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Forskning om arbetsrelaterad stress och coping är viktig eftersom   det 
påverkar upplevd hälsa. Forskare anser att man bör studera 
hälsofrämjande faktorer och ge förslag på åtgärder för att minska  
stress som annars orsakar stort individuellt lidande och kostnader för 
samhället. Utifrån ett salutogent perspektiv fokuserade denna studie 
på långtidsfriska undersköterskor på ett akutsjukhus och hur de 
upplevde stressiga situationer, vilka copingstrategier de använde och 
förslag på åtgärder för att förbättra arbetssituationen. Åtta 
halvstrukturerade intervjuer genomfördes, tolkades och bearbetades 
enligt ett induktivt tematiskt analyssätt. Undersköterskorna beskrev tre 
övergripande stressorer: tung arbetsbörda, brister i 
arbetsorganisationen och personalkonflikter vilket är kännetecken för 
arbetsuppgifter med stora krav och litet kontroll. De copingstrategier 
undersköterskorna använde sig framför allt av var problem- (ex. man 
tog sig an problemet) och emotionsfokuserade (ex. man pratade med 
andra). Slutligen framträdde förbättringsåtgärder för att åtgärda 
ovanstående stressorer. Samtliga resultat överensstämde med tidigare 
forskning och visar på behovet av att förbättra brister i 
arbetsorganisationen. 

 
Inledning 

 
Kunskapen om arbetsrelaterad stress är viktig för samhället, organisationer och 
forskarvärlden (Latack & Havlovic, 1992). Det beror på att den stressrelaterade ohälsan 
skapar stort individuellt lidande och kostnader för både samhället och organisationer 
(Levi, 2002). Patienter som besöker hälso- och sjukvården har till ca 60-90 % 
stressrelaterade symtom (Cummings & VandenBos, 1981, Elite, 1986). Forskning har 
visat att stress är en starkt bidragande faktor vad gäller utvecklandet av sjukdomar som 
högt blodtryck, magbesvär, korsryggsmärtor m.m (Pelletier, 1977). Stress på arbetet kan 
vara en bidragande orsak till ohälsa hos anställda och därmed långtidssjukskrivning 
(Bergsten-Brucefors, Hochwälder, Jeanneau, Fosselius, 2004). Personal inom s.k. 
relationsyrken, däribland hälso- och sjukvårdsyrken, är en av de yrkesgrupper som är 
mest utsatta för stress (Michélsen, Löfvander, Eliasson, Schulman, 1999). Trots att det 
finns forskning kring hälsofrämjande faktorer på arbetsplatser så anser man att det 
behövs mer kunskap om vad som främjar hälsa i arbetet (Hertting, Petterson och 
Nilsson, 2005). Flera forskare anser att coping har stor betydelse för upplevelsen av 
stressiga situationer, hälsa, välbefinnande och hur länge man är sjukskriven 
(Antonovsky, 1991, Theorell, Alfredsson, Westerholm, Falck, 2000, Moos & Holahan, 
2003). 
 

* Tack, Pia Langemar för en snabb och utförlig handledning. Tack för samarbetet, Lena 
Freijd och undersköterskorna på Capio S.t Görans sjukhus. 
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Begreppet stress och stressiga situationer 
 
Upphovsmannen till stressbegreppet, Hans Seyle, (1974) beskriver stress som ett 
tillstånd av obalans mellan upplevda krav och möjligheten att motsvara dem. Seyle 
beskriver ett generellt fenomen där kroppen reagerar på alla möjliga påfrestningar, 
utmaningar och krav. Det kan vara allt från livskatastrofer till tunga lyft och långa 
arbetsdagar. Detta tillstånd av obalans har fysiologiska och psykologiska effekter på 
individen. Stressreaktioner har fyra komponenter: emotionell, kognitiv, beteendemässig 
och fysiologisk (Levi, 2002). Den emotionella stressreaktionen innebär att man reagerar 
med t.ex. ångest och oro. Den kognitiva reaktionen innebär att man inte kan koncentrera 
sig, fatta beslut och se kreativa lösningar. Beteendereaktionen på stress är t.ex. då man 
dricker alkohol eller tröstäter. Kroppen reagerar på stress genom att utsöndra olika 
sorters hormoner som påverkar kroppens organ på olika sätt. Stressprocessen är 
komplex och inbegriper individens upplevda krav och ambitioner ställda mot den 
upplevda förmågan och de resurser som står till buds för att hantera den stressfyllda 
situationen (Johansson & Lundberg, 2004). Det är alltså ”… relationen mellan 
belastningar och våra resurser att hantera dessa som bestämmer vårt reaktionssätt” 
(Perski, 2002, sid. 37). Det innebär att samma händelse, t.ex. en stressfylld situation, 
som påverkar en individ inte behöver utlösa en stressreaktion hos en annan individ. De 
stressfyllda situationer som påverkar individen kallas för stressorer. Det är de 
komponenter i och omkring individen som utövar påfrestningar och som utlöser 
stressreaktionen hos individen. Vanliga beskrivningar över stressorer är de krav man 
utsätts för i arbetslivet och privat, bristande socialt stöd, rollkonflikter och dålig kontroll 
över situationer (Karasek & Theorell, 1990, Johansson, 2002, Levi, 2002). 
 
Begreppet coping 
 
Hur man hanterar svårigheter i form av stressorer brukar benämnas “coping”. Coping är 
den stabiliserande faktorn som hjälper individen att upprätthålla och anpassa sin 
psykologiska balans vid stressiga situationer (Moos & Holahan, 2003). Litteraturen är 
inte entydig hur man skall definiera coping (Theorell, Westerlund, Oxenstierna, 2005, 
Latack & Hovlovic, 1992) utan det finns olika idéer om dess innebörd. Lazarus och 
Folkman anses vara de forskare som var först med begreppet (Antonovsky, 1991) och är 
allmänt erkända i forskarvärlden. Deras definition av coping är: 
 
”…constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external 
and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the 
person” (Lazarus & Folkman, 1984, sid. 141). 
 
Lazarus & Folkmans (1984) definition innebär en syn på coping som föränderliga 
kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera psykologisk stress. 
Processen består av tänkande och handlande i en speciell situation i syfte att bemästra 
och minska de krav och konflikter man möter. 
 
Den tidiga forskningen om coping hävdar att individens val av copingstrategi är 
nedärvd och kopplad till personligheten (Moos & Holahan, 2003, Lazarus & Folkman, 
1984, DeLongis & Preece, 2000). Det är det inlärda beteendet som sker automatiskt 
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utan att individen tänker på det och det är beteendet som är beroende av vilka 
personlighetsdrag individen har tex. typ- A personlighet, optimist eller pessimist. 
Individens val av copingstrategi är stabil och förändras inte med ålder och erfarenhet, 
dvs. den går inte att förändra. Den forskning som har fått alltmer uppmärksamhet är den 
situationsbundna copingteorin med Folkman och Lazarus (1984) i spetsen. De ser 
coping som en föränderlig kognitiv process som påverkas av situation, omgivning och 
den specifika stressorn i kombination med individens personlighet (Lazarus & Folkman, 
1984, Theorell et al., 2005, Levi 2002, DeLongis & Preece, 2000) Den typ av 
copingstrategi som individen använder sig av kan därför variera från situation till 
situation och kan även förändras med t.ex. åldern. Lazarus och Folkmans (1984) tre 
mest centrala begrepp som beskriver den situationsbundna copingprocessen är tolkning, 
coping och emotion. Copingprocessen startar då individen uppmärksammar stressorn, 
tolkar vad den betyder och avgör om den är hotfull eller inte. Nästan omedelbart börjar 
individen bearbeta situationen med hjälp av tankar, känslor och fysiologisk reaktion i 
syfte att reducera stress. Lazarus och Folkman (1984) menar att man använder sig av två 
övergripande copingstrategier: problem- och/eller emotionsfokuserad copingstrategi. 
Problemfokuserad strategi används för att påverka själva problemet dvs. stressorn. 
Emotionsfokuserad strategi hjälper till i tolkningsprocessen av stressorn och syftar till 
att minska känslomässig stress. Ofta använder man sig av båda typerna av 
copingstrategier samtidigt. Det är nödvändigt för individen att kunna avgöra vilken 
copingstrategi som är bäst för just den specifika stressorn man utsätts för eftersom det 
inte finns någon strategi som är bäst vid alla tillfällen (DeLongis & Preece, 2000).  
 
Problemfokuserad coping är då man planerar, söker information, lär sig något nytt, 
förändrar sig själv och/eller genomför ofta direkta handlingar i syfte att lösa problemet 
(Lazarus & Folkman, 1984, DeLongis & Preece, 2000). Förmågan att lösa problem är 
bl.a. avhängig individens intellekt och yrkeserfarenhet. Det är även väsentligt med en 
social förmåga. Det innebär att man kan kommunicera med andra om problemet och 
samarbeta på ett effektivt sätt. Problemfokuserad copingstrategi ses överlag som ett 
effektivt sätt att lösa negativa och stressiga arbetssituationer (DeLongis & Preece, 
2000). Det förutsätter att individen tror att hon har tillräckliga resurser för att lösa 
problemet (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
Emotionsfokuserad coping innehåller ett stort antal hanteringssätt (DeLongis & Preece, 
2000). Kallenberg och Larsson (2004) nämner: undvikande av problemet (ex. utövandet 
av fysisk träning, meditering eller uttryckandet av ilska), positivt tänkande (man 
försöker hålla humöret uppe), självkontroll (man lägger band på sina känslor), 
distansering (man ägnar sig åt något annat), flykt (man avviker från problemet) och 
önsketänkande (man överdriver sina möjligheter att lösa problemet). DeLongis och 
Preece (2000) har liknande kategorisering av emotionsfokuserad coping men lägger till 
att individen skuldbelägger sig själv.  
 
Lazarus och Folkman (1984) menar att bristande användande av problem- och 
emotionsfokuserad copingstrategi, dvs. att man inte hanterar problemet och att man inte 
kan dämpa negativa känslor kan öka individens upplevelse av stress. En liknande 
copingstrategi är dold coping som innefattar både problem- och emotionsfokuserad 
copingstrategi och innebär att man undviker problemet genom att inte agera utan man 
drar sig undan och/eller undertrycker känslorna (Theorell et al., 2005). Theorell et al. 
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(2005) har visat på samband mellan dold coping och risken att bli sjukskriven framför 
allt hos kvinnor.  
 
Det salutogena perspektivet och begreppet långtidsfrisk 
 
Det vanligaste perspektivet inom stress- och hälsoforskning har varit att studera 
fenomenet utifrån sjuka individer (Antonovsky, 1991). Man undrar: varför är människor 
sjuka? Antonovsky vill ställa frågan på ett annorlunda sätt. Vad är det som förhindrar att 
människor blir sjuka i en värld som är stressig och kravfylld? Han kallar det för det 
salutogena perspektivet där man som forskare studerar orsakerna till upplevelsen av 
hälsa. Enligt detta synsätt finns det mycket ny kunskap att inhämta genom att undersöka 
det friska istället för det sjuka hos människor. Under 1980- talet och framåt har det 
blivit allt vanligare att anta det salutogena perspektivet. Det framgår i forskningen inom 
hälso- och sjukvården. Hälso- och Psykiatriutskottet i Stockholms Läns Landsting 
beslutade 1999 att man bl.a. skulle ta reda på vilka kunskaper och metoder det fanns 
som främjade kvinnors hälsa (Bergsten-Brucefors et al., 2004).  
 
Begreppet långtidsfrisk har myntats av Johnny Johnsson, företagsläkare vid det svenska 
företaget Stora Enso (2003). Han definierar långtidsfrisk som en person som varit 
anställd i minst tre år och som inte haft någon sjukskrivningsdag de senaste två åren.  
 
Capio S:t Görans sjukhus och undersköterskegruppen 
 
Capio S:t Görans sjukhus (CSGS) är ett privatägt akutsjukhus i Stockholm. 
Ledningsgruppen på sjukhuset har beslutat att en av de viktigaste strategierna för 
framtiden är att nå målet att bli Stockholms friskaste sjukhus. I handlingsplanen 
2005/2006 har man bl.a. som mål att minska sjukfrånvaron genom olika projekt. Man 
har konstaterat att det finns vissa yrkeskategorier som har högre sjukfrånvaro än andra 
yrkesgrupper. En yrkeskategori man har identifierat är undersköterskor. Det finns ca 
300 undersköterskor som arbetar på sjukhuset.  
 
Enligt Kommunals fackliga representant Kevin Thompson (personlig kommunikation, 
juni 2005) finns det grundläggande likheter i de arbetsuppgifter som undersköterskor 
utför på sjukhuset men arbetssituationen kan skilja sig en hel del. Det som skiljer sig är 
typ av patient; ung eller gammal, sjukdomsbild, hemsituation och kontakt med 
anhöriga. Ytterligare faktorer som påverkar arbetssituationen är storlek på patientflöde, 
överbeläggning av patienter på avdelningarna och vilken arbetstid man har (dag/kväll 
eller nattarbete). Undersköterskorna arbetar på samtliga kliniker: ortoped-, kirurg-, 
anestesi/intensivvård- (IVA), medicinavdelning och akutkliniken. Thompson anser att 
störst skillnad i arbetssituation föreligger mellan akutkliniken och övriga kliniker med 
deras vårdavdelningar. Detta uttryckte även akut- och ortopedavdelningens 
chefssjuksköterskor (personlig kommunikation, Ann- Christin Svensson och Christina 
Järund, Oktober, 2005). Det finns däremot en gemensam nämnare och det är att 
samtliga arbetar på ett akutsjukhus där patienter med varierande sjukdomsbild plötsligt 
kommer in till sjukhuset vilket innebär att det inte alltid går att planera arbetet och det 
kan snabbt bli platsbrist med mycket patienter. 
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Sammanfattningsvis tillhör undersköterskor sannolikt en grupp som har stora psykiska 
och fysiska påfrestningar på arbetet. Enligt det salutogena perspektivet studerar jag 
endast personer som kan sägas tillhöra kategorin långtidsfriska. Jag anser att det 
sannolikt är mindre etiskt känsligt att intervjua människor om vad som håller dem friska 
än vad som gör dem sjuka. Det avdramatiserar intervjusituationen och underlättar 
sannolikt möjligheten för mig att få utförlig information. Studiens resultat kan sedan 
lättare diskuteras på arbetsplatsen då den sannolikt upplevs som mindre etisk känslig i 
sitt budskap. Begreppet långtidsfrisk var också lämpligt eftersom det överensstämde 
med CSGS begreppsvärld och underlättade dialogen med personalen på sjukhuset under 
studien. 
 
