uppger att det är 

just arbetskamraterna som utgör något av det allra bästa med jobbet. Men det visade sig under 

intervjuerna att det dock även händer att det uppstår konflikter kollegorna emellan och att 

detta kan leda till stress. Sofie menar: “Men personalen kan göra en stressad också, vi har haft 

problem med några här som håller på med en massa skitsnack och det har ju påverkat oss alla, 

de tjafsar och skriker.” På grund av detta tycker sig Sofie inte alltid kunna lugna ner sig på 

rasterna och ha det trevligt, om det tjafsas där samtidigt. Hon anser också att beteendet från 

dem personer som hon anser står för majoriteten konflikter, ibland smittar av sig på andra 

kollegor vilket gör att fler börjar irritera sig på varandra. Detta skapar ibland en form av 

kollektiv stress och lättirritation som tar sig uttryck i bland annat kort tålamod, vilket Sofie 

säger kan bli jobbigt. Hon menar att när hon har rast på arbetsplatsen, och tid att vila och 

umgås, så vill hon att det ska vara just en rast och inte något som hon behöver känna olust 

inför. Majoriteten av intervjupersonerna är av samma åsikt och tycker att konflikter borde 

skötas mellan dem det gäller och inte inför resten av arbetsgruppen. Linda uttrycker att det 

borde finnas fler än en lunchlokal alternativt att de olika områdesgrupperna får ha rast vid 

olika tillfällen för att det inte ska bli så många i lunchlokalerna på samma gång. 

Kajsa och Maja, som båda arbetat länge på verksamheten, uppger båda två att det var värre 

för några år sedan, och att det till och med förekom mobbning på arbetsplatsen. Sedan dess 

har dem mycket låg tolerans för vad de accepterar när det kommer till konflikter, och säger 

ifrån så fort de anser att något går överstyr. Dock menar Kajsa att det inte alltid är så att dem 

andra bryr sig, speciellt dem som fått sin anställning tiden efter att mobbningen förekommit. 

När hon upplever konflikter på arbetsplatsen blir hon lätt stressad och känner direkt olust 

inför situationen. Hon tycker sig ha fått mindre tolerans för konflikter med tiden och menar att 

de perioder då det inte uppstår några bråk på arbetsplatsen är de allra bästa. Johanna tycker 

också att konflikterna drar ner trivseln hon annars känner i arbetet men har lärt sig att 

distansera sig från det med tiden: 
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Ja det är skitsnack bakom ryggen, det är det. I början så tog jag väldigt illa upp 

men nu har jag liksom insett att man får bara...det får bara rinna av en och 

så...jag blev stressad förr, men jag har fått insett att det inte blir bättre av att jag 

går och tänker på det utan jag vet att jag gör ett bra jobb, och jag har många 

kollegor jag trivs med och litar på och sådär, sen är det ju vissa som man vet 

pratar skit bakom ryggen på en och då får dom väl göra det. (Johanna) 

Med “förr” syftar Johanna på när hon först började arbeta på verksamheten för tre år sedan. 

Den emotionella ansträngningen som undersköterskor upplever i och med att de ansvarar för 

andra människors mående, innebär att de ibland måste undertrycka sina egna känslor eller 

spela en roll inför vårdtagarna (Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 36). Detta gör 

avslappningen och återhämtningen med kollegorna extra viktig för att inte utsättas för negativ 

stress i arbetet. Samtliga intervjupersoner menar att de har möjlighet att få socialt stöd från 

kollegor, och ingen uppger sig känna sig utanför gruppen, så att säga att konflikterna påverkar 

dem i avseendet brist på stöd tror jag inte går att säga, men däremot att det påverkar den 

övergripande trivseln och att de hade mått bättre utan konflikterna. Ingen av 

intervjupersonerna på någon av verksamheterna menar att konflikterna förekommer ofta eller 

är av en allvarligare sort, och inte heller att det är särskilt många som deltar i dem på det stora 

hela. Weman-Josefsson & Berggren (2013, s 69) konstaterar att om det inte finns möjlighet att 

på en arbetsplats uttrycka sina meningsskiljaktigheter eller att då och då hantera dem genom 

konflikter, kan det dock bli negativt för stresshanteringen, vilket betyder att konflikterna kan 

vara positiva i bemärkelsen att komma vidare från upplevda problem. Det skulle eventuellt 

kunna vara så att det är hur konflikterna tas, som utgör det större problemet - att de många av 

gångerna tjafsas i det öppna, för resten av kollegorna att se. Intervjupersonerna uppger att det 

är när dem blir involverade i konflikterna trots att problemet inte har med dem att göra 

egentligen, som de blir stressade  

4.3.4. Sammanfattning upplevelse av stress i arbetet 

Jag uppfattar konflikterna på arbetsplatsen som den mest onödiga typen av stress som 

undersköterskorna upplever, då den inte är kopplad till deras yrke egentligen, och vad de sagt 

om problemet pekar även på att konflikterna inte påverkar dem i lika stor grad som de andra 

stressorerna. Överlag tolkar jag att resultaten tyder på att undersköterskorna utsätts för en hel 

del negativt stressande faktorer i arbetet, men att dessa inte gör att de nödvändigtvis uppfattar 

sin psykosociala arbetsmiljö som negativ. Detta eftersom de trots att de arbetar under 

tidspress ändå uppger sig oftast hinna med det dem ska göra, ha en stor trivsel i arbetet och att 

de inte anser det vara svårt på något vis att gå till arbetet på morgonen, att de trots en många 

gånger bristfällig och icke stöttande ledning ändå relativt ofta får vad de behöver därifrån 

samt att bristerna verkar vägas upp av den sociala kontakten med kollegor, samt för att de 

menar sig kunna undvika konflikterna som uppstår genom att distansera sig från dem. Jag 

anser dock inte att det går att komma ifrån det faktum att om dessa stressorer inte varit en del 

av undersköterskornas arbetsvardag, eller om de minskade, skulle tillfredsställelsen de i deras 

psykosociala arbetsmiljö vara högre och arbetet uppfattas som bättre. 

