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Förord 

Under tiden jag har läst Sociologi med inriktning mot Personal Administration vid Luleå 

Tekniska Universitet har ett stort intresse för anställdas välmående utvecklats. Detta är ett 

ämne som jag tycker är väldigt intressant och det är detta intresse som ligger till grund för 

denna studie.  

 

Jag vill därför tacka mina respondenter och dem som på något sätt har varit delaktiga och som 

på något sätt bidragit till att uppsatsen har kunnat färdigställas. Nu är äntligen uppsatsen klar, 

efter en termins arbete och det är dags för mig att använda mig av det jag har lärt mig och de 

erfarenheter jag fått under dessa tre år då jag har studerat på universitetet.  

 

Ett stort tack vill jag även ge till min handledare Petra Jonvallen för allt stöd, all uppmuntran 

och alla värdefulla kommentarer! Jag vill även tacka de av mina klasskamrater som har 

funnits där och kommit med hjälp, tips och råd under uppsatsens gång. Tack så mycket!  

 
 
Trevlig läsning! 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

Denna uppsats i sociologi handlar om psykosocial arbetsmiljö, och hur kvinnor inom 

äldreomsorgen upplever sin arbetssituation. Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors 

upplevda stress och deras känsloarbete inom äldreomsorgen i Piteå kommun. 

 

Den valda metoden för studien är en kvalitativ metod med sex semistrukturerade intervjuer 

med respondenter som arbetar inom äldreomsorgen. Den teoretiska referensramen utgår ifrån 

Karasek och Theorells krav – kontroll och stöd modell, som handlar om hur olika egenskaper 

i arbetet ger olika utgångspunkter för individens hälsa. Utöver denna modell har jag även 

använt mig av Arlie Hochschilds studie om känsloarbete. 

 

Resultaten visade att de anställda upplevde att de har en bra arbetssituation och att de trivdes 

med sina arbetskamrater och cheferna. Vidare visade resultaten att de anställda inte tyckte att 

de hade för höga krav på sig och att stödet på arbetsplatsen var bra, dock uttryckte dem att de 

inte upplevde att de kunde kontrollera sitt arbete.  
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Abstract 

This paper in sociology is about psychosocial work environment and how women that work in 

elderly care experiences their work situation. The purpose of this study is to describe women's 

perceived stress and their emotional work in elderly care in Piteå. 

 

The chosen method for this paper is a qualitative method with six semi structured interviews 

with informants that work in elderly care. The theoretical reference is based on Karasek and 

Theorells demands- control and support model, witch is about how different characteristics in 

work gives different starting points for individual’s health.  

 

The results showed that the employees felt that they have a good working situation and that 

they were satisfied with their colleagues and managers. Furthermore, results showed that 

employees did not think they had too high demands for themselves and that the support at 

their workplace was good, however, they expressed that they felt that they couldn’t control 

their work.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

2002 genomförde Riksförsäkringsverket (RFV) en utredning som hette 

”Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom och utbrändhet” som handlade om att den 

psykiska ohälsan i samhället sprider ut sig mer och mer. Utredningen kom fram till att det är 

sjukdomar som är stressrelaterade med diagnosen deprimerad eller utbränd, som är de 

snabbast växande sjukskrivningsorsakerna idag (RFV 2002). Den 21 januari publicerades en 

artikel i Piteå-tidningen som heter ”Ohälsotalet högst i Norrbotten” där de förklarar att 

ohälsotalet har fortsatt att minska i Sveriges län under 2010, men att siffrorna trots detta är 

oroväckande höga. Norrbotten är det län som har det högsta ohälsotalet i hela Sverige, i 

artikeln beskriver en analytiker vid försäkringskassan i Stockholm att det finns flera faktorer 

som gör att Norrbotten hamnar högt på listan. En av dessa faktorer menar de i artikeln är att 

åldersstrukturen i Norrbotten skiljer sig från riket. Vidare står det att de som har 

sjukersättningar också räknas in i ohälsotalen, och att det är därför det tar tid att för siffrorna 

att ändras. I artikeln förklaras det även att ersättningssiffrorna följer med personerna i fråga 

under en lång tid och det är därför det tar lång tid att förändra ohälsotalen. I artikeln står det 

även att ifall det bara var siffrorna kring sjukskrivningar som fanns med i bilden, skulle 

ohälsotalen i Norrbotten fortfarande vara höga men att de skulle vara avsevärt lägre än vad 

som redovisas idag. Enligt artikeln är det kvinnorna som står för de högsta siffrorna i Piteå 

kommun, vilket gjorde mig intresserad att undersöka hur kvinnorna inom äldreomsorgen i 

kommunen beskriver sin upplevda psykosociala arbetsmiljö och deras arbetssituation. Jag har 

valt att inrikta mig på äldreomsorgen då det är ett kvinnodominerat yrke, och på grund av att 

det oftast är ett tungt arbete som de utför. Den psykosociala arbetsmiljön kommer lite i 

skymundan då den är svårare att ta på än den fysiska arbetsmiljön, och då arbetet inom 

äldreomsorgen är tungt anser jag att det är viktigt att undersöka hur de anställda upplever det.  

Inom vården överhuvudtaget handlar det om känsloarbete, att det handlar mycket om att 

kontrollera sina egna känslor och det är något jag kommer att ta upp längre fram i min 

uppsats.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur kvinnor anställda inom äldreomsorgen i Piteå 

Kommun upplever sin psykosociala arbetsmiljö, samt hur de upplever sin arbetssituation. 
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 Hur beskriver de anställda sin upplevda psykosociala arbetsmiljö? 

 Hur beskriver de anställda att de upplever och hanterar det dagliga arbetet? 

 Vilken roll spelar känsloarbetet i deras dagliga arbete? 

 

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till äldreomsorgen inom Piteå kommun då jag själv bor i 

kommunen.    

1.5 Disposition  

Jag har valt att använda mig av den linjära strukturen, detta innebär att uppsatsen följer ett 

logiskt upplägg. Uppsatsen består av en inledande bakgrund, en problemdiskussion kring 

området jag ska studera, varför det är intressant samt vad studien behandlar. Definitioner av 

begrepp som berör undersökningen tas upp i avsnitt två. Tidigare forskning tas upp i avsnitt 

tre. I avsnitt fyra redogörs för metodvalet, tillvägagångssättet, urvalet, etiska överväganden, 

reliabilitet och validitet. Avsnitt fem berör den teoretiska referensramen. Avsnitt sex redovisar 

det empiriska resultat som framkommit under de sex intervjuerna jag har gjort, med 

beskrivande text och förklarande citat. Avsnitt sju innefattar en diskussion där 

forskningsfrågan och dess frågeställningar besvaras. Avsnitt åtta handlar om reflektioner 

kring arbetet och förslag till fortsatt forskning. Arbetet avslutas med en källförteckning, och 

två intervjuguider (Backman, 1998).  

2. Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer jag att definiera de begrepp som är relevanta för min studie. Jag har 

valt att presentera tre begrepp. En av dessa är stress, och på grund av att stress finns i olika 

former är det en stor del i det dagliga arbetet på de flesta arbetsplatser. Inom äldreomsorgen 

finns det säkert mycket som de anställda skulle vilja göra med de boende, men att det inte 

finns tiden att kunna göra så mycket som de själva skulle vilja göra. Det är därför jag har valt 

att lägga in begreppet samvetsstress och en definition på det för att klargöra vad samvetsstress 

är för något. De som är anställda inom äldreomsorgen genomför ett tungt arbete då det kan 

komma krav från olika håll, och även deras egna värderingar som kan spela in ifall de känner 

en glad eller en negativ stress. Det var därför jag ansåg att det var viktigt att definiera dessa 

begrepp för att ge en bild av vad stress kan innebära. Det tredje begreppet jag valt att definiera 
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är psykosocial arbetsmiljö, bara för att klargöra vad den psykosociala arbetsmiljön handlar 

om.  

2.1 Samvetsstress 
 
Läkaren Glasberg et al (2006) introducerar begreppet samvetsstress, (stress of conscience) där 

stress relateras till dåligt samvete. Till skillnad från moralisk stress där organisationen hindrar 

vårdpersonal att ge den vård de önskar ge, så fokuserar samvetsstress på det dåliga samvetet 

och den stress det dåliga samvetet medför oavsett vad som ger upphov till det: hindrande 

organisation, egen oförmåga eller samvetets motstridiga budskap.  

2.2 Den glada stressen 
”Stress uppstår när vi ställs inför utmaningar eller krav som gäller något av betydelse för 

oss, och vi ängslas inför vår förmåga att klara av dem” (Rubenowitz, 2004:225). 

 

Enligt Rubenowitz (2004) är inte alla former av stress som finns negativa. Det finns den glada 

stressen som är nödvändig för att våra prestationer och vårt välbefinnande ska vara på topp. 

Det är bland annat arbetets utformning, förutsättningarna vi har kunna påverka och kontrollera 

vårt arbete, men att det även är stimulansen i arbetet som påverkar vilken stress vi känner. Vi 

människor hanterar och upplever stress på olika sätt, och vi människor har även olika mycket 

stresstålighet. De individer som klarar stress bättre utmärker sig genom att de anser sig kunna 

handla på olika sätt i olika situationer och de tycker själva att det finns få situationer som de 

inte skulle klara av. Rubenowitz (2004) menar vidare att dessa individer är flexibla och de har 

vanligtvis ett väldigt bra socialt nätverk, han menar att det sociala stödet är en stor motkraft 

till stress. Om det är så att anställda har en god arbetsgemenskap och om de arbetar i en 

positiv arbetsgrupp så har det visat sig att det hindrar påfrestande och stressiga 

arbetsförhållanden. Han menar vidare att egenkontroll är en den viktigaste förutsättningen för 

att anställda skall kunna begränsa den skadliga stressen. Att själv kunna påverka och 

kontrollera sin egen situation, gör att individens förmåga och vilja att hantera påfrestningar 

ökar. Och på så sätt kan individen få den negativa stressen att bli ”den glada stressen" (ibid.). 

2.3 Psykosocial arbetsmiljö  

I sin enkelhet handlar arbetsmiljö om de förhållanden som existerar på en arbetsplats. I boken 

Det goda arbetet – den goda stressen Eile (1997) skriver författaren att det inte bara handlar 

om föreskrifter, förordningar eller skadliga ljudnivåer när det handlar om arbetsmiljö utan att 
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det även handlar om hur de anställda trivs på arbetsplatsen. Det finns studier inom detta 

område som bevisar att det inte bara är viktigt att ta hand om de fysiska aspekterna av en 

arbetsplats utan även de psykiska, sociala och organisatoriska förhållandena på grund av att 

det även spelar in för hur god arbetsmiljö en arbetsplats har.  