Syftet med undersökningen var att ge en beskrivning av långtidsfriska undersköterskors 
egna upplevelser av stressfyllda situationer, vilka copingstrategier de använde och deras 
förslag på åtgärder för att minska den upplevda stressen.  

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
För att få en så stor variation som möjligt i data valdes totalt sju undersköterskor som 
kom från akutmottagningen/IVA-, ortoped- och kirurg/medicinavdelningen. En 
undersköterska kom från akutmottagningen, en från IVA-, två från ortped- och en från 
kirurg- respektive medicinavdelningen. Dessa avdelningar skilde sig mest åt vad gäller 
arbetssituation och möjliga stressorer enligt Thompsson, Järund och Svensson 
(personlig kommunikation, 2005). Utifrån personalavdelningens sjukfrånvaroregister 
för samtliga undersköterskor på sjukhuset var det 53 undersköterskor som inte hade 
någon sjukdag alls de senaste två åren och hade arbetat på CSGS mer än tre år. 
Ytterligare urskiljning av undersköterskor genomfördes då de som hade varit föräldra- 
och/eller tjänstlediga och de som inte arbetade heltid togs bort från listan. Detta var 
centralt då undersökningen gällde hur stressiga situationer upplevdes på arbetet. 
Undersköterskor som arbetar heltid har sannolikt mer information om detta än de som 
arbetar deltid. Då kvarstod 29 undersköterskor. Undersköterskornas ålder var av vikt för 
undersökningen eftersom upplevelsen av stressorer och typ av copingstrategi kan 
variera med åldern vilket gjorde att den yngsta respektive äldsta undersköterskan på 
vardera avdelning togs med i urvalet. Tillslut kvarstod sju stycken undersköterskor. 
Chefssjuksköterskan på varje avdelning kontaktades och informerades om 
undersökningen via e- post. Undersköterskorna kontaktades per telefon och samtliga 
gav sitt medgivande. Under intervjuerna ställdes kontrollfrågor om undersköterskan 
hade haft sjuknärvaro, dvs. varit på arbetet trots att hon varit sjuk, då det är ett vanligt 
förekommande fenomen inom sjukvården (det är svårare att definiera undersköterskan 
som långtidsfrisk om hon samtidigt har haft upprepade tillfällen med sjuknärvaro). 
Ytterligare en kontrollfråga ställdes om hon upplevde sig ha hälsa (psykisk och fysisk) 
för att säkerställa att deltagaren själv upplevde sig frisk. Yrkeserfarenheten var mellan 3 
och 23 år. Alla undersköterskor upplevde att de hade bra eller godkänd hälsa. 
Upplevelsen av stressfyllda situationer och val av copingstrategier kan vara 
könsberoende men då tiden var begränsad för undersökningen och männen utgjorde en 
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liten del av antalet undersköterskor på arbetsplatsen valdes en mer homogen grupp med 
kvinnliga undersköterskor mellan 30 och 53 år med varierad yrkeserfarenhet.  
 
Datainsamling 
 
Totalt genomfördes åtta halvstrukturerade intervjuer varav två som en förstudie (en 
deltagare intervjuades följaktligen två gånger). De första två intervjuerna handlade om 
stressiga situationer på arbetsplatsen. De efterföljande sex intervjuerna tog ett större 
grepp på undersköterskornas upplevelse på arbetsplatsen. De innehöll frågor om vad 
undersköterskorna upplevde som mest konfliktfyllt och stressigt på arbetsplatsen, hur de 
hanterade dem och vilka förslag de hade på förbättringsåtgärder. Vikt lades på att 
stressorn som de tog upp skulle vara upplevd inom de senaste dagarna eftersom minnet 
då är relativt färskt. Frågorna  syftade till att få fram den upplevelse av stress som 
överensstämmer med den tidigare nämnda teoretiska definitionen av stress (Seyle, 
1974) dvs. stress som ett tillstånd av obalans mellan upplevda krav och möjligheten att 
motsvara dem. Utifrån den eller de stressorer som nämndes utfrågades deltagaren om 
hur man hanterat stressorn, dvs. vilka copingstrategier man använt. Som sista del 
berördes ämnet om hur deltagaren ser på vilka åtgärder som kan riktas mot att minimera 
stressorn, sk förbättringsåtgärder. Svaren kunde tänkas kretsa kring individ, grupp 
(medarbetare, patienter och anhöriga) och/eller organisation (åtgärder från 
ledningsgruppen, ägaren osv.). Frågorna var öppna och icke-styrande men några 
stödfrågor användes utifall det behövdes för att få en utförligare beskrivning av 
deltagarna. 
 
Det viktigaste var inte frågorna i intervjuguiden (se tabell 1) utan de sågs som ett stöd 
för utvecklandet av undersköterskornas egna upplevelser. Ambitionen var att inte vara 
styrande som intervjuare. 
 
Syfte med fråga Typ av fråga/kommentar från 

intervjuare 
Frågor om bakgrundsfakta: 
Hälsa 
 
Yrkeserfarenhet 
 
Sjuknärvaro 

Totalt sett; hur bedömer du att din 
allmänna hälsa (psykisk/fysisk) är? 
Hur länge har du arbetat som 
undersköterska? 
Hur ofta händer det att du varit på 
arbetet trots att du varit sjuk? 

Få intervjupersonen att börja tänka på temat 
och starta upp tankegångar kring detta. 

Temat är konfliktfyllda och stressiga 
situationer på arbetet, hur du hanterar 
dessa och om du kan ge förslag på 
förbättringsåtgärder – jag är ute efter 
dina personliga erfarenheter kring 
detta. 

Få exakt beskrivning av stressiga 
situationer. 

Hur skulle du beskriva en stressig och 
kravfylld arbetssituation som nyss 
hände? 
 

Få fram beskrivningen av hur 
undersköterskan hanterade stressorn dvs. val 

Vad gjorde du då du upplevde denna 
stressiga situation? 
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av copingstrategi. (Hur agerade du? Vad tänkte du? Vad 
kände du? Vad gjorde omgivningen? 
Finns det tillfällen när du tycker du 
hanterar stressiga situationer mer bra? 
Mindre bra? Hur agerar du då?) 
 

Få fram vilka åtgärder undersköterskan 
tycker var viktiga för att minska stress på 
arbetet. 

Har du några idéer om hur man skulle 
kunna mildra eller förhindra att den 
stressiga situationen uppstår? 
Kan du ge några förslag på 
förbättringsåtgärder? 

Tabell 1. Intervjuguide. 
 
Procedur 
 
Inför samtliga intervjuer hade chefssjuksköterskorna på avdelningarna och Kommunals 
fackliga representant informerat samtliga undersköterskor om syftet med studien. 
Intervjuerna genomfördes i lugna miljöer skilda från avdelningen. Intervjupersonerna 
själva valde att bli intervjuade innan de gick på arbetspassen då de tyckte att de då 
kunde koncentrera sig mer på mötet. Innan intervjuerna fick intervjupersonerna kort 
information om studien och möjlighet att ställa frågor. Intervjuerna spelades in efter 
intervjupersonernas godkännande och varade i ca 30-45 minuter då ämnet kändes 
naturligt uttömt. Efter avslutad intervju fick intervjupersonerna ställa frågor och 
reflektera över hur det känts att bli intervjuad. 
 
Analys 
 
Den induktiva tematiska analysmetoden, enligt Hayes (2000), ansågs vara lämplig då 
syftet var att förutsättningslöst utforska intervjupersonernas egna upplevelser på 
arbetsplatserna. Samtliga transkriberade intervjuer lästes igenom ett flertal gånger. 
Meningar från den transkriberade texten sorterades in under teman som utvecklades 
induktivt ur data. De stressorer, copingstrategier och förbättringsåtgärder som liknade 
varandra fick ingå i samma tema och därmed belysa samma fenomen. Processen att 
extrahera samtliga teman var cirkulär eftersom efter den första analysen av teman lästes 
samtliga texter igenom ytterligare två gånger för att upptäcka eventuellt nya teman och 
kontrollera om det fanns meningar som ytterligare belyste de befintliga temana. I denna 
process framgick det t.ex. att några stressorer liknade varandra i sin beskrivning men 
hade ändå så pass olika karaktär att det ansågs lämpligt med övergripande teman med 
subkategorier. Några teman omdefinierades för att mer korrekt överensstämma med 
texten. Varje tema definierades och sammanfattades. Sammanfattningarna belystes med 
citat och referat från ursprungstexten. 
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Resultat 
 

Stressorer 
 
Vid analys av stressorer som undersköterskorna beskriver framträder tre övergripande 
teman (se tabell 2): upplevelsen av tung arbetsbörda, brister i arbetsorganisationen och 
personalkonflikter. Två teman har subkategorier. 
 
Tung arbetsbörda Brister i arbetsorganisationen Personalkonflikter 

• Många 
arbetsuppgifter 

• Tid- och personalbrist  

• Fysiskt krävande 
arbetsuppgifter 

• Platsbrist och överbeläggningar  

• Psykiskt 
krävande 
arbetsuppgifter 

• Dålig kontakt mellan 
avdelningar 

 

• Ständiga avbrott • Bristfälliga lokaler och 
utrustning 

 

 • Konflikt mellan omvårdnads- 
och administrativa 
arbetsuppgifter 

 

Tabell 2. Övergripande teman med subkategorier för upplevda stressorer hos deltagarna. 
 
Tung arbetsbörda 
 

Många arbetsuppgifter 
 
Undersköterskans arbete är nära patienten och arbetsuppgifterna präglas av detta. 
Arbetet innehåller uppgifter såsom allt från att hålla handen och lugna en förvirrad, 
gammal patient som har brutit lårbenet till att ta prover, hjälpa patienten med den 
dagliga skötseln, dela ut mat och mata patienter, assistera både läkare, sjuksköterska och 
sjukgymnast samt att prata med anhöriga. Morgonarbetet är mest stressigt med dagligen 
återkommande uppgifter att lösa. Många arbetsuppgifter är av administrativ karaktär där 
undersköterskan dokumenterar hur hon lagt om ett sår osv. Dokumentationen görs i ett 
nyintroducerat datasystem. Dokumentation i datasystemet innebär nya arbetsuppgifter 
som sjuksköterskorna förut har gjort. Flertalet arbetsuppgifter innebär att ansvara för att 
förråd fylls på och man upplever att det är en hög tröskel med vad man skall hinna. 
Några beskriver det som att man vissa dagar ser arbetet bara hopa sig framför sig och 
det blir bara mer och mer att göra. 
 
”Då skall alla patienter upp på toaletten, byta bandage och vi skall gåträna med dem 
och duscha och fixa och dona med dom här som inte skall opereras. Det är liksom hela 
den biten som man känner att man inte hinner med den biten som man har påbörjat på 
morgonen. Det kan röra sig om en 15 patienter med resultat och provsvar som skall 
läggas in i datasystemet. Det är mycket bisysslor förutom patienterna: förrådet skall 
fyllas på. Och då får man en stress för man ser scenariot framför sig hur det bara hopar 
sig och det blir mer och mer att göra på kvällen.” 
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Fysiskt krävande arbetsuppgifter 
 
Arbetet på akutsjukhuset präglas av stor omsättning på patienter och plötsligt 
inkommande sjuka patienter. Tyngden på arbetet varierar med inkommande patienter. 
När det är mindre sjuka och yngre patienter upplevs arbetet som lättare men när det är 
mer sjuka patienter får man arbeta fortare och det upplevs som både fysiskt och psykiskt 
mer krävande. Man upplever att patienterna bara blir äldre, sjukare och är i sämre skick 
när de kommer in på sjukhuset. För att hjälpa vissa patienter är man tvungen att vara 
två, tre stycken undersköterskor. Några beskriver att det är vanligt med smärtor i rygg, 
nackar, axlar och knän. Ibland har man hand om sjuksköterskeelever under utbildning 
och då gör ofta den ordinarie sjuksköterskan andra arbeten än att hjälpa undersköterskan 
som hon brukar göra. Då upplever undersköterskan att arbetet blir mer fysiskt 
belastande då den orutinerade eleven inte kan hjälpa till lika mycket som 
sjuksköterskan. Som motvikt mot beskrivningen av fysiskt tungt arbete på 
vårdavdelning är beskrivningen från undersköterskan på IVA. Hon uttrycker att det inte 
är ofta som det är fysiskt tungt arbete. Det beror framförallt på att man är mer personal 
per patient, arbetar mer patientnära och att patienterna oftast är nedsövda och ligger 
kvar i sina sängar.  
 
”Det är väl vårdtyngden i sig som är det tyngsta. Man har mycket; många patienter 
som är gamla och väldigt mycket sjuka i botten och kommer hit och bryter lårbenet och 
de ligger och dom blir litet förvirrade. För knappt ett år sedan fick jag ett ryggskott. 
Aldrig haft ett problem med ryggen och ändå har jag jobbat med travhästar (min anm. 
ett fysiskt tungt arbete). Så är det väldigt många undersköterskor som har ont. Som inte 
klarar att lyfta.” 
 