4.4. Behovet av utveckling  
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Undersökningens resultat tyder på att intervjupersonerna anser sig ges relativt goda 

möjligheter till utveckling, och att det har blivit mer av den varan de senaste två-tre åren. 

Dock menar flera av dem att de skulle vilja ha mer utmanande arbetsuppgifter. Marie: 

Vi har ju ganska lätta arbetsuppgifter som det ser ut nu. (...) Ja jag kan väl 

kanske tycka att det kunde variera lite mer. Vi hade ju mer delegerade uppgifter 

förut. Det var bättre då, det var det ju. Det är ju roligt de gånger man får göra 

något annat (skratt). (Marie) 

Marie trivs med sina arbetsuppgifter överlag men menar att det kan bli något långtråkigt när 

det blir för lite variation, och för mycket av enkla uppgifter så som städning, tvättning och 

påklädning. Hon känner dock att hon ständigt utvecklas som person i och med att hon möter 

människor varje dag och får lära sig mycket av sina vårdtagare. Enligt Lerner et al (2011, s 

473f) betyder detta att arbetet ofta upplevs som meningsfullt, vilket Marie uppger att hon 

känner. Undersköterskorna menar överlag att de får gå på en hel del kurser, både 

internetbaserade, kortare sådana och längre där de får möta en lärare. Karin förklarar dock en 

brist på detta område, som även andra intervjupersoner påpekat: 

Hmm, jo men arbetsuppgifterna är faktiskt väldigt lätta. Men vi behöver mera 

utbildning för det kommer mer tablettmissbrukare, drogmissbrukare, alkohol, 

psykisk sjukdom. Och vi står still, för vi vet inte hur vi ska handskas med dom 

nya, finns inget klart regelverk om hur vi ska agera. (...) Jo absolut mer 

kompetensutveckling! (Karin) 

Här beskriver Karin problemet med att undersköterskorna inte får tillräckligt med 

kompetensutveckling i förhållande till det stegrande antal vårdtagare och nya problem de 

måste handskas med. Detta får henne ibland att känna sig något osäker när hon blir tilldelad 

arbetsuppgifter hos vårdtagare hon inte har någon eller endast lite erfarenhet av sedan innan. 

Hon känner sig inte väl förberedd i de situationerna utan kan bli obekväm i sin arbetsroll, men 

menar precis som de flesta andra att nya uppgifter även ofta är kul och gör arbetet lite 

spännande. Att undersköterskorna inte alltid anser sig ha full kontroll över nya situationer 

skulle kunna tyda på en lägre nivå av hanterbarhet eftersom bristen på resurs bidrar till stress 

(Antonovsky 2005, s 45). Dock menar undersköterskorna de alltid har möjlighet att kontakta 

andra som kan hjälpa dem i sådana här situationer vilket i sin tur betyder att situationen ändå 

blir hanterbar, eftersom resursen inte behöver finnas inom individen själv (Antonovsky 2005, 

s 45). Jag tolkar majoriteten av deras uttalanden som att de inte påverkas alltför negativt av de 

oväntade situationer som kan uppstå, eftersom de förstår varför och är medvetna om att de 

kommer att stöta på dem, vilket tyder på hög grad av begriplighet (Antonovsky 2005, s 44f). 

Med tanke på att de även uttrycker ett önskemål om fler utmanande uppgifter skulle detta 

kunna betyda att känslan av begriplighet är högre än känslan av hanterbarhet. Majoriteten är 

överlag nöjda med möjligheterna de ges till vidareutveckling inom arbetet. Jag frågar Linda 

om hon får möjlighet att utvecklas i arbetet och får svaret: 

Ja, vi har utbildningar rätt som det är, och det är ju bra. Det kommer ju mer och 

mer det tekniska med datorer och system och sånt, och det får man ju också lära 

sig då. Är det något man har svårt med så kan man ju alltid fråga. Någon annan 

kollega kanske vet, eller så chefen. (Linda) 
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Linda sammanfattar i detta citat vad flera av de andra intervjupersonerna uppgett, nämligen 

att utbildningstillfällen hålls med jämna mellanrum. Agervold (2001, s 46) diskuterar det goda 

arbetet i termer av bland annat möjligheter till nya uppgifter samt fortbildning. Utifrån vad 

undersköterskorna säger anser jag att det går att säga att de har möjlighet till utveckling, 

utbildning och nya uppgifter i arbetet, bland annat i form av nya vårdtagare med nya problem 

samt nya tekniska system. En form av positiv stress är att just ställas inför nya problem som 

dessa, och är något som kan motivera till handling och ge en känsla av mening med det man 

gör (Selye 1955, s 171). Om individen aktivt utsätts för utmaningar och känner lust inför dem 

snarare än olust, vilket intervjupersonerna överlag verkar göra, tyder detta på att de utsätts för 

positiv stress vilket även kan vara positivt för hälsan (Granberg 2011, s 660). Att se en del av 

problemen i arbetet som värda att investera i och att de har en vilja att bli bättre och utvecklas, 

anser jag går att säga om undersköterskorna. Detta tyder i sådant fall på att de skulle kunna ha 

en hög grad av meningsfullhet i arbetet (Antonovsky 2005, s 45) Att de utvecklas i takt med 

jobbet på grund av att de utsätts för nya, och ibland främmande, situationer tolkar jag dem 

tycka vara relativt självklart eftersom de arbetar med människor och en del av arbetet som de 

flesta finner spännande. Vad det innebär är att de ibland måste handskas med nya 

känslouttryck, beteenden och behov samt ställas inför val och situationer de inte upplevt 

innan. Jag tolkar från undersköterskornas beskrivning av deras arbete att fortbildning dock 

verkar vara något som krävs för att de ska känna sig självsäkra i att de klarar de nya uppgifter 

de ställs inför. 