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Utbrändhet och samvetsstress 

I Christina Juthbergs avhandling ”Samvetsstress hos vårdpersonal i den kommunala 

äldreomsorgens särskilda boenden” har hon genom sina delstudier kommit fram till att det 

finns ett samband mellan utbrändhet och samvetsstress hos de sjuksköterskor, vårdbiträden 

och undersköterskor som arbetar inom den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden: att 

de anställda på boendet känner sig otillräckliga och maktlösa. Författaren menar att det är när 

deras egna värderingar inte stämmer överens med andras normer eller de fastställda villkoren 

för arbetet de ska göra, kan medföra att de inte kan uppleva sig som goda medarbetare eller 

som god vårdpersonal. Då stress i olika former kan leda till att någon blir sjukskriven kommer 

jag även ta upp tidigare forskning som handlar om arbetsmiljö och ohälsa.  

3.2 Arbetsmiljö och ohälsa 

Under 2001-2002 genomfördes ett projekt som hette ”Arbetsmiljö, hälsa och förutsättningar 

för lärande i äldreomsorgen i Umeå kommun 2001-2002” av Kristina Westerberg som 

handlade om att en bra arbetsmiljö var viktig för utveckling på arbetsplatsen, delvis för att 

kunna använda den kompetens och erfarenheter som fanns på arbetsplatsen och även att 

kunna identifiera behov av och kunna få möjlighet att hämta in och utveckla ny kunskap. I 

detta projekt genomfördes enkätundersökningar bland äldreomsorgens personal på ett område 

i Umeå under 2001. I denna enkät som delades ut ställde man frågor om arbetsmiljön, 

möjligheter till kunskapsutveckling och symptom på ohälsa.  I denna studie kom de fram till 

att de anställda upplevde att kraven var höga och att det sociala stödet inte var speciellt bra.  

 

Ett år efter denna enkätundersökning gjordes det en uppföljning i samma område för att se 

ifall det hade blivit någon skillnad. Det de kom fram till i denna undersökning var att svaren 

från deras studie stämde överens med tidigare forskning kring arbetsmiljön inom 

äldreomsorgen. Bland annat att arbetet i allmänhet uppfattades som meningsfullt och 
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stimulerande med ett gott socialt stöd från sina arbetskamrater och chefer men att det ofta är 

svårt att hinna med sina arbetsuppgifter och att många inom äldreomsorgen har symptom på 

ohälsa. Mellan dessa två undersökningstillfällen såg de en positiv förändring, denna 

förändring var att de anställda upplevde att kraven på dem hade minskat och att det sociala 

stödet hade ökat vid den andra enkätundersökningen. Det var relationen mellan familjelivet 

och den fysiska arbetsmiljön och även arbetsbelastningen på arbetsplatsen som visade tydliga 

samband med ohälsa. Det framkom även att bristande socialt stöd och ett sämre arbetsklimat 

också hade ett samband med ohälsa, men inte lika starka. Då det inom äldreomsorgen och 

vårdyrken handlar om att hantera sina egna känslor och hålla upp en fasad har jag även valt att 

skriva om en avhandling som handlar just om känsloarbete inom vården, vilket jag skriver om 

fortsättningsvis.  

3.3 Sociologisk forskning om känsloarbete 

Eva Olssons avhandling ”Emotioner i arbete: en studie av vårdarbetares upplevelser av 

arbetsmiljö och arbetsvillkor” (2008) är ett exempel på att intresset för känslornas sociologi 

har ökat. Det som ligger till grund för denna avhandling är förändringarna som har skett inom 

den offentliga sektor de senaste årtiondena, dessa förändringar handlar bland annat om 

nedskärningar och omorganisationer. Författaren menar att vårdarbete är ett relationsarbete, 

som kräver att personalen har ett känslomässigt engagemang, ett känslomässigt lönearbete i 

relation till patienterna. Detta känslomässiga lönearbete kan handla om att inge trygghet och 

ett lugn hos patienterna. Men det handlar inte bara om ett känsloarbete i förhållandet till 

patienterna utan även till kollegorna, men det kräver också att de anställda hanterar sina egna 

känslor. Vidare introducerar hon även begreppet härbärgeringsarbete, som handlar om att 

personalen kanske måste känna de känslor som patienten känner. Ifall personalen skulle ha ett 

fungerande härbärgeringsarbete innebär det att de anställda med varandras hjälp bearbetar de 

känslorna som kan ha uppkommit. De anställda behöver tid för att kunna lätta bördan för 

varandra, för att kunna bearbeta olika känslor och även för att kunna skapa en emotionell 

energi hos varandra (Olsson, 2008). 

 

I Olssons avhandling kommer det fram att det finns ett uttalat missnöje att arbeta inom 

landstinget. De anställda anser att landstinget kräver saker och ting utan att ge något tillbaka. 

De anställda får istället en bekräftelse från patienter eller kollegor snarare än från 

organisationen i sig. Dock har bekräftelsen från kollegor påverkats av omorganisationer och 

nedskärningar, vissa av kollegorna har fått sluta och schemaläggningen har ändrats och lagts 



11 

så att det inte finns så mycket utrymme för de anställda kollegorna att interagera med 

varandra. I hennes avhandling kommer Olsson fram till att de som är anställda i privat regi i 

större utsträckning får den positiva bekräftelse som de saknat från ledningen i landstinget. De 

som är anställda inom den privata regin upplever också att de i större utsträckning kan 

påverka saker och ting i jämförelse med att arbeta inom landstinget. De som arbetar inom den 

privata regin upplever att organisationen och de anställda arbetar för att uppnå samma mål, 

och detta mål är att ge en god service till patienterna (Olsson, 2008). 

 

En av frågorna som Olsson har ställt i sin avhandling är ”Varför stannar man kvar på en 

arbetsplats där man inte trivs och varför slutar man fast man trivs?” Olsson använder sig av 

begreppet social inbäddning och balansering för att förstå varför de anställda eventuellt 

stannar kvar fast de inte trivs, eller varför de slutar trots att de trivs på sin arbetsplats. Social 

inbäddning på arbetet handlar om att ha tid för samvaro, tillgång till diskussionsgrupper och 

även att kunna få bekräftning. Utanför arbetet kan det snarare handla om att ha sociala band 

till vänner och familjen. Olsson menar att för att kunna känna en tillfredsställelse i arbetet och 

i det privata introducerar hon en tanke om att uppnå en tillfredsställelse i olika relationer, och 

för att detta skall ske kan det krävas olika former av balansering. En av dessa former av 

balansering är balanseringen mellan arbete och det privata, och en annan form av balansering 

sker på arbetet, där de anställda får balansera mellan deras egna karriärambitioner och de 

organisatoriska förutsättningarna som finns (ibid.).  

4. Val av metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod då Miles och Huberman (1994) skriver om 

att kvalitativ metod innebär att den som utför en studie med hjälp av kvalitativ metod försöker 

hitta kategorier, modeller eller beskrivningar som framställer ett fenomen som finns i vår 

omvärld. En kvalitativ metod är bra att använda sig av för att beskriva egenskaperna hos 

något eller ta reda på hur något är beskaffat. När en studie drivs av syftet att studenten är 

intresserad att titta på upplevelsen av en helhet i den kontext fenomenet befinner sig i, handlar 

det om att använda sig av en kvalitativ metod för att analysera ett fenomen. Kvalitativ metod 

används för att få en djupare förståelse med ett få antal människor i deras närliggande kontext, 

istället för kvantitativ metod som arbetar med en större mängd data. Det urval som sker 

kommer att spegla ett stort antal variation av människor, där olikheter bland respondenterna är 

eftertraktat (Miles & Huberman 1994).  
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I min studie vill jag undersöka hur mina respondenter beskriver sin upplevelse av stress på 

arbetsplatsen, och även hur känsloarbetet spelar in i deras dagliga arbete. Då jag är intresserad 

av att undersöka deras upplevelser anser jag att en kvalitativ metod med intervjuer är den 

bästa för att undersöka detta. Jag har gjort sex intervjuer varav två av dem är intervjuer med 

boendechefer och de resterande fyra intervjuerna är genomförda med undersköterskor. Jag har 

använt mig av relativt öppna intervjufrågor, men även några semistrukturerade frågor för att 

se till att jag får ut den information jag vill genom mina intervjuer.  

4.1 Tillvägagångssätt  

Efter valet av undersökningsområde valde jag en teori jag skulle använda mig av för att ha 

något att analysera mina respondenters intervjusvar emot, jag letade även upp tidigare 

forskning kring ämnet jag har behandlat för att ha ytterligare material att analysera mina svar 

emot. Jag har även använt Karasek och Theorells krav- kontroll och stöd modell som en 

utgångspunkt när jag utformade mina två intervjuguider (bilaga 1 och 2). Jag valde att ha 

relativt öppna svarsalternativ i mina intervjuguider för att informanten skall kunna svara som 

denne själv önskar, så att deras egna upplevelser verkligen kommer fram i empirin. Jag har 

utformat två olika intervjuguider, en för enhetscheferna och en för de anställda. I mina 

intervjuguider har jag som sagt använt relativt öppna intervjufrågor men jag har även några 

semistrukturerade frågor för att vara säker på att jag får ut det jag vill ifrån intervjuerna.  

 

Efter att mina intervjuguider var klara intervjuade jag två boendechefer som utvaldes 

slumpmässigt. När jag hade gjort intervjuerna med respektive enhetschef gick jag ut på det 

boende där de arbetade, och frågade ifall det var någon som var intresserad av att ställda upp 

på en intervju.  Till slut hittade jag två undersköterskor på ett boende som var villiga att ställa 

upp, en från ett annat boende och även en undersköterska som arbetade inom hemtjänsten. Jag 

har dock inte använt mig av något speciellt urval, förutom att jag ville att de skulle vara 

undersköterskor och arbeta inom äldreomsorgen. Jag ville även att två av dem skulle arbeta 

som boendechefer inom äldreomsorgen.  

 

Efter intervjuerna skrev jag ned dem ord för ord och även olika reaktioner som kom fram 

under intervjuerna. Jag har gått igenom intervjuerna ett flertal gånger för att försöka välja ut 

det viktigaste att använda mig av i min empiridel, så jag kunde analysera empirin och 

diskutera den i diskussionen. Då intervjuerna var nedskrivna och genomgångna började jag 
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med empiridelen och allt eftersom den delen tog form började jag skriva på diskussionen och 

analysera svaren från mina respondenter för att kunna svara på mina frågeställningar.  

