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Sammanfattning   
Undersköterskans välbefinnande och hälsa kan påverkas av arbetsmiljön där inflytande 
och påverkan på arbetsinnehåll har betydelse. Tid för återhämtning kan vara svårt att få 
till stånd då undersköterskan arbetar oregelbundna arbetstider. Arbetsuppgifter som kan 
leda till en god hälsa och arbetsmiljö kan vara känslan av delaktighet och inflytande. 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva undersköterskans erfarenheter av 
delaktighet och dess inverkan på hälsan. Examensarbetet genomfördes med en kvalitativ 
ansats och som metod för datainsamling användes semistrukturerade intervjuer. 
Individuella intervjuer genomfördes med sex undersköterskor som arbetar inom 
äldreomsorgen. Innehållsanalys användes som metod för att bearbeta data. Resultatet 
visar att tid för återhämtning och att kunna medverka och ta ansvar har betydelse sett ur 
individens perspektiv. Arbetsgruppen har betydelse för hälsa och delaktighet genom 
samspel, öppenhet och förmågan att lyssna på varandra. Ur ett organisatoriskt 
perspektiv är samspel med andra professioner och upplevelsen av en hälsosam 
arbetsmiljö viktigt. Chef för verksamhet bör tillsammans med undersköterskor skapa en 
miljö där välbefinnande råder genom delaktighet i en hälsosam och hållbar organisation. 
Genom detta förhållningssätt kan arbetsrelaterade problem förhindras vilket i sin tur kan 
bidra till en förbättrad hälsa hos den enskilde och att minska sjukfrånvaron. 
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INLEDNING 
Författarna till detta examensarbete vill lyfta fram arbetsmiljön för undersköterskor som 
en viktig faktor för upplevelsen av tillfredsställelse och god hälsa i arbetet. Bristen på 
undersköterskor inom kommunal vård och omsorg är betydande behöver frågor om 
arbetsmiljön lyftas fram som en del i att kunna behålla undersköterskor inom 
verksamheten. För att skapa en god arbetsmiljö och hälsa har arbetsledningen ett 
betydande ansvar. Chefens bakgrund och karaktärsdrag kan ha inverkan på hur 
undersköterskorna ser på sin arbetsmiljö. 
Båda författarna arbetar som första linjens chefer inom äldreomsorgen och har en 
förförståelse när det gäller sambanden mellan arbetsmiljö, sjuktal och att arbetet som 
undersköterska är fysiskt och psykiskt krävande. Arbetet innefattar tunga lyft, en 
stressig arbetsmiljö med psykisk påfrestning, vilket är faktorer som kan öka risken för 
ohälsa. I varje situation som undersköterskan står inför i sitt dagliga arbete sker ett 
återkommande samspel mellan olika professioner och den person som hen ansvarar för 
inom äldreomsorgen. Undersköterskan behöver handlingsutrymme och se ett värde i sitt 
arbete, vilja vara delaktig för att i sin tur kunna påverka sin egen hälsa.  
Undersköterskans status har förändrats över tid och har ett mer eller mindre gott 
anseende.  Det råder idag brist på undersköterskor och det kommer att behövas betydligt 
fler undersköterskor i verksamheten i framtiden. Detta gör att det är viktigt att belysa 
frågor om hälsosamma arbetsplatser och vad som kan bidra till en hållbar och hälsosam 
arbetsmiljö, där delaktighet och hälsa är av stor betydelse för att kunna bibehålla 
undersköterskor i verksamheten i framtiden.   
 
BAKGRUND 

Äldreomsorgen och undersköterskans yrkesroll en historisk 
tillbakablick 
Undersköterskorna är viktiga för äldreomsorgen och deras roll har under den historiska 
utvecklingen förändrats. På 1940-talet förändras synen på äldre människor. Det 
beslutades att ålderdomshemmen skulle avskiljas från fattigvården. På 1960-talet 
infördes förbättringar för äldre och det började byggas sjukhem. Ädelreformen 
reformerades år 1992 vilket medförde att kommunerna fick hela ansvaret för omsorg 
och vård till äldre. Äldre personer som idag bor på olika boendeformerna är sjuka och i 
behov av mer insatser än på 1980-talet. De är beroende av vård dygnet runt och de kan 
ibland inte klara sig i sitt hem även om de erhåller maximala insatser från hemtjänst och 
hemsjukvård (Törnqvist 2004). 
I rapporten från Grind & Kaljas (2014) beskrivs hur undersköterskan blev en 
yrkesgrupp. Undersköterskans historia har aldrig riktigt skildrats i formella termer. 
Yrkesgruppens historia har fått anpassa sig till andra gruppers behov och direktiv vilket 
har inneburit att det än idag kan vara svårt att kategorisera undersköterskan till en 
specifik yrkesmässig grupp.  Utbildningen till undersköterska är idag en treårig 
gymnasieutbildning och har fortsatt än idag svårt att få ett fullvärdigt erkännande som 
yrke (Grind & Kaljas 2014). 
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Arbetet som undersköterska i äldreomsorgen 
Sverige är det land som har flest anställda inom äldreomsorgen i förhållande till 
mängden medborgare som är äldre än 80 år. Det gör Sverige troligtvis till det land där 
medborgare är minst bundna av närstående för att klara sig som äldre. Det betyder inte 
nödvändigtvis att den bästa äldreomsorgen finns i Sverige (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011).    
Grind & Kaljas (2014) skriver att undersköterskan ständigt möter personer i utsatta 
livssituationer. Vidare har socialt arbete en lång historia av att hjälpa behövande 
personer med olika insatser eller ekonomiskt stöd. Undersköterskor har i sin yrkesroll 
en samhällelig skyldighet att se till äldre personers grundläggande behov. 
Allmäntillståndet hos den enskilde inom äldreomsorgen hindrar ibland personerna från 
att själva tillgodose sina behov. Undersköterskans arbetsdagar innehåller inte bara 
praktiska uppgifter utan också att vara medmänniska med en förmåga att kunna bemöta 
behövande människor i vardagen. 
Utbildning till undersköterska sker, som tidigare har nämnts, på gymnasienivå.  Under 
utbildningen är det praktiska läromomenten i centrum. Ett kvalitativt omsorgsarbete 
innebär att undersköterskan måste ha vetskapen om enskilda personers särskilda behov. 
Professionen är förhållandevis lågavlönad där arbetsmiljöns olika delar ofta upplevs 
både positivt och negativt. De positiva sidorna med arbetet är hyresgästen, 
obundenheten och yrkeskamraterna. De negativa sidorna med arbetet är lönen och att 
arbetet är fysiskt påfrestande. Arbetstiderna och arbetstidsavtalet ses även det både 
positivt och negativt. Den positiva aspekten är att i viss mån kunna påverka sina 
arbetstider. Det kan även upplevas negativt då omsorgsyrket vanligtvis medföra kvälls-, 
helg- och nattarbete vilket ibland kan ses som bekymmersamt utifrån undersköterskans 
enskilda situation. Arbetet som utförs är vanligtvis utformat för att ge en bra och 
individpassad omvårdnad och att dagligen se till att de äldre personernas grundläggande 
behov tillgodoses (Grind & Kaljas 2014). 
I Thunborg (1999) rapporteras att det finns tre aspekter vad gäller undersköterskors 
arbete som är gemensamt för flera verksamheter: brukarorientering, regel- och 
rutinstyrning samt inriktning mot anpassning.  Undersköterskornas arbete inriktar sig på 
hyresgästens dagliga omvårdnad vilket innebär olika former av rutinstyrning. Det är 
viktigt att det grundläggande arbetet utförs enligt fastslagna rutiner och efter att detta 
arbete är slutfört finns möjligheten för undersköterskan att i mån av tid göra något extra 
för hyresgästen som till exempel att samtala eller läsa en tidning en stund. Att göra 
något extra för brukaren är viktigt och ger arbetet en ökad mening. Undersköterskorna 
beskriver ofta det praktiska arbetet och interaktionen med varandra, hyresgästen och 
andra professioner som särskilt betydelsefullt.  
Gemensamt för många undersköterskor är att de lägger tonvikten på det praktiska 
arbetet och den dagliga interaktionen med brukaren och ser den delen som mest 
betydelsefull i det grundläggande arbetet (Thunborg 1999). Senneby (2013) beskriver 
vikten av att ha arbetsuppgifter som upplevs fängslande, uppiggande och att det i sin tur 
är en viktig grundpelare för lärande på arbetsplatsen.  
Andelen äldre i Sverige ökar och behovet av en verksam vård och omsorg är stor. Det 
förväntas stora pensionsavgångar inom undersköterskeyrket inom de närmaste åren och 
det kommer att behövas cirka 25 000 nya undersköterskor. Denna ökade efterfrågan av 
undersköterskor kommer att bli svårt att tillgodose då utbildningen har blivit allt mindre 
populär och fler undersköterskor lämnar yrket (Senneby 2013). 



 3 

Undersköterskan skall känna till att verksamhetens värdegrund för äldre personer är att 
skapa goda förutsättningar för de äldre så att de kan få leva ett värdigt liv (SFS 
2001:453). Detta är ett stöd i deras arbete och anger vilken inriktning som finns i 
verksamheten och hur det påverkar det dagliga arbetet. Värdegrunden tydliggör 
värderingar samt tankar och kan ses som vägledning för ett etiskt förhållningsätt. 
Begreppet värdegrund är en grundläggande värdering som formar undersköterskans 
normer och handling (SOSFS 2012:3). Värdegrunden skall bygga på respekt för 
människors integritet och självbestämmanderätt (SFS 2001:453). I verksamheten skall 
värdegrunden finnas som en tongivande huvudregel att kunna arbeta utifrån. 
Enligt tidigare forskning inom området, som kan vara relevant för examensarbetet inom 
arbetsmiljö och hälsa, är att fånga både positiva och negativa förklaringar menar 
Gustafsson & Szebehely (2007). I nämnda studie ingick frågor som var valda för att de 
skulle återspegla relationen till arbetsledningen inom verksamheten, inflytande och 
påverkan på arbetsförhållanden samt om arbetets innehåll var tillräckligt omväxlande. 
Vidare var frågor om arbetsbelastningen, relationen till hyresgästen, känslan av 
otillräcklighet och om hyresgästen inte fick rimlig hjälp. Beskrivna 
arbetsmiljöindikatorer har stor betydelse för den personliga hälsan och välbefinnandet. 
Detta gäller arbetsförhållanden i allmänhet och i synnerhet inom äldreomsorgen.   
Andra variabler som har betydelse för de aktuella arbetsmiljöindikatorerna är ålder, kön 
och hur länge personen arbetat inom verksamheten.  Det framkommer i artikeln att fler i 
de äldre åldersgrupperna ansåg att kontakten med arbetsledningen var bra. Vidare var 
det fler män än kvinnor som ansåg sig kunna påverka sin arbetssituation, ju längre 
personen arbetat hos aktuell arbetsgivare, desto fler uppgav att de hade för hög 
arbetsbelastning (Gustafsson & Szebehely 2007). 