4.5. Upplevelse av trivsel i arbetet 

Trots att undersköterskorna upplever en hel del stress och andra negativa sidor i arbetet som 

redogjorts för i detta kapitel, tyder sig ändå trivselnivån vara mycket hög. Det visar sig bland 

annat i hur Linda beskriver vad hon tycker om jobbet: “Man lär sig mycket. Väldigt, väldigt 

roligt jobb tycker jag. Trivs bra.” Ett annat exempel är Johanna som menar att hon går med 

lätta steg till jobbet om morgonen och Kajsa som menar att hon hamnat helt rätt och att det 

inte finns något annat hon hellre skulle vilja göra. Min tolkning av att nästan samtliga 

undersköterskorna visar på en stor trivsel i arbetet är att de positiva sidorna väger upp de 

negativa. Grupperna av undersköterskor på verksamheterna ter sig vara väldigt självständiga, 

vilket kan betyda att de inte behöver så mycket stöd och uppskattning från ledningen (som de 

uppger att det finns brister inom) utan får det av varandra. Den mesta av tiden på arbetet går åt 

till att vara hemma hos vårdtagarna och ta hand om dem, vilket är vad alla uppger är det allra 

bästa med arbetet, tillsammans med relationen till kollegorna. Detta betyder alltså att det de 

tycker är bäst med arbetet också är det de gör mest. Detta tolkar jag vidare som ytterligare ett 

tecken på att det positiva överväger det negativa, eftersom de inte behöver spendera lika 

mycket tid med de aspekter av arbetet som de upplever som jobbiga, negativt stressande eller 

svåra som de gör med de som de gillar och trivs med. Motsatsen till trivsel, vantrivsel, är en 

vanlig följd av en upplevt icke tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö (Weman-Josefsson & 

Berggren 2013, s 78ff). Att de trivs så pass bra som de uppger sig göra tyder alltså på att de 

skulle kunna ha en tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö. Det psykosociala 

helhetsperspektivet, vilket handlar om att sammankoppla samtliga delar av arbetet till en 

helhet och göra en bedömning utefter det, är ofta vad som avgör hur en individ upplever sin 
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trivselnivå i arbetet (Weman-Josefsson & Berggren 2013, s 75). Detta stämmer in på hur jag 

tolkar att trivseln undersköterskorna upplever skulle kunna bero på att de positiva delarna i 

arbetet väger tyngre än de negativa; att samtliga delar på så vis sätts samman till en 

helhetsbedömning. 

Samtliga undersköterskor fick under sina intervjuer beskriva sitt arbete och redogöra för de 

för- och nackdelar de upplever. I ett försök att få fram ett ärligt svar angående hur de 

verkligen trivs i sitt jobb, ställde jag frågan: “Skulle du rekommendera dina (eventuella 

framtida) barn ditt jobb?.” Tanken med att ställa denna fråga är att kunna komma så nära ett 

ärligt svar som möjligt angående om undersköterskorna verkligen trivs i sina jobb eller ej, 

oavsett vad de uppgett eller vad jag tolkat tidigare. Min uppfattning är att undersköterskorna 

inte skulle svara nekande om det är sant att de verkligen trivs, och tvärtom. Stämman lät 

nästan likadan i alla svaren. Här följer ett par exempel. Linda: “Ja det skulle jag, det skulle jag 

absolut.” Karin: “Ja det är klart, bara det finns intresse för att jobba med människor så!” 

Dessa svar anser jag är representativa för hur nästan alla undersköterskorna svarade vilket jag 

anser vara en stor indikator på att de verkligen trivs, så som de säger. Min slutgiltiga tolkning 

av undersköterskornas upplevda trivsel blir att den är mycket hög. 

Att resultaten pekar på att undersköterskorna upplever en hög nivå av trivsel i arbetet styrks 

också av att de även verkar uppleva en stark KASAM. Genom analysen har jag tolkat 

samtliga tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet, som relativt höga. 

Hanterbarheten verkar dock luta åt att vara något lägre än de två andra, eftersom 

undersköterskorna trots att de upplever sig kunna hantera de allra flesta situationer, menar att 

de behöver fler resurser för att känna sig säkrare i det de gör och för att reducera den 

eventuella stress som kommer med detta. Om alla tre är höga innebär det att individen är 

stabil och kan ta emot de händelser som uppkommer med en känsla av sammanhang 

(Antonovsky 2005, s 48f). Om hanterbarheten dock är något lägre i jämförelse med de andra 

kan det tyda på att individen har en stark motivation att söka efter fler av de resurser som 

krävs för att få en starkare känsla av hanterbarhet. Detta skulle alltså kunna kopplas till 

undersköterskornas önskan att få mer kompetensutveckling i arbetet, samt att de vill ha ett 

bättre ledarskap, eftersom det utgör resurser. Kompetensutveckling skulle kunna förse 

undersköterskorna med kunskap för att klara nya, utmanande uppgifter, och en bättre ledning 

skulle kunna betyda klarare information och bättre hjälp att hantera krav och problem. 