4.2 Etiska överväganden 

Då den psykosociala arbetsmiljön kan vara ett känsligt område har jag valt att följa de fyra 

etiska kraven som Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp. Det första jag gjorde med mina 

respondenter var att berätta vad syftet med min undersökning var enligt informationskravet, 

för att de skulle förstå varför jag har valt att göra min undersökning. Innan intervjuerna har 

jag även förklarat för dem enligt samtyckeskravet att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i min uppsats, och att jag då måste ta hänsyn till detta och ta bort den information 

jag fått av denne. För att mina respondenter ska få vara helt anonyma enligt 

konfidentialitetskravet har jag valt att använda mig av fiktiva namn så att det inte går att 

identifiera respondenterna. För att försäkra mig om att de är anonyma inför sina kollegor 

också har jag gått ut på avdelningarna och frågat dem en och en för att se ifall de var 

intresserade av att vara med i min undersökning. Till sist har jag berättat för mina 

respondenter att de uppgifter de lämnat endast kommer att användas till min undersökning 

enligt nyttjandekravet, och att jag kommer att förstöra de inspelade intervjuerna när jag är klar 

med min uppsats.  

4.4 Validitet och reliabilitet  
Jag har gått igenom min undersökning flera gånger i förhållande till mitt syfte och mina 

forskningsfrågor, för att se till att jag verkligen undersöker det jag har valt att undersöka och 

ingenting annat. Då jag valde att använda mig av krav- kontroll och stöd modellen för att 

analysera mina intervjusvar emot, utformade jag även min intervjuguide med hjälp av 

begreppen från modellen. Detta gjorde jag för att se till att jag genom respondenternas svar 

skulle kunna svara på mina frågeställningar. Då jag verkligen har undersökt det jag valt att 

undersöka anser jag att min uppsats har en hög validitet.  

För att se till att ha en hög trovärdighet i min undersökning har jag skrivit ned varje steg jag 

har gjort under arbetets gång, för att det skall framgå hur jag har tolkat materialet.  

5. Teoretisk referensram 

En dominerande modell för att analysera stress är Karasek och Theorells krav – kontroll och 

stöd modell, den används ofta för att undersöka hur anställda mår på arbetsplatsen och hur 

deras psykosociala arbetsmiljö ser ut. Just på grund av att modellen är ledande inom detta 
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område, har jag valt att använda mig av den för att kunna analysera mina intervjusvar med 

hjälp av den och därigenom svara på mina frågeställningar.  

5.1 Karasek och Theorells krav- kontroll och stöd modell 

I boken “Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life” (Karasek 

& Theorell 1990) skriver författarna om deras krav, kontroll och stödmodell. På 70-talet 

introducerade Robert Karasek en modell för att analysera arbetsrelaterade stressfaktorer som 

förklaringsvariabler till hjärt- och kärlsjukdom. (Karasek & Theorell, 1990) Senare har han 

tillsammans med Töres Theorell utvecklat krav och kontroll modellen, tillsammans har de lagt 

till socialt stöd som ytterligare en variabel. Efter detta har deras modell blivit den 

dominerande modellen för att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på 

hälsa. Enligt modellen är förhållandet mellan de upplevda kraven och den upplevda kontrollen 

i sin arbetssituation avgörande för ifall arbetet leder till en positiv eller negativ stress. Ifall en 

anställd känner en hög nivå av yttre krav i kombination med en låg nivå av egenkontroll 

skapar det ett tillstånd av negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk och/eller fysisk 

ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

 

I boken ”I spåren av 90-talet” (Theorell, 2006) står det att det är effekterna av psykiska krav 

på de anställda som har att göra med hur mycket beslutsutrymme (kontroll) de anställda har, 

som är den bärande idén i krav- kontroll och stöd modellen. Det finns fyra modellsituationer 

inom krav- kontroll och stödmodellen som består av olika kombinationer av mycket och lite 

beslutsutrymme (kontroll) och höga respektive låga krav. Socialt stöd kom in lite senare i 

modellen med hjälp av Jeffrey Johnsons empiriska studier (Johnson, 1988). När socialt stöd 

lades till fick Theorell och Karasek ändra grundidén till modellen en aning, och säga att det är 

hur mycket beslutsutrymme man har och även hur mycket stöd som de anställda får från 

organisationen som spelar in på effekterna av de psykiska kraven (Theorell, 2006). 

 

Vad menas då med kontroll och kontrollmöjligheter? Theorell menar att det kan vara 

förvirrande då det är många som förknippar kontrollmöjligheter med kontrollen som 

arbetsgivarna och cheferna bedriver. Men den form av kontroll som de pratar om är de 

anställdas möjligheter att kunna kontrollera sin egen situation. Vidare menar han att 

beslutsutrymmet för de anställda har att göra med maktfördelning på arbetsplatsen. Det bör 

alltså finnas en rimlig fördelning av makt mellan de anställda, mellancheferna och den 

övergripande ledningen (ibid.). 
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Theorell menar att det finns två grundkomponenter när det gäller beslutsutrymme (kontroll), 

den första svarar direkt mot vardagsdemokrati i arbetet. Den engelska översättningen är 

authority over decisions, eller ordagrant ”auktoritet över beslut”. Denna komponent har två 

delkomponenter som de i boken kallar för uppgiftskontroll och deltagande i beslutsfattande. 

Uppgiftskontrollen som Theorell talar om motsvarar ”kontroll i arbetet”, alltså sådana saker 

som att de anställda kan påverka hur det dagliga arbetet skall utföras. Denna kontroll i det 

dagliga arbetet kan exempelvis vara när de anställda får ta en paus, eller vilka arbetsuppgifter 

som skall utföras (Theorell, 2006).  

 

Om det är så att de anställda har ett högt deltagande i beslutsfattandet som då är närmare 

begreppet ”kontroll över arbetet” handlar det om att de anställda har inflytande över sina 

arbetstider, att de exempelvis kan ge förslag till förändringar och även att de anställda kan 

delta i beslut inför förändringar. Den andra huvudkomponenten när det gäller beslutsutrymme 

(kontroll) brukar kallas skill discretion eller intellectual discretion på engelska, om dessa ord 

översätts ordagrant enligt Theorell betyder de utrymme för skicklighet eller intellektuell 

aktivitet. Detta handlar då om att ifall det finns ett utrymme för skicklighet och intellektuell 

aktivitet och att det även finns utrymme för att kunna utveckla dessa, finns det även utrymme 

för den enskilde anställde att kunna utöva kontroll. Theorell menar att deltagandet bland de 

anställda då blir bättre än om det inte finns några sådana möjligheter. Dessa två grundbegrepp 

i beslutsutrymme kommer ursprungligen från arbetspsykologi och arbetssociologi. Enligt 

modellen så är det förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i en arbetssituation 

som avgör om individen känner positiv eller negativ stress (ibid.). 
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Figur X: Krav- kontroll och stöd modellen (Theorell, 2003:18). 

 

En av de olika zonerna som finns inom denna modell är spänd – det innebär att individen har 

en hög nivå av yttre krav och en låg nivå av egenkontroll, och detta skapar då ett tillstånd av 

negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk eller fysisk ohälsa. En annan av dessa zoner 

är den aktiva zonen – där individen har både en hög nivå av krav och kontroll. Det är positivt 

och underlättar utveckling och inlärning. Ju större kontroll individen har desto större krav 

klarar individen av utan att denne påverkas negativt. Den tredje zonen i modellen är passiv – 

där det betyder att individen har låg kontroll och låga krav, och det är ett arbetsmiljöproblem 

då detta kan leda till att produktiviteten och motivationen att arbeta minskar. Inom den 

avspända zonen menas det att individen har en hög nivå av kontroll och en låg nivå av krav. 

Det är en avslappnad situation med en lägre stressnivå. Den zon inom denna modell som är 

den bästa att vara inom är den ”ideala” zonen, som betyder att individen befinner sig i den 

avspända zonen, de har alltså en hög nivå av kontroll och låga krav och individen har även en 

nivå av högt stöd. 

 

Den farligaste zonen som Theorell (2003) menar är då den ISO-spända zonen, där individen 

befinner sig i den spända eller passiva zonen, och då de samtidigt har en nivå av lågt stöd. 

Enligt modellen skulle denna vara den värsta zonen, då det handlar om att den anställde har 

ett spänt arbete utan att ha någon form av stöd. Theorell (2003) menar att de ansåg att det var 
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viktigt att peka på hur mycket organisationen ger, eftersom modellen från början var menad 

till att få fram åtgärder på organisationsnivå för att kunna minska förekomsten av 

stressrelaterad ohälsa och för att främja hälsan.  

 

Krav är då psykologiska stressorer som exempelvis att individen har mycket att göra och att 

de även har tidspress påsig. Enligt Lazarus (1984) så leder krav som är oklara eller krav som 

skapar konflikt till att individen känner stress. Men för låga krav kan leda till understimulans 

och passivitet. Måttliga krav är det ideala för att maximera vår inlärning, prestation och 

stimulans. 

 

Kontroll definieras dels som graden av självbestämmande och dels graden av stimulans och 

utveckling. Den personliga kontrollen, egenkontroll, är en förutsättning för att få en balans 

mellan höga och låga krav. Att ha en hög egenkontroll ger individen möjlighet att kunna 

påverka sin situation och därmed minskar risken att utsättas för stressorer. En ökad 

egenkontroll leder till ökad inlärning och minskad stress. Theorell (2003) menar att stress och 

utövande av kontroll hänger ihop på det sättet att stressreaktionen mobiliseras, speciellt när vi 

riskerar att förlora kontroll över en situation och kämpar för att behålla den. När vi då har 

förlorat kontrollen blir det inte längre intressant att kämpa. Då handlar det istället om att spara 

energi och då blir kroppen inställd på att vara så passiv som möjligt.  

 

House (1981) menar att socialt stöd i första hand har en förmedlande effekt på upplevd stress, 

då de anställda kan dela med sig av deras personliga upplevda stress med andra människor.  

Han menar att det sociala stödet fungerar som en buffert mot stress, det har visat sig att de 

individer som upplever att de har ett stort socialt stöd inte får lika många stressymptom som 

andra som inte har ett lika stort socialt stöd. Med stöd menas alltså att individen får en 

praktisk och känslomässig hjälp. House (1981) menar att det finns två olika typer av socialt 

stöd: socialt emotionellt stöd och instrumentellt stöd. Det socialt emotionella stödet kan bland 

annat mätas av graden av social integration till arbetsgruppen och chefer. Instrumentellt stöd 

kan mätas i graden av vilka extra resurser, det kan handla om vilken hjälp man får från sina 

chefer eller kollegor. Det sociala stödet handlar om ett socialt emotionellt stöd från bland 

annat kollegor och chefer, och det handlar ju också om ett känsloarbete. För att kunna hantera 

saker och ting som sker på arbetet behöver anställda ha någon att prata med. Då de anställda 

känner ett stöd från arbetskollegor och chefer mår de bättre ifall de känner att de behöver 

prata med någon om det som hänt. Det är bland annat därför jag har valt att skriva om 
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Hochschilds studie om känsloarbete bland flygvärdinnor, känsloarbete är något som alla inom 

vården arbetar med och därför ansåg jag att det var viktigt att ta upp det i nästa kapitel.  