Hälsa 
Definitionen av hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom utan fysiskt, mentalt och 
socialt välbefinnande. Alla skall kunna uppnå en så god hälsa som möjligt vilket är ett 
övergripande mål för hälsa enligt World Health Organisation (WHO) (Regeringen 
2008).   
Varför har vissa undersköterskor förmågan att bibehålla en god hälsa? En del av svaret 
kan vara deras syn att se på livet och sin innersta känsla i tillvaron. Det kan grunda sig 
på tre komponenter, att de förstår vad som händer runt omkring dem, deras sätt att 
hantera det som sker runt dem eller där de befinner sig och förmågan att se meningen 
med det som sker. Undersköterskorna har en förmåga att hantera situationer på sin 
arbetsplats både när de har lite att göra och de känner sig understimulerade samtidigt har 
de samma förmåga när de är överbelastade eller har mycket att göra. De har en känsla 
av sammanhang eller ser ett sammanhang i situationen som underlättar deras upplevelse 
av arbetsmiljön och vilket i sin tur bidrar till en god hälsa (Eriksson & Lindström 2005, 
s.460).  
God hälsa har visat sig leda till ökad produktivitet och en mer effektiv arbetskraft. Hälsa 
är en del av livskvaliteten i undersköterskans liv och är en resurs som leder till en 
utveckling inom den befintliga verksamheten. Likaså är det viktigt att lyfta fram att en 
frånvaro av god hälsa även har en påverkan på den enskildes psykiska hälsa (Arneson & 
Ekberg 2005, ss. 351 - 352). 
Att införa nya arbetsuppgifter, ansvarsområden och förändra tjänster kan vara en 
framgångsfaktor som kan leda till en bättre hälsa. Verksamheter måste anpassas och 
förändras för att möta behoven av en förändring inom arbetsmiljöområdet. Det innebär 



 4 

att ett förtroende bör byggas upp, en gemensam etik och nya färdigheter som ger en 
tillhörighet och ett sammanhang är av största vikt inom en verksamhet (World Health 
Organization 2013). 
På alla arbetsplatser har arbetsgivaren en skyldighet att bedriva ett systematiskt arbets-
miljöarbete. Att främja hälsan med olika typer av riktade insatser har visat sig vara en 
framgångsfaktor för att uppnå en god arbetsmiljö genom riktade insatser för 
yrkesgruppen undersköterskor (Göteborgs Stad 2016).  

Delaktighet en grund för hälsa 
Delaktighet kan beskrivas på olika sätt, bland annat genom fördelning av 
arbetsuppgifter i verksamheten på ett rättvist sätt. Undersköterskan får genom 
delaktighet en ökad kunskap och möjlighet att påverka verksamheten genom att resurser 
fördelas bland fler undersköterskor. Detta leder till större enskilt handlingsutrymme för 
undersköterskan som kan förändra arbetsuppgifter eller arbetssätt. Delaktigheten kan för 
undersköterskan skapa trygghet och kontroll över sin arbetssituation (Hansson 2004, ss. 
231 - 243).  
Vid en förändring i arbetssituationen är det viktigt att undersköterskan blir delaktig och 
har möjlighet att framföra sina idéer och förslag till förändring. Verksamhetens 
undersköterskor har förutsättningar då undersköterskan har en inneboende kunskap om 
verksamhetens utvecklingsbehov och förändringsmöjligheter. Delaktighet medför en 
positiv inverkan på undersköterskans engagemang och öppnar upp och ger energi i en 
förändringsprocess. Undersköterskan kan i detalj beskriva hur det fungerar idag, syftet 
med förändringsarbetet och komma med förslag på hur arbetet bör utformas. Med 
delaktighet underlättas genomförandet när beslutet är välförankrat i verksamheten. Det 
är en klar fördel när både undersköterskor och chef har en gemensam bild av 
förändringsarbetet, beslut och den kommande förändringsprocessen. Det är ett indirekt 
sätt att skapa möjligheter för god hälsa på arbetsplatsen (Hansson 2004, ss. 231 - 235). 
Det har en positiv påverkan på yrkesgruppen om ledningen för verksamheten relaterar 
till undersköterskans möjlighet till nyskapande och utveckling genom att öka inflytandet 
och delaktigheten. Gynnsamma effekter i undersköterskans vardag med tillvaratagande 
av nya idéer och nytänkande, genom inflytande och delaktighet, leder till mer 
ansvarstagande och utfört arbete under arbetstiden. Förändringsarbetet kan beröra 
många delar av verksamheten, både övergripande och mer enkla arbetsuppgifter (Åmo 
2006, s. 231). Dessutom, ökar motivationen för arbetet om undersköterskornas idéer och 
kunskap efterfrågas samt tillvaratas vilket indirekt ökar yrkesgruppens status. Att tidigt 
inkludera yrkesgruppen leder ofta till minskade svårigheter i förändringsprocessen. 
Förändringen blir i stället en förbättrad verksamhetsanpassning vilket i sin tur ger 
energin i förändringsprocessen. Delaktighet i en förändringsprocess är i sin tur 
gynnsamt för hälsan och kan ses som en hälsofrämjande insats. Att var delaktig är att 
känna medansvar för nya eller andra arbetsuppgifter vilket har stor betydelse för den 
enskildes motivation. Positiv återkoppling från både kollegor och chef har stor 
betydelse för det fortsatta engagemanget i undersköterskans arbete i verksamheten 
(Hansson 2004, ss. 231 - 236). 
Om kollegor är förändringsbenägna och innovativa desto lättare är det att var öppen 
som undersköterska och våga föreslå nya idéer och arbetssätt vilket i förlängningen 
påverkar arbetsplatsens arbetsmiljö och dess inverkan på den enskildes hälsa (Åmo 
2006, s. 233). 
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Tillåts undersköterskan att ha en större delaktighet av sin arbetssituation är det med 
största sannolikhet enklare att nå målen med små medel genom konstruktiv 
självkunskap för problemlösning och därifrån ta ett beslut och kunna gå vidare med 
arbetsuppgiften i verksamheten Undersköterskan identifierar problem och formulerar 
mål och strategier för att komma över hinder och planerar aktiviteter för att nå sitt mål 
(Arneson & Ekberg 2005, ss. 352- 357).  