Sammantaget innebär detta därmed inte att deras känsla av hanterbarhet är låg, utan att det 

finns en hel del som skulle kunna göras för att den ska upplevas som bättre. Sammantaget 

anser jag ingen av komponenterna vara låg, vilket gör att jag tolkar undersköterskorna att ha 

en tillfredsställande känsla av sammanhang i arbetet. 
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5. Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser i förhållande till syfte och 

frågeställning. Vidare förs en resultat- samt metoddiskussion där styrkor, svagheter samt 

reflektioner redogörs för. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

5.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att få en förståelse för hur undersköterskor inom 

hemtjänsten i den offentliga sektorn upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Det har varit av 

vikt att komma de personliga uppfattningarna nära för att kunna tolka upplevelserna på 

djupet. Sammanlagt sju undersköterskor från två olika verksamheter har använts som 

studieobjekt i undersökningen. 

Utifrån syftet formulerades följande frågeställning: 

•   Hur upplever undersköterskor inom hemtjänsten i den offentliga sektorn sin 

psykosociala arbetsmiljö? 

Nedan kommer slutsatser att presenteras genom att diskutera frågeställningen utifrån vad som 

framkommit i det empiriska materialet. 

5.1.1. Hur upplever undersköterskor inom hemtjänsten i den offentliga sektorn sin 

psykosociala arbetsmiljö? 

I den teoretiska referensramen redogörs för den i undersökningen valda definitionen av 

begreppet psykosocial arbetsmiljö. Inom detta ämne rymmer sig flera olika aspekter som 

tillsammans utgör deras upplevelse av deras psykosociala arbetsmiljö.  

Undersköterskorna upplever att de krav de har i arbetet är hanterbara och de har en stor 

förståelse för nivån av kontroll de har över arbetet. De krav som ställs på undersköterskorna 

är relativt höga, då de ansvarar för andra människors liv och har många vårdtagare att hinna 

med under en arbetsdag. Vidare måste de även utföra en del administrativa uppgifter som de 

inte alltid hinner med under den normala arbetsdagen. De anser att de kan hantera kraven och 

att de inte går att undgå att ha höga krav i sitt yrke. De har inte kontroll över arbetsuppgifterna 

i sig men kan utforma dagsordningen efter eget tycke. Dock har de en stor förståelse för att 

det ser ut såhär inom deras yrke och anser sig ha kontroll över vad de bör kunna ha kontroll 

över, samtidigt som de är bekväma med att de inte kan kontrollera vissa aspekter på grund av 

arbetets syfte och utformning. Detta innebär att utefter förutsättningarna inom deras yrke har 

undersköterskorna relativt hög egenkontroll och relativt höga krav, om än inte långt ifrån 

gränserna till lågt. Graden av egenkontroll i arbetet ligger alltså litet över gränsen mellan hög 

och låg kontroll. Samma sak gäller med arbetskraven, som dock hamnar litet mer över 

gränsen mellan höga och låga krav. Detta innebär att i Karaseks ursprungliga arbetsmiljö-

modell hamnar undersköterskorna i kolumnen aktiva arbeten och att de därmed eftersom 

arbetet är något mer aktivt än stressande hamnar på aktivitetsdiagonalen. Eftersom 

arbetskraven är högre än deras kontroll över dem, ligger de dock nära gränsen till 

högstressarbeten. Det är deras sammanlagda upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön i 
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kombination till förståelsen för nivåerna av krav och egenkontroll som gör att de slutligen 

hamnar inom aktiva arbeten. 

Det sociala stöd undersköterskorna får från sina kollegor är mycket viktigt för dem och något 

de upplever sig ha i hög grad. I Karaseks utökade arbetsmiljö-modell där det sociala stödet 

lagts till som komponent, betyder detta att de har ett kollektivt arbete. I kombination med att 

de hamnar i kolumnen aktiva arbeten, innebär det att de ligger inom ramarna för kollektiva 

aktiva arbeten. Sammanfattningsvis betyder detta att de har någorlunda hög egenkontroll och 

höga krav, och högt socialt stöd. Enligt Karasek är kollektiva aktiva arbeten den ideala 

kolumnen eftersom det innebär att arbetet är utmanande och utvecklande samtidigt som risken 

för psykologiska skador är liten (Karasek & Theorell 1990, s 31-40). Återigen ska dock 

nämnas att undersköterskorna ligger på gränsen till högstressarbeten eftersom kraven är högre 

än egenkontrollen. De befinner sig dock inte i närheten av isolerade arbeten där det sociala 

stödet är litet utan är klart högt upp på skalan för kollektivt arbete. Att ha ett högt socialt stöd 

är av mycket stor betydelse för en god psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell 1990, s 

69). 