5.2 Känsloarbete 

Känsloarbete är ett begrepp som myntades 1983 av sociologen Arlie Russel Hochschild, 

känsloarbete handlar om att de anställda tvingas uppvisa andra känslor i arbetet än de känslor 

de man faktiskt känner. I boken The managed heart (1983) skriver hon om en väldigt 

omfattande studie som gjorts om flygvärdinnor och deras vardag på arbetet. Hochschilds 

arbete har haft en stor betydelse inom forskningsområdet känsloarbete, i sina prisade studier 

har hon konstaterat att vi människor ofta inte visar upp de känslor vi upplever i verkligheten 

på arbetet. Hon menar att sjukvårdspersonal, flygvärdinnor och servicepersonal ofta hamnar i 

konflikt med känslorna som de verkligen känner, och de känslor som de förväntas att uppvisa. 

Hochschild myntade även begreppet känsloregler, som handlar om de normer som styr när det 

gäller vilka känslor som ska upplevas och visas i olika situationer.  

 

Vidare menar Hochschild att vi måste känna vissa känslor på grund av att det förväntas av 

oss, och ifall vi då inte känner dessa känslor som förväntas så menar hon på att vi i alla fall 

bör låtsas som att vi känner de känslorna. Som exempelvis inom serviceyrkena förväntas de 

anställda vara glada och trevliga och även att ha den tanken att kunden alltid har rätt, och 

detta gör att de anställda förväntas agera på detta sätt oavsett ifall det stämmer överens med 

hur de anställda känner sig just då. Detta känsloarbete är oftast ett outtalat krav från 

ledningen, men det kan även komma från kulturen eller socialiseringen. Detta känsloarbete 

kan göra så att arbetet inom serviceyrkena blir effektivare då samspelet med kunderna 

regleras och blir mer förutsägbart, men det kan även ge de anställda en positivare inställning 

till arbetet. De anställda kan också få möjlighet att uttrycka sig själv genom att de kan ge sin 

arbetsroll lite mer personlighet (Hochschild, 1983). 

 

Hochschild studerade ett flygbolag som heter Delta Airlines, detta flygbolag utbildade deras 

värdinnor i konsten att bemöta passagerare som var besvärliga. De utbildades i hur de skulle 

trycka bort sina egna känslor och vara den vänliga flygvärdinnan. Genom sin studie kommer 

hon fram till begreppet känsloarbete som jag varit inne på lite tidigare, men hon kommer även 

in på begreppet känsloregler. Dessa känsloregler är enligt Hochschild normerna som styr i 

vilka känslor som ska upplevas och visas i olika situationer. Hon menar att människor 

använder ett känsloarbete i de privata relationerna, men att människor inom serviceyrken 
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kontrolleras av arbetsgivaren och får ett yrkesmässigt värde. Hennes studie visade att de 

människor som arbetar inom serviceyrkena använder sig av två olika sätt att visa sina känslor 

på (Hochschild, 1983). 

 

Ett av dessa sätt som anställda inom serviceyrken använder sig av är det ytliga emotionella 

agerandet (surface acting), detta innebär då att den anställde visar upp känslor som denne inte 

känner. Det andra sättet handlar om att de anställda visar känslor genom är djupt emotionellt 

agerande (deep acting). Detta betyder då att de anställda jobbar med att skapa en emotionell 

upplevelse, så att de känslouttryck de anställda har även stämmer överens med det de 

anställda upplever. Ett exempel är att de anställda kan andas djupt för att de ska lugna ned sig, 

eller att de eventuellt skapar fantasier som gör att de ser situationen på ett sätt så att de rätta 

känslorna kommer fram (ibid.). 

 
Det finns en del kritik till Hochschilds studie, bland annat från en svensk som heter Per 

Gustavsson som menar på att valet av studieobjekt kan ses som att vara en extrem form för 

känsloarbete (Gustavsson, 2003). Han menar att arbetsplatserna som valts att undersökas ska 

visa en så extrem bild av tjänstesektorn som möjligt. Känsloarbete är en stor del i vårdyrket 

som jag nämnde i tidigare kapitel, och då undersköterskor arbetar med människor i livets 

slutskede finns det säkert mycket känslor som de förväntas att hantera och inte visa inför de 

anhöriga eller de boende.  I nästa kapitel kommer jag att redovisa mina intervjuer och de citat 

jag anser är relevanta för min uppsats, det kommer även en introduktion till vad 

respondenterna har för arbetsuppgifter och vilka de är.  

6. Empiri  

Undersköterskor inom äldreomsorgen har en hel del olika arbetsuppgifter. De tar hand om de 

boende, ser till att de får duscha, får medicin och frukost och de hjälper även till med att klä 

på de boende. De har även hand om städningen i deras lägenheter, de tvättar, handlar mat åt 

dem och liknande. En vanlig dag på deras arbete börjar runt halv åtta, då de har ett schema så 

de vet vilka de ska gå och hjälpa den morgonen. Efter schemat är utdelat börjar de med 

morgonarbetet som innefattar att ta upp de boende ur sängen, eventuellt duscha eller tvätta av 

dem, klä på dem, ge dem frukost. Då morgonarbetet är gjort fikar de anställda kaffe 

tillsammans med hela avdelningen vid elva och sen är det lunch vid ett. Under lunchen hjälps 

de åt att ställa fram maten och eventuellt mata de som behöver matas. Emellan morgonarbetet 

och lunchen har de olika inköp eller städ som skall göras och på eftermiddagen efter lunchen 
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kan det vara någon som ska lägga sig och vila eller så kanske de har något städ eller något 

inköp då istället. På kvällarna ser de anställda till att de boende får middag, eventuellt några 

som vill lägga sig och vila och runt 19 brukar de fika med de boende och ett tag efter det 

hjälper de till att klä av de boende och hjälpa dem i sängen för natten.  

 

Undersköterskorna har många olika arbetsuppgifter som gör att de har relativt omväxlande 

dagar på jobbet, och att de får ett visst schema som de ska följa hela dagen. Men de har även 

hand om sin egen schemaläggning och städning av allmänna utrymmen vilket också tar upp 

en hel del av deras tid. De undersköterskor jag har intervjuat är mellan 25 och 60 år, jag har 

valt fiktiva namn åt dem för att de inte skall kunna identifiera varandra. En av 

undersköterskorna har jag valt att kalla Sofia, som arbetar som undersköterska inom 

hemtjänsten. Sofia har arbetat i tre och ett halvt år inom hemtjänsten och innan det har hon 

även jobbat på ett äldreboende i två år, Sofia är i 25-årsåldern och utbildad undersköterska. 

Den andra informanten har jag valt att kalla Ulrika, och hon arbetar som undersköterska på ett 

äldreboende i kommunen. Ulrika är i 55-årsåldern och har arbetat inom äldreomsorgen som 

undersköterska i ungefär 17 år, och då har hon arbetat på samma äldreboende under hela 

tiden. Den tredje undersköterskan jag har intervjuat har jag valt att kalla Monica, och hon 

arbetar som undersköterska på ett äldreboende hon också. Monica har arbetat på det boende 

där hon arbetar nu sedan november 2005 och hon är i 50-årsåldern. Den fjärde informanten 

arbetar som undersköterska, även hon på ett boende har jag valt att kalla Karolin. Karolin är i 

35-årsåldern och har arbetat på det boende där hon arbetar nu sedan 1995, men totalt har hon 

arbetat som undersköterska sen 1990.  

 

Förutom dessa fyra undersköterskor har jag även intervjuat två kvinnor som arbetar som 

boendechef på två olika äldreboenden i kommunen. Det är alltid två boendechefer som arbetar 

på varje äldreboende, en boendechef och en biträdande boendechef. En vanlig arbetsdag för 

dem börjar vid sju på morgonen, då de eventuellt dricker kaffe med den biträdande 

boendechefen för att gå igenom vad som skall göras den dagen. Ifall det då är så att den 

biträdande boendechefen inte är inne brukar de gå ut och dricka kaffe på någon avdelning 

istället. Efter det tittar dem igenom sin e-post för att se ifall de har fått någonting, och sedan 

går de runt på avdelningarna och hälsar på de boende och de anställda. De har en hel del 

arbetsuppgifter, då det är boendechefen som har ansvaret för personalfrågor och inringning av 

vikarier. Det är även deras uppgift att anställda vikarier ifall det behövs för någon som 

kommer vara borta en längre tid. Förutom personalansvaret har de även ansvar för budgeten 
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på sitt boende och de är också arbetsmiljöansvariga. Sedan skall boendecheferna även 

kontrollera schemat så att alla de anställda har lagt sitt eget schema och för att se så att det 

inte är någon som får ett väldigt dåligt schema. Efter att boendecheferna har varit ute och 

träffat personalen på avdelningarna och gått igenom sin e-post, kan de hända att de har några 

möten eller att de har en del pappersarbete som skall göras. En av boendecheferna har jag valt 

att kalla Anna, och hon är i 35-årsåldern och har arbetat som boendechef i tre år och innan det 

har hon arbetat som undersköterska. Den andra boendechefen jag har intervjuat har jag valt att 

kalla Linda, hon är i 30-årsåldern, och hon har arbetat som boendechef på det boende där hon 

arbetat nu i fyra år.  

6.1 Respondenternas egna beskrivningar av deras upplevelser 

Överlag var respondenterna positiva till sitt jobb, men några av dem betonade att de inte 

skulle gå till jobbet ifall de inte fick lön för det. Några av mina respondenter påpekade även 

att det finns vissa aspekter som gör att jobbet inte riktigt är lika roligt alla gånger, men att 

samarbetet inom arbetsgruppen och trivseln på arbetsplatsen gör att de fortfarande går till 

jobbet. Linda som arbetar som boendechef påpekade att hon trivs på sitt jobb men att det kan 

vara lite mycket att göra, och att hon ibland får vara allt från vaktmästare till psykolog:  

Jag trivs på mitt jobb! Emellanåt kan det ju vara lite mycket att göra men, men, det 
handlar ju om att kunna prioritera. Det beror ju på lite hur man är som person, men det 
tror jag att jag fixar rätt bra.. jag tycker om jobbet (---) man kan allt från vaktmästare 
till… till psykolog. 

 
En av undersköterskorna, Sofia, säger att:  

(…) jag tycker att vi har en bra arbetssituation ändå, det är ett omväxlande arbete och 
vi har en bra sammanhållning inom gruppen som gör att det blir roligt att gå till jobbet. 
Men självklart finns det saker och ting som skulle kunna förbättras.. 
 

Ulrika, som också är undersköterska påpekade att det kan vara lite jobbigt 

ibland då pensionärerna inte är så snälla jämt, men att de är gulliga däremellan 

så det väger upp:  

Det som kan vara lite jobbigt är ju att dem ibland inte är så snälla…och då kan det ju 
kännas tungt ibland alltså. Det är alltså dels verbalt, dem är ganska fula i munnen, de 
nyps och sånt.. men sen är dem ju så gulligt däremellan också så det väger ju upp.. då 
faller ju det där bort. 