Hållbar arbetsmiljö 
Det är av vikt att belysa frågor om vad som kan bidra till en hållbar och hälsosam ar-
betsmiljö, där delaktighet och hälsa är centralt (Theorell 2003, ss. 68 - 71). För att 
undersköterskorna ska kunna utvecklas i sitt arbete krävs god hälsa och ett engagemang. 
Dessa komponenter påverkar organisationens kvalitet och effektivitet. Det kan 
definieras som hållbart arbete (Dellve & Eriksson, 2016, s. 5). Orvik och Axelsson 
(2012) beskriver att organisationer kan fokusera på produktivitet och effektivitet på 
bekostnad av medarbetarnas arbetstillfredsställelse, hälsa och vårdkvalitet. Det finns 
därför ett behov av att ha fokus på organisatorisk hälsa. Vidare så uppger Dellve och 
Eriksson (2016, s. 6) att hållbar utveckling inom en organisation handlar om att 
tillvarata mänskliga resurser och att inte förbruka dem. Hållbar utveckling kan också 
förklaras som en process inom en organisation som skapar möjligheter för medarbetarna 
och främjar anpassning grundad på dimensionerna ekonomi, ekologi och samhälle 
(Dellve & Eriksson, 2016, s. 7).  
För att driva ett hållbart ledarskap är det viktigt som chef att se undersköterskans 
potential och inte fokusera på hinder och problem utan att ta vara på de resurser och 
möjligheter som undersköterskan har och möjliggöra en utveckling (Eriksson & 
Lindström 2005, s.460). 
De verksamheter med chefer och personal som har kapacitet och vågar anpassa verk-
samheten utifrån nya behov och nya förändringar kommer att se ett bättre resultat än de 
arbetsplatser som väljer att inte förändra och möta nya behov. Alla verksamheter är 
alltid i behov av förnyelse och utveckling av någon form. Dessa verksamheter kommer 
att få nöjdare hyresgäster, nöjdare undersköterskor och verksamheten kommer att klara 
sig bättre i konkurrensen och vara en arbetsplats att arbeta på med trivsel, det vill säga 
en hållbar arbetsplats (Edström & Wiklund Åberg 2005). Desto mer ansvar 
undersköterskan tar eller har i sin verksamhet, desto mer inflytande och delaktighet är 
undersköterskan benägen att ta till sig från chefer och ledning, och undersköterskan 
stimuleras och känner sig då mer utvecklingsinriktad. (Åmo 2006, s. 236).  
Det kan handla om nya arbetssätt, som hur arbetet organiseras, vad kan förändras och på 
vilka nivåer eller på olika nivåer, behöver utbildningsinsatserna eller systemet 
förändras. Medarbetare idag är mer förändringsbenägna och villiga att byta arbetsgivare 
och arbete oftare än tidigare vilket innebär att nya behov och nya tider måste tillgodoses 
(Färnsten & Neij 2014, s.11). Alla verksamheter och undersköterskor har någon gång 
varit med om en förändring och många av dessa förändringar har inte alltid fått önskat 
resultat. En förändring i sig leder inte alltid till en förbättring, det krävs ett intresse och 
engagemang att utföra saker på ett annorlunda sätt. Förändringar är svåra att genomföra 
i verksamheter. Det är oftast lättast att börja förändra sig själv. Någon form av 
förändring måste ske för att en förbättring skall uppnås (Edström & Wiklund Åberg 
2005). 
Att vara trygg och modig som chef innebär att chefen vågar minska eller släppa på kon-
trollen för att öka delaktigheten i verksamheten. Som chef innebär det att skapa 
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ömsesidig tillit till undersköterskorna genom att våga lita på och våga visa att chefen 
har förtroende för sina medarbetare. Som chef visar jag att jag litar på dig och när 
chefen gör det stärks undersköterskan i sin roll och ser samtidigt chefen som en klok 
chef. Den typ av ledarskap och chef är lättare att ha tillit till (Hansson 2004, ss. 249 - 
250). I Arbetsmiljölagen (1977:1160) står att ”arbetsförhållandena skall anpassas till 
människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren skall 
ges möjlighet att vara delaktig i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 
förändrings- och utvecklingsarbete som rör personens eget arbete. Arbetsgivare och 
arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljölagen 
1977:1160). 
Vård och omsorg står inför stora utmaningar för att möta framtidens kommande behov 
inom hälso- och sjukvården. Utvecklingstakten behöver ökas i takt med att krav och 
möjligheter förändras med hänsyn till omvärldsfaktorer, som till exempel demografi, 
teknisk utveckling och kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning kan innefatta nya 
yrkesroller och ansvarsområden. Är omsorg och vård redo att utvecklas i snabbare takt 
för att möta ett långsiktigt hållbart hälso- och sjukvårdssystem och vad dessa 
utmaningar kan innebära? (Olsson, Montell & Lennartsson 2016)? 
Arbetsmöjligheterna inom omsorg och vård och framförallt som undersköterska inom 
äldreomsorgen kommer att vara stort och som arbetsgivare kommer rekryteringsbehovet 
vara betydande. Arbetsgivare behöver tänka stort och brett för att möta kommande 
behov genom att rekrytera undersköterskor med rätt kompetens. Det gäller att använda 
kompetensen på rätt sätt, locka nya grupper till verksamheten och utveckla arbetsmiljön 
tillsammans med ny teknik. Vidare kan funderingar väckas om hur karriärmöjligheterna 
ser ut och vad det finns för löneutveckling för undersköterskor i framtiden. Ett förändrat 
och hållbart ledarskap behövs att möta framtida verksamheters behov av 
undersköterskor (Färnsten & Neij 2014, ss. 7–32)  
Faktorer som har en viktig inverkan på arbetssituationen och arbetsmiljön är att 
undersköterskan känner att det finns möjlighet att påverka och ta del av de beslut som 
fattas på enheten eller i verksamheten (Åmo 2006, s.232). En viktig förändring som har 
skett är att fokus läggs allt mer på det som stärker och har inverkan på hälsosam livsstil 
mot att se på riskfaktorer som skapar ohälsa (Eriksson & Lindström 2005, s.460).  
Frisk arbetsplats eller god arbetsmiljö kan benämnas som en arbetsplats som har 
positiva effekter på personalen och verksamheten (Lindberg & Vingård 2012, s. 4). 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter är att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa 
med orsaker på organisatoriska och sociala förhållande i arbetsmiljön. Verksamhetens 
mål skall motverka ohälsa och öka verksamhetens förmåga att främja hälsa. 
Arbetsgivaren har en skyldighet att följa arbetsmiljöns föreskrift och ha mål för 
verksamhetens organisatoriska och sociala arbetsmiljö (AFS 2015:4). Att utföra olika 
aktiviteter eller att ha en strukturerad utveckling är en styrka om arbetsgruppen eller 
hela enheten gör det gemensamt jämfört med om det utförs av en enskild 
undersköterska (Arneson & Ekberg 2005, ss. 356, 357). Skoogh (2010) skriver att det är 
gynnsamt för en person att utgöra en del av ett socialt team såsom i en arbetsgrupp.  
Arbetsgrupper inom olika organisationer kan vara både gynnsamma och destruktiva. 
Ledarens egenskaper har betydelse för en äldreomsorgsverksamhet då inverkan beror på 
vilken ledarstil personen har.  Varierande ledarskapsstilar har olika inverkan. Det 
demokratiska ledarskapet framkallar en utveckling av arbetsgruppen, den ledande 
chefen blir en del av gruppen (Skoogh 2010). 
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall leda till att undersköterskan inte drabbas av 
ohälsa, skada eller sjukdom. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan påverka 
undersköterskan med minskade kostnader och ett bättre socialt liv.  För verksamheten 
kan det innebära minskade kostnader i sjukfrånvaro, vikariekostnader och rehabilitering. 
Frisknärvaro som ökar leder till andra positiva effekter (Göteborgs Stad 2016). Under-
sköterskan skall ha möjlighet att delta när målen för verksamheten tas fram och 
arbetsgivaren skall se till så målen är kända inom verksamheten. Det skall framgå klart 
och tydligt hur arbetet med målen uppnås. Syftet med målen kan vara till exempel att 
stärka och förbättra verksamhetens kommunikation, lärande, ledarskap och öka 
undersköterskans delaktighet och inflytande (AFS 2015:4). 
Alla undersköterskegrupper i en verksamhet kan bidra med ett nytänkande och 
utveckling i verksamheten. Ett innovativt beteende är att få hälsosamma 
undersköterskor och förbättra undersköterskans välmående och delaktighet i sin 
arbetsmiljö. Ledningen har en viktig del i sitt förhållningssätt till nytänkande och att 
vara innovativa, både för verksamheten och för undersköterskans egen utveckling (Åmo 
2006, s. 236). På arbetsplatsen kan det vara en förmån att ingå i en grupp när 
undersköterskan upplever eller befinner sig i en problemsituation, det känns lättare att 
vara flera än att stå själv och hantera problemet (Arneson & Ekberg 2005, s. 356). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Äldreomsorgen visar på brister i undersköterskans arbetsmiljö när det gäller ogynnsam 
arbetssituation och stressig arbetsmiljö. Det är problematiskt att undersköterskor har 
bristande kunskap och kompetens inom området då det ställs höga krav på 
undersköterskan i omvårdnadssituationen och inom verksamheten. Utöver detta har 
undersköterskan uppdrag och ombudsroller som ingår som en naturlig del i 
arbetsuppgifterna för att utveckla verksamheten och bibehålla kvalitén. Alla övriga 
arbetsuppgifter och uppdrag som ingår under ett arbetspass kan upplevas som stressig. 
Rekryteringssvårigheter såsom att få kompetenta och erfarna kollegor att stanna kvar 
inom verksamheten kan vara ett stressmoment. Många byter arbetsplats och 
omsättningen av de få undersköterskor som finns ökar. Återhämtningstiden kan vara 
svår att få till med ett snävt arbetsschema där många arbetsuppgifter ingår vilket 
sammantaget leder det till en ökad risk för ohälsa med en ökad sjukfrånvaro. Inom 
äldreomsorgen efterfrågas mer kompetent och utbildad personal i takt med en ökad 
andel äldre i samhället.   
Vad och vilka arbetsuppgiften kan leda till en förbättrad hälsa och arbetsmiljö? Kan 
känslan av delaktighet och möjlighet till inflytande påverka undersköterskans 
arbetsmiljö och ge ett ökat välbefinnande? 
 
SYFTE 
Syftet att beskriva undersköterskans erfarenheter av delaktighet och dess inverkan på 
hälsan. 
 
METOD 
I detta avsnitt presenteras examensarbetets val av metoder och arbetssätt. Intervjuer har 
genomförts av yrkesverksamma undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen.  
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Avsnittet avslutas med vilken dataanalys som har använts och en genomgång av etiska 
överväganden. 
 

Ansats 
För att få djupare förståelse samt besvara studiens syfte används en kvalitativ induktiv 
metod (Kvale & Brinkmann 2014, ss.238 - 240). Induktiv ansats innebär att material 
samlas in på ett objektivt sätt för att begrepp och teorier ska kunna utvecklas. Magne 
Holme & Krohn Solvang (1997) skriver att den kvalitativa metoden betyder att 
intervjuaren försöker att förstå personen och se världen utifrån hens perspektiv. Det är 
ett betraktelsesätt som mynnar ut i att sätta sig in i tillståndet och se detta utifrån de 
personer som intervjuats (Magne Holme & Krohn Solvang 1997).   

Deltagare  
Områdeschefen i en kommun i Västra Sverige kontaktades och informerades om 
författarnas utbildningsprogram och examensarbete. Områdeschefen fick förutom 
muntlig information om syfte, innehåll och tillvägagångssätt av examensarbetet, även 
en skriftlig information. Områdeschefen gav sitt godkännande till genomförande av 
intervjuer på två utvalda äldreboenden (Trost 2010, s. 63; Vetenskapsrådet 2017, s. 29), 
bilaga 1. De två utvalda äldreboenden med somatisk- och demensinriktning valdes ut 
gemensamt utan särskilda urvalskriterier. Urvalet av undersköterskor gjordes 
slumpmässigt av enhetschefen på äldreboendet. Inklusionskriterier var att 
undersköterskorna skulle ha formell kompetens och ha arbetat minst i ett år i sin 
yrkesroll inom äldreomsorgen. Personlig kontakt togs med varje deltagare som 
informerades om examensarbetet innehåll, tillvägagångssätt och syfte, bilaga 2. 
Intervjuer gjordes med sex undersköterskor som uppfyllde kriterierna.  Intervjuerna med 
undersköterskorna genomfördes under veckorna 6 och 7, våren 2019. I samband med 
intervjuerna informerades informanterna om samtyckeskravet och dess innehåll och 
möjlighet att avbryta sitt deltagande. Alla informanter skrev under samtyckeskravet, 
bilaga 2. De sex informanterna bestod av fem kvinnor och en man med en genomsnittlig 
ålder på 45 år (29–58 år). Undersköterskornas erfarenhet inom äldreomsorgen var i 
genomsnitt 13 år med en variation på mellan 3 – 25 år. Inom nuvarande verksamhet 
hade undersköterskorna en genomsnittlig tjänstgöringstid på 6 år vilket varierade mellan 
3–15 år. 