Psykiskt krävande arbetsuppgifter 
 
Undersköterskornas arbete är psykiskt krävande, speciellt i relationen till patienten och 
anhöriga. Patienterna som kommer in på akutsjukhus har olika svåra sjukdomstillstånd, 
reagerar olika på ex. smärtstillande medicinering och får ibland vänta länge på att få 
vård. Då kan de agera förvirrat, aggressivt och gnälligt. Man beskriver det som att man 
kan bli väldigt stressad beroende på hur patienten beter sig. När patienten beter sig 
snorkigt, otrevligt och kräver extra uppmärksamhet upplever undersköterskan irritation. 
Undersköterskan upplever ibland att hon blir behandlad som en betjänt åt patienten och 
tycker det då är svårt att behålla sin yrkesroll och vara den omvårdande, lugna och 
trevliga personen som hon förväntas vara. Många anhöriga tjatar och gnäller vilket 
stressar undersköterskorna. Man förstår att anhöriga är frustrerade över att deras nära 
inte får t.ex. tillräcklig snabb vård men man upplever en känsla av otillräcklighet 
eftersom man sällan kan göra något åt saken. Det är sällan denna typ av stress uppstår i 
samarbete med kollegorna. En del patienter har livshotande skador och avlider på 
sjukhuset vilket skapar en alldeles speciell stress hos undersköterskorna oavsett 
yrkeserfarenhet och ålder. Undersköterskorna oroar sig för att de verkligen har gjort allt 
för patienten som dog.  Anhöriga kan vara extra krävande då patienten är döende. 
Undersköterskorna upplever då en otillräcklighet och har förståelse för anhörigas 
situation. Denna typ av stressor har inget med sjukhuset att göra utan mer med yrket. 
Sjukvård innehåller liv och död resonerar man. Undersköterskan på IVA beskriver att 
patienter och anhöriga sannolikt är mer trygga där eftersom man arbetar mycket 
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patientnära med läkare som är ständigt på plats och sjuksköterska och undersköterska 
som samarbetar nära patienten. På vårdavdelning, tror hon, känner sig både patienten 
och anhöriga mer otrygga då patienten är tvungen att ringa på alarmklocka för att 
personal skall komma och det är mindre personaltäthet på vårdavdelningen. 
 
”Så då blir det en annan stress för patienterna blir snurriga, de blir förvirrade, litet 
argsinta för att dom får ligga för länge på operation.” 
  
”Det som är svårast i patientkontakten är när jag blir behandlad som en betjänt. Då 
har jag svårt att behålla min roll: det tar jag oftast personligt och då kan jag bli 
irriterad. Patienter är snorkiga, korta och otrevliga ofta. Alltså anhöriga kan ju vara 
mer tjatiga och gnatiga och mer stressande än patienterna. Och det är ju oftast så att 
de som tjatar mest har minst besvär för är man sjuk så orkar man inte tjata. Och det vet 
jag att jag inte kan påverka och vi säger det också men det är anhörigas frustration 
över att deras anhöriga ligger där och vi springer mest förbi tycker dom.” 
 
”Ibland är det mellan liv och död och ibland inte. T.ex. när det är hjärtstillestånd. Dom 
kan ligga på dödsbädden här t.ex. nu i helgen och då är det också anhöriga som kräver 
väldigt mycket. Man räcker inte riktigt till för dem. Man oroar sig över om man 
verkligen har gjort allt.  Och den stressen tror jag ingen i världen kan få en att slippa. 
Den kommer alltid att finnas man vill så gärna ge dem det mesta i en sådan situation.” 
 

Ständiga avbrott 
 
De vardagliga rutinerna som undersköterskan måste hinna med varje dag avbryts 
ständigt. Det kan beror på det ständiga flödet av patienter, att en akutpatient plötsligt 
behöver all personals uppmärksamhet, att en sjukgymnast måste avvika från 
gångträningen av en patient som undersköterskan har hand om eller patienter som ringer 
på sina alarmklockor för att fråga någonting. Det händer att förvirrade patienter ringer 
på alarmklockorna när de hör hur andra patienter ropar och ropar på hjälp. Då sprider 
sig oron bland patienterna och undersköterskorna får springa runt och svara på alla 
ringningar. Detta blir en stress över att man inte hinner med alla arbetsuppgifter i 
slutändan. De dagar som är bra upplever man att tyngden i arbetet försvinner för att man 
kan arbeta undan det som man planerat. Undersköterskan är då mer harmonisk och 
piggare när hon går hem. Undersköterskan på IVA upplever inte så mycket stress men 
det beror på, enligt henne, att hennes arbete inte avbryts så mycket eftersom patienterna 
ligger nedsövda och inte kan ringa på alarmklocka. 
 
“Några skall hem och några skall in plus att någon kanske rasar på toaletten samtidigt 
så att man får larma. Man kan inte komma ifrån och man hinner inte så fort fram så 
blir det att de jämt ringer. Då är det en som måste springa ifrån och då blir det 
ytterligare försenat. Man är tvungen att avbryta det man gör och hjälpa andra hela 
tiden. Det rings på larmklockor och att man inte hinner göra det arbete man lägger upp 
för att göra. Så det blir väldigt utdraget alltihopa och man hinner inte allt. Man har fem 
saker i luften som man skall göra och många gånger kan det bli som att man missar 
saker, inte så att det är viktiga saker som mediciner och sådant, det prioriteras men 
liksom att patienten har bett om något.”   
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Brister i arbetsorganisationen 
 

Tid- och personalbrist 
 
Undersköterskan ser sitt primära arbete som att ta hand om patienter och ge omvårdnad. 
Möjligheten att ge omvårdnad försvåras bl.a. av undersköterskans många 
arbetsuppgifter och personal- och tidsbrist. Det nya datasystemet ser man som klumpigt 
och ett av de moment som stjäl tid från både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 
Tid som undersköterskor vill lägga på patienten. Denna tidsbrist upplevs som 
frustrerande och man får dåligt samvete. Men undersköterskorna blir också irriterade på 
sjuksköterskorna, även om man förstår deras situation, som nu sitter ännu mer framför 
datorn och sköter administrationen istället för att hjälpa undersköterskorna med 
patientvård. Det är sällan undersköterskorna kan ge patienten det där ligga extra. 
Undersköterskorna anser sig fortfarande ge god omvårdnad men det känns inte bra att 
bara ge det mest nödvändiga till patienten. Det finns tillfällen när undersköterskorna är 
tvungna att sitta en längre tid hos en patient men då upplever de stress över att inte vara 
tillgängliga för sina arbetskamrater i korridoren. Men som motvikt förstår man att 
tidsbristen delvis beror på vilket sjukhus man arbetar på. Har man valt att arbeta på 
akutsjukhus så innebär det arbetsuppgifter som inte innehåller så mycket omvårdnad 
utan patienter som snabbt skall slussas vidare.  
 
”Och sedan det dåliga samvetet jämt som man har ibland just med äldre att man skall 
stå och prata litet och stå och hålla hand. Man förstår att dom är oroliga…och så har 
man inte tid. I själen kan man ju känna att man blir stressad över att man inte hinner 
med grejor.” 
 
”Och så har vi börjat med ett nytt system och alla skall skriva i Cosmic (min anm. det 
nya datasystemet). Och det tar ju sådan tid och det hakar upp sig så syrrorna kommer 
ju sällan och hjälper till med patientvården. Förut hade de mer tid för vården.” 
 
”Det kan bli en jättestress för då känner man att man lämnar sina arbetskamrater åt 
sitt öde (min anm. beskrivning om upplevd stress när en patient tar mycket tid av 
undersköterskan). Det känns som man lägger över mycket jobb på sina 
arbetskamrater.” 
 
Personalbristen upplevs som stressande dels för att man ofta inte kan göra arbete själv, 
det krävs samarbete för att utföra den komplexa vården som många patienter kräver, 
och dels för att man inte hinner med allt arbete. Läkarna finns sällan på plats för att fatta 
beslut om patienternas vård utan de har mycket uppgifter utanför avdelningen. Man 
tycker att avdelningsarbetet inte prioriteras av läkarna och att man inte får den 
informationen man behöver för att ge snabb vård. Sjuksköterskorna har andra uppgifter 
att lösa än att hjälpa undersköterskorna i patientvården. Personalbristen gör att man 
arbetar snabbare och mycket övertid eftersom det inte finns kompetent extrapersonal 
som kan komma in med kort varsel. Undersköterskorna ställer upp i lojalitet med sina 
kollegor trots att de egentligen vill gå hem. De tycker inte det var bättre förr då man var 
landstingsägda, för då var det för mycket personal, men de tycker att denna organisation 
är litet väl ”slimmad”. Sammantaget så gör personalbristen att man tidvis upplever låg 
tolerans mot både patienter, anhöriga och kollegor. Det finns en avdelning där 
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undersköterskorna inte tycker man behöver mer personal för man är sällan kort om folk. 
Detta tror undersköterskan att det beror på en god personaladministratör som hela tiden 
bevakar att de inte är kort om folk. På IVA upplever man inte heller personalbristen lika 
tydligt för det finns ständigt en läkare och sjuksköterska på plats i rummen där 
patienterna ligger. 
 
”Det blir en tyngd på det så man kan inte ta patienterna själv det är därför man känner 
att man är för kort om folk för att man inte hinner med alla patienter som man skulle 
vilja.” 
 
”Det som är absolut mest stressande är när läkaren inte är på plats. Att det är lång 
väntetid och man kan absolut inte göra någonting för läkaren är uppe på operation. 
Man har förberett allt man kan liksom, det enda man behöver är en doktor och han är 
inte där.” 
 
”Det är mycket att vi går kort som gör att toleransen är så kort och det ligger hela tiden 
i luften.” 
 

Platsbrist och överbeläggningar 
 
Arbetsorganisationen bygger på det faktum att CSGS är ett akutsjukhus. Det innebär att 
patientflödet inte går att beräkna exakt utan arbetet kan innebära toppar och dalar då 
arbetet upplevs mer eller mindre stressigt. Men förutom akutverksamheten så har man 
också väntelista med patienter som skall få en planerad operation. Undersköterskorna är 
medvetna om detta men påpekar att överbeläggning och platsbrist har det varit sedan 
april 2005 då Karolinska Sjukhusets akutmottagning lades ner och CSGS fick ta emot 
dessa patienter istället. En av de stressiga situationerna är just dessa stunder av 
överbeläggning. Man arbetar på men lyckas ändå inte göra färdigt arbetet för det 
tillkommer ständigt patienter. Undersköterskorna beskriver överfulla korridorer och att 
undersköterskornas egna rum kan vara fyllda av patienter. Det blir då oroligare på 
avdelningen. På vissa vårdavdelningar har man dragit ner på vårdplatser och det gör att 
kirurgintaget är tvungen att behålla sina patienter längre trots att det inte ligger i deras 
åtaganden. Några beskriver detta som katten på råttan, råttan på repet. Verksamheten 
flyter inte på som den borde och det kan inte undersköterskorna göra någonting åt. 
Frustration upplevs över att patienter på väntelistan får vänta länge på att få vård. Vissa 
avdelningar tex. IVA har inte överbeläggning och beskriver att de genom ett mobilt 
sjukvårdsteam kan behandla fd IVA-patienter uppe på avdelningarna och att man nu 
kan prioritera de riktigt sjuka. 
 
”Korridorerna och platserna är fulla. Och så skall Olga kissa för sjuttonde gången och 
då kan man bli: ”Men Gud, var någonstans kan jag hitta en plats där hon kan 
kissa…för hon kan ju inte ligga och kissa i korridoren.” 
 
”Så är det, det finns inga platser. Dom skall egentligen bara ligga här i max 2-3 dygn. 
Sedan skall de iväg till en vårdavdelning…men dom platserna har vi lagt ner. Det är ett 
stressmoment. Att det inte rullar på och det känns frustrerande. Jag reagerar över att 
det inte händer någonting. Vi får inte upp patienterna dit de skall och jag kan inte göra 
någonting åt det utan det är på läkarnivå.” 
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Dålig kontakt mellan avdelningar 

 
Några avdelningar har mycket samarbete med andra avdelningar. Det innebär t.ex. att 
de tar emot akutens patienter upp till avdelningen. Då har man skapat en grupp där 
representanter från både akuten och vårdavdelningen finns. Där diskuterar och fördelar 
man arbetsuppgifter för att tydliggöra vilken avdelning som skall göra vad med 
patienten så att det inte blir dubbelarbete. Denna grupp fungerar inte. 
Undersköterskorna upplever att när det kommer till kritan så hålls inte avtalen utan 
patienter kan komma till vårdavdelningen med blodiga skjortor, utan taget EKG som 
man kommit överens om, inget dropp m.m. De personer som transporterar patienterna 
från akutintaget till vårdavdelningen tillhör den sk Servicegruppen. Det är inte 
vårdpersonal som tillhör någon avdelning utan de har rollen som bärare. Förut hämtade 
personal från vårdavdelning patienterna och då kunde man diskutera patienterna med 
varandra. Nu finns inte det personliga överlämnandet vilket skapar dåligt 
informationsflöde mellan avdelningarna och omhändertagandet tar längre tid. På IVA 
upplever man inte detta men det beror på att en läkare eller sjuksköterska alltid följer 
med patienten ner till IVA och rapporterar vid överlämnandet.  
 
”Dom (min anm. personer som kommer från akuten och ingår i samarbetsgruppen) tar 
inte in vad vi säger och vad vi tycker och det skall åtgärdas men jag tror att de på 
akuten har en otrolig ruljans på folk. Dom gör inte det vi bestämt och det kommer inte 
ut till personalen.” 
 