Undersköterskorna upplever stress i arbetet på grund av tidspressen de måste arbeta under, då 

vårdtagarna blir fler och i några fall mer utmanande på grund av diagnoser undersköterskorna 

inte arbetat med i någon större utsträckning innan, samtidigt som det finns en personalbrist 

inom verksamheterna. Upplevelsen av att ledningen många gånger är bristfällig samt att de 

inte alltid blir lyssnade på när de framför kritik, åsikter eller vill ställa krav, är även det 

stressande. Den sista aspekten de upplever som stressande är de konflikter som ibland uppstår 

på arbetsplatsen. Samtliga stressorer vägs dock upp av vad de finner bäst med arbetet, 

nämligen kontakten med vårdtagare och relationer till kollegor. Undersköterskorna finner de 

allra flesta av sina arbetsuppgifter mycket hanterbara och de ges möjlighet till utveckling och 

utbildning med jämna mellanrum, men skulle dock vilja ha mer av den varan. De upplevda 

positiva aspekterna som undersköterskorna har i sitt arbete väger tyngre än de negativa. 

Undersköterskornas trivselnivå i arbetet är hög.  

Undersköterskorna upplever en hög förståelse för vad som försiggår i deras arbete och de kan 

sätta händelserna i ett sammanhang. Informationen de har/får är mer ordnad än oordnad i och 

med att de i de allra flesta fall vet vad de ska göra i arbetet. De oväntade situationer som 

uppstår då och då förväntar de sig kunna ordna och ser att de har stöd från varandra samt har 

tillgång till hjälp och expertis från bland annat sjuksköterskor. Dock kan ledningen ibland 

upplevas vara problematisk, vilket gör att information därifrån kan upplevas som förvirrande. 

De kan dock alltid kontakta kollegor eller andra utöver ledningen och få den hjälp de behöver 

från dem i sitt arbete. Sammantaget pekar detta på att undersköterskorna har en relativt hög 

grad av begriplighet. De upplever dock att det finns en hel del som skulle kunna göras för att 

stärka resurserna. Det är inte alltid de kan få tag på sin chef om det skulle behövas, och de 

anser sig behöva något fler utbildningstillfällen för att på egen hand kunna hantera alla de 

situationer de hamnar i. Undersköterskorna upplever sig kunna klara av sitt arbete bra trots att 

flera av dessa aspekter är negativa, och de kan få hjälp av andra i de situationer de behöver, 

men förhållandena tyder ändå på att hanterbarheten är något lägre än begripligheten i och med 

att det ibland leder till stress när de måste förlita sig på att andra är anträffbara för att hantera 
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en situation, när de istället känner att de skulle kunna klara sig själva om de gavs mer resurser, 

så som utbildning. Den känslomässiga investeringen undersköterskorna gör och den 

delaktighet de känner i sitt arbete är hög. Detta hjälper till att hantera kraven de upplever, och 

de har som konstaterats stort stöd från kollegor. Undersköterskorna är motiverade i sitt arbete 

och vill utmanas. Detta betyder att de har en hög grad av meningsfullhet. Sammantaget kan 

det nu sägas något om undersköterskornas psykosociala arbetsmiljö i förhållande till 

KASAM. De har en hög känsla av begriplighet och meningsfullhet, och en lägre känsla av 

hanterbarhet. Tillsammans betyder detta resultat att de har en förhållandevis hög känsla av 

sammanhang (KASAM), vilket tyder på en tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö.  

Med stöd i dessa redogörelser för informationen som det empiriska materialet har gett, har 

undersökningens frågeställning försökts besvaras. De negativa och positiva sidor som 

undersköterskorna upplever i sin psykosociala arbetsmiljö läggs samman för att kunna göra en 

helhetsbedömning. Resultaten från det empiriska materialet pekar på att undersköterskorna 

inom hemtjänsten i offentlig sektor upplever sin psykosociala arbetsmiljö som 

tillfredsställande.  

5.2. Diskussion 

Undersökningen har varit mycket intressant att genomföra och har gett insikter i psykosocial 

arbetsmiljö i allmänhet och vad som gör att den kan upplevas som positiv eller negativ i 

synnerhet. Det finns omfattande forskning om just undersköterskors psykosociala arbetsmiljö 

och det ter sig en smula uppseendeväckande att många resultat pekar på en negativ 

arbetsmiljö, trots att så många ändå uppger sig trivas. Psykosocial arbetsmiljö är ett mycket 

komplext fenomen där det är svårt att svara på vad som är rätt eller fel, vilket gör individuella 

uppfattningar viktiga att titta närmare på. Min uppfattning är att den psykosociala 

arbetsmiljön är relativt svårtillgänglig då den finns så många aspekter som spelar in samtidigt 

som det skiljer sig från individ till individ vad som är den viktigaste delen, vilket gör att det 

blir vanskligt att säga att det är en viss aspekt som måste till för att den psykosociala 

arbetsmiljön ska upplevas vara tillfredsställande. Risken med att undersöka något så 

omfattande som psykosocial arbetsmiljö är att det endast skrapas på ytan, och jag kan i 

efterhand se att tidsutrymmet för en c-uppsats kanske inte är optimal för den komplexitet som 

ämnet innebär. 

5.2.1. Resultatdiskussion 

Trots ämnets omfång upplever jag ändå min undersökning som värdefull. Den har visat att 

uppfattningen att undersköterskor verkar i ett högstressyrke, som mycket av den presenterade 

tidigare forskningen pekat på, inte riktigt stämmer in på de intervjupersoner som deltagit. 

Mycket av vad den tidigare forskningen kommit fram till stämmer givetvis in på mina 

resultat, men jag upplever även att denna undersöknings resultat lutar mot en något mer 

positiv utkomst än många tidigare. Innan jag genomförde den empiriska undersökningen var 

min uppfattning att undersköterskeyrket som det ser ut idag inte har de optimala 

förutsättningarna för att vara ett yrke där den psykosociala arbetsmiljön upplevs som 

tillfredsställande. Dessutom skiljer sig yrket en hel del från andra yrkesgrupper när det 

kommer till mängden press de har på sig i relation med vad de får för sitt hårda slit. Utifrån 
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vad min teoretiska genomgång lärde mig förväntade jag mig att på något vis att få negativa 

resultat. Det visade sig dock ganska snabbt när jag började genomföra intervjuerna att 

resultaten istället pekade åt det positiva hållet. 