Datainsamling 
En intervjuguide användes vid samtliga intervjutillfällen, bilaga 3. Som datainsamlings-
metod användes semistrukturerade intervjuer som stöd. Semistrukturerade frågor inne-
bär att intervjuaren har en färdig frågemall med områden som skall besvaras. 
Intervjuaren hade möjlighet att vara flexibel i sin intervju med ordningsföljden på 
frågorna och hade möjlighet att ställa ytterligare frågor utöver de som ingick i 
frågeformuläret. Informanten kunde med denna metod utveckla sina idéer, tankar och 
synpunkter om ämnet (Denscombe 2016, s.266). Det är viktigt i denna intervjusituation 
att kunna skapa en miljö som är tillitsfull och trygg samt att intervjuaren är lyhörd för 
förändringar. Intervjun kräver tid, lugn och ro då individuella intervjuer är tidskrävande 
vilket är viktigt att ha med i beredskapen (Dahlberg 1997, s.100). 
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Informanterna fick möjlighet att välja tid och plats för genomförandet av intervjuerna. 
Alla sex intervjuer genomfördes i ett enskilt rum alternativt kontor på respektive 
verksamhet.  
I samband med dessa intervjutillfällen gavs både muntlig och skriftlig information   om 
samtyckeskravet och möjlighet att avsluta sitt deltagande om och när de så önskade 
(Trost 2010, s. 63; Vetenskapsrådet 2017, s. 29), bilaga 3. 
Intervjuaren informerade deltagaren om syftet med intervjun och svarade på 
informantens frågor (Kvale & Brinkmann 2014, s.19). Författarna gjorde var sin 
provintervju innan de faktiska intervjuerna startade. Provintervjuerna var ett 
övningstillfälle för att testa tekniken och intervjufrågorna samt för att författarna skulle 
komma in i rollen som intervjuare. Provintervjuerna användes inte i examensarbetet. 
Patel och Davdison (2011) beskriver att det är viktigt att intervjuaren tänker igenom 
frågorna med stor noggrannhet och att de är uttryckta så att det inte går att missförstå. 
När intervjuaren skriver frågorna är intervjuaren insatt i problemområdet vilket innebär 
att mycket ser ut att vara förutbestämt vilket naturligtvis inte är fallet då det är 
undersköterskan som ska svara på frågorna. Intervjuaren behöver noga undersöka sina 
frågor utifrån avsaknad av kunskapen som i själva verket finns hos intervjuaren (Patel & 
Davdison 2011). Informanterna informerades om den förväntade tidsåtgången för 
intervjun vilket var cirka 30 minuter och att intervjuaren följde en intervjuguide, bilaga 
3. Som intervjuare avstod vi från att avbryta eller kommentera för att inte störa 
skeendet. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner för vidare 
bearbetning, transkribering samt utskrift. De utskrivna intervjuerna omfattade totalt 36 
sidor löpande text. De sex transkriberade intervjuerna med varje informant 
avidentifierades och markerades med siffror 1, 2, 3, 4, 5 och 6 för att inte röja någons 
identitet. Intervjuaren ansvarade för att transkriberat materialet, från respektive intervju, 
skrevs ut. Endast intervjuaren lyssnade och transkriberade respektive intervju. Det 
transkriberade materialet lästes igenom av båda författarna, bearbetades och 
analyserades. Författarna bearbetade, diskuterade och slutligen analyserade det 
transkriberade materialet. 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att analysera intervjuerna 
och besvara studiens syfte. Metoden användes för att analysera data på ett systematiskt 
sätt och för att skapa ny kunskap inom området. Metod användes för att lyfta fram 
områden och öka förståelsen av information genom att delar av texten kategoriseras till 
färre grupper för att slutligen skapa kategorier (Elo & Kyngäs 2008, ss. 107 - 115).  
Intervjumaterialet lästes igenom upprepade gånger för att få en förståelse och en känsla 
för helheten. Framtagna data bearbetades, tolkades och analyserades. De transkriberade 
intervjuerna analyserades i tre huvud faser; förberedelsefas, organiseringsfas och 
redogörelsefas. Förberedelsefas innebar att författarna noggrant och upprepade gånger 
läste igenom allt transkriberat materialet för att skapa sig ett helhetsintryck och få en 
djupare förståelse och känsla för innehållet. I den induktiva ansatsen är nästa steg att 
organisera materialet vilket innebär öppen kodning. Meningsbärande enheter i texten 
identifierades och markerades, det markerade materialet fördes över till ytterligare ett 
dokument.  Öppen kodning användes för att plocka ut ord och delar av texten som 
identifierades som meningsbärande enheter i texten, utifrån frågeställningar som var 
kopplade till studiens syfte. De meningsbärande enheterna jämfördes och likheter och 
skillnader identifierades, därefter delades de in i underkategorier, underkategorierna 
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sorterades i grupper och jämfördes mellan likheter och skillnader. Dessa 
underkategorier mynnade ut i kategorier även detta material utifrån likheter och 
skillnader, tabell 1.   
Underkategorierna grupperades genom abstraktion av innehållet och mynnade slutligen 
ut i olika kategorier. De olika kategorierna namngavs utifrån sina kategorier som 
framkommit under analysprocessen. Kategorierna mynnade ut i tre kategorier som 
representerar resultatet i examenarbetet, tabell 2. 
I redogörelsefasen presenteras resultatet samt en tydlig beskrivning av analysprocessens 
olika steg för att ge en god trovärdighet (Elo & Kyngäs 2008, ss. 107–115).  
Kategoriseringen har gjorts systematisk av båda författarna motsvarande en analys och 
en bearbetning i taget per intervjumaterial. Författarnas tolkning av intervjutexterna 
ligger till grund för resultatpresentationen. 
 
Tabell 1 Exempel på innehållsanalys arbetsförhållande 
 
Menings bärande enhet Kod Underkategorier Kategori 

Ja det är ju att jag eh 
hälsosam arbetsmiljö 
för mej det är ju att jag 
kan jobba stenhårt göra 
hela men att jag sen har 
möjlighet att åter hämta 
mig då kan jag jobba 
hårt och intensivt men 
att kroppen någon gång 
har möjlighet att 
återhämta sig 

Jobba intensivt 
och ha 
möjlighet till 
återhämtning 

Tid för 
återhämtning  
 

Arbetsförhållande 

 

Etiska överväganden 
I ett examensarbete är det av största vikt att respektera människans lika värde och att 
bevara individens integritet och självbestämmande (SFS 2017:30). Etikprövningslagen 
SFS 2003:460 står det att, ”syftet är att respektera människovärdet och skydda den 
enskilda människan vid forskning” (Vetenskapsrådet 2017, s.17).  
Författarna till examensarbetet har följt de fyra forskningsetiska principer som är till för 
att främja och skydda individen. De fyra forskningsetiska principerna är 
informationskravet, sam-tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. 
(Dahlberg 2014, ss. 24–26; Kvale & Brinkman 2014, s. 107; Vetenskapsrådet 2017, ss.7 
- 18). Intervjuarna har lång erfarenhet som chefer inom verksamheten äldreomsorg, 
båda är väl förtrogen med de etiska riktlinjer som gäller inom äldreomsorgen. 
Informationskravet innebar att undersköterskorna som deltog i examensarbetet fick både 
muntlig och skriftlig information om examensarbetets syfte. Vidare utlovades 
undersköterskorna konfidentialitet och deltog frivilligt i studien. Den skriftliga 
informationen innehöll kontaktuppgifter till författare och namn på handledare, bilaga 2 
(Vetenskapsrådet 2017, ss.7–14). Informationskravet har fullgjorts genom information 
till områdeschefen både muntligt och skriftligt om det planerade examensarbetet. När 
områdeschefen gav sitt godkännande till examensarbetets genomförande gavs 
information till ansvarig enhetschef ansvarig för de verksamheter som var planerade att 
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ingå i examensarbetet, bilaga 1. Den fortsatta informationen gavs till undersköterskor 
som var tilltänkta som informanter. Information till undersköterskorna gavs muntligt 
både personligt och via telefonkontakt tillsammans med den skriftliga informationen. 
Författarna informerade om att de kunde ge ytterligare information om så önskades. 
Samtyckeskravet uppnåddes genom att deltagarna samtyckte till att delta och kunde när 
som helst avbryta sin medverkan utan några negativa konsekvenser (Dahlberg 2014, ss. 
24–26; Trost 2010, s. 63; Vetenskapsrådet 2017, s. 29). I samband med samtycket skall 
övervägas om de eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av studien för den 
ingående studiedeltagaren (Kvale & Brinkman 2014, ss. 97–98). Alla informanter skrev 
under samtyckeskravet, bilaga 2. Personuppgifter ska skyddas enligt 
konfidentialitetskravet och undersköterskornas identitet ska inte kunna identifieras. 
Intervjumaterial och transkriberad text förvarades på en säker plats (Dahlberg 2014, 
s.24; Vetenskapsrådet 2017, s. 27). Intervjumaterialet kommer sedan att destrueras efter 
att information om godkänt examensarbete har erhållits (Kjellström 2017, ss. 58–77). 
Intervjuaren har ansvar att vidta åtgärder för att skydda deltagarens personliga integritet 
och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv likaså vikten av integritet enligt 
Helsingforsdeklarationen (Vetenskapsrådet 2017, s. 41). 

Förförståelse 
I ett tidigt skede av examensarbetet diskuterade författarna sin förförståelse och 
reflekterat över egna erfarenheter från examensämnet. Författarna har medvetet och 
med en aktiv förhållning försökt hantera sin förförståelse av ämnesområdet för att 
undvika att påverka studiens resultat för att därigenom få en högre trovärdighet av 
studieresultatet. Tidigare erfarenheter är positivt men det kan påverka och hindra ny 
oberoende tolkning av resultatet. Under processen är det viktigt att ha en öppenhet och 
följsamhet som innebär att inte förstå för snabbt (Dahlberg 2014, ss. 70–74). 
Förförståelsen har inneburit att författarna har kunnat styra vad som är önskvärt att 
studera samt formulering av intervjufrågorna. För att kunna ställa relevanta följdfrågor 
under intervjun krävs att intervjuaren har erfarenhet och kunskap inom ämnesområdet 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 85). 
Båda författarna har upplevelser av hälsa och omsorg vilket kan innebära en styrka, det 
kan också leda till en svårighet i att tolka och ifrågasätta på ett objektivt sätt. Det gäller 
att vara avvaktande och våga ifrågasätta det som kan vara självklart och uppenbart 
(Dahlberg 2014, ss. 69, 74) 
 
RESULTAT 
Syftet med studien var att beskriva undersköterskans erfarenheter av delaktighet och 
dess inverkan på hälsan. Resultatet presenteras utifrån kategorierna: arbetsförhållande, 
relationer och hälsosam arbetsmiljö, tabell 2. 
 