”Det är inte tydligt vem som gör vad. En av anledningarna är att bärarna som 
transporterar patienterna från akuten till intaget inte vet något om patienterna. Det blir 
mer opersonligt med bärarna för dom har inget med patienterna att göra. Då går det 
lättare att skicka en skitig patient. Det är närheten som är borta. ” 
 

Bristfälliga lokaler och utrustning 
 
Några tar upp att lokalerna ibland är underdimensionerade för att ta emot det 
patientflöde man har idag och patientutrymmen kan vara så trånga att man har svårt att 
komma åt patienten på ett bra sätt. Vissa patientsängarna är inte speciellt ergonomiska 
och skapar ryggproblem hos undersköterskorna. På några avdelningar är fikarummen 
ibland placerade en bit ifrån avdelningen vilket gör det svårt för undersköterskan att ta 
sig dit och fika. Istället sitter man i patientköket för att kunna vara nära avdelningen. 
Undersköterskorna upplever det som mer störande. Man upplever också att 
underleverantören av tvätt, MediCare, brister i sina leveranser av vårdmaterial vilket gör 
att undersköterskorna inte kan fylla på förråden och det fattas ofta material. 
 
 
”Det är trångt. Ena salen är mindre än den andra salen. Dom tyngsta patienterna som 
ligger intuberade eller i respirator får vara inne på en annan sal. Det är svårt för oss 
att komma åt. Vi har ju personalrummet en bit bort och det är för långt att gå och ta en 
fika. Det ligger helt off och man har ingen kontakt med avdelningen.” 
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”Många sjukhus har sängar med elektriska upp och ner men vi kan inte ha sådana 
sängar och ibland får man pumpa upp dem och då måste man ändå stå i det här läget 
(min anm. visar på en rejält krökt rygg), så att det sliter.” 

 
Konflikt mellan omvårdnads- och administrativa arbetsuppgifter 

 
Patienten är hela tiden i fokus för samtliga yrkeskategorier men det är undersköterskan 
som har den närmsta kontakten med patienten och som ser, och får det påtalat, bristerna 
i omvårdnad och patientens dagliga behov. Undersköterskorna beskriver att många 
arbetsuppgifter som inte rör patientvården upplevs som betungande och när det nya 
datasystemet introducerades av ledningsgruppen mottogs detta med frustration över att 
det tog tid från omvårdnaden både för undersköterskor och sjuksköterskor. Några 
undersköterskor beskriver det som ytterligare ett administrativt moment men att det 
kanske är för tidigt för att utdöma det helt.  
 
”…sedan får man gå till datorn och slå in patienternas personnummer så man får upp 
deras journal och sedan skriva vad man gjort. Det är liksom ytterligare ett moment till. 
Förut skrev sjuksköterskorna all denna information, och det kanske inte var riktigt rätt 
heller men för då fick dom mer stress på sig. Men det är klart det här är ju i sin vagga 
men vi får väl se. Men så är det ju stressigt hos oss; vi har väldigt mycket 
dokumentation.” 
 
Personalkonflikter 
 
Undersköterskans arbete består av många arbetsuppgifter som kretsar kring patientens 
välmående. Det arbetet sker ofta i samverkan med övrig personal och det fungerar oftast 
mycket bra. Men när det gemensamma arbetet skall utföras under tidspress kan det 
uppstå konflikter mellan kollegor beroende på olika sätt att arbeta, att man inte hjälps åt 
och bristande kommunikation. Dessa konflikter upplevs som stressande. 
Undersköterskorna väljer inte dem de samarbetar med och detta är ofta inget problem. 
Men ibland är de tvungna att samarbeta med personal som de upplever inte alls kan 
samarbeta. Det kan gälla samarbetsproblem med sjuksköterskor som inte vill hjälpa till, 
överläkare som inte kan anpassa sig till avdelningens rutiner eller läkaren som vill titta 
på ett sår precis när undersköterskan har lagt om det i 1 ½ timme. Speciellt vid tillfällen 
när det är mycket att göra upplevs dessa situationer som mycket påfrestande eftersom 
det kan resultera i att undersköterskan inte får den hjälp och information som hon 
behöver för att utföra sitt arbete. När samarbetet fungerar och det inte blir konflikter 
trots stressigt arbetet beror det på att man jobbar patientnära (exempelvis på IVA och i 
samarbetet med sjukgymnaster på avdelningarna), man kommunicerar med varandra 
och hjälper varandra och har tid för fikapauser. Undersköterskorna upplever inte någon 
hierarki mellan de olika yrkesgrupperna. Några beskriver detta som att läkarna lyssnar 
på undersköterskorna och att man kan ifrågasätta vad läkaren säger. 
 
”Hon har jobbat i 100 år men hon kan inte samarbeta och det är ingen nyhet…Men hon 
kollar bort och lyssnar inte. Hon kan stå så här nära men hon hör inte när man pratar 
med henne och då blir det väldigt mycket att göra. Vissa är mer effektiva i sitt sätt att 
vara som person. Och en del jobbar sakta och det är inte sämre, att de är sämre på det 
dom gör men det tar väldigt lång tid och det kan man uppleva som litet stressigt om 
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man blir lämnad själv. Det är också en stressgrej över att man skall känna en irritation 
över varför tar det sådan tid.” 
 
”Men sedan kan jag ju förstås ha lagt om ett sår som tar hur mycket tid som helst och 
gör jätteont för patienten och så kommer läkaren och säger: ”Ooooh! Jag vill titta på 
såret. Och så sliter han upp allting.” 
 
Copingstrategier 
 
De svar som berör hur undersköterskorna upplever hur de hanterar de stressiga 
situationerna kan kategoriseras i sju teman utan subkategorier: att man tar sig an 
problemet, ökar arbetsinsatsen, visar känslor, pratar med andra och ventilerar känslor, 
använder sig av positivt- och konstruktivt tänkande, undertrycker känslor och utövar 
någon form av fysisk eller mental träning. 
 
Man tar sig an problemet 
 
Undersköterskorna prioriterar dvs. väljer bort vissa uppgifter och arbetar metodiskt när 
man handlar, som man upplever, på ett bra sätt vid stressiga situationer. Några tar upp 
att man är lugn, kan organisera och prioritera. Det händer att man sitter en extra stund 
med en orolig patient, säger till patienten att sluta ringa på alarmklockan, ”delar upp” 
patienten mellan några kollegor eller tar hjälp av andra kollegor. Då får man andrum 
och slipper ta hela ansvaret för en ilsken patient eller när man har mycket att göra. De 
tillfällen när undersköterskorna blir irriterad på en kollega tar man oftast upp det 
kollegor emellan. Det är bra stämning trots tillfälligt ”tjafs” mellan kollegorna. Vid de 
stunder en kollega (sjuksköterska) vill att man skall göra en arbetsuppgift och man är 
upptagen kan undersköterskan säga ifrån att hon inte har tid. Men det tar emot eftersom 
man vet hur mycket kollegorna har att göra så ibland accepterar man den extra 
arbetsuppgiften av lojalitet. De problem som uppstår som endast går att angripa på 
organisationsnivå tar undersköterskorna upp med närmsta chef, pratar med kollegor 
och/eller meddelar ledningsgruppen med hjälp av den årliga arbetsmiljöenkäten 
(Capiometern).  
 
”Då prioriterar jag. Man får göra det nödvändigaste. Och kan vara lugn trots att det är 
jättestressigt och då det går att organisera.”  
 
”Men om man har tid så sätter man sig ner och pratar och då blir det bättre men 
springer man bara in så blir det värre. Man försöker ge det dom (min anm. patienterna) 
vill ha.” 
 
”Jag säger ifrån när det inte går att lyfta patienten och då lyssnar både läkare och 
sjuksköterskor men sitter oftast fast på expeditionen. Men sedan är man rätt bra på att 
säga nej om man inte har tid (min anm. till sjuksköterskan). Man säger att: ”Nu kan du 
inte springa efter mig för nu har jag för mycket att göra.”  
 
”Men trots att vi tjafsar om saker så vågar vi prata om saker och det är bra stämning. 
Nu har man varit med så länge så man vågar stå för det (min anm. när man säger ifrån 
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till en läkare att han inte följer avdelningens rutiner). Ledningsgruppen vet nog om vad 
vi tycker och tänker. Det är inget vi hymlar med utan det här är vår vardag.”  
 
Man ökar arbetsinsatsen 
 
När det är stressigt och mycket att göra ökar undersköterskan arbetstakten dvs. fikar 
snabbare, springer i korridoren och gör vissa arbetsuppgifter litet slarvigare som t.ex. 
städning. Man fokuserar på det man skall göra och försöker ge det där lilla extra till 
patienten istället för att rusa vidare. 
 
”…och så försöker man göra allt så fort som möjligt…ja man slarvar väl över litet man 
blir litet slarvig helt enkelt. Slarvar litet med städning och så…man går litet fortare, 
äter och tar kortare raster och sådär.” 
 
”Man tänker bara på vad jag skall göra.” 
 
”Och ibland när det är någon som är sådär (min anm. patient som klagar på allt; fel 
kalsonger, fel mat osv.) så kan jag anstränga mig sådär extra bara för att visa att det 
skall bli bra.” 
 
Man visar känslor 
 
Det är sällan undersköterskorna visar sina känslor av stress, irritation och otillräcklighet 
inför patienterna. Det händer att hon svarar argt mot en patient eller anhörig som själv 
har uppvisat ett aggressivt beteende. Några undersköterskor nämner att det är när de tar 
saker personligt som de blir arga och visar det mot patienten. En situation kunde vara 
när patienter fäller rasistiska kommentarer om sjukvårdspersonalen. Då blir 
undersköterskan vansinnigt arg och kan inte behålla yrkesrollen.  
 
Man pratar med andra och ventilerar känslor 
 
Vid tillfällen när undersköterskorna har kontakt med en patient eller anhörig som de blir 
irriterad på går de till en medarbetare för att få medhåll och prata av sig. Efter 
ventilering av känslor med en kollega så försvinner känslan av stress. De situationer när 
undersköterskan upplever att hon inte kommit överens i vårdlaget om hur hon skall 
behandla en patient (ex vid hjärtstillestånd och livsuppehållande åtgärder) så pratar hon 
direkt efteråt med läkare, undersköterska och sjuksköterska om varför man behandlade 
patienten som man gjorde. Det hjälper att komma över ångesten att eventuellt inte ha 
behandlat patienten helt rätt. 
 
”…sedan går jag och pratar med en kollega som ofta tycker samma sak. Så man får 
litet medhåll. Men när jag känner sådana här känslor (min anm. när en patient plötsligt 
dör trots livsuppehållande insatser) så brukar vi prata om det direkt efteråt. Vad tycker 
ni? Så får man säga vad man tycker. Och doktorerna säger varför de gjort på ett visst 
sätt och det hjälper att veta hur de tänker.” 
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Man använder sig av positivt och konstruktivt tänkande 
 
I patientkontakten finns det tillfällen när patienten beter sig illa eller undersköterskan 
känner sig otillräcklig i sin omvårdnadsuppgift. När det händer kan undersköterskan 
tänka att anledningen till att patienten beter sig illa är säkert att denne är osäker, rädd, 
dement eller på annat sätt inte är sig själv och undersköterskan försöker göra så gott hon 
kan åt situationen. Då tar hon inte åt sig om patienten säger något kränkande eller hela 
tiden ringer på alarmklockan. Känslor av irritation och otillräcklighet kan 
undersköterskorna ofta lämna kvar på arbetet och tar inte med sig det hem. Många 
undersköterskor resonerar att det enda man kan göra är sitt bästa och då upplever man 
att stressen inte blir lika stark. En undersköterska beskriver att på deras avdelning 
brukar man, efter en dag som inte var stressig, säga till varandra att det har varit en bra 
dag idag. Det är också viktigt att inte överföra stressen till den personal som tar över 
arbetet. Det positiva tänkandet beror också på hur man har det hemma. Har man det bra 
hemma så kan man vara mer positiv och inte bli irriterad över patienter och kollegor. 
 
”En del patienter skulle nog förstå (min anm. om undersköterskan sade ifrån) men 
sedan har man dementa och de har inte insikten. Med dem blir jag inte ens irriterad på 
för de har inte den kapaciteten.” 
 
“Jag tar aldrig med mig det hem: när jag går ut härifrån så har jag släppt allt.” 
  
”För jag tycker att man får göra det man hinner sedan så kan man inte kräva mer av 
oss.” 
 
Man undertrycker känslor 
 
I anhörig- och patientkontakten beskriver undersköterskan att hon försöker behålla sitt 
lugn även när hon är upprörd, arg eller irriterad. Man tar på sig en professionell 
yrkesmask med en lugn yta men där man är upprörd inombords. Ofta använder man sig 
av ett kort och tjurigt tonfall när man egentligen är arg. Några upplever att man då 
hanterar situationen dåligt. När man är stressad kan man använda sig av samma tjuriga 
ton gentemot kollegor fast man tycker egentligen att man borde säga rakt ut vad man 
tycker istället. Det händer att man ger uttryck för ilskan genom att träna extra mycket 
eller sparka på en vägg. 
 
”Att bli aggressiv ingår inte i det här jobbet. Man har ett leende på läpparna och 
frågar (min anm. patienten) snällt: ”Och vad kan jag hjälpa dig med då?”…man 
reagerar med att man blir irriterad men man får inte visa patienten. Utan det är bara 
att bita ihop och vara trevlig för den 25:e gången. Patienterna är snorkiga, korta och 
otrevliga…och så blir jag arg och så skall man inte visa det. Men jag blir nog tjurig och 
kort mot dom och sedan går jag och pratar med en kollega som ofta tycker samma sak. 
Och så säger jag: ”Jag hinner inte nu. Du får vänta”. Och det är klart det är aldrig 
bra. För det är ju inte patientens fel att de är här.” 
 