Det sociala stöd undersköterskorna har i varandra menar jag skulle kunna ses som enormt 

viktigt för att de ska uppleva sin psykosociala arbetsmiljö tillfredsställande; resultatet pekar 

på att den verkar vara den viktigaste faktorn av dem alla. På grund av den etiska aspekt om 

vårdtagarnas rätt att få privat vård har undersköterskorna enligt lag inte lov att diskutera sitt 

arbete i stor utsträckning med vänner, familj eller andra som inte arbetar inom samma 

verksamhet. Faktumet att de dock kan diskutera allt de är med om med sina kollegor, som 

dessutom förmodligen varit med om samma sak själva och mött samma vårdtagare, skulle 

kunna betyda att det sociala stödet är viktigare för den här typen av yrke än vad det är för 

majoriteten andra. En fundering kring detta är då om det är av betydelse hur många anställda 

det finns inom verksamheten, för att möjligheten för alla att kunna finna någon eller några de 

känner sig trygga med, ökar ju fler det är, eller om det blir mer intimt om de är färre. 

Jag upplever dessutom att undersökningens resultat bidrar till en insikt om att positiv 

egenkontroll och positiva arbetskrav inte behöver betyda att ha kontroll över så mycket som 

möjligt eller att ha en viss nivå av krav, för att upplevas som just positiva. Istället tyder 

resultaten på att det kan vara så att det är vad som kan kontrolleras inom ramarna för 

befattningen som är det viktiga snarare än att kunna kontrollera så mycket som möjligt. 

Samma sak med krav; om de är rimliga för vad som bör kunna förväntas av arbetaren med 

tanke på vad jobbet går ut på, är det kanske inte deras mängd eller omfattning som är 

avgörande för om de påverkar individen negativt eller positivt. 

Att delvis utgå från teorierna KASAM samt krav- kontroll och stödmodellen i min forskning 

och resultaten anser jag varit värdefullt då det givit vägledning angående vad som bör 

fokuseras på. Båda teorierna är erkända och har använts i massvis av tidigare forskning, 

varför jag anser dem vara en pålitlig källa för information om ämnet jag undersökt. Andra 

teorier och modeller skulle ha kunnat användas i denna undersökning, men efter övervägande 

upplever jag inte att det skulle ha bidragit till ett bättre eller mer tillförlitligt resultat. Däremot 

är det fullt möjligt att resultaten skulle blivit annorlunda eftersom det kunde ha givit andra 

aspekter att fokusera på samt förändrat intervjufrågorna något.  

Analysen har tagit mycket tid i anspråk och många aspekter har vägts fram och tillbaka för att 

komma fram till tolkningar och slutsatser. I och med att jag på förhand visste att tidigare 

forskning ofta visat att undersköterskor lutar mot att ha en bristfällig psykosocial arbetsmiljö, 

har jag varit medveten om att hela tiden inte försöka influeras av den vetskapen när jag gjort 

min egen analys. Det kändes vid olika tillfällen enkelt att dra slutsatser om att någon aspekt av 

intervjupersonernas psykosociala arbetsmiljö var negativ, exempelvis att de skulle ha en låg 

grad av egenkontroll, helt enkelt på grund av faktumet att det inte har så mycket de kan 

kontrollera. Genom att dra den slutsatsen hade jag även kunnat styrka det med mer av den 

tidigare forskning jag presenterat. Dock insåg jag efterhand med arbetet att så ”enkla” 

tolkningar inte skulle göra materialet rättvisa, utan försökte istället hela tiden att göra en 

djupare analys av materialet. Uppfattningen av bland annat vad som är hög och låg 
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egenkontroll kom jag fram till behövdes ses som kontextberoende, för att kunna dra slutsatser 

så nära sanningen som möjligt. I och med det kunde jag se att egenkontrollen kanske inte är så 

låg för dem som den vid en ytlig anblick kunde verka. Jag försökte hålla min analys på den 

här djupare nivån genom hela arbetet för att, som det förklaras i metodkapitlet, kunna dra 

nytta av att den kvalitativa metoden faktiskt ger utrymme att göra mer än att endast ”skrapa på 

ytan”.  

5.2.2. Metoddiskussion 

För att komma de utvalda intervjupersonernas tankar och åsikter på djupet, anser jag att 

underlaget för undersökningen med sju intervjuobjekt från två olika verksamheter, varit 

tillfredsställande för att möta syftet och ge en bild av hur undersköterskor inom hemtjänsten i 

offentlig sektor upplever sin psykosociala arbetsmiljö idag. Givetvis kan det ju vara så att ju 

fler intervjuer som genomförs desto bättre resultat skulle man fått, men för att göra det jag 

anser bästa av vad jag hade att arbeta med tidsmässigt utförde jag relativt långa intervjuer och 

fick fram utvecklande svar. Därmed tycker jag att sju intervjupersoner även varit ett 

tillfredsställande antal efter mina förutsättningar. Jag är medveten om att det begränsade 

antalet inte kan bidra till generalisering om yrkesgruppen i stort, men jag upplever ändå att 

resultaten kan vara användbara och ge förslag till frågor att forska vidare kring, då resultaten 

skiljer sig något från mycket av vad den tidigare forskningen säger. 