 
Tabell 2. 
Exempel på underkategorier och kategorier kopplat till arbetsförhållande, relationer och 
hälsosam arbetsmiljö 
 
Underkategori Kategori 
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Tid för återhämtning  
 
Att kunna medverka och ta personligt 
ansvar ger välbefinnande 
 

 

Arbetsförhållande 

Samspelet i gruppen 
 
Tilltron till kollegor 
  
Vara öppen och lyssna på varandra 

 
 
Relationer  

Samverkan mellan olika professioner  
 
 

Hälsosam arbetsmiljö 

 

Arbetsförhållande 
Informanterna utrycker att delaktighet och hälsa är att få tid för återhämtning. Att kunna 
medverka och ta personligt ansvar ger ett välbefinnande och en känsla av 
tillfredsställelse.    
 

Att få tid för återhämtning   
Hälsa uppfattas individuellt bland informanterna tillsammans med att känna delaktighet 
gör arbetet meningsfullt. Då det finns tid för återhämtning påverkas individernas hälsa 
positivt och ger en upplevelse av en hälsosam arbetsmiljö.  Den personliga upplevelsen 
kan vara att under en period arbeta hårt och intensivt och sedan få tid för återhämtning, 
detta beskrivs som hälsosam arbetsmiljö.  
 

”Ja det är ju att jag eh hälsosam arbetsmiljö för mej det är ju att jag kan 
jobba stenhårt göra hela men att jag sen har möjlighet att åter hämta mig 

då kan jag jobba hårt och intensivt men att kroppen någon gång har möjlighet 
att återhämta sig” (Informant 1). 

 
Deltagarnas upplevelse är att om arbetsgivaren organiserar och begränsar arbetstiderna 
så att en enskild persons arbetsbelastning inte är för stor upplevs som positivt. Det 
framkommer att vila är viktigt och att det gör skillnad på individernas upplevelse av 
hälsa. För att möjliggöra personlig vila behövs annan personal som kan ersätta vid 
frånvaro. Där har chefen ansvar att se till att det finns ett fungerande system för vikarier. 
Det är av betydelse att det finns en lyhördhet hos chef och i arbetsgruppen då en enskild 
individ behöver tid för återhämtning och vila. 

Att kunna medverka och ta personligt ansvar ger välbefinnande 
Informanterna uttrycker att få vara med i ett sammanhang och få uttrycka sina åsikter, ta 
ansvar och att få ta beslut är viktigt för att må bra på en arbetsplats. Exempel som tas 
upp är en situation där undersköterskan på arbetsplatsen står ensam och inte kan kalla på 
någon kollega. Detta medför att personen hittar ett eget sätt att lösa problemet på. Detta 
upplevs som utmanande och stimulerande.   
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”När man arbetar självständigt dels så testas man för allt själv alltså som person och i 

sin yrkesroll blir man ju, ja man sätts ju på prov och det är ju utmanande och roligt 
tycker jag” (Informant 3). 

 
Att kunna medverka och ta personligt ansvar innebär välbefinnande då informanterna 
uttrycker att de anser sig i princip aldrig sjuka och tycker det är roligt att gå till sitt 
arbete. Upplevelsen är att inte vara tvingad att gå till arbetet, utan uttrycker det som att 
”vara glad att gå till arbetet och glad över att gå hem till familjen”.  
Att vara delaktig och kunna påverka gör att individen känner ansvar och börjar tänka. Ju 
mer personlig delaktighet man får ger en känsla av att ta större ansvar vilket är 
välgörande.  Informanterna anser att de ”får fria händer” att planera och utföra arbetet 
själv. Att kunna påverka sitt arbete innebär mer ansvar och detta är utvecklande enligt 
informanterna.  
 

”Det tror jag absolut jag tror att man mår bättre av att vara delaktig tror jag än att man 
bara hela tiden går och blir tvingad att göra saker, det tror jag nog” (Informant 3). 

Relationer 
Samspelet i gruppen har betydelse. Samspelet gynnas av att arbetsgruppen träffas 
utanför arbetet och gör saker tillsammans. Delaktighet främjas av öppenhet och 
förmågan att lyssna på varandra vilket ger som följd att tilltron till varandra ökar. 

Samspelet i gruppen 
Även om arbetet ibland upplevs ”stressigt” så ses det som positivt då undersköterskorna 
arbetar tillsammans och löser problem som uppkommer. Arbetsgruppen behöver ibland 
träffas utanför arbetet för att få ett bra teamarbete. Att göra saker tillsammans även 
privat, får undersköterskorna att känna sig trygga och ökar förtroendet till varandra. 
Detta medför i större utsträckning att de hjälps åt i arbetet och känner sig mindre 
stressade.  
Undersköterska lämnar information utifrån varje ansvarsområde till den gemensamma 
arbetsgruppen. Utifrån den givna informationen diskuterar och därefter bestämmer 
gruppen gemensamt utifrån gruppens kompetens hur problemet bäst skall lösas. Arbetet 
ses därigenom på ett annat sätt med mer delaktiga individer vilket medför att 
kreativiteten i arbetsgruppen succesivt ökar. 
 

”personalen själva säger att vi är delaktiga undersköterskor i gruppen och vi ser 
helheten när vi är mer delaktiga vi blir kollegor som delger varandra information inom 

våra ansvarsområden och då hittar vi lösningar själva” (Informant 4). 

Tilltron till kollegor 
Genom delaktighet och inflytande har tilltron till varandra i arbetsgruppen ökat och 
arbetet fungerar bättre tillsammans. Detta visas genom att undersköterskorna känner sig 
mindre belastade av uppdrag och utmaningar och ser detta som en utveckling i positiv 
riktning och att de känner trygghet. Drivkraften att påverka sina kollegor med 
kunskapsöverföring och mer information i ett specifikt ansvarsområde ger en känsla av 
omväxling och arbetsglädje.  
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”vi är väldigt tacksamma även om det är stressigt och mycket att göra så ser vi det som 
väldigt positivt i gruppen att en av oss kan delge kring ekonomin och dom andra har 
sina roller och områden också och det är vi väldigt tacksamma för” (Informant 3). 

 
Personer exempelvis anhöriga som befinner sig utanför arbetsgruppen har kommenterat 
att gruppen visar glädje och skrattar. Av denna feedback blir medlemmarna i 
arbetsgruppen på gott humör och arbetsmiljön blir än mer positiv. 
 

”de flesta av kollegorna på min avdelning har aldrig känt att usch jag vill inte gå till 
jobbet, det känns som vi gör allting tillsammans gråter, skrattar, jobbar bra ihop, så det 

är väldigt fantastiskt” (Informant 3). 

Vara öppen och lyssna på varandra  
Vikten av att vara öppen och lyssna på varandra gör att öppenheten i arbetsgruppen och 
viljan att hjälpa varandra blir större. Detta medför att delaktigheten i arbetsgruppen ökar 
och gör att den enskilda undersköterskan bli mer insatt i specifika uppdrag.  Genom 
öppenhet och viljan att diskutera information med arbetskollegor ökar förutsättningar att 
hitta lösningar. Konsekvensen blir att kollegorna blir mer delaktiga i att själva föreslå 
lösningar. 
 
”får man ju diskutera med sina kollegor å fram ett förslag och sedan får man ju besluta 

om ett förslag om alla är med på det eller om man skall ändra sitt sätt att arbeta jobba på 
och sådär” (Informant 2). 

Hälsosam arbetsmiljö 
Delaktighet och inflytande har betydelse för att få en hälsosam arbetsmiljö.  Samverkan 
med andra professioner har betydelse för yrket som undersköterska. Delaktighet och 
hälsa kan relateras till olika nivåer såsom individnivå, arbetsgruppsnivå och under 
denna kategori handlar det om organisationsnivån. 