”Och så gnäller man att det inte är påfyllt. Och det är också typiskt det är mest tjejer 
som jobbar här och man säger inte gärna rakt ut heller utan man går gärna runt och 
gnäller istället för att säga kan du göra det.” 
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Utövandet av fysisk och mental träning 
 
Några undersköterskor utövar mental och fysisk träning på fritiden för att hantera sin 
stress. De uttrycker det som ett bra sätt att få utlopp för känslor av ilska och irritation. 
 
”Och så håller jag på med yoga och det är bra för att få utlopp för känslor…då tränar 
jag rätt mycket så då kör jag väl ett extra hårt spinning pass när jag kommer ut här och 
har varit irriterad.” 
 
Åtgärdsförslag 
 
Slutligen på frågan om vilka åtgärder undersköterskorna tycker är viktiga för att minska 
stress på arbetet kan svaren kategoriseras enligt tre teman: åtgärda den tunga 
arbetsbördan, brister i arbetsorganisationen och minska personalkonflikter, med 
tillhörande subkategorier (se tabell 3). 
 
Åtgärda den tunga 
arbetsbördan 

Åtgärda brister i 
arbetsorganisationen 

Minska personalkonflikter 

• Minska 
arbetsuppgifter, 
bättra prioritering 
och planering 

• Öka resurser • Åtgärda konflikt 
mellan kollegor 

• Minska det fysiskt 
krävande 

      arbetet 

• Minska platsbrist och 
överbeläggningar 

• Personliga åtgärder 

• Minska effekterna 
av det psykiskt 
krävande arbetet 

• Förbättra kontakt på 
och mellan 
avdelningar 

 

 • Förbättra lokaler  
 • Kompetenshöjning 

inom organisationen 
 

 • Chefer och ledningen 
borde lyssna mer på 
personalen 

 

Tabell 3. Övergripande teman med subkategorier för viktiga åtgärder för att minska 
upplevda stressorer. 
 
Åtgärda den tunga arbetsbördan 
 

Minska arbetsuppgifter, bättra prioritering och planering 
 
Undersköterskorna nämner det nyintroducerade datasystemet som en stor ”tidstjuv”. 
Det är ytterligare ett moment att utföra och de föreslår ett bättre fungerande datasystem 
som det går att arbeta snabbare med eller det gamla systemet då man skrev på papper. 
 
Undersköterskans många arbetsuppgifter skulle man kunna prioritera. Det kan man göra 
genom att skjuta upp mindre viktiga saker som tex. städa, journalarbete och istället 
prioritera patientarbete och ronder som inte går att skjuta på. Detta får man inte hjälp 
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med idag men ser en fördel i att planera dagens kommande arbetsuppgifter i grupp på 
t.ex. morgonen. 
 
”Vissa saker behöver stå i journaler för att finnas till ronder så det kan vara svårt att 
omfördela arbetet men man behöver inte göra allt då. Man får prioritera. 
Dokumentationsbiten kan man göra så att svaren skrivs på papper så behöver man inte 
sitta och skriva in allt i datan på förmiddagen (min anm. då det är som mest att göra på 
många avdelningar).” 
 
”Ja, det är väl bra om man pratar om det. Om det kommer en patient på morgonen eller 
om man pratar på morgonen att så här gör vi idag då är det vi två som tar hand om den 
och så ber man om hjälp.” 
 

Minska det fysiskt krävande arbetet 
 
Vårdtyngden har mycket med patientklientelet och personalbristen att göra. Mycket av 
de förslag som handlar om att minska vårdtyngden handlar om att öka personaltätheten 
och minska antalet patienter. Men några förslag handlar om att minska vårdtyngden 
genom att öka undersköterskans fysiska välmående med hjälp av massage och träning 
på arbetstid. Det får man göra idag men det är svårt att genomföra för 
undersköterskorna då de inte orkar styrketräna efter en tung arbetsdag och det finns ofta 
inga tider kvar för massage. Det blir en ond spiral som är svår att ta sig ur. Bättre 
utrustning på avdelningen, som tex. patientsängar som var elektriskt höj- och sänkbara, 
skulle medföra mindre vårdtyngd och fysisk belastning. 
 
”…fast skulle man vara mer personal på den vårdtyngd som är idag så skulle det gå 
mycket lättare allting. Alla tunga lyft. Så är det så dåliga sängar här också. Mycket det 
beror ju på att man får ont.” 
 

Minska effekterna av det psykiskt krävande arbetet 
 
På en avdelning har man samtal om det psykiskt krävande patientarbetet och hur 
undersköterskan har reagerat. Samtalen kallas för spegling och handledning. 
Handledningen sköts av en kurator, man är fem stycken från avdelningen och sitter ca 1 
½ timma. Undersköterskorna upplever att dessa samtal är djupare och blir mer 
personliga men att de är bra vid de tillfällen då något psykiskt krävande har hänt. 
Speglingssamtal genomför man runt en fika och man pratar om ett speciellt ämne tex. 
drogberoende, cancerpatienter m.m. Spegling kan gärna genomföras 1 ggr/vecka. 
Svårigheten med dessa möten är att om undersköterskan har haft en stressig dag så 
orkar hon inte genomföra samtalen. Yoga tycker en undersköterska är bra för att få 
utlopp för känslorna men också att det fungerar bra att bara prata med dem man jobbar 
med. 
 
”Det är bra (min anm. spegling och handledning) och speciellt om något jobbigt hänt. 
Men dom tiderna som är inbokade, dom är ganska bra för då tänker man efter. Som 
man kanske annars bara går förbi annars. ”  
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”Och så håller jag på med yoga och det är bra för att få utlopp för känslor. Men det 
går bra att prata med dem man jobbar med och ofta är det när man sitter och äter.” 
 
Åtgärda brister i arbetsorganisationen 
 

Öka resurser 
 
Till stor del handlar undersköterskornas förslag om att öka personaltätheten. På det 
sättet kommer man åt även upplevelsen av tidsbrist. Behovet av mer personal beror  
bl. a. på ökat antal patienter från KS stängda akut, tyngre patienter och att många i 
personalen är korttidssjuka och det är svårt att hitta ersättare. För att lösa 
korttidssjukfrånvaron anser undersköterskorna att en personalpool där personalen i 
poolen tillhör en hemavdelning skulle avhjälpa detta bekymmer. Några önskar sig mer 
läkare, mer sjuksköterskor och mer undersköterskor. Man resonerar att det inte räcker 
med att öka en personalkategori för man arbetar i team och har olika uppgifter så man 
behöver fler av alla yrkeskategorier. Däremot så poängterar man behovet av en 
avdelningsläkare som inte försvinner på operation utan alltid kan vara med på ronder 
och i det dagliga arbetet. Detta för att patienten förväntar sig en doktor på ronderna och 
för att skynda på beslutsprocessen i patientarbetet som annars står stilla i väntan på en 
doktor. Några undersköterskor önskar också att sjuksköterskorna, som man upplever 
mer och mer försvinner från det patientnära arbetet, skall ha mer möjlighet att arbeta 
tillsammans med undersköterskan. Arbetet på helgerna är betungande eftersom man är 
färre personal i alla yrkeskategorier men man upplever att man har lika mycket att göra. 
Personaltätheten borde vara lika hög på helger som vardagar. Några tog upp att det vore 
bra med sjukvårdsbiträden som kan avlasta undersköterskans mer administrativa arbete 
(köksarbete, städning och påfyllning av förråd) men det får inte bli så att man hamnar i 
den sitsen att sjukvårdsbiträdet ersätter undersköterskan. Detta beror på att ett 
sjukvårdsbiträde kan inte ta undersköterskans arbete men undersköterskan kan ta 
sjukvårdsbiträdets arbete. På de avdelningar där man ökat personalantalet 
(sjuksköterskor och undersköterskor) upplever man att det var bra bemannat bara det 
inte var överbelagt. Ideellt arbetande rödakorsvärdinnor gör ett fantastiskt arbete med 
patienterna. Förvirrade gamla patienter får någon att hålla i handen och det minskar 
deras oro och tendens att ringa på undersköterskan som kan koncentrera sig på andra 
arbetsuppgifter. Däremot är det bra med fler rödakorsvärdinnor och som arbetar senare 
på dagen, gärna till klockan 18.00- 19.00 och på helgerna. 
 
”Så mer personal i alla yrkesgrupper tror jag skulle vara det bästa så att de hinner med 
det de skall göra och får bättre kommunikation med deras doktorer. Du vet det kan vara 
sjukdomar och då får vi ingen sjukersättare sista minuten. Det där med läkarna att det 
alltid skall vara en doktor här så har det varit i alla år. Det har tjatats om det sedan 90- 
talet. Det hänger väldigt mycket på överläkaren att det skall fattas beslut (min anm. om 
sjukvårdsbiträden). Visst skulle det vara skönt att ha någon i köket och fylla på, ta hand 
om förrådet eller tvätten eller maten som kommer. Så att jag slipper gå ifrån, stressa 
iväg från patienten för att gå till förrådet. Fyra undersköterskor och fyra sjuksköterskor 
på morgonen och skall vi vara tre undersköterskor och tre syrror till kl. 20.00 så är det 
bra.” 
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”…vi har röda korsvärdinnor här och dom är jättebra och passar upp på patienter och 
går runt och frågar om patienterna vill ha Metro. De pratar mycket med tjat-gnat 
tanterna på avdelningen och så kan dom stå där och lugna patienten.” 

 
Minska platsbrist och överbeläggningar 

 
Undersköterskorna upplever att det har blivit större patientflöde och att lokalerna inte är 
dimensionerade för detta. Det gör att patienter ligger i korridorer och det är inte tillåtet 
av brandmyndigheten av säkerhetsskäl.   
 
”Men vad de skulle göra för bättre miljö är att bygga ut. Större akutmottagning. Dom 
får väl inte dra in på platser på kirurgen som dom har gjort. Folk är sjuka här ute i 
samhället och det behövs kirurgplatser. Öppna upp platser så att patienterna slipper 
ligga i korridorerna som dom alltid, alltid gör.” 
 

Förbättra kontakt på och mellan avdelningar 
 
På en avdelning beskriver man att man har regler för den dagliga verksamheten som 
tillkommit på gemensamma möten. Det skapar en tydlig plan över verksamheten och 
vilka arbetsuppgifter man har. På avdelningar där man har bärare som transporterar 
patienterna tycker några undersköterskor att avdelningsknutna bärare ger ett mer 
personligt överlämnande och skulle förbättra kommunikationen mellan avdelningarna 
vid patientöverlämnandet. Det gör att patienten och vårdpersonalen blir mer trygg och 
minskar dubbelarbetet för undersköterskorna. På IVA berättar undersköterskan att man 
ändrat rutinerna och nu arbetar mer patientnära. Det är hon oerhört nöjd med. Det 
innebär att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har ett nära samarbete och gör att 
läkare och sjuksköterskor kan vara behjälpliga snabbt om det behövs. Ordentligt med 
överlappningstid mellan undersköterskegrupperna gör att ny personal får möjlighet att 
fråga och bli informerad av den personal som skall avlösas. Det finns mer tid för 
reflektion och att man kan prata om saker vid fikarasterna. Alla tycker det är viktigt och 
gör det självmant. Undersköterskor som inte har överlappningstid saknar detta då det är 
ett tillfälle för informationsutbyte om patienterna och gemensam reflektion. De 
gemensamma möten, där man diskuterade avdelningens verksamhet och som man förut 
hade en gång i månaden, var viktiga. Då deltog alla sjuksköterskor och undersköterskor. 
Gruppmöten som inte är så stora där alla får möjlighet att prata är mest väsentliga. På en 
avdelning har man gemensamma möten en gång i veckan där man lyssnar på varandra 
och diskuterar arbetet. Man skriver sedan ner det man sa så att alla sedan kan läsa 
igenom det, även de som inte varit med på mötet. Det är bättre att diskutera veckans 
problem istället för att göra det en gång i månaden då problemen känns inaktuella.  
 
”Vi har uppgjorda regler som har kommit till på gemensamma möten så vi har en plan 
över verksamheten.” 
 
”(min anm. angående avdelningsknutna bärare) Men fördel skulle ju vara att patienten 
inte behöver vänta, patienten får ju bättre omvårdnad då och det går snabbare mellan 
avdelningarna och röntgen och behöver inte vänta och känna sig övergiven. Det har 
blivit mycket bättre när vi jobbar patientnära. Så vi pratar, försöker i varje fall under 
arbetet och tar fikapauser ibland. Och vi försöker hjälpa varandra på salen.” 
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”Förut hade man mer överlappningstid och man gick ner och fikade tillsammans men 
nu är det indraget allt sådant där. Tid för litet…kafferast på eftermiddagen. Det har vi 
aldrig. Och då (min anm. på gruppmöten) går man igenom allt och just att man inte är 
så stora grupper så alla får chans och prata. Det blir små grejor varje torsdag så vi kan 
ta upp och har jag några problem så tar jag upp dem då och så skrivs det ner så att alla 
kan läsa det. Det är jättebra att belysa problem som nyss har varit istället för en gång i 
månaden.” 
 

Förbättra lokaler 
 
Några undersköterskor önskar sig personalrum i anslutning till avdelningen. Detta för 
att göra det möjligt att koppla av och fika ostört men samtidigt kunna vara vaksam på 
vad som händer på avdelningen. 
 
”Vi hade bra på 38:an då personalrummet hade en öppning till expeditionen så man 
hade kontroll, nu blir det mera att man går ifrån. Det känns som ett nerköp.” 
 