Jag har funderat kring om urvalet av intervjupersonerna kan ha påverkat resultatet och 

undersökningens reliabilitet. Jag vet inte om platschefen på den ena verksamheten hade någon 

bakomliggande tanke som styrde att hon valde ut just de individer hon gjorde. Trots att etiska 

regler följts finns det även också en risk att det i efterhand kan komma fram vilka det var som 

intervjuades, antingen genom att intervjupersonerna själva eller platschefen talar om det, eller 

om någon annan på verksamheten såg oss då intervjuerna tog plats, och vet vad som pågick. 

Detta skulle kunna ha påverkat intervjupersonerna att uppträda något mer lojalt än om 

intervjuerna tagit plats någon annanstans där ingen kunde ha sett oss. Jag har funderat på om 

detta skulle ha varit ett bättre alternativ än att låta dem själva välja att ses i verksamhetens 

lokaler. Å andra sidan fick de just välja plats själva för att underlätta för deras egen 

bekvämlighet. Jag upplevde dock inte att någon person under intervjuerna uppträdde på ett 

sätt som tydde på att detta var något de var oroliga för. 

5.3. Förslag till vidare forskning 

Flera av de resultat som kommit ur undersökningen vore intressanta att studera vidare kring i 

framtida forskning. Framförallt tycker jag att det skulle vara intressant att se vad det är som är 

viktigast inom den psykosociala arbetsmiljön för olika yrkesgrupper, då mina resultat tyder på 

att det eventuellt skulle kunna vara så att det är en specifik aspekt som är det viktigaste för 

just undersköterskornas tillfredsställelse. Studier skulle kunna jämföras mellan olika yrken för 

att se om det ligger något i min tanke att det kanske skulle kunna skilja sig något.  

Vidare vore det intressant att göra en mycket större studie på just de två verksamheter som 

undersökts i min undersökning, för att se om det stämmer på det stora hela att 
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undersköterskorna där upplever sin psykosociala arbetsmiljö som tillfredsställande, och vad 

det i sådant fall kan bero på.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Personlig och yrkesmässig bakgrund 
 Hur gammal är du? 

 Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

 Hur länge har du arbetat som undersköterska? 

 Hur länge har du arbetat inom den aktuella organisationen? 

 Vad fick dig att utbilda dig till undersköterska? Skulle du göra samma val om du fick 

göra om? 

 Hur ser ditt familjeliv ut? 

 

Begriplighet 
 Beskriv kort vad ditt arbete går ut på. (Arbetsuppgifter) 

 Hur ser ditt schema ut? Är du nöjd med det?  

 Hur långt framåt i tiden kan du planera ditt arbete och ditt privatliv? 

 Hur ser variationen i dina arbetsuppgifter ut? Hur ofta byts de ut? Vad tycker du om 

det? 

 Hur enformigt är ditt arbete? Vad är bra respektive dåligt med det? 

 Hur ofta uppkommer det oväntade situationer i arbetet? Hur hanterar du dem? Är det 

stressande? 

 Hur upplever du ordningen på företaget? 

 Upplever du mestadels dina arbetsuppgifter som lätta eller svåra? Utveckla 

 Känner du till företagets mål och vision?  

 

Hanterbarhet 
 I hur stor grad kan du påverka dina arbetsuppgifter?  

 Hur bemöts du av kollegor/chef om du ändrar i schemat? 

 I hur stor grad kan du påverka arbetstakten? 

 Tycker du att arbetsuppgifter tilldelas dig och dina kollegor rättvist? 

 Vilken hjälp finns att tillgå för dig om du stöter på problem i arbetet? 

 Hur hjälps du och dina kollegor/din chef till i det dagliga arbetet? 

 Får du möjlighet till utveckling? På vilket sätt? Vad anser du om mängden 

utvecklingstillfällen/utbildningen i sig? 

 Hur stressigt är sitt arbete? Hur hanterar du det? På vilket sätt skulle du vilja ha det 

annorlunda? 

 

Meningsfullhet 
 Vad tycker du om ditt arbete i helhet? Vad är det som gör att du trivs/inte trivs? 

 Skulle du rekommendera dina (eventuella framtida) barn exakt detta arbete? 

Varför/varför inte? 

 Vad anser du är roligt i jobbet? Vad är tråkigt? 

 Tycker du att något du gör i arbetet är viktigt? Gör du någon skillnad, är du 

meningsfull? 

 Hur känner du inför att gå till jobbet på morgonen? Hur mår du när du går hem?  

 Vilka problem upplever du är värda/inte värda att reda ut i arbetet?  

 Känner du sig som en del i företaget? På vilket sätt? 

 Hur får ditt arbete dig att må rent psykiskt? 

 

Krav 
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 Vilka krav upplever du att det ställs på dig i ditt arbete? Hur anser du dig klara av 

dem? Vem ställer dem? 

 Vilka krav ställs på dig hemma? Är dem eller arbetskraven viktigast att möta för dig? 

 Finner du några krav höga? (vilka?) Låga? 

 Finns det något/några krav du önskar var mindre (tunga)? Vilka? Vad tror du 

skillnaden skulle bli i sådant fall? 

 Vilka krav stressar dig (om några)? 

 Händer det ibland att du inte hinner med allt som ska göras? När? 

 Hur upplever du din arbetstid i förhållande till din arbetsbörda? Måste du arbeta över, 

ta med dig arbetet hem, hoppa över eller förkorta raster ibland? 

 Känner du dig otillräcklig någon gång? Hur hanterar du det? 