Samverkan mellan olika professioner  
Samverkan mellan olika professioner inverkar på upplevelsen av delaktighet och hälsa.  
Informanter i studien menar att personerna lär sig av att arbeta i team tillsammans med 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare. Genom teamträffar där alla 
professioner arbetar med de äldre i omsorgen skapas en känsla av delaktighet, att sitta 
tillsammans och samtala om hur problemen skall lösas i en grupp där de olika 
professionerna ingår.  Detta gör att olika kompetenser tas tillvara och gör arbetet mer 
lösningsfokuserat.  
Hinder för delaktighet som kan påverka arbetet är lagar som styr vad en undersköterska 
får ta ansvar för självständigt och vad som är sjuksköterskans ansvar. Det kan innebära 
att undersköterskan får vänta på information från sjuksköterskan för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter. Undersköterskan förlorar arbetstid och hyresgästen får vänta på sin 
insats.  Detta kan upplevas frustrerande av undersköterskan att inte själv kunna 
bestämma över sitt arbete och sin arbetssituation. 
Det är av vikt att det finns personal att tillgå så att ordinarie personal kan vara ledig. Det 
ger en tillit till ledningen och skapar förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö. En 
hälsosam arbetsmiljö gynnas också av aktiviteter utanför arbetet för alla i teamet 
innefattande professioner. Det finns behov av att umgås och tala om annat än arbete.   
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
En sammanfattning av resultaten i examensarbetet visar att tid för återhämtning och att 
kunna medverka och ta ansvar skapar välbefinnande och har stor betydelse för 
arbetsmiljön. Inverkan på hälsa och delaktighet är ett samspel mellan undersköterskorna 
och deras öppenhet med varandra i arbetsgruppen. Likaså har samspelet med andra 
professioner och undersköterskans upplevelse av en hälsosam arbetsmiljö.  För att 
arbetsmiljön skall upplevas som betryggande, kan trivsel på arbetsplatsen vara en 
bidragande faktor, att vara delaktig i att lösa arbetsrelaterade problem och att samverka 
med olika professioner viktiga. Dessa delar kan vara bidragande faktorer till att 
sjukfrånvaron minskar. 
Tid för återhämtning är enligt informanterna viktigt, det är bra om verksamheten 
fungerar utifrån administrering av personalresurser så att medarbetarna vet att när 
ledighet behövs, finns det ersättare att tillgå.  Arbetssituationen blir mer lätthanterlig 
och risken för att utsättas för stress blir mindre om en kollega blir lämnad ensam på 
arbetsplatsen vid frånvaro. Om sjukfrånvaro är relaterat till hälsoproblem, är det ett 
hälsoproblem som får ekonomisk påverkan. Det är viktigt att utesluta orsaken till 
sjukfrånvaro på ett fördelaktigt vis och så även om sjukfrånvaro beror på andra orsaker 
eller problem (Marmot, Feeney, Shipley, North & Syme 1995, ss.124–130). Ett förslag i 
detta examensarbete är att administreringen av personalresurser sker så att 
undersköterskorna upplever trygghet i sina arbetsvillkor. Informanternas upplevelse är 
att ledighet och arbetstider planeras är en viktig del i undersköterskans upplevelse av 
hälsa. Undersköterskans erfarenhet av att medverka och ta personligt ansvar leder till 
välbefinnande och att undersköterskan mer sällan är frånvarande. Vissa undersköterskor 
har en förmåga att bibehålla god hälsa enligt Eriksson &Lindström (2005) vilket 
hänvisar till undersköterskans förmåga att förstå och hantera det som sker i deras 
omgivning. Ytterligare en viktig aspekt är att se en mening med det som sker, det leder 
till en känsla av ett sammanhang. Det är viktigt att undersköterskan känner en mening 
och ett sammanhang på sin arbetsplats för att uppnå en god arbetstillfredssälles som i 
sin tur leder till en god hälsa. Det är flera aspekter som har betydelse för 
undersköterskan välmående och undersköterskans arbetsmiljö. Mycket beror på deras 
egen inställning och undersköterskornas öppenhet till delaktighet. Undersköterskor som 
har en tendens att beklaga sig har också en förmåga till att ta oplanerad frånvaro från sitt 
arbete oftare än undersköterskor som inte beklagar sig lika ofta (Marmot, et al 1995, 
ss.124–130). Undersköterskans delaktighet och inflytande över sitt arbete är viktig för 
att känna välbefinnande, att utvecklas och att lära sig nytt. Det innebär inte bara att 
undersköterskan får vara delaktig och ta beslut på arbetsplatsen utan det betyder också 
att undersköterskan känner att hen kan delta och bidra med sin erfarenhet och 
kompetens. 
För att möjliggöra personlig vila behövs tillgång till personal som kan ersätta vid 
frånvaro. Här har chefen ett ansvar att se till att det finns välfungerande vikariesystem.  
Vidare är det av betydelse att det finns en lyhördhet hos ansvarig chef och i 
arbetsgruppen då en enskild individ ibland behöver tid för återhämtning och vila. Det i 
sin tur leder till en arbetstillfredsställelse vilket kan leda till en minskad sjukfrånvaro. 
Det är rapporterat att det är en högre frånvaro hos undersköterskor som inte känner att 
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de trivs på jobbet dvs undersköterskor som har låg arbetstillfredsställelse (Marmot, et al 
1995, ss.124–130). Som arbetsgivare har chefen även här ett ansvar att ombesörja att 
undersköterskan känner sig delaktig och har stimulerande arbetsuppgifter, både för den 
enskilda undersköterskan och för den totala verksamhetsutvecklingen. Chefen bör vid 
varje tillfälle uppmuntra till delaktighet och stödja undersköterskans 
kompetensutveckling samtidigt som chefen visar uppskattning för arbetsprestationer.  
Enligt informanterna betyder det mycket att kunna medverka och ta personligt ansvar 
vilket i förlängningen leder till ett välbefinnande. Arbetsuppgifter som kan leda till 
förbättrad hälsa och arbetsmiljö leder ofta till en positiv inställning till arbetet och att 
även arbeta med problemlösning. Genom att istället arbeta aktivt med de befintliga 
problemen i motsatts till att jobba emot befintliga problem är att ha en bra inställning till 
sin verksamhet. Den enskildes påverkansmöjligheter är naturligtvis större när man får 
vara med och bestämma, om man blir mer delaktig om man aktivt arbetar med 
befintliga verkasamhetsproblemen och aktivt försöker hitta en lösning. Det har i 
intervjustudien framkommit att undersköterskor genom att vara delaktiga i beslut och i 
ekonomiska frågor som rör äldreboendet får en ökad förståelse för driften av ett 
äldreboende. Informanter i studien berättar vidare om en samordnarfunktion inom olika 
ansvarsområden, vilket innebar ett nytt uppdrag i rollen som undersköterska. Det 
upplevdes som nervöst inledningsvis men att det med tiden kändes mer bekvämt. Med 
tiden innebar det att undersköterskan succesivt landade i sin nya roll och fortsatte att 
utvecklas i en ny riktning i sin yrkesroll vilket upplevdes som positivt. 
Ett viktigt mål för en hälsoförbättrande arbetsmiljö är att göra det enklare för 
undersköterskan att göra lättare hälsoval. Det kan vara ett hinder om undersköterskan 
inte känner att hen har kontroll över sin situation eller de faktorer som kan påverka 
hälsan (Koelen & Lindström 2005, ss.10–16). Hälsa och livskvalité hos 
undersköterskans är av stor vikt och en resurs som leder till en positiv utveckling i 
verksamheten (Arneson & Ekberg 2005, ss. 351–352). Båda artiklarnas författare 
belyser vikten att uppnå god hälsa hos undersköterskan vilket i förlängningen påverkar 
verksamhetens arbetsmiljö och utveckling. Arbetssituationen påverkas positivt av att 
undersköterskan är en del i ett sammanhang och har möjlighet att ta ansvar och använda 
sin kompetens och erfarenhet samtidigt som det är viktigt att möjliggöra delaktighet i 
verksamhetens beslutsprocess. Viktigt är att inte bara se till de resurser som finns utan 
också förmågan att kunna använda de befintliga resurserna vilket är en styrka i det 
salutogena perspektivet (Koelen & Lindström 2005, ss.10–16). Författarna Arneson & 
Ekberg (2005) beskriver om undersköterskan har kunskap och förmåga att använda sina 
resurser är det enklare att nå verksamhetens mål. Har undersköterskan en förmåga till 
problemlösning och hitta lösningar kan ett beslut tas och vilka åtgärder som skall vidtas.  
Som arbetsgivare och chef skapas med största sannolikhet det bästa resultatet för 
undersköterskans hälsa genom en ökad delaktighet i verksamheten. Vidare om chefen 
ser verksamheten ur olika perspektiv och har möjlighet att anpassa undersköterskan 
arbetsförhållanden utifrån behov och kapacitet. Om chefen tillhandahåller medel för att 
uppnå uppsatta mål leder det troligen till en personlig utveckling för undersköterskan 
och medför en positiv utveckling för hela verksamheten. Ledarskapet leder troligen till 
mindre stress och för undersköterskan en ökad känsla av kontroll som i förlängningen 
leder till en förbättrad hälsa och arbetsprestation. Koelen &Lindström (2005) påtalar 
vidare att god hälsa och hållbar arbetsmiljö är ett av verksamhetens fokus och 
utvecklingsområden i det förbyggande hälso- och arbetsmiljöarbete för 
undersköterskans välbefinnande 
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Ett lyckat ledarskap är att se undersköterskans kapacitet och möjligheter för en hållbar 
arbetsmiljö och god hälsa (Eriksson & Lindström 2005, s 460). Inom äldreomsorgen på 
äldreboenden är det av största vikt att förändra sättet att arbeta för att undersköterskan 
skall ha en god hälsa och arbetsmiljö. Detta för att ha möjlighet att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter väl som i sin tur leder till en hållbar verksamhet. Verksamheter som 
lyckas med sin utveckling och delaktighet för undersköterskan är de chefer som vågar 
minska på kontrollen och möta förändring med nya ögon och öppna upp för delaktighet.   
Verksamheter som inte har chefer som vågar minska på kontrollen eller öka 
delaktigheten har betydligt svårare att möta förändringar och utveckling i verksamheten. 
Här har undersköterskorna inte samma möjlighet till delaktighet (Edström& Wiklund 
Åberg 2005). 
Informanterna i studien menar att samspelet i arbetsgruppen är som att ge och ta emot 
information möjliggör för arbetsgruppen att bli mer självständig och självstyrande. 
Arbetsgruppen blir mer positiv och förstår i större omfattning betydelsen av olika 
begrepp som budget, miljö, drivkraft och i sin tur äldreboendets olika 
inriktningsområden inom ramen för budgeten blir då högre. Genom att ha olika 
ansvarsområden och att vara öppen och lyssna på varandra i gruppen menar 
informanterna att tilltron till kollegorna ökar, gruppsamspelet utifrån specialområden 
ökar varje individ förtroende till sina kollegor.   
I jämförelse med krav-kontrollmodellen Stressforskningsinstitutet (u.å.) så ställs 
undersköterskorna på äldreboendet inför beslut och att det finns ett handlingsutrymme.  
Informanterna i intervjuerna svarar att genom tillhandhålla ett större handlingsutrymme, 
delaktighet samt ansvar i sitt yrke sker utveckling i en positiv riktning. Enligt 
informanterna känns det stimulerande att gå till arbetet och att gå hem glad efter 
arbetspassets slut.  Det framkommer också att en högre chef informerat om att sedan 
verksamheten infört ökad delaktighet har sjukfrånvaron minskat. 
Stressforskningsinstitutet skriver vidare att i ansträngnings-belöningsmodellen skall det 
finnas ett samspel i arbetssituationen och att ett hårt arbete behöver belönas.  
Belöningskomponenten består bland annat av tillfälle till befordran och till mental 
uppmuntran som positiv återkoppling vilket kan spåras i vår intervjustudie. I 
Stressforskningsinstitutets temablad kan man läsa om Krav-kontrollmodellen som 
lanserades för över trettio år sedan och dess anknytning till hälsa har analyserats av 
arbetsmiljöforskare över världen. Krav-kontroll-stödmodellen bygger på att stärka de 
mentala kraven på undersköterskor och hur mycket kontroll, eller besluts- och 
handlingsutrymme, som finns för personalen. Fyra modeller där olika kombinationer 
utgörs av mycket utrymme respektive lite utrymme för beslut och höga krav respektive 
låga krav. Beslutsutrymme för personal har med maktfördelningen att göra på 
arbetsplatsen. I Ansträngnings-belöningsmodellen är tanken att det måste finnas ett 
samspel i arbetssituationerna. Ett hårt arbete behöver belönas materiellt, socialt och 
individualpsykologiskt. En yttre sporre matchar strävan som individen känner för att 
passa omgivningens krav. Belöningskomponenten består av olika grad av personliga 
aspekter i omgivningen. Dels från materiella aspekter som lön men även socialt såsom 
tillfälle till befordran också till mental uppmuntran som exempelvis positiv återkoppling 
(Stressforskningsinstitutet u.å.). 
Att vara en del i ett team med olika professioner som samverkar kring de äldre på 
äldreboendet, att samverka och att ge och ta kunskap kring de äldre för att på bästa sätt 
kunna underlätta deras vardag ger enligt informanterna en hälsosam arbetsmiljö.  I 
teamet har alla professioner en plats och är viktiga utifrån deras specialkunskaper. En 
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speciellt betydelsefull profession är chefen för undersköterskorna. Informanterna 
relaterade inte mycket till ledarskapet i våra intervjuer vilket går att jämföra med human 
relationsskolan. Där sägs att arbetstagarna inte fungerar enbart som ekonomiska 
medlemmar i gruppen, utan som personer med mångsidiga drivkrafter och värdegrunder 
och att man utvecklades lika mycket av attityder som av omedelbar konsekvens. Faktum 
är att arbetstagarna synliggjordes och ville således göra ett bättre arbete. Human 
relationsskolan menar att mängden arbete som en person gör beslutas inte helt och hållet 
av personens kroppsliga tillgångar utan också av personens sociala drivkraft. Det finns 
vidare varierande ledarskapsstilar inom organisationer och det demokratiska ledarskapet 
framkallar en progress av den kollektiva gruppen, den ledande chefen blir en del av 
gruppen (Skoogh 2010).     
I framtiden kommer efterfrågan på undersköterskor öka dramatiskt med en åldrande 
befolkning och det fordras förändring. Regeringen har tillsatt en utredning som kommer 
att se över vård- och omsorgsprogrammet för att höja status på yrket och utbildningen. 
Ett återinförande av yrkesexamen står på dagordningen. Förutom en revidering av 
gymnasieutbildningen är det angeläget att arbetsgivaren ger medarbetarna ansvar och 
utveckling. Personer som studerar på vård- och omsorgsutbildningen behöver göras 
redo att klara av uppgifter, som kan vara relativt krävande. En nysatsning på 
utbildningen kan förbättra yrkets anseende och om undersköterskorna får chans att lära 
under praktiskt arbete kan det i sin tur leda till att fler personer vill arbeta inom 
äldreomsorgen (Senneby 2013). 