Kompetenshöjning inom organisationen 
 
Eftersom det finns dåligt med extratid för att göra annat än arbetsuppgifterna upplever 
undersköterskorna att det skulle vara stimulerande att kunna göra något annat en dag 
någon gång om året. Det skulle kunna vara att få följa med andra yrkeskategorier och 
funktioner på sjukhuset t.ex. ambulansförarna i deras arbete. Detta skulle öka 
kunskapen hos undersköterskan och ge en extra guldkant på tillvaron.  
 
”Förut fanns det mer tid för litet extra jobb. Man kunde lägga in i schemat att åka med 
ambulansen en dag och det var jättenyttigt. Det känns inte som man jobbar den dagen 
och samtidigt är det så lärorikt och det ger en, en push i jobbet.” 

 
Chefer och ledningen borde lyssna mer på personalen 

 
Ledningen värnar inte om sin personal på det sättet att man inte lyssnar på dem och är 
inte intresserad av vilka åsikter de har om ex. uppsägning av någon person som 
personalen tycker om och vill ha kvar. Då upplever undersköterskorna att ledningen 
fattar sitt principiella beslut utan att ge en möjlighet till att ändra beslutet trots att 
personalen uttrycker motsatt åsikt och tycker att ärendet är viktigt. 
 
”Och sedan tycker jag att de skall värna om sin personal vilket jag inte tycker att de 
gör och det gäller alla yrkesgrupper. Är det någon bra som man vill ha kvar så kan de 
göra det där lilla extra för den oavsett vad den jobbar som utan det här är den, så här 
gör vi och passar inte det får man gå.” 
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Minska personalkonflikter 
 

Åtgärda konflikt mellan kollegor 
 
Man har slagit samman två avdelningar och därmed två personalgrupper. Vid 
sammanslagningen uppstod oro och rädsla hos undersköterskorna för man var osäker på 
hur man skulle hantera de nya patienterna och de nya arbetsuppgifterna. Det skapade 
konflikt i personalgruppen men då löste man det med återkommande avdelningsmöten 
där alla fick berätta vad de kände, tänkte och tyckte. Alla fick prata till punkt och sedan 
var man tvungen att komma överens om arbetsuppgifterna. Sådana möten gör att man 
förbättrar gruppidentifikationen och att man undviker ”vi- och dom-” tänkandet som 
fanns innan mötena började. En av föreslagna lösningar på stressiga situationer är att 
hela yrkeskåren måste mer samarbeta som ett team. Det betyder att man inte bara 
arbetar utifrån sin egna arbetsuppgifter och förväntar sig att andra skall lösa uppgiften 
utan tar mer hänsyn till kollegorna och deras arbetssituation och aktivt hjälper till när 
det behövs. 
 
”Vi samlade alla i ett avdelningsmöte där vi ventilerade vad vi kände, tyckte och 
uppfattade saker och vi fick först tala till punkt och sedan fick de säga vad de tyckte och 
så kompromissade vi.” 
 
”Man måste ha förståelse för den andra professionens arbete. Tänka på att underlätta 
varandras arbete, och förstå olika arbetskategoriers olika uppgifter….Sedan tror jag 
inte att vi behöver folk utan lära oss att respektera varandras professioner.” 

 
Personliga åtgärder 

 
Undersköterskorna har ett personligt ansvar för hur man upplever och hanterar stressen 
på arbetet. Det innebär reflektion över vad man utstrålar och ger till andra människor. 
Hur man pratar och lyssnar på varandra tycker man är mycket väsentligt. Det är också 
viktigt för att verksamheten skall fungera smidigt.  
 
”Jag kan utstråla något helt annat än att jag är glad. Egenansvar är viktigt för att 
verksamheten skall rulla på också.” 
 
”Kommunikation är A och O!…Man måste vara lyhörd för andra människor och vad 
dom tycker. Och då blir det stressigt och konflikter när man inte tar sig tid att lyssna på 
andra.” 

 
Diskussion 

 
Validitet  
 
Anledningen till att jag undersökte undersköterskor på CSGS var att min mentor, 
personalchefen Lena Freijd, ansåg att det var en lämplig yrkeskategori att intervjua. 
Risken fanns att jag under studiens gång kunde ha anlagt ett arbetsgivarperspektiv och 
jag har försökt kontrollera detta med hjälp av en medvetenhet om detta. Min erfarenhet i 
intervjuteknik kom från Psykologiska institutionens kurs i intervjumetodik vilket kom 
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väl till pass under intervjusituationen. Jag hade viss kunskap och erfarenhet av att inta 
ett förhållningssätt som innebar ett öppet sinne och att lyssna koncentrerat på vad 
intervjupersonen sa. Detta yttrade sig tex. i medvetna pauser från min sida för att få 
deltagaren att reflektera ytterligare. Det medförde sannolikt att intervjupersonen kunde 
utveckla sina tankar. Denna teknik förbättrade troligtvis validiteten på undersökningen 
eftersom jag undvek att påverka intervjupersonen. I min förförståelse ingå också att jag 
har arbetat som undersköterska inom långvården i två år vilket ger mig en inblick i 
deras erfarenheter vilket i sin tur underlättade min förståelse under intervjusituationen, 
vid transkribering och analys av materialet. Den eventuella nackdelen med förförståelse 
kunde vara att det påverkade intervjupersonen att beskriva de upplevelser som jag 
uppfattade som centrala när jag arbetade som undersköterska. Detta beaktades vid 
intervjusituationen och upplevdes inte av mig som problematiskt då min erfarenhet inte 
rör akutsjukhus som dessa intervjuer handlar om.  
 
Validiteten i undersökningen vad gäller urval måste anses som god då både facklig 
representant samt chefssjuksköterskor på avdelningarna ansåg att akut-, ortoped- och 
kirurg/medicinavdelningen skiljde sig mest åt på sjukhuset. De sju undersköterskorna 
som jag intervjuade kom från de olika avdelningarna och skiljde sig åt i ålder och 
yrkeserfarenhet. Deras upplevelser skiljde sig något åt vilket gjorde materialet mer 
omfångsrikt och ger därmed en mer rättvis bild över hur undersköterskorna har det på 
arbetsplatsen. (Den undersköterska som kom från IVA uttryckte specifikt att hon nog 
inte var en bra deltagare eftersom hon inte upplevde stress på arbetet men den 
avdelningen skilde sig mycket åt vad gäller stressorer till skillnad mot de andra 
vårdavdelningarna).  
 
Eftersom deltagarna varierade i ålder, yrkeserfarenhet och kom från avdelningar vars 
arbetsmiljö skilde sig från varandra kan man anta att det är möjligt att generalisera 
resultaten till långtidsfriska undersköterskor på akutsjukhus i Sverige. Jag har även 
funnit forskning som överensstämmer med mina resultat (se nedan). CSGS ägarbild 
som privatbolag kan dock påverka arbetsmiljön på så sätt att personalpolitiken och 
verksamhetsstyrningen kan skilja sig från landstingsägda sjukhus.  
 
Användbarheten är god då CSGS och även andra sjukhus kan använda resultatet till att 
förbättra arbetsvillkoren utifrån undersköterskornas egna förslag och synpunkter. Den 
arbetsplatsnära forskningen kan ge svar på frågeställningar av vikt för arbetslivet 
(Tåhlin, Brulin, Sundin, 2003). Det man bör (vilket jag inte har kunskap om man redan 
nu åtgärdar) koncentrera sig på är de brister som har tydliga arbetsorganisatoriska 
komponenter t.ex. tid- och personalbristen, platsbristen, det nya datasystemet, de dåliga 
kontakterna mellan avdelningarna och de bristfälliga lokalerna. Jag upplevde att varje 
deltagare nämnde dessa stressorer, framför allt tid- och personalbristen som var en 
bakomliggande orsak till den tunga arbetsbördan och vissa av bristerna i organisationen.   
 
Undersköterskornas sjuknärvaro 
 
De flesta undersköterskorna uppgav att det var sällan som de var sjuknärvarande men 
det berodde främst på att de nästan aldrig var sjuka. Några undersköterskor uttryckte att 
det hände men att det var några gånger om året. Däremot påpekade man att det var ofta 
man gick till arbetet med smärtor i rygg och knän men det var ingen anledning till att 
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vara hemma. Det var svårt att vara hemma då man upplevde att andra var beroende av 
en. Man beskrev också att man arbetade övertid trots att man egentligen inte ville. Man 
kunde inte säga ”Nej”. Det undersköterskorna uttrycker tolkar jag som att de gärna 
ställer upp för sina arbetskamrater. Man gör det inte för sjukhuset utan för sina kollegor. 
Denna lojalitet mot medarbetare kan medföra ökad risk för sk sjuknärvaro. Det är 
vanligt förekommande inom sjukvården att man arbetar trots att man är sjuk. Forskning 
befäster detta och menar att det beror på att man upplever en ständig press att komma 
till arbetet pga. hårt belastade kollegor och av ansvarskänsla för patienterna (Johansson 
& Lundberg, 2004). Långa perioder av extraarbete kan också innebära ökad risk för 
hjärt- och kärlsjukdomar (Hinkle et al., 1968). Nedvarvning och återhämtning gör att 
stressorer inte påverkar individen genom obalans och nedbrytning av individens egna 
resurser (Johansson, 2002, Perski, 1994). Pågår stress under längre tid så kan 
nedbrytningen av kroppens resurser medföra stresskollaps (Perski, 1994). Det är 
väsentligt för CSGS att vara medveten om att denna lojalitet hos undersköterskorna mot 
arbetskamraterna kan göra att de friska undersköterskorna drabbas av långvariga 
sjukdomar och kan vara en anledning till att man har långtidssjuka undersköterskor.   
 
Stressorer 
 
Stressorer och dess påverkan på undersköterskorna  
 
De tre övergripande teman; den tunga arbetsbördan, brister i organisationen och 
personalkonflikter sammanfattar de stressorer som undersköterskorna upplever på 
arbetsplatsen. Den tunga arbetsbördan, brister i arbetsorganisationen (speciellt tid- och 
personalbrist) och personalkonflikter återkommer i forskning gjord på sjuksköterskor 
och undersköterskor (Dewe, 1989, Hertting et al., 2005, Bergsten-Brucefors et al., 
2004). I Hertting et al. (2005) undersökte man 11 undersköterskor från akutsjukhuset i 
Örebro, som hade sagt upp personal. Där beskrivs stressorerna som en bristande 
förståelse från ledningen om hur undersköterskorna hade det i deras patientvårdande 
arbetsuppgifter. Man upplevde ledningen som alltför fokuserad på ekonomin, att 
undersköterskorna var lägst i hierarkin och att man var allas betjänt. De hann inte med 
omvårdnadsarbetet och det var brist på personal. Samtliga stressorer kunde man inte 
göra något. De brister som fanns i organisationen i form av tid och personal gjorde att 
man bortprioriterade städning och skyndade sig så mycket man kunde. Bristerna innebar 
att undersköterskan pga. sin lojalitet mot kollegor hade sjuknärvaro, upplevde irritation 
över att inte få tid att slutföra arbetet och att inte kunna ge det lilla extra till patienten. 
Dessa resultat liknar i mångt och mycket mina resultat. Undersköterskorna i min studie 
nämnde tid- och personalbristen som resulterade i att man inte kunde ta hand om 
patienten, kände sig maktlös, stressad och otillräcklig. Man upplevde att det var 
frustrerande med en ledning som hade som enda fokus att generera vinst men samtidigt 
tyckte man att de bidrog till den icke-hierarkiska arbetsmiljön. Det som kan skilja sig åt 
är att undersköterskorna i min undersökning inte upplevde sig som betjänter gentemot 
kollegor utan endast i mötet med vissa patienter. Man hade ingen nämnvärd 
sjukfrånvaro men däremot arbetade man övertid pga. sin lojalitet med kollegorna. Man 
upplevde att läkare och sjuksköterskor lyssnade och tog deras åsikter på allvar. Det bör 
tilläggas att i Örebrostudien använde man sig inte endast av det salutogena perspektivet 
och undersökte långtidsfriska arbetstagare som jag har gjort utan deltagarna var 
representanter från alla sjuk- och undersköterskor. 
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Stressorer uppstår vid obalans mellan krav och resurs 
 
Teman över de stressiga situationerna som framkommit beskriver just den obalans 
mellan upplevda krav och möjligheten att motsvara dem, dvs. de tillgängliga resurser 
man upplevs förfoga över, som Seyle (1974) beskriver som är typisk för upplevelsen av 
stress. Undersköterskorna upplevde krav från patienter i form av både fysisk och 
psykisk belastning. Den fysiska belastningen bestod av omhändertagandet av det 
ständiga flödet av patienter och fysiskt krävande patienter, som det ofta är på ett 
akutsjukhus. Den psykiska belastning uppstår exempelvis när undersköterskorna möter 
patientens oro över att inte få snabb omvårdnad eller aggressivitet. Belastningen blir 
sannolikt extra stor då det är undersköterskan som kommer närmast patienten och tar 
mest hand om patienten. Kravet från anhöriga kändes tyngst i situationer när någon 
patient dött och omvårdnaden framför allt gällde anhöriga. Känslan av att inte räcka till 
och kunna bidra med något var överväldigande. Kraven från arbetskollegor består av att 
sjuksköterskor och läkare vill att de skall utföra arbetsuppgifter t.ex. ta ett prov och 
gipsa ett ben. Ofta tyckte man det var roliga uppgifter men när det var för mycket att 
göra upplevdes det som stressigt. Organisationen har också krav i form av strävan efter 
hög effektivitet och införandet av nytt datasystem men med fortsatt krav på att 
undersköterskorna samtidigt skall ge god patientvård. Som det diskuterats ovan har 
undersköterskorna också krav på sig själva att prestera och vara lojal mot 
arbetskollegor. Resurserna som undersköterskorna beskriver (t.ex. tid, personal, den 
egna psykiska och fysiska kapaciteten) räcker inte till och det tillsammans med de höga 
kraven borgar för stressiga arbetssituationer.  
 