 

Anna som arbetar som boendechef pratade om att hon tycker sitt jobb är jätteroligt, men att 

det är en del om saker och ting som gör jobbet mindre roligt. Till exempel det som skrivs i 

tidningarna som gör att hon inte tycker jobbet blir riktigt lika roligt. Att tidningarna fokuserar 

på saker som de själva inte tycker är så dåliga och att de då förstoras upp. Det handlar om att 
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det stod i tidningen för ett tag sen om nattpersonalen och att de inte har uppsikt över de 

boende och vad som händer på nätterna: 

 (…) sen är det ju andra saker som påverkar att det blir mer eller mindre att göra, det 
som det har varit i tidningen om och sånt där, som du säkert har hört. Så medför det ju 
jobb och grubblerier och frustrationer som inte gör jobbet lika roligt (skratt). (---) men 
det är bara mindre roligt när det blir sådär jättefokus på någonting som vi it tycker är så 
dåligt, då det händer saker och sen förstoras det upp. Vi har inte uppsikt överallt på 
nätterna, så är det ju.. men det vet ju alla om också men det blir så fel fokus. 

 

Det Anna pratar om i intervjun är att Uppdrag granskning granskade Öjagården i Piteå 

kommun för att de låste in deras dementa under nattetid, istället för att det finns personal som 

kan hålla koll på dem. Anledningen till att Uppdrag granskning gjorde ett reportage om 

Öjagården var för att de anställda hade fått nog av att låsa in pensionärerna. En av de anställda 

pratade om att det totalt finns fyra anställda som arbetar på natten på Öjagården, och de skall 

då tillsammans ansvara för 83 människor. Efter att Uppdrag granskning hade varit på 

Öjagården ledde det till att Socialstyrelsen också har granskat Öjagården, och efter att de hade 

gjort granskningen hade de utformat några krav som Socialstyrelsen då ställer på Piteå 

kommun när det gäller äldreomsorgen. Denna debatt har slutligen lett till att några 

äldreboenden i kommunen har fått en ökad bemanning på nätterna.  

 

Då jag med hjälp av Karasek och Theorells krav- kontroll och stöd modell analysera 

respondenternas svar valde jag att ställda frågor om kraven, deras upplevda kontroll på arbetet 

och det stöd som finns. Då respondenterna pratade om kontrollen som finns på arbetet, så 

upplevde ingen av de anställda att de kunde lägga upp sin dag som de själva ville. Samtliga 

respondenter sa att de visst kunde ha en ursprungsplan men att det i slutändan ofta hände 

något oförutsett som gjorde att de var tvungna att lägga om arbetet ändå. Ulrika som är 

undersköterska påpekade att de kan utgå från att arbeta på ett sätt men att det kan ske något 

oförutsett:  

Nej, alltså det kan man aldrig egentligen. Man utgår alltid från att ”det här ska jag göra 
idag” vi går ju som på månadsschema. Och beroende på vad som händer så kan man ju 
flytta om lite på dagsplaneringen men om det då händer något oförutsett så måste man 
ju ta tag i det först och då går det ju inte att planera dagen som man hade tänkt från 
början. 
 
 

Boendechefen Anna, säger att: 

Nog kan jag strukturera upp min dag som jag vill men sen blir det ju inte alltid så.. det 
kan ju alltid komma upp saker.. som nu fick jag en sjukskrivning på en månad i knät i 
torsdags och då måste jag ju lämna det jag gör för att ta tag i det. 
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När det då gällde stödet upplever mina respondenter att de har ett bra stöd på arbetsplatsen, de 

känner att de kan prata med varandra väldigt bra inom arbetsgruppen, och boendecheferna 

känner att de både kan prata med några av de anställda och även sin kollega. Dock uttryckte 

undersköterskorna Karolin och Monica att de kände att de hade ett bra samarbete inom deras 

arbetsgrupp, men att de nyss hade fått byta arbetsgrupp. Karolin tyckte att det var både roligt 

men även lite svårt i början:  

Ja alltså, vi brukar ju prata väldigt mycket inom arbetsgruppen. Och vi vet även att 
boendechefen finns där ifall vi vill prata med henne också. Men just nu är det lite svårt 
eftersom jag precis har fått byta arbetsgrupp till en annan avdelning (…). Visst är det 
väl roligt att träffa nya boende och även att lära känna personalen på andra 
avdelningar.. men det är svårt i början då man inte riktigt vet vart man har sin plats. 

 
Monica pratade också om att de har ett bra samarbete inom deras arbetsgrupp, men att de 

nyss hade bytt vårdgrupper. Men hon berättade att det inte brukar vara några problem att få 

byta bort någon av pensionärerna ifall de ville:  

Jag tycker vi har ett bra samarbete, i alla fall inom den gruppen där jag brukar vara.. 
men nu har vi precis bytt vårdgrupper… men om jag kommer till jobbet å känner att 
jag inte orkar gå till han eller hon idag så brukar det inte vara några problem. Bara man 
säger det till dem man jobbar med att idag så orkar jag inte med Olga eller… ja ork it 
så är det ju alltid nån annan som tar henne. 

 

Linda, som arbetar som boendechef, säger att: 

– När det gäller personalen här på boendet så vet jag själv vilka jag kan vända mig till, 
det kan vara nån på varje avdelning som man kanske känner sig trygg med.. jag har 
alltid nån som jag kan prata med. Sen så är vi ju två stycken boendechefer, så vi har ju 
varandra…sen kan man ju alltid ringa nån boendechef vid nåt annat hus ifall man 
känner att man vill ha någon utomstående att prata med (---).   

 
 
Vidare under intervjuerna uttryckte de flesta av mina respondenter att de tyckte kraven på 

dem var rimliga men att de har för mycket annat som skall göras, förutom att bara ta hand om 

de boende. De uttryckte att det är så mycket med schemaläggningen, och annat diverse 

pappersarbete som skall göras samtidigt som de då ska ta hand om de boende. 

Undersköterskan Ulrika var en av respondenterna som betonade att de har för mycket saker 

som skall göras under samma tid som de ska genomföra allt arbete som de har att göra:  

Ja som jag var inne lite på tidigare som sagt så har vi väldigt mycket annat som ska 
göras, just nu är jag nere och hjälper boendecheferna med schemat inför sommaren och 
det är ett ganska skönt avbrott ändå från det vanliga jobbet.. men då har jag ju avsatt tid 
för detta så jag behöver inte vara ute på avdelningen istället.  

 
Den andra informanten som påpekade att de var för mycket andra saker att göra och att det 

inte alltid går att vara alla till lags, var Sofia, som också arbetar som undersköterska: 

(…) de är väl rimliga… men det hade ju varit bättre ifall vi hade sluppit stå och göra 
schema och sånt där administrativt och bara ta hand om brukarna. (…) det går ju inte 
vara alla till lags heller, klart att det kommer lite klagomål här och var för att vi inte har 
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tid att göra vissa saker.. men å andra sidan kommer ju inte de anhöriga och gör dem 
sakerna heller så… men det är en balansgång… det är det. 
 

Undersköterskan Monica, säger att: 

- ”Jag tror inte jag har så höga krav (…) på mig utan det är snarare att vi har fler saker 
som ska göras under samma tid. Det är så mycket kringuppgifter som vi ska göra som 
också ska hinnas med.. så det kan man känna ibland att det blir lite mycket.” 

 
 
När jag frågade respondenterna ifall de brukar ta med sig jobbet hem, svarade alla utom en 

av respondenterna att när de väl går ut från jobbet så lämnade de jobbet på jobbet. Anna, en 

av boendecheferna uttryckte att hon försöker att inte ta med sig jobbet hem. Men ifall de 

anställda då har haft en jobbig dag så brukar de vara ute och gå eller sitta och fundera i bilen 

på vägen hem. Alla respondenter förutom Anna var väldigt tydliga med att de brukar lämna 

det som hänt på jobbet när de går ut från entrédörren till deras jobb. Anna menade snarare att 

hon försöker att inte ta med sig jobbet hem men att det ibland inte går ifall hon har haft det 

stressigt och haft mycket jobb, hon pratar även om att hon har arbetat som undersköterska så 

pass länge att hon har lärt sig att inte ta med sig jobbet hem:  

 (---) det första jag gör när jag kommer hem är att byta kläder, och sedan gå ut och gå. 
Och bara tänka på ingenting.. försöka lämna det där som hänt på jobbet.. Som person är 
jag väldigt (…) när jag går ifrån jobbet så lämnar jag jobbet där, och när jag går ut och 
går då går jag verkligen ut och går. Det är sällan, sällan jag bär med mig saker hem. 
Men nog kan det ju vara periodvis då det är stressigt och mycket jobb så nog kan jag ta 
med mig jobb hem men det är mer ett undantag än en regel. Men det är ju hur jag är 
som person, jag ligger sällan vaken om nätterna och grubblar. (---) Jag har ju jobbat 
som undersköterska tidigare så jag har ju jobbat så pass länge så jag har lärt mig att inte 
bära hem massa saker.” 
 

Boendechefen Linda, säger att: 

(…) jag går ut och går (---) det är ändå ganska mycket tankar och funderingar som man 
går och tänker på när man går ut och går… tidigare när jag jobbade på ett annat boende 
och pendlade 20 minuter till och från jobbet så avverkade jag ganska mycket i bilen.. 
men det kan jag inte göra nu för jag bor så nära nu. Men när man kommer hem är det ju 
som bara, att lämna jobbet på jobbet och fokusera på att man är hemma och ta hand om 
huset och barnen. 

 

Ulrika, som arbetar som undersköterska pratade om att hon lämnar allt som hänt på jobbet när 

hon går ut från jobbet, men påpekar att det är olika från person till person:  

(---) när jag går ut från jobbet så lämnar jag allt på jobbet.. det skulle bli för jobbigt 
annars. Sen är det ju såklart olika från person till person.. alla hanterar vi saker och ting 
på olika sätt.. men samtidigt så får man ju inte ta åt sig. Å det har man ju gjort 
tidigare… men genom åren har man lärt sig att låta det rinna av en. 
 
 

Undersköterskan Sofia, uttryckte att: 

(…) jag brukar mest vara ute och gå efter jobbet i så fall… ta en rask promenad för att 
kunna rensa huvudet innan man kommer hem för då vill man ju gärna släppa allt som 
varit på jobbet och bara fokusera på familjen. 
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Linda som arbetar som boendechef uttryckte att både hon och de anställda har för mycket att 

göra, men hon påpekade att de trots detta försöker göra det bästa av situationen:  

 (…) alltså egentligen har vi ju för mycket att göra, men.. (…) vi försöker göra det 
bästa av situationen… vi pratar mycket med personalen och hör hur de mår och 
sådär… vi finns där som ett stöd ifall de behöver något.. man önskar ju att man skulle 
hinna mer.. (---) och att det skulle finnas mer tid att möta anhöriga och även mer tid till 
personalen… men eftersom vi har ganska mycket att göra så gör vi hur som helst så 
gott vi kan. 
 