Metoddiskussion 
Examensarbetets syfte var att beskriva undersköterskans erfarenheter av delaktighet och 
dess inverkan på hälsan. Examensarbetet är en kvalitativ studie där det med fördel går 
att ställa öppna frågor om undersköterskans erfarenhet av delaktighet och inverkan på 
hälsan. Kvalitativa intervjuer innebär att intervjuaren ställer enkla och raka 
intervjufrågor som ger komplexa och innehållsrika svar (Trost 2010, s. 25). Författarna 
upplevde vid några tillfällen att informanten var kortfattad i sina svar och vid följdfråga 
gavs inte något ytterligare perspektiv på svaret. Författarna har diskuterat om frågan 
borde ha formulerats om eller ställts i ett annat sammanhang. Detta kan delvis bero på 
författarnas oerfarenhet av att intervjua eller på författarnas förförståelse vid 
framtagning av frågor.  
De vetenskapliga artiklar som förekommer i examensarbete fördelades mellan 
författarna. Artiklarna delades upp för att underlätta processen i examensarbetet. Varje 
författare har läst sina tilldelade artiklar tolkat och analyserat dem. Det kan ses som en 
svaghet att bara en av författarna har läst respektive artikel och gjort sin tolkning och 
sammanställning av artikeln.  
Urvalet var ändamålsenligt och uppfylldes i förhållande till examensarbetets syfte vilket 
får ses som en styrka. (Polit & Beck 2012). Författarna har valt att inte ha någon 
ingående presentation av de intervjuade, dels för att skydda deras identitet, 
konfidentialitetskravet och för att det inte är av betydelse för examensarbetets resultat. 
Urvalsmetoden innebär att det är viktigt att var försiktig med de personliga uppgifterna. 
(Trost 2010, s. 137).   
Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor kan ses som en styrka för att samtalet 
skall kunna flyta fritt. Intervjuaren kan anpassa intervjuguidens ordningsföljd efter hur 
intervjusituationen flyter på. Att ställa följdfrågor när det anses naturligt för att öka 
bredden på intervjun och svaren (Danielson 2017, ss.143–154). Intervjuarna upplevde 
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att intervjuguiden var lätt att följa och det var inga problem med att ställa följdfrågor 
eller att korrigera ordningsföljden under intervjun.  
För att komma in i rollen som intervjuare är det en fördel att utföra provintervjuer. 
Provintervjun är en möjlighet att pröva den framtagna frågeguiden, se hur mobiltelefon 
tekniken fungerar, intervjuplatsen och om avsatt tid är tillräcklig. Med fördel kan 
intervjun transkriberas för att lättare se om frågeguiden behöver korrigeras (Danielsson 
2017, ss. 143 - 154). Båda intervjuarna var oerfarna som intervjuare vilket kan ses som 
en svaghet. Den eventuella svagheten motverkades genom att båda intervjuarna 
genomförde var sin provintervju samt hade förförståelse i ämnet. Intervjuarna studerade 
intervjutekniken, miljön för intervjun, tidsåtgången och analyserade frågeguiden. Båda 
provintervjuerna transkriberades och analyserades enligt examensarbetets analysmetod. 
Efter provintervjun diskuterades frågeguiden av intervjuarna som i samråd och 
diskussion med handledaren vilken därefter justerades. Båda provintervjuerna 
bedömdes som ett övningstillfälle och exkluderades (Trost 2010, s. 143). Författarna har 
totalt gjort 8 intervjuer totalt varav två provintervjuer. Sex intervjuer förutom de två 
provintervjuerna inkluderades i examensarbetet.   
Det är vanligast enligt olika studier att begränsa sig till fyra till åtta informanter. Med 
för många informanter blir intervjumaterialet mer omfattande och det kan vara svårt att 
få en överblick, se viktiga detaljer och hitta det som förenar och skiljer svaren (Trost 
2010, s. 143).  
Det genomfördes sex individuella intervjuer av undersköterskor anställda på två 
äldreboenden i en kommun i västra Sverige. Valet bestod i ett tidigt skede av sex 
informanter. Författarna fick utförliga samt innehållsrika svar från informanterna och 
bedömningen gjordes att syftet med studien kunde uppnås. 
Syftet med studien har betydelse för hur många informanter som bedöms tillräckligt att 
intervjua. Är informanterna för få kan intervjumaterialet bli svårare att generalisera och 
är intervjumaterialet för stort är det svårare att göra tolkningar (Kvale & Brinkman 
2014, s.156). 
Viktigt är den föregående planeringen inför intervjustudien för att på bästa sätt kunna 
disponera avsatt tid och för att samla in erforderligt intervjumaterial (Danielson 2017, 
ss. 143 - 154). Förhållanden som tid och plats kan inverka på intervjuernas kvalitet. 
Genomförandet av intervjuer på arbetsplatsen och nyttjande av mobiltelefoner, kan ha 
bidragit till att deltagarna upplevt intervjuerna som i viss mån stressande (Denscombe 
2009, ss. 280–289). Att avsätta god tid för intervjun inbjuder till att informanten har 
möjlighet att dela med sig ytterligare och djupare av sina erfarenheter samt att 
intervjuaren kan ställa följdfrågor (Polit och Beck 2012). Tiden för intervjun var avsatt 
till mellan 30 och 60 minuter och det kan ses som en svaghet med den något begränsade 
tiden. Vid alla sex intervjuerna var känslan att den avsatta tiden var fullt tillräcklig. 
Det inspelade datamaterialet transkriberas av författarna vilket underlättade 
textförståelsen och minskade risken för feltolkning vilket ses som en styrka (Polit & 
Beck 2012). Endast intervjuaren lyssnade på respektive intervju och transkriberingen 
utfördes ordagrant av respektive intervjuare. Det är en styrka när intervjuaren kan 
relatera till intervjun samtidig som det kan ses som en svaghet i transkriberingen och 
tolkning av intervjumaterialet när det är en intervjuare och hens tolkning av insamlat 
material. 
Det transkriberade materialet lästes igenom, bearbetades och analyserades av båda 
författarna. Författarna förde gemensamt en dialog om det transkriberade materialet 
under processens gång. Upprepade diskussioner och återkoppling hölls med 
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handledaren under analysprocessen. Den återkommande dialog och diskussion med 
handledaren under analysprocessen stärker resultat delen (Polit & Beck 2012).  
Analysprocessen genomfördes enligt Elo och Kyngäs (2008) beskrivning och följdes 
noggrant genom hela analysen. Dataanalysen genomfördes steg för steg utifrån nämnd 
beskrivningen. I samband med analysen förde författarna en löpande diskussion om 
resultatet av det bearbetade materialet som medförde samtal om nästa steg i 
analysprocessen. 
Trovärdigheten av studieresultatet hade sannolikt förstärkts om båda författarna läst och 
tolkat samtliga artiklar (Henricson 2017, ss.412 - 419). I resultatet finns några citat som 
författarna gemensamt har diskuterat där antalet citat diskuterats. En avvägning har 
genomförts av författarna för att få balans i resultat delen mellan citat och kommentarer 
som är viktigt vid kvalitativ analysprocess (Patel & Davidson 2011, ss. 121 - 123). 
Båda författarna var nya i rollen att genomföra kvalitativa studier i form av ett 
examensarbete. Brist på erfarenheten kan spåras när det gällde både intervjuer, 
transkribering, granskning och metodanalys av intervjuerna. Datainsamling var också 
något som båda saknade erfarenhet av. Båda författarna upplevde att samarbetet har 
fungerat utmärkt och man har kunnat diskuterat tillvägagångssätt och många andra 
frågor som har kommit upp längs med vägen. Det har bidragit till ny kunskap och 
erfarenhet hos författarna. 
Författarna till examensarbetet ska följa de fyra forskningsetiska principer som är till för 
att främja och skydda individen. De fyra etiska principerna informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet ska följas för att skydda 
informanten (Kvale & Brinkman 2014, s. 107).  
Intervjuarna är medvetna om förförståelsen. Det kan vara svårt att plocka bort sin egen 
förförståelse vid intervjun och analysen av materialet och att intervjuarna analyserar 
materialet utifrån sin förförståelse. Det går inte att utesluta att förförståelsen påverkat 
dataanalysen och resultatet (Henricson 2017, ss. 412–419). 
Trovärdigheten ökar i examensarbete om intervjuer genomförs i ett tidigt skede och tid 
och utrymmer finns för genomförande av innehållsanalysen då det är här resurser och 
tid behövs (Patel & Davidson 2011, s. 62). Intervjuerna påbörjades och genomfördes i 
ett tidigt stadium av examensarbetet vilket innebar gott om tid att transkribera, analysera 
och tolka data. Det kan ses som en styrka.  
Analysen har varit noggrann och utförlig för bästa kvalitet och resultat skall uppnås. Det 
har funnits gott om tid för reflektion och analys under analysprocessen då intervjuerna 
gjordes i ett tidigt skede. Vidare ökar trovärdigheten då det är två författare som 
diskuterar och genomför examensarbetet.  
 