Stressorer uppstår i den psykosociala arbetsmiljön  
 
Stressiga situationer kan uppstå, som tidigare nämnts, pga. flertalet faktorer: den fysiska 
miljön, bristande stöd, dåligt privatliv och tragiska livshändelser hos individen m.m. 
Forskning koncentrerar sig inte längre främst på den fysiska miljön t.ex. forskning om 
fysiskt påfrestande arbeten, utan det är mer den psykiska och sociala miljön som är av 
intresse. Forskare menar att den psykosociala miljön har också stor påverkan på 
arbetstagares upplevda hälsa och ett produktiv beteende (Karasek & Theorell, 1990, 
Theorell et al., 1999). Tidigare stressforskning har lagt stor vikt vid individens ärftliga 
och personliga komponenter t.ex. typ- A personligheten som ger ökad risk för 
stressrelaterade sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). Dessa aspekter är en del av 
förklaringen till varför stressrelaterade sjukdomar utvecklas men det har visat sig att den 
psykosociala arbetsmiljön är minst lika betydande. Jag kommer att lägga tyngdpunkten 
på min diskussion utifrån detta perspektiv trots att undersköterskorna själva har nämnt 
den fysiska betungande miljön och personlighetens betydelse för hur man upplever och 
hanterar stress i ex. deras beskrivning av vikten av att själv må bra, ta eget ansvar för 
välbefinnandet och att vara en person som inte ”tar på sig stressen”. Anledningen till att 
jag finner detta lämpligt är Karaseks och Theorells (1990) argument för att de 
psykosociala förhållandena på arbetet och därmed upplevelsen av stress, är sannolikt 
resultatet av arbetets struktur (som jag benämner arbetsorganisation) och dessa går att 
förändra och omorganisera. Exemplet de tar upp är att rökning orsakar ohälsa men de 
arbetstagare som röker gör det mycket oftare om arbetsmiljön upplevs som stressig. 
Därför är det viktigt för en ansvarstagande organisation att åtgärda brister i arbetsmiljön 
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och samtidigt uppmuntra arbetstagaren till självhjälp (Karasek & Theorell, 1990, 
Pelletier, 1991).  
 
Undersköterskornas upplevda stressorer på arbetsplatsen kan i stort förklaras utifrån 
Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell som är en vidareutveckling av 
Karaseks sk krav-kontrollmodell från 1979. Modellen är mycket använd inom 
arbetslivsforskning om den psykosociala arbetsmiljön och dess påverkan på 
stressrelaterad hälsa och hjärt- och kärlsjukdomar (Hertting et al., 2005, Westerholm & 
Theorell, 1999, Theorell et al., 1999). Modellen visar att personer med höga 
psykologiska krav i kombination med arbetsuppgifter med låg kontroll har en ökad risk 
för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 
Begreppet krav har beskrivits ovan men de övriga begreppen i modellen: kontroll och 
stöd behöver redas ut. Kontroll består av två faktorer: stimulans på arbetet, dvs. 
möjligheten till variation och utveckling av den egna förmågan och utrymmet att 
påverka arbetets utförande och innehåll. Socialt stöd fungerar som stressbuffert och 
innebär möjligheten till interaktion med kollegor och överordnad. Det sociala stödet kan 
delas upp i socioemotionellt och instrumentellt stöd. Den förstnämnda är buffert för 
emotionell stressupplevelse och innebär att man har tillit och förtroende för sina 
kollegor och kan prata med dem om känslor och problem. Gruppen kan uttrycka att det 
är bra stämning och samarbete. Det instrumentella sociala stödet är det extra stöd man 
kan få av kollegor och överordnade (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Tillämpning av krav-kontroll-stödmodellen på undersköterskornas upplevelser av 
stressorer 
 
Undersköterskorna har höga krav på arbetet vilket överensstämmer med forskning 
(Theorell et al., 1999). Ett arbete med höga krav är också oftast mycket intressant och 
stimulerande (Theorell, 1993). Men medarbetarna som har mycket ansvar och krav på 
arbetet måste kunna påverka (utöva kontroll) sitt arbete för att det skall främja hälsan 
(Johansson, 2002, Theorell, 1993). Kontrollbegreppets första del, stimulans på arbetet, 
beskriver undersköterskorna som något bra då arbetsuppgifter ger möjlighet till 
variation t.ex. administration, medicinska åtgärder och mer omvårdande uppgifter och 
undersköterskorna är oftast nöjda med sitt utförande av arbetet. Den andra faktorn i 
kontrollbegreppet, att påverka arbetets utförande och innehåll, är däremot begränsat. 
Dessa slutsatser kan dels dras utifrån undersköterskornas upplevelse av de ständiga 
avbrotten i arbetet. Detta skapade hög känslomässig anspänning hos undersköterskan 
och en upplevelse av att aldrig hinna färdigt. Johansson (2002) beskriver det som 
avbrott i tankekedjan och det uppstår ofta på arbetsplatser som kräver mycket samarbete 
och innehåller flera uppgifter att lösa samtidigt. Detta skapar stor irritation hos 
individen och kan utgöra en stark stressor. Ytterligare en beskrivning av litet utrymme 
att påverka arbetets utförande och innehåll är det ständiga patientflödet som är 
karakteristiskt för akutsjukhus. Slutligen är sjukhusorganisationens hierarkiska struktur 
(Theorell et al., 1999) en bidragande faktor till begränsning av möjligheten att påverka 
arbetets utförande i den mening att undersköterskan inte kan fatta beslut ensam. Hon är 
beroende av läkaren, sjuksköterskan och sjukgymnastens slutgiltiga beslut. Det beskrev 
undersköterskorna med all tydlighet när de uttrycker sin frustration över den icke- 
närvarande läkaren och sjuksköterskan som inte hinner hjälpa till på avdelningen. 
Däremot beskrev undersköterskorna att de inte upplevde organisationen som hierarkisk. 
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Dialogen med överordnade i hierarkin var mycket bra och undersköterskorna upplevde 
att de lyssnade på dem. Detta medför sannolikt att upplevelsen av kontroll på arbetet 
ökar. Sammantaget kan man säga att undersköterskor tillhör en grupp med höga krav 
och med till stor del bristande kontroll. Det finns även forskning som stöder att 
vårdpersonal har fått mindre inflytande på senare år (Theorell et al., 1999) och därmed 
mindre kontroll på arbetet. 
 
Tillgång till stöd är viktigt för välbefinnandet (Petterson, Hertting, Hagberg, Theorell, 
2005). Bristande stöd kan ge upphov till tex. korttidssjukskrivningar och att individen 
upplever otillräcklighet (Johansson, 2005). I resultatet beskrev undersköterskan känslan 
av otillräcklighet som en typisk stressreaktion. Det socioemotionella stödet upplevde 
undersköterskorna som mycket bra då samarbetet med kollegorna präglades av tillit, 
förtroende och att man kunde verkligen stötta varandra vid påfrestande situationer. 
Känslan av otillräcklighet berodde framför allt på när undersköterskorna inte alltid fick 
det stöd de behövde från framför allt överordnade dvs. sjuksköterskor och läkare, vilket 
berodde mest på tid- och personalbristen. Det instrumentella stödet är det alltså sämre 
med. 
 
Undersköterskornas copingstrategier 
 
Samtliga copingstrategier som undersköterskorna nämner kan delas in i problem- eller 
emotionsfokuserad coping enligt Lazarus och Folkman (1984) dikotomi. 
Problemfokuserad copingstrategi är t.ex. att undersköterskorna tar sig an problemet, 
samtalar med kollegor och ökar arbetsinsatsen. Emotionsfokuserad copingstrategi är då 
undersköterskorna pratar med andra och ventilerar känslor, använder positivt och 
konstruktivt tänkande, undertrycker känslor och utövar mental- och fysisk träning. 
Copingstrategierna överensstämmer relativt väl med Dewes (1989) forskning på 
sjuksköterskor. I min studie undviker undersköterskorna problemet vid fåtalet tillfällen 
genom att uttrycka sina känslor av aggressivitet och visar ilska vilket inte 
överensstämmer med Dewes forskningsresultat men som forskning har visat är en form 
av emotionsfokuserad copingstrategi (DeLongis & Preece, 2000). 
 
Problemfokuserad copingstrategi 
 
Undersköterskor har en hög arbetsbörda vilket utgör stora krav på arbetet. Detta är 
kombinerat med en liten kontroll över vissa situationer ex. när läkaren inte finns på plats 
och patienterna har fått vänta i timmar och är orolig. I dessa situationer av upplevd 
stress, känsla av frustration och irritation så hanterar undersköterskorna det genom att 
agera genom att ta hjälp från kollegor, hjälpa patienten så mycket de kan, försöka 
förklara för patienten, öka arbetstakten och prioritera bland arbetsuppgifterna. Samtliga 
exempel på aktivt agerande tillhör problemfokuserad copingstrategi. I tidigare forskning 
anser man att denna typ av problemfokuserad copingstrategi är att föredra vid hantering 
av stressorer på arbetsplasten. Det är det överlag mest effektiva sättet att lösa negativa 
och stressiga arbetssituationer (DeLongis & Preece, 2000). Men det förutsätter att 
individen tror att hon har tillräckliga resurser för att lösa problemet. Undersköterskorna 
på CSGS upplevde att resurserna kunde vara bristande dvs. inte tillräckligt med läkare 
för att fatta beslut och för litet hjälp av sjuksköterskor för att lösa de dagliga 
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uppgifterna. Det gör att vi kommer tillbaka till diskussionen om bristande kontroll och 
handlingsutrymme pga. att det är bristande resurser i organisationen.  
 
Emotionsfokuserad coping 
 
Undersköterskorna använder sig mycket av den emotionsfokuserade copingen som 
Kallenberg och Larsson (2004) nämner som positivt tänkande och självkontroll. 
Undersköterskornas yrkesroll gör att de måste hantera stressiga situationer på ett 
professionellt och lugnt sätt. De är därmed tvungna att undvika att visa vissa känslor 
som t.ex. aggressivitet. Det är en emotionsfokuserad copingstrategi som kan innebära en 
form av dold coping. Som tidigare framförts av Theorell et al. (2005) finns det risk att 
undersköterskorna blir sjukskrivna om de använder sig av denna typ av copingstrategi. 
Men det verkar som om undersköterskorna ”gör sig av” med de aggressiva känslorna i 
samtal med kollegor. Det gör att de använder sig av dold coping inom en kort 
tidsperiod. Det kan betyda att de använder sig av copingstrateger som är ämnad att just 
hantera de känslor som uppstår och inte speciellt mycket av dold coping som är ett 
undvikande sätt att hantera känslorna som uppstår vid den stressiga situationen. Det 
skulle vara intressant att undersöka om det är denna strategi som är en del av 
förklaringen till varför de är långtidsfriska. Detta resultat skulle behöva belysas med 
intervjuer på långtidssjuka undersköterskor och deras copingstrategier, upplevelse av 
socialt stöd m.m.  
 
Sammantaget tyder det på att undersköterskorna aktivt använder sig av problem- och 
emotionsfokuserad strategi dvs. försöker både ta sig an problemet men också 
kontrollerar känslorna som uppstår. Undersköterskorna samarbetar och kommunicerar 
mycket med kollegor (sk. social förmåga) om problem vilket i inledningen 
konstaterades som en central förmåga för att kunna använda sig av problemfokuserad 
copingstrategi.  
 
Personlighetens och hemmiljöns betydelse på val av copingstrategi och upplevelsen av 
stressorn 
 
Det är tydligt att de långtidsfriska undersköterskor som jag har intervjuat använder sig 
av problem- och emotionsfokuserad coping som samtliga syftar till att hantera själva 
problemet och/eller känslorna som uppstår. Ingen verkar under en längre tid använda sig 
av undvikande strategier som t.ex. dold coping. Det kan bero på flera saker. Det krävs 
mycket för att man skall medge att man tröstäter och dricker alkohol hemma. Det är 
svårt för mig att uttala mig om eventuell förekomst av denna typ av strategi hos 
undersköterskorna men sannolikheten är låg eftersom det salutogena perspektivet 
använts och långtidsfriska undersköterskor har intervjuats. Skulle de ha t.ex. 
alkoholproblem så borde det påverka sjukfrånvaron. Det kan vara så att dessa 
undersköterskor hanterar stressiga situationer väldigt bra pga. deras personlighet 
(extrovert, stor verbal förmåga), nedärvda faktorer, individuella livserfarenhet (t.ex. 
inga större livskriser) och hälsa som bidrar till att de inte använder sig av dold coping.  
 
Undersköterskornas upplevelse av den icke-hierarkiska organisationen och att de 
erhåller socialt stöd från sin omgivning kan också bero på deras personlighet. Som stöd 
för denna hypotes finns forskning på att icke- sjukskrivna personer är mer extroverta 

  



 30

och har ett mer utåtriktat liv än sjukskrivna (Bergsten- Brucefors et al., 2004). De ser till 
att de får gehör för sina åsikter och är starka nog att framföra dem. En framtida 
undersökning skulle kunna ta reda på om det förhåller sig så genom att intervjua 
långtidssjuka undersköterskor och deras upplevelser av arbetsorganisationen, 
arbetssituationen och om de är introverta och har ett mindre utåtriktat liv.  
 
Forskning har visat att arbetsmiljön, personligheten, livshistoria och fritidsliv, dvs. 
hemmiljön påverkar upplevelsen av hälsa (Bergsten-Brucefors et al., 2004). 
Undersköterskorna beskriver vikten av att hemmiljön fungerar för upplevelsen av stress. 
När de hade ett kämpigt privatliv upplevde de mer stress.  
 