 

Boendechefen Anna uttryckte det som att man pratar om att man som boendechef har krav på 

sig både uppifrån och nedifrån. Men hon påpekade att kraven till större del kommer ifrån andra 

aktörer än just sin egen chef: 

(---) när man är boendechef.. man pratar om den där hamburgaren.. att man är klämd 
(skratt) både uppifrån och nerifrån.. ibland kan man väl tycka hur ska man hinna.. men 
jag tycker inte att jag har krav från min chef men massa andra saker som är.. 
Arbetsmiljöstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, vi har Livsmedelsverket, det 
är massa såna där som kommer och ställer krav på våran verksamhet som gör att man 
kan tycka att… men herregud det är ju människor vi jobbar med. 
 

 
Stressen pratade respondenterna om en hel del, men samtliga undersköterskor var överens om 

att det går i vågor. Att det inte alltid är stressigt utan att det går upp och ner. Vilket 

respondenterna uttryckte att de tyckte var bra, för att de annars inte skulle orka. Karolin som 

arbetar som undersköterska upplevde att de inte alls hade det stressigt nu, utan att de snarare 

hade det tungt: 

Just nu är den ganska bra, men det svänger ju, nästa gång kan det ju vara jättestressigt.. 
Tungt har vi, men inte stressigt så. 

 
Undersköterskan Ulrika, säger att:  

Visst är det ett ganska stressigt jobb, men nu är jag ganska stresstålig.. men det är ju 
klart, om man alltid jobbar och har det stressigt… då blir det för mycket.. Men går det 
såhära (visar en våg-rörelse med handen) att det är stressigt ibland, så blir det lugnare 
så hittar jag en balans som funkar. 

 
 
Anna som arbetar som boendechef berättade att hon har varit stressad en tid på grund av att 

hon och den biträdande boendechefen gått omlott:  

Jaa… nu har jag varit lite stressad en period för att jag och den biträdande 
boendechefen inte har varit synkade med varandra, vi har gått omlott hemskt mycket 
hela… ända sen efter jul, och då stannar jobbet av och då kan jag bli stressad… men 
det är sällan jag är det annars. 

 

När det handlar om hur mina respondenter hanterar stressen de känner pratade Sofia som är 

undersköterska om att hon försöker tänka på att de är individer som de tar hand om:  

Jag brukar oftast försöka att tänka på att det är individer vi har hand om och försöker 
absolut att inte visa av för dem att jag är stressad… det är inte speciellt trevligt att man 
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sitter och kikar på klockan hela tiden när man är hemma hos en brukare.. men det blir 
lätt så ifall man är stressad… men jag tycker gärna om att ha lite stress på mig i alla fall 
bara för att jag själv presterar lite bättre då (---). 

 

Anna som är boendechef pratade om att hon försöker att inte visa att de är stressade, utan att de 

istället försöker få bort stressen antingen genom att prata med någon. Känsloarbetet spelar in 

här då hon inte vill visa utåt att hon är stressad, hon får försöka hålla undan sina egna känslor, 

denna gång stressen för att inte visa den för de boende eller de anställda: 

Men om jag då är stressad försöker jag att inte visa det utåt… men den biträdande 
boendechefen ser det, min kollega ser det… men vi har den… den dialogen så då tar vi 
fast varandra och säger lugna dig, vi hinner… ta det lugnt. 

 
Och Karolin, som är undersköterska brukar fara ut och springa ifall hon har känt sig stressad: 

(…) jag brukar fara ut och springa för att få bort dem negativa känslorna.. jag vill gärna 
ha en liten stress så men blir det för mycket stress så far jag som sagt ut och springer.  

 

När det handlade om den psykosociala arbetsmiljön verkar det som att det är trivseln som 

spelar störst roll på ett av boendena i alla fall. Anna som är boendechef berättade om 

medarbetarenkäten och hur den såg ut senaste gången de skickade ut den. Hon syftade på att 

det är trivseln på arbetsplatsen som gör att de klarar av det tunga arbete som de anställda har:  

Vi brukar ju skicka ut medarbetarenkäter en gång per år.. oftast på hösten… och där 
kan man se.. jamen tyngden på jobbet (…) där har det ökat.. det har alltså på en enhet 
varit jätterött på det. (…) och jättegrönt, 100%  på trivseln och då förstår jag varför… 
de klarar det röda.. när de har bara grönt annars. Men ser vi då genom enkäterna att det 
är nån grupp som har det dåligt på nåt sätt så går vi ut och pratar om det (---). 
 

 
Både Linda och Anna som arbetar som boendechefer pratade en del om hur de brukar arbeta 

med den psykosociala arbetsmiljön, att de brukar ha arbetsplatsträffar varje månad, 

medarbetarsamtal en gång per år, och att de försöker gå ut på avdelningarna och träffa de 

anställda för att se hur de har det. Linda uttryckte också att det inte alltid är så att hon har tid att 

gå ut på avdelningarna:   

Vi har arbetsplatsträffar med varje avdelning en gång per månad.. och vi har förlagt det 
så att vi träffar dem efter varandra.. sen har vi ju medarbetarsamtal en gång per år.. (---) 
Vi försöker ju gå ut till avdelningarna varje dag för att få en kontinuerlig bild över hur 
dem har det och sådär.. men det är ju inte alltid man har tid tyvärr.. 

 
Medan Anna pratade mer om eventuella konflikter och hur de försöker lösa olika konflikter 

som kan uppstå på deras arbetsplats:  

Jamen vi har ju samverkansavtal, arbetsplatsträffar, sen har vi ju då… ja vi har ju då 
medarbetarsamtal en gång per år där vi pratar om den biten..  finns det nån konflikt och 
man kan inte lösa det själv så ska de ju komma till mig eller min kollega. Eller då 
eventuellt ta hjälp utifrån för att lösa eventuella konflikter.. Det finns ju papper på hur 
vi skall jobba med det… Den psykosociala arbetsmiljön är ju mycket svårare att ta på.. 
det är ju jättelätt att sätta in en lyft. 
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På frågan vad det är som gör att de kommer till jobbet på morgonen svarade alla respondenter 

att det var det sociala som var en stor del i att de gick till jobbet. Att det var arbetskompisarna 

och de sociala interaktionerna som gjorde att de gick till jobbet varje morgon, men vissa 

påpekade även att lönen spelade in också. Karolin som är undersköterska uttryckte att den 

största anledningen till att hon gick till jobbet var att hon själv kände att hon hade något att ge, 

att hon kunde hjälpa någon som behövde hennes hjälp: 

Jamen jag känner ju att jag har nånting att ge, att jag kan hjälpa nån. Fast så känner 
man ju inte alltid, men så är de ju. Sen är det ju allt det sociala, att man har sina 
kollegor och får träffa väldigt mycket folk. 

 
Boendechefen Linda, säger att:  

Det är definitivt det sociala, och det är med, jag trivs ju med variationen. (---) och jag 
trivs liksom när jag har skrivbordet och det här med att ha 10 högar på varann och att 
jamen till slut så är jag där under. (---) att få jobba med den äldre generationen.. mötena 
är ju korta men otroligt givande ändå… som när man går ut och pratar lite med dem på 
avdelningarna och möter personalen.  
 

Ulrika som arbetar som undersköterska, pratade också om att det mest är den sociala biten som 

gör att hon går till jobbet. Men hon pratade även om att hon är glad att hon har ett jobb:   

Ja, jag vet inte.. men såklart den sociala biten. Jag är ju också såklart glad att jag har ett 
jobb och får en inkomst för det.. skulle jag inte få det skulle jag ju inte gå hit (skratt) 
men det är ju mest den sociala biten. 

 

Alla mina respondenter som arbetade som undersköterskor pratade väldigt gott om samarbetet 

med deras chef, att de tycker att det fungerar väldigt bra. Karolin som arbetar som 

undersköterska, pratade om att det fungerar bra med den nuvarande chefen men att hon har bytt 

chefer några gånget och att det inte alltid har varit bra: 

Mm med den här chefen tycker jag det fungerar väldigt bra. Jag är inne på den 4:e 
chefen nu, sen jag började 98. Det har varit lite rörigt där ett tag men nu är det bra. Jag 
trivs på jobbet, det är inte så att jag vaknar med en klump i magen när jag ska iväg till 
jobbet. Men det gör ju väldigt mycket att man har bra arbetskamrater, det gör ju väldigt 
mycket för trivseln. 
 

Ulrika som också är undersköterska pratade som sagt också om att samarbetet med chefen 

fungerar jättebra, hon upplever att hon kan prata med chefen ifall det är något:   

Jag tycker det har fungerat jättebra.. känner man också att man har det kanske lite.. 
väldigt tungt.. att dem kanske har blivit sämre så kan man gå till chefen och säga att vi 
behöver mer hjälp för att kunna klara av jobbet.. och då kan de komma ut och ge oss 
lite tips och idéer. Det kan ju vara små förändringar som hjälper en hel del ändå (---). 

 

Samtliga respondenter uttryckte att de tyckte att stödet på arbetsplatsen var tillräckligt, att dem 

upplevde att de kunde prata med sina arbetskompisar i arbetsgruppen. De upplevde även att de 

kunde prata med chefen ifall de kände att de har haft en jobbig dag. Sofia som är 

undersköterska pratade om att de ofta brukar prata av sig på kafferasterna: 
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Jag tycker att vi alla har en bra sammanhållning (…) och jag känner att jag kan prata 
med nästan alla inom arbetsgruppen och det blir gärna så.. ifall man har en tuff dag på 
jobbet så kan man gärna sitta och prata av sig lite på en kafferast eller så.. och jag vet 
även att chefen finns där ifall jag vill prata också så det känns faktiskt jätteskönt. 
 

Ulrika som också arbetar som undersköterska säger att:  

Vi ventilerar nog väldigt mycket i personalgruppen, det kan ju vara lite jobbigt vissa 
dagar å sådär.. men då är det ju jättebra när man kan prata av sig lite med 
arbetsgruppen. Vi pratar ju med dem vi jobbar med. 
 

Boendechefen Linda pratade om att hon vet vilka hon kan vända sig till, och ifall det då skulle 

vara så att hon vill prata med någon utomstående så ringer hon till någon boendechef på ett 

annat hus:  

(…) när det gäller personalen här på boendet så vet jag själv vilka jag kan vända mig 
till.. det kan vara nån på varje avdelning som man kanske känner sig trygg med.. jag 
har alltid nån som jag kan prata med. Sen så är vi ju två stycken boendechefer, så vi har 
ju varandra. Sen kan man ju alltid ringa nån boendechef vid nåt annat hus ifall man 
känner att man vill ha någon utomstående att prata med.. och på nätterna här på 
boendet så har vi ju inga sköterskor.. men då har vi bra samarbete med andra boenden 
så man vet att man kan ringa dit om det är nåt. 