SLUTSATSER 
Informanterna beskriver att det är viktigt att få tid för återhämtning, kunna medverka 
och ta personligt ansvar och att detta i sin tur medför ett ökat välbefinnande och en 
känsla av tillfredsställelse. Arbetsuppgifter som kan leda till en god hälsa och 
arbetsmiljö kan vara känslan av delaktighet och inflytande. När undersköterskan kan 
påverka vad som ska göras i verksamheten ökar delaktighet och inflytande. 
Delaktigheten innebära att undersköterskan tar del av de beslut som rör verksamheten 
och utvecklar sin kompetens, vilket gör det möjligt för undersköterskan att påverka sina 
arbetsuppgifter och uppdrag, detta bidrar till att driva utvecklingen framåt. Samspelet i 
arbetsgruppen har betydelse. Delaktighet främjas av öppenhet och förmågan att lyssna 
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på varandra vilket ger som följd att tilltron till varandra ökar. Delaktighet och inflytande 
sett ur ett organisationsperspektiv har betydelse för att få en hälsosam arbetsmiljö. 
Samverkan med andra professioner har betydelse för undersköterskan.  Chefens 
ledarskap måste anpassas till de utmaningar som äldreomsorgen står inför för att i 
förlängningen kunna behålla och rekrytera nya undersköterskor inom äldreomsorgen. 
Examensarbetet visar att chefens ledarskap påverkar undersköterskans hälsa och 
arbetsmiljö. För att skapa en hållbar arbetsmiljö för undersköterskan är det av vikt att 
chefen vågar öppna upp för delaktighet och inflytandet. 
 

Kliniska implikationer 
- För att skapa en hållbar arbetsmiljö för undersköterskor är det viktigt att chefen 

öppnar upp för delaktighet och inflytandet 
- Att undersköterskor får ta del av de beslut som rör verksamheten och utvecklar 

sin kompetens  
- För att uppnå hållbar hälsa hos undersköterskan krävs engagemang från chef 

med inlevelse, närvaro, kommunikation och kontinuitet 
- Chefen måste känna tillit och tro på undersköterskans del i utvecklingsarbetet.  

Utvecklingen kan nå ett lyckosamt mål jämfört vad som tidigare planerats. 
- Genom hälsosamt ledarskap förse undersköterskan med förutsättningar att utföra 

sitt arbete på ett självständigt sätt. 
- Tålamod och tillräckligt med tid måste finnas för att lyckas med nya arbetssätt 
- Öka undersköterskors delaktighet och inflytande genom ökad möjlighet att få 

påverka i frågor om vad som ska göras i verksamheten. 
- Lyfta fram kompetenta undersköterskor som sammankallande och mötesledare 

genom att förändra mötesstrukturen.   

Framtida forskning 
Behov finns av ytterligare forskning kring utveckling av god arbetsmiljö för att uppnå 
friska arbetsplatser. (Lindberg & Vingård 2012). 
De sex informanter som författarna intervjuade för examensarbetet var alla 
undersköterskor som arbetade på två äldreboenden inom samma kommun i Västra 
Götaland. För framtida forskning vore det intressant att studera hur undersköterskan ser 
på delaktighet och inverkan på sin hälsa inom flera äldreboenden med olika 
arbetsvillkor för att kunna göra en kvantitativ studie vid jämförelse och se vilka faktorer 
som skiljer sig åt. Författarna anser att det är viktigt att forskningen inriktas på att ge en 
bra bild av delaktighetens inverkan på den egna hälsan för att underlätta utvecklingen av 
en hållbar arbetsplats. Det finns flera intressanta aspekter inom detta område som 
fortsatt forskning kan fokusera på. Nedan lämnas förslag på framtida forskning inom 
området: 
 

- Det sker en kontinuerlig förändring av arbetslivet och i med det kan forskningen 
inriktas på att hitta nya arbetsmöjligheter och arbetssätt inom området delaktighet 
för att öka hälsa och hållbart ledarskap, både för arbetstagare och för arbetsgivare. 

- Det behövs ytterligare forskning som belyser hur ledarskapet inverkar på 
undersköterskans upplevelse av delaktighet och hälsa och hur det i sin tur påverkar 
vård och omsorg. 
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- Forskning kan vara hur undersköterskans delaktighet och inverkan på hälsan har 
betydelse för sjukfrånvaron i verksamheten och de ekonomiska effekter som det 
får i verksamheten. 

- Forskningen kan försöka undersöka vilken koppling som finns mellan delaktighet 
och inverkan på den egna hälsan och sociala skillnader, ålder, kön, etnisk 
tillhörighet med mera. 

- Ett forskningsförslag inom området delaktighet på arbetsplatsen är hur chefen kan 
stödja arbetsgruppen och skapa förhållanden som främjar hälsa och goda relationer 
mellan undersköterskor och en hållbar verksamhet.  
 

Genom att författarna tar upp det här ämnet till diskussion är författarnas förhoppning 
att undersköterskor som yrkesgrupp kan stärkas och att deras arbete och insatser 
värderas utifrån det arbete de utför. 
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     Bilaga 1 
GODKÄNNANDE AV OMRÅDESCHEF  2018 -12-06  
 
Maria Zügner och Carina Lundgren studerar på Magisterprogram i hållbar organisering 

och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 poäng på Högskolan i Borås. 

Under vårterminen ska vi skriva vår magisteruppsats, 15 högskolepoäng. Syftet med 

uppsatsen är att beskriva-Psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen – såsom den 

upplevs av undersköterskan.  

Vår förhoppning är att på detta sätt kunna bidra till ökad kunskap i omvårdnad inom 

äldreomsorgen. Vi har valt att arbeta enligt kvalitativ metod. Sex till åtta enskilda 

djupintervjuer skall göras med, i första hand undersköterskor. Allt insamlat material 

kommer att avidentifieras, förvaras på ett säkert sätt samt behandlas konfidentiellt. 

Endast undertecknad och handledare kommer ha tillgång till materialet. Deltagandet är 

frivilligt och får avbrytas när som helst under arbetets gång.  

 

Vi önskar Ert medgivande till att intervjua undersköterskor i Er verksamhet. Arbetets 

resultat kommer att delges Er och även finnas tillgängligt på Högskolan i Borås.  

 

Undertecknad områdeschef godkänner härmed att Maria Zügner och Carina Lundgren 

genomför datainsamling enligt föregående.  

 

 

Göteborg 2018–12________ 

 

 

____________________________ 

Områdeschef xxxxxxxxxxxxx   

   

Kontaktuppgifter:   Kontaktuppgifter:  Handledare:  

Maria Zügner  Carina Lundgren Lise-Lotte Jonasson  

E-mail xxxxxx  E-mail xxxxxx  E-mailxxxxxx 
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Bilaga 2 

SAMTYCKESBREV    2019- 01- 29  
 
Maria Zügner och Carina Lundgren studerar på Magisterprogram i hållbar organisering 

och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 poäng på Högskolan i Borås. 

Under vårterminen ska vi skriva vår magisteruppsats, 15 högskolepoäng. Syftet med 

uppsatsen är att beskriva-Psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen – såsom den 

upplevs av undersköterskan.  

Vi har valt att arbeta enligt kvalitativ metod. Sex till åtta enskilda djupintervjuer skall 

göras med, i första hand undersköterskor. Vi önskar göra intervjuerna under följande 

veckor 6, 7, 8, och 9. Allt insamlat material kommer att avidentifieras, förvaras på ett 

säkert sätt samt behandlas konfidentiellt. Endast undertecknad och handledare kommer 

ha tillgång till materialet. Deltagandet är frivilligt och får när som helst under arbetets 

gång.  

 

Vill Du var med? 

Vi är mycket tacksam om Du vill vara med och anpassar oss efter dina önskemål 

avseende plats och tid under följande veckor 6, 7, 8, och 9. Intervjun tar ca 30 minuter. 

Vänligen kontakta oss om Du har några frågor!  

 

Mvh Maria Zügner och Carina Lundgren  

 

Jag tackar härmed Ja till att delta i Maria Zügner och Carina Lundgren ovan beskrivna 

magisteruppsats 

 

Göteborg 2019–02________ 

 

____________________________ 

Informanten  

    

Kontaktuppgifter:   Kontaktuppgifter:  Handledare: 

Maria Zügner  Carina Lundgren  Lise-Lotte Jonasson 

E-mail xxxxxx  E-mail xxxxxx E-mail xxxxxx 
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     Bilaga 3 
FRÅGEGUID    2019-01-29 

 
Bakgrundsfrågor 
- Kön…. 
- Ålder…. 
- Antal år som informanten varit färdig undersköterska? 
- Antal år som informanten arbetat på arbetsplatsen?  
 
 
Huvudfrågor 
- Vilka erfarenheter har du av att vara delaktig i ditt arbete?  
 
- Vilka möjligheter finns till att kunna påverka arbetet?  
 
- Vilka hinder finns för att kunna påverka arbetet? 
 
- Vilka faktorer anser du vara viktiga för att skapa en hälsosam arbetsmiljö? 
 
- Ser du någon koppling mellan upplevelsen av hälsa och att vara delaktig?  
 
 
Exempel på följdfrågor 
- Kan du berätta lite mer om… 
- Hur menar du då…. 
- Kan du ge några exempel… 
 
 
Avslutning 
- Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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