Förbättringsåtgärder 
 
De förbättringsåtgärder undersköterskorna nämner har en koppling till Karasek och 
Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell. Förbättringsåtgärderna bör med ovan 
diskussion i åtanke fokusera på det sociala stödet (det socioemotionella och det 
instrumentella), öka undersköterskornas kontroll över arbetsuppgifterna och ta hänsyn 
till de problem- och emotionsfokuserade copingstrategier som undersköterskorna 
använder sig av och stödja undersköterskornas användande av dem.  
 
Åtgärda den tunga arbetsbördan  
 
Den tunga arbetsbördan kan vara svår att komma åt vilket har nämnts av 
undersköterskorna. Undersköterskans arbetsuppgifter på ett akutsjukhus är många och 
är fysiskt och psykiskt krävande beroende på att patientflödet är stort, patienterna blir 
bara äldre och äldre och då mer förvirrade vilket gör att det ofta blir ständiga avbrott i 
vårdarbetet. Det går att komma åt detta med hjälp av mer personal, hjälp att prioritera 
dagens arbetsuppgifter och ett utökande av det sociala stödet så att personalen dels kan 
få mer socioemotionellt stöd från kollegor men även instrumentellt stöd från ledning 
och överordnade. Ett sätt att öka det socioemotionella stödet är strukturerade 
personalmöten, se diskussionen nedan. Under dessa reflekterande personalmöten bör 
man diskutera samarbetet mellan undersköterskor och andra kollegor och hur man skall 
åstadkomma bra patientvård. Reflekterande samtal rekommenderas i forskningen 
(Hertting et al., 2005). Ett ytterligare förslag är handledning och spegling som är mer 
djupgående samtalsformer där de emotionella copingstrategierna används, dvs. man 
hanterar de känslor som uppstått.  
 
Man gav som förslag att man skulle gemensamt prioritera dagens arbetsuppgifter. 
Forskning nämner detta som ett bra sätt att utöka undersköterskornas kontroll på arbetet 
och minska känslan av otillräcklighet (Johansson, 2005). Därför bör man utveckla 
rutiner för hur man dagligen, gemensamt fattar beslut om prioritering av arbetsuppgifter 
på avdelningarna. Genom denna förändring tar man bort bördan hos den enskilde 
vårdgivaren av att tvingas prioritera själv (Hertting et al. 2005).  
 
För att ovanstående åtgärder skall fungera måste undersköterskorna uppleva att de inte 
är alltför stressade över personalbristen vilket gör att de blir för trötta för att orka prata i 
grupper, träna styrketräning och på andra sätt hantera sin stress. 
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Åtgärda brister i arbetsorganisationen 
  
Bergsten-Brucefors et al. (2004) understryker i sin slutdiskussion att: 
 
”Arbetsgivaren måste värna om organisationen runt det arbete som sköterskorna utför så 
att inte resursbrist i olika avseende omöjliggör ett tillfredsställande arbete och istället 
utgör en stor risk för att sköterskorna blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.” 
(Bergsten-Brucefors et al., 2004, sid. 81) 
 
Undersköterskorna nämnde som en röd tråd genom samtalen att det var personalbrist 
som gjorde att arbetet, som i sig var stimulerande, inte hanns med. Man önskade sig 
alltifrån en avdelningsläkare som alltid fanns på plats, mer hjälp från sjuksköterskorna 
till utökad hjälp av rödakorsvärdinnorna. En personalpool skulle avhjälpa det akuta 
behovet av personal vid korttidssjukfrånvaro. Mer överlappningstid skulle skapa tillfälle 
för mer diskussion mellan kollegor som avlöser varandra. Avdelningsspecifika 
patientbärare skulle göra att informationsutbytet och kontakten ökar mellan 
avdelningarna. Samtliga åtgärder skulle även öka det socioemotionella stödet och 
utveckla undersköterskornas möjlighet att både minska sin arbetsbörda (slippa 
dubbelarbete) och ökande användning av problemfokuserad copingstrategi. Detta då 
hon har mer information om patienten, kan få hjälp att fatta beslut och är förberedd på 
vad som förväntas av henne. Detta i sin tur ökar sannolikt hennes upplevelse av 
kontroll. Detta i sin tur reducerar upplevelsen av stress på arbetet. 
 
Bristerna med det nyinförda datasystemet anser jag svårt att utvärdera. 
Undersköterskorna vill helst använda sig av det gamla systemet, dvs. att skriva 
information på en papperslapp, men forskning visar att en vanlig tendens inom 
förnyelse av arbetsorganisationen är just intensifierad användning av datoriserade 
informationssystem för styrning och kontroll (Westerholm & Theorell, 1999) vilket är 
en del av det moderna samhället. Det man skulle kunna göra för att stödja 
förändringsprocessen är att tillföra mer personal vid införandet av datasystemet då det 
var tidbristen som skapade stress hos undersköterskorna och egentligen inte själva 
datasystemet i sig. 
 
Undersköterskorna nämner inget missnöje med närmsta chefen. Det kan tolkas som att 
man är nöjd med dem eller inte vågar yttra sig. Det verkar som om cheferna inte utgör 
ett stressmoment och de återkommer inte som en åtgärdspunkt i förbättringsförslagen. 
Det visar på en positiv faktor i arbetsorganisationen. Arbetsplatser med stödjande chefer 
har personal med lägre nivåer av stresshormon än arbetsplatser med chefer som inte 
stöder sin personal (Westerholm & Theorell, 1999). Efter en längre tid med förhöjda 
värden av stresshormoner kan individen utveckla stressymtom. 
 
Ytterligare förbättringsåtgärder var behovet av större lokaler, kompetenshöjning och att 
ledningen lyssnar mer på personalen. Forskning visar på att kontinuerlig utbildning i 
arbetet och ett minskat avstånd mellan ledning och anställd är väsentligt för att 
organisationen skall fungera väl (Hertting et al., 2005). 
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Minska personalkonflikter 
 
Undersköterskorna nämnde att vid omorganisation är det viktigt att personalen blir 
delaktig och får stor möjlighet att diskutera och mötas för att tillsammans skapa 
förutsättningar för att verksamheten fungerar. Eftersom undersköterskans arbete är så 
avhängigt av samarbete är det centralt med organiserad tid för samtal, gemensam 
reflektion och problemlösning med tydliga handlingsplaner för fortsatt verksamhet. 
Forskning visar att schemalagda personalmöten med tid för reflektion t.ex. varannan 
vecka där man systematiskt diskuterar arbetsorganisatoriska problem förbättrar 
kontrollmöjligheten och det sociala stödet hos arbetstagaren (Jackson, 1983, Hertting et 
al., 2005 ). Ett annat sätt att lösa personalkonflikter var att arbeta med sig själv, föreslog 
undersköterskorna. Man tyckte det var viktigt att öva på kommunikation och att lyssna. 
Forskningen nämner stresshanteringsprogram som ett hälso- och kostnadseffektivt 
alternativ (Pelletier, 1991). Det är inte tydligt utvärderat men det finns 
rekommendationer att individen kan ha nytta av detta i stressreducerande syfte. 
Programmen innehåller avslappningsövningar och problemfokuserad kort psykoterapi. 
Men en väsentlig del är att  organisationen  måste korrigera den stressiga miljön istället 
för att fokusera och överföra ansvaret på individen. Det gäller att undvika paradoxen 
hälsosamma människor på ohälsosamma arbetsplatser. Därför räcker inte endast att 
utrusta individen med förmåga att hantera stress. Man rekommenderar att identifiera de 
delar i verksamheten som är stressiga och förbättra dem (Pelletier, 1991, Dewe, 2004). 
  
Övrig diskussion 
 
Det goda exemplet 
 
Den avdelning (IVA) där jag intervjuade en undersköterska som inte upplevde att hon 
så ofta var stressad hade till stor del en annan arbetsorganisation än de övriga 
avdelningarna. Det kan sannolikt till viss del förklara den upplevda stressreduceringen 
förutom undersköterskans egen personlighet, privatliv etc. som påverkar hennes 
upplevelse av stress och förmåga till coping. Undersköterskan beskrev det som ett 
patientnära arbetssätt och det innebar att läkare alltid var på plats och att 
sjuksköterskorna samarbetade i patientvården med undersköterskorna. Korta avstånd 
mellan patient och vårdteam gjorde att man inte behövde springa till olika rum. 
Patienterna låg i sängarna hela tiden och kunde lätt vårdas på plats. Vid de fåtal larm 
som uppstod kunde hela teamet snabbt hjälpa till. Det verkade som om 
undersköterskorna på denna avdelning kunde koncentrera sig mer på det arbetet de 
gjorde och inte stördes lika mycket av ständiga avbrott från patienter. Det kan vara så 
att de hade mindre krav och mer kontroll över arbetet vilket gjorde att upplevelsen av 
stress minskade avsevärt. 
 
Det salutogena perspektivet 
 
Det salutogena perspektivet (dvs. mitt val av att studera långtidsfriska undersköterskor) 
kan troligtvis ha påverkat resultatet. Forskning har visat att dold coping är vanligare hos 
kvinnor och bidrar till en ökad sjukfrånvaro (Theorell, 2005). De långtidsfriska 
undersköterskorna använde sig till viss del av dold coping genom att behålla sitt lugn i 
patientkontakten men då irritationen blev för stor konfronterade man patienten 
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(problemfokuserad coping) eller, vilket man oftast gjorde, pratade direkt med en kollega 
(socialt stöd, emotionsfokuserad coping). Det kan innebära att dold coping bara 
användes korta stunder under arbetsdagen vilket gjorde att den inte blev förhärskande 
och åstadkom långvarig fysiologisk stress hos undersköterskan utan byttes av mer 
hälsosamma copingstrategier. Det kan vara så att undersköterskor som är långtidsfriska 
använder sig endast av dold coping vid korta tillfällen och får utlopp för sina känslor 
genom att ha stort socialt stöd på arbetsplatsen vilket gör att de inte blir sjuka. Intressant 
vidare forskning skulle vara kvalitativa intervjuer med långtidssjuka undersköterskor på 
sjukhuset och om deras copingstrategier skiljer sig från de långtidsfriska med speciellt 
fokus på dold coping och socialt stöd. Ytterligare fördelar med ett starkt socialt stöd är 
att det underlättar användandet av emotions - och problemfokuserade copingstrategier 
(Karasek och Theorell, 1990). Det kan vara så att undersköterskorna, efter att ha pratat 
med en kollega och sökt socialt stöd, går tillbaka till patienten och tar sig tid till att 
utröna varför patienten är orolig, aggressiv eller irriterad och därmed bättre hanterar 
situationen. 
 
Social erkänsla i den icke-hierarkiska arbetsmiljön 
 
Undersköterskorna upplevde sig inte som betjänter gentemot kollegorna utan endast i 
mötet med vissa patienter. Däremot nämnde man ledningens fokus på att generera vinst 
som något som påverkade arbetssituationen med effekter som personalbrist, lokalbrist 
etc. Men samtidigt tyckte man att de bidrog till den icke-hierarkiska arbetsmiljön på det 
sättet att undersköterskorna kände sig lika viktiga som läkarna. Detta upplevde inte 
undersköterskorna i Hertting et al. (2005). De upplevde mindre handlingsutrymme och 
att de inte blev tillräcklig erkända i sin yrkesroll utan blev behandlade som betjänter. 
Undersköterskornas upplevelse av CSGS icke-hierarkiska arbetsorganisation kan 
indikera att man har t.ex. medvetna strategier för att utveckla det sociala stödet med bra 
kommunikation mellan kollegor och närmsta chef och ett system för att visa 
uppskattning och erkännande av undersköterskornas arbete. Det sistnämnda kallar 
forskningen för social erkänsla och är mycket centralt för människor. Det är inte bara 
lön utan även den sociala erkänsla man får från ledning, överordnade och kollegor som 
är av stor betydelse (Westerholm & Theorell, 1999).  
 
Den magra organisationen 
 
De krav som undersköterskorna beskriver stämmer överens med forskning (Theorell, 
Westerlund, Ahlberg-Hultén, Hertting, 1999) om sk magra organisationer. 
Kännetecknen för dessa organisationer är att man arbetar utan marginaler och minsta 
störning får stora konsekvenser vilket gör att man snabbt kan upptäcka dem och 
förbättra dessa. Undersköterskorna beskrev att man hade stort tryck av patienter och när 
det är arbetstoppar är man underbemannade, vilket är mycket vanligt. En av strategierna 
för magra organisationer är att arbetsuppgifter som inte tillhör kärnverksamheten läggs 
ut på andra företag. På CSGS har man tex. servicegruppen som tillhandahåller de sk 
bärarna som transporterar patienterna mellan olika avdelningar. Inom magra 
organisationer där man arbetar med små marginaler är det vanligt med  arbetstagare som 
klagar på den ständiga stressen och de höga kraven. Detta överensstämmer med 
undersköterskornas genomgående kritik. Fördelarna är en ”plattare” hierarkisk 
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organisation vilket gör att arbetarna kan fatta mer beslut i gruppen och upplever mer 
delaktighet. Detta uttrycker också undersköterskorna i intervjuerna.  
 
Undersköterskor har en yrkesroll som är lägre i hierarkin än läkare och sjuksköterskor 
och är närmast patienten. Undersköterskan ser till att patienten har det bra och står till 
stor del för informationsflödet från vården till patienten. En förutsättning för 
undersköterskans arbete är att samtliga yrkesgrupper samarbetar och har tid för 
patientvård. Läkaren får inte vara borta och sjuksköterskan måste hjälpa till. Därför 
krävs det ett holistiskt perspektiv när man funderar på förbättringsåtgärder där man ser 
över hela vårdkedjan med undersköterskans arbete med patientomvårdnad i fokus. 
Undersköterskans eget ansvar för sin hälsa är viktig men organisationen ger henne 
förutsättningar för att utveckla sin hälsa till något bra och varaktigt. 
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