 

En av frågorna jag ställde till mina respondenter var ifall de hade något att tillägga, och de 

flesta pratade då om något de skulle vilja förbättra. Och en av dessa saker var att de skulle vilja 

ha mer tid att kunna umgås med brukarna istället för att hålla på och lägga scheman, hålla på 

med datorerna, städa allmänna utrymmen och liknande. Boendechefen Linda uttryckte att hon 

gärna skulle vilja förbättra arbetssituationen för de anställda, att de skall kunna ta den tid de 

vill och göra saker med de boende:  

(…) men egentligen nåt jag skulle vilja förbättra är ju arbetssituationen för de 
anställda.. så de inte behöver känna att de inte har tid med vissa saker utan att de skulle 
kunna ta den tid de vill och göra saker med de boende. Det klart att det finns saker som 
skulle kunna förbättras och sådär men vi gör det bästa av situationen och jag tycker 
ändå att det funkar bra.. och det låter ju på våra anställda som att de också tycker att det 
fungerar (skratt) eftersom vi inte hör så mycket klagomål (---) men i alla fall att de 
skulle få mer tid med de boende och slippa ha dåligt samvete. 
 

Ulrika som arbetar som undersköterska höll med Linda, att hon gärna skulle vilja ha mer tid till 

att göra saker med de boende och slippa hålla på med schemat:  

 (…) Det skulle vara mycket roligare ifall man på nåt sätt skulle hinna med mer det här 
att göra saker med de boende.. inte att ta bilen och åka ut på stan, men vi har en jättefin 
trädgård runt boendet och typ grilla korv.. men den tiden finns inte. Jag skulle vilja 
göra mer sånt.. så kanske man hellre hade någon som satt och fixade sånt här med 
schema… för det här med önskeschema, (…) det är ju inget önskeschema.. (skakar på 
huvudet)… tyvärr. 
 

Anna som är boendechef pratade om att hon gärna skulle vilja ha mer tid att vara ute med 

personalen och de boende istället för att bara sitta på kontoret:  

Om man nu fick önska… så är det ju ändå att ha mer tid att vara ute och vara med både 
personalen och de boende.. å inte fastna i källarn (skratt) på kontoret.. men periodvis är 
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det ju så.. som idag har jag inte haft tid att gå ut på avdelningarna.. så det kan jag tycka 
är en dålig dag om jag inte hunnit gå ut och prata med de anställda.. men jag vet att min 
kollega har varit ut så det känns ju bra det i alla fall. 

 

När det gällde frågan ifall de hade något mer att tillägga pratade undersköterskan Karolin om 

att hon skulle vilja ha mer tid att träna på arbetstid och att det eventuellt skulle kunna leda till 

färre sjukskrivningar:  

Om jag fick förbättra nåt så vill jag ju att alla ska kunna få gå och träna på arbetstid.. 
som vi har idag har vi en timme i veckan… men det är om verksamheten tillåter det. 
Det tillåter aldrig verksamheten (skakar på huvudet). Å bättre subvention för 
träningskort, kostar ett träningskort 4000 så är 800 kronor inte så mycket… det finns ju 
företag som ger bort träningskort men ja. Jag tror att kommunen skulle vinna på det i 
längden, kanske färre sjukskrivningar.. men förmodligen skulle det väl kanske bli så då 
att de inbitna, de som tränar ändå lär väl kanske ändå vara de enda som utnyttjar det i 
så fall.  

 

Jag frågade mina respondenter varför de tror att ohälsotalet bland kvinnor i kommunen är så 

högt, och det fanns många tankar kring detta men den största orsaken som alla mina 

respondenter påpekade var att kvinnorna har för mycket att göra. Att de har ett hem att sköta, 

vissa har barn hemma, och kraven på dem att det ska vara snyggt hemma och att de alltid ska 

vara städat och fint hemma. Boendechefen Anna hade en teori om att det kanske är många som 

tar med sig jobbet hem och att det kan vara en anledning till att ohälsan är hög bland kvinnor i 

kommunen: 

Ja om man tänker på den psykosociala arbetsmiljön så är det säkert många som… som 
kanske tar med sig jobbet hem eller så och då blir det ju jobbigt… och även att vi ska 
vara snygga, smala, vi ska vara perfekta, det ska vara tipptopp hemma med alla olika 
inredningar.. (---) jag tror att det är det att vi har så mycket på oss, vi får inte säga: men 
gud jag är så less jag tror jag ska ta å sätta mig å läsa en bok. Om man har 
utmattningssyndrom så är det ju sällan jobbet där man blir sjukskriven ifrån som är den 
enda orsaken (---). 

 

Ulrika som arbetar som undersköterska påpekade även att det är många kvinnor som arbetar 

inom vården och att det är ett tungt och stressigt arbete, och även att medelåldern förmodligen 

är hög:  

Många jobbar ju säkert inom nån form av vård, det tror jag ju.. sen är det ju många 
gånger.. det är ju stressigt. Om vi säger såhär, jag tror det skulle bli mycket enklare för 
all personal om man fick jobba med det man egentligen ska jobba med, med vården. 
Men nu har det kommit in så mycket annat, som att man ska fixa med schemat, 
vikarier, och göra allt på samma tid. Så jag kan förstå att många blir stressade.. sen har 
vi ju, jag tror att medelåldern är rätt hög på kvinnorna.. som jobbar inom vården. 
 

7. Diskussion och analys 

Genom intervjuerna jag har gjort tolkar jag det som att de anställda mår bra på arbetsplatsen 

men att de tycker att de har lite för mycket andra arbetsuppgifter som skall genomföras. Jag 
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tolkar det som att de upplever att de har en bra psykosocial arbetsmiljö, och att de gör så gott 

de kan för att hantera det dagliga arbetet. Både undersköterskorna och boendecheferna 

uttryckte att de trivdes på sitt arbete då de har ett väldigt omväxlande arbete, samtliga 

respondenter tyckte att de hade en bra arbetssituation. Vidare tolkar jag det som att det kan 

finnas många anledningar till att ohälsan bland kvinnor inom kommunen är högre än ohälsan 

bland männen, just på grund av att de har ett både tungt och känslomässigt yrke. När de väl 

kommer hem från jobbet har de mycket annat att så i och det gör nog att en del kan känna sig 

överväldigade, då de verkligen måste försöka släppa saker som hänt på arbetet för att fokusera 

på hemmet. Nedan i diskussionen kommer jag att diskutera och analysera respondenternas 

svar i relation till Karasek och Theorells krav- kontroll och stöd modell, och även i relation till 

tidigare forskning som gjorts inom området.   

 

7.1 Psykosocial arbetsmiljö 

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön verkar det på ett av boendena som att de tär 

trivseln som är en viktig faktor. Anna som är boendechef på detta boende pratade om att de 

hade ett väldigt tungt arbete men en väldigt god trivsel. Hon pratade om medarbetarenkäten 

och hur den såg ut senaste gången de skickade ut den, denna enkät visade att de anställda hade 

en jättehög trivsel men även ett tungt arbete. Hon menade på att det förmodligen är trivseln 

som gör att de anställda klarar av det tunga arbetet, och att de därför inte tycker att de har det 

för jobbigt. Genom respondenternas upplevelser tolkar jag det som att trivseln är en viktig 

faktor på båda boendena, då samtliga respondenter pratar om att de trivs väldigt bra i deras 

arbetsgrupper.  

 

De av mina respondenter som arbetar som undersköterska upplever att kraven som ställs på 

dem är rimliga. I Karasek och Theorells krav- kontroll och stöd modell handlar det om att 

kraven, kontrollen och stödet på arbetsplatsen skall samverka för att de anställda skall ha en 

bra psykosocial arbetsmiljö. Båda boendecheferna Anna och Linda, ansåg dock att de 

anställda hade för mycket att göra men att de försöker göra det bästa av situationen. De 

anställda påpekade att de har för många arbetsuppgifter, men att de fortfarande upplever att 

kraven som ställs är lagom. Några av respondenterna pratade om att de tyckte det skulle vara 

mycket bättre ifall de fick hålla sig till att ta hand om de boende, istället för att hålla på och 

städa, göra scheman, sitta vid datorn och liknande. Då de ändå uttrycker att de tycker kraven 

är lagom trots att de har för många olika arbetsuppgifter tolkar jag det som att de har 
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tillräckliga krav för att de ska klara av sitt arbete. Boendechefen Anna upplever det som att 

det är som en hamburgare, med krav uppifrån och nedifrån som ställs på henne. Men hon 

uttrycker att hon inte tycker hon har för höga krav på sig då hennes chef låter henne bestämma 

ifall hon ska iväg på något möte eller inte, vilket är bra för hennes del så hon slipper ha så 

höga krav på sig så att hon inte klarar av arbetet.  

 

Ingen av mina respondenter upplevde att de kunde kontrollera sin arbetsdag, från början av 

dagen kunde de ha en utgångsplan men att de ofta fick ändra om deras schema för dagen ifall 

det hände något oväntat.  I Karasek och Theorells krav – kontroll och stöd modell menar dem 

på att de anställda ska ha en bra balans mellan kraven, kontrollen och stödet på arbetsplatsen 

för att ha en god psykosocial arbetsmiljö. Mina respondenter uttryckte som sagt att de inte 

kände att de kunde strukturera sin dag som de själva ville då de arbetar med människor och 

får vara beredda på att saker och ting sker. De anställda utför ju ett känsloarbete på deras 

arbetsplats, och det kan vara deras kontroll. Att de kontrollerar sitt arbete genom att utföra 

känsloarbete istället för att kunna kontrollera strukturen på deras arbetsschema, att det är 

känsloarbetet som gör att de klarar av arbetet trots att de själva upplever att de inte har någon 

kontroll på arbetet.  

 
När det gällde stödet på arbetsplatsen upplevde samtliga respondenter att de tyckte stödet var 

bra, att de kunde prata med sina arbetskollegor inom arbetsgruppen ifall de ville och att de 

även kunde prata med sina chefer. I Karasek och Theorells modell menar de på att det är 

stödet på arbetsplatsen som är det viktigaste. Då samtliga respondenter uttryckt att de 

upplever ett bra stöd på arbetsplatsen, tolkar jag det som att de anställda upplever att de får ett 

tillräckligt stöd som hjälper dem till att ha en bra psykosocial arbetsmiljö. Men då det har 

varit skriverier om att de anställda har fått ge lugnande medicin åt en del pensionärer under 

nätterna, går även det att tolka som att de kanske inte har det stöd från hela organisationen 

som behövs. Stödet på själva arbetsplatsen tolkar jag det som att det finns, men kanske inte 

från hela organisationen. Efter debatten kring dålig bemanning på nätterna har ju som sagt lett 

till att kommunen anställt några fler undersköterskor på nätterna på vissa boenden, och detta i 

sig kan göra att de anställda känner ett större stöd från organisationen. Då de anställda nu får 

mer personal på nätterna slipper de kanske oroa sig för att något ska hända när de väl arbetar.  