 

Egenkontroll 
 I hur stor utsträckning kan du kontrollera ditt arbetes utformning? Utveckla 

 Tar du tillfället att påverka ditt arbete om du får? 

 När (om) ges du tillfälle att uttrycka dina åsikter på arbetet? Gör du det? 

 Hur stort inflytande anser du dig ha på arbetsplatsen? 

 Hur mycket ansvar ges du? Upplever du att du litas på? 

 (Vad) önskar du att du hade mer kontroll över (i) din arbetssituation? Vad skulle du 

ändra på om du fick? 

 Hur ser dina möjligheter ut att vara med och påverka beslut? 

 

Socialt stöd 
 Hur är sammanhållningen på arbetsplatsen?  

 Uppstår det konflikter? (När, hur ofta?) Hur tar dem sig uttryck? Har du någonsin varit 

utsatt? Hur känner du angående konflikter på arbetet? Vem påverkas av dem? Hur 

skulle du vilja att det var istället? 

 Hur stöttar ledning er medarbetare generellt? 

 Känner du personligen att du har stöd från din chef/ledning? Kollegor? På vilket sätt? 

 Känner du att du är uppskattad bland kollegor och av chef? 

 Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen? 

 Var ligger ditt största sociala stöd, på arbetsplatsen eller hemifrån? Utveckla. Skulle 

du vilja ha mer stöd från någon av ställena? 

 Umgås du med någon på arbetet utanför arbetstid? 

 Vad görs för att medarbetare ska känna tillhörighet inom företaget? Aktiviteter etc. 

Hjälper det? Utveckla 

 

Tack för att jag fått intervjua dig! Har du några ytterligare frågor eller synpunkter? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 
Informationsbrev 

 

UNDERSÖKNING: PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ HOS UNDERSKÖTERSKOR 

INOM HEMTJÄNSTEN 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Syftet med undersökningen är att studera hur en mindre grupp undersköterskor inom ett 

hemtjänstföretag i Värmlands län upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Undersökningen 

kommer att ge en inblick i hur stress, välbefinnande och tillfredsställelse ser ut hos 

personalen.  

 

Sex stycken utbildade undersköterskor kommer att intervjuas i studien, vilka har tillfrågats om 

de vill medverka genom att bli intervjuade. Du har valts ut för att du är utbildad 

undersköterska inom det aktuella företaget. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

 

Intervjun är planerad att ta ungefär en timme i anspråk. Frågorna som kommer att ställas har 

att göra med hur du upplever ditt arbete. Skulle du vid något tillfälle känna dig obekväm har 

du full rätt att neka till att besvara en viss fråga eller avsluta intervjun. Om du önskar får du ta 

del av ett utskrivet exemplar av den färdiga uppsatsen, vilken kommer att presenteras i form 

av en uppsats vid Karlstad Universitet.  

 

Dina svar kommer vara anonyma i den utsträckning att jag är den enda som kommer att ta del 

av dem. I den färdiga uppsatsen kommer varken ditt namn eller det specifika företaget att 

nämnas. Ljudinspelningen av vårt samtal kommer att transkriberas av mig och ingen annan 

kommer att få tillgång till materialet. Både ljudinspelningen och den färdiga skriften av vår 

intervju kommer att makuleras när uppsatsen är fullständigt betygsatt och därmed helt klar. 

 

Karlstad, 24 Mars 2016 

Veronica Eriksson  

Telefon:  

Mail:  
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Bilaga 3 – Kodschema 

 

Egenkontroll 

Egen prägel 

Begriplighet 

Rutiner 

Förståelse 

Meningsfullt 

Omstrukturering 

Gruppåverkan (leding) 

Låg kontroll 

Ofast schema 

Eget ansvar 

Kan själv 

Kontroll i arbetet 

Självklart/Självklarhet 

Kompetens 

Bitter 

Icke påverkbart 

Framföra åsikter 

 

Arbetskrav  

Ansvar 

Lag 

Hanterbar 

Önskemål 

Undersköterskeyrket 

Deadline 

Lågt krav 

Högt krav 

Socialisera 

Känslor 

Psykiskt krav 

Tid 

Rimligt 

Fysiskt 

Saknad 

Ansvar för liv 

Stöd 

Tystnadsplikt 

Avgörande 

Motstå stress 

Gemenskap/delaktighet 

Resurs 

Berikar 

Uppskattning 

Emotionellt stöd 

Socialt stöd 

Trygghet 

Fika 

Vänskap 

Information 

Viktig 

Samtal 

Kollegor 

Feedback 

 

Stress 

Bristfällig ledning 

Hanterbar 

Bilar 

Ledning (bristfällig, irritation) 

Förbättring 

Kommunikation 

Positiv stress 

Mean girls 

Skynda sig 

Otillräcklig 

Brister 

Skitsnack 

Tidspress  

Personalbrist 

Uppskattning 

Socialt stöd 

Återhämtning 

Gruppen tillsammans 

Styrning 

Raster 

Administration 

 

Utveckling 

Möjlighet 

Roligt 

Tidsbrist 

Kontroll 

Stillastående 

Framtid 

Ny sjukdom 

Utvecklas 

Utmanande 

Långtråkigt 

Kompetensutveckling 

Personlig utveckling 

Önskar mer 

 

Trivsel 

Förståelse  

Trivsamt 

Kollegor 

Väger upp/resurs 

Vårdtagare 

Rekommendera! 

Nöjd 

Motivator 

Bra balans 

Älskar jobbet 

Kommunikation

 