 

När det gäller Karasek och Theorells krav- kontroll och stöd modell, finns det även en del 

kritik. Denna kritik handlar om att modellen inte tar hänsyn till det stöd anställda får 
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hemifrån, modellen handlar om det stöd som finns på arbetsplatsen. Det stöd man får 

hemifrån av exempelvis sambon är säkert viktigt det också, men alla utom en av mina 

respondenter menar på att de inte alls tar med sig jobbet hem. Ifall de har haft en jobbig dag 

går några av dem hellre ut och promenerar eller joggar för att fundera lite. Anna, en av 

boendecheferna förklarade att det är mer ett undantag än en regel att hon tar med sig jobbet 

hem. Men ifall hon tar med sig jobbet hem så uttrycker hon att hon brukar gå ut och gå, så jag 

tolkar det som att hon inte brukar prata med någon i familjen om det. De andra 

respondenterna uttrycker att de inte tar med sig jobbet hem utan att det stannar på arbetet. 

Dock är det inte säkert att det alltid är dåligt att ta med sig jobbet hem, ifall de anställda skulle 

känna att stödet på arbetsplatsen inte räcker till, kan det vara ganska skönt att prata av sig med 

någon i hemmet eller en god vän. De anställda som känner att de har någon att prata med 

hemma kan kanske må bättre ifall de får prata av sig ordentligt hemma också, då det handlar 

om känsloarbete och det förmodligen finns en viss norm på arbetet att de inte skall visa sina 

känslor. Då de förväntas att visa upp en ”fasad” på arbetet då det handlar om känsloarbete kan 

det vara ganska skönt att kunna prata av sig hemma också.  

 

I Kristina Westerbergs undersökningar visade ju den första undersökningen att stödet på 

arbetsplatsen inte var speciellt bra, vilket då hade blivit bättre då hon genomförde den andra 

undersökningen något år senare. Under min undersökning har det kommit fram att 

respondenterna tycker att stödet på arbetsplatsen är bra, men då det har varit debatten kring 

dålig bemanning under nätterna tolkar jag det som att stödet kan bli bättre. Nu när de får en 

lite högre bemanning på vissa boenden kommer det förmodligen göra så att de anställda 

slipper känna sig oroliga för att något skall hända, och det tolkar jag som att det kan leda till 

en bättre psykosocial arbetsmiljö för de anställda. De anställda tycker redan idag att de har en 

bra psykosocial arbetsmiljö, men den psykosociala arbetsmiljön kan förmodligen alltid bli 

bättre.  

7.2 Stress och samvetsstress 

Det var Glasberg (2006) som myntade begreppet samvetsstress där han relaterar till att stress 

kan komma utav ett dåligt samvete, och då de anställda arbetar med människor tolkar jag 

deras intervjusvar som att det finns mycket de skulle vilja göra men att de inte har tid med det 

på grund av att de har så många andra arbetsuppgifter än att bara ta hand om brukarna. I 

Juthbergs avhandling från 2008 pratar hon om att det finns ett samband mellan samvetsstress 

och utbrändhet, vilket jag tolkar det som att det kan vara en anledning till att ohälsan bland 
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kvinnor i kommunen är hög. Då kopplar jag det till de anställda och deras samvetsstress till att 

de skulle vilja göra mer med de boende, och även att de har dålig bemanning på nätterna som 

det stod i tidningarna. Då de har dålig bemanning på nätterna kan det finnas anställda som får 

dåligt samvete då de måste låsa in eller eventuellt medicinera pensionärerna för att de skall 

vara lugna, och det tolkar jag som att det kan vara psykiskt påfrestande för de anställda vilket 

i sin tur kan leda till ohälsa eller sjukskrivningar.   

 

Linda som arbetar som boendechef pratade om att hon skulle vilja förbättra arbetssituationen 

för de anställda, så att de skulle få mer tid till brukarna och slippa ha dåligt samvete. Och den 

andra boendechefen Anna önskade att hon skulle kunna ha mer tid till att träffa både de 

boende och de anställda, och några av undersköterskorna pratade även om att de skulle vilja 

att någon annan exempelvis lade schemat så de hann göra mer saker med de boende. Eftersom 

de flesta av mina respondenter som arbetar som undersköterskor har pratat om att de skulle 

vilja ha mer tid till de boende, tolkar jag det som att de inte tycker de har nog med tid och att 

det i sin tur förmodligen leder till en samvetsstress. Och även att boendechefen Anna pratade 

om att hon skulle vilja ha mer tid till att gå ut till de anställda och de boende, tolkar jag även 

som att det kan leda till en samvetsstress ifall hon inte hunnit ut till avdelningarna på en hel 

dag.  

 

Rubenowitz (2004) pratar om att det finns en glad stress som är nödvändig för att 

prestationerna och vårt välbefinnande skall vara på topp. Vidare menar han att det är arbetets 

utformning, förutsättningarna vi har för att själva kunna kontrollera vårt arbete och även 

stimulansen i arbetet som påverkar vilken typ av stress vi känner. Mina respondenter pratade 

om att stressen går i vågor, att det ibland är mer stressigt och att det ibland är relativt lugnt. 

Då de inte känner att de kan kontrollera sitt arbete tolkar jag det som att det till störst del är 

stimulansen de får på jobbet, som bidrar till att de har en ”glad stress”. Sedan menar 

Rubenowitz (2004) att det sociala stödet som de anställda har är en stor motkraft till stress, så 

ifall en arbetsgrupp har en god arbetsgemenskap leder det till att de har lättare att hantera 

stressiga arbetsförhållanden. Så jag tolkar det som att det är det sociala stödet och även den 

stimulans de får från jobbet som gör att de klarar av det arbete som de har. Alla hanterar ju 

stress olika, men ifall de har ett bra stöd på arbetsplatsen och en ifall de känner en stimulans 

att gå till jobbet hanterar de garanterat stress på ett bättre sätt.  
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7.3 Härbärgeringsarbete 

Det finns mycket som kan hända under en arbetsdag som gör att det är svårt att släppa det 

efter jobbet, det kan handla om något som hänt med en brukare eller något som hänt med 

någon kollega. Det skulle kanske vara en idé att det skulle finnas någon som kommer ut till 

boendena eller hemtjänsten lite då och då för att se ifall det finns någon som skulle vilja prata 

med dem. Just på grund av att de arbetar med människor som ofta är i livets slutskede så är 

det ju mycket som kan hända och det är säkert inte alltid de anställda är helt oberörda av 

jobbet.  Boendechefen Anna uttryckte vidare att hon har arbetat som undersköterska i så 

många år att hon har lärt sig att inte ta med sig jobbet hem, men enligt hennes tidigare utsaga 

tolkar jag det som att hon ändå brukar ta med sig jobbet hem då hon har haft mycket att göra. 

Det är kanske en outtalad norm att de anställda inte skall ta med sig jobbet hem, men 

uppenbarligen går det inte stänga ute det jämt och så är det förmodligen för alla som är 

anställda inom vården. Anledningen till detta är förmodligen att de som har varit anställda ett 

bra tag lär känna de boende väldigt väl, de får veta det mesta om deras liv och vad de har gjort 

tidigare. De boende berättar om deras familj och allt som har hänt under deras liv, roliga 

händelser men även det tragiska som kan ha hänt många. Det är säkert inte alla gånger som 

det är helt lätt att släppa jobbet, de anställda kommer så pass nära brukarna att det kan vara 

svårt att vara objektiv alla gånger. Alla livsöden ser olika ut och det kan vara svårt att stå helt 

oberörd och se på.  

 

I Olssons avhandling från 2008 myntar hon begreppet härbärgeringsarbete, vilket hon menar 

att det handlar om att vårdpersonal eventuellt måste känna de känslor som deras patient eller 

brukare känner. Olsson menar på att ifall de anställda skulle ha ett fungerande 

härbärgeringsarbete så skulle det betyda att de anställda hjälper varandra att bearbeta de 

känslor som kan ha uppkommit. Vidare menar hon att vårdarbete är ett relationsarbete, som 

kräver att personalen har ett känslomässigt engagemang, att det är ett känslomässigt 

lönearbete i relation till patienterna. Då de anställda pratar om att de har ett bra stöd på 

arbetsplatsen, tolkar jag det som de har ett fungerande härbärgeringsarbete då de hjälper 

varandra att bearbeta saker som händer på arbetsplatsen. Utifrån intervjuerna tolkar jag det 

som att de anställda pratar väldigt mycket med varandra, och det i sig hjälper dem att hantera 

känslomässiga saker som händer på arbetsplatsen.  
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7.4 Ohälsan i kommunen 

När det gällde ohälsan i kommunen pratade respondenterna om att det är mycket annat som 

säkert spelar in, att de förväntas ha det städat och fint hemma, att de inte kan slappna av när 

de kommer hem från jobbet för att de ska umgås med familjen. Att det alltid skall vara 

tipptopp hemma i deras hus, att de ska se snygga ut och att det finns många krav på att de ska 

vara perfekta. Dessa krav som kommer ifrån hemmet har dock ingen plats i modellen, 

modellen handlar om kraven på och kring arbetsplatsen så än så länge finns det ingen 

dimension av den där det handlar om kraven hemifrån också. Då modellen används för att 

undersöka stress och den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen har då kraven från 

hemmet ingen betydelse. Men när det gäller ohälsan bland kvinnor i kommunen tolkar jag det 

som att kraven hemifrån och kraven från arbetsplatsen är ungefär lika viktiga, det är 

förmodligen en blandning av det som händer på arbetet och det som händer i hemmet.  

 

Boendechefen Anna uttryckte att hon aldrig bara kan lägga sig och läsa en bok, utan att det 

alltid är något de måste göra. Vilket kan vara en anledning till att ohälsotalet bland kvinnor 

inom Piteå kommun är högt. Dock är det förmodligen så i alla kommuner, men att det just i 

Piteå kommun kanske är en större andel kvinnor som arbetar inom vården, och att det är ett 

väldigt tungt yrke så jag tolkar det som att det är en blandning av yrket och hemmet som gör 

att många kanske ”går in i väggen”. Det går även att tolka på så sätt att det kanske är på grund 

av att de känner att de måste lämna jobbet på jobbet när de kommer hem, som gör att vissa 

inte orkar. Ifall de då istället kanske skulle kunna hitta en balans mellan att prata om jobbet 

och att ta hand om barnen och hemmet skulle det kanske kunna leda till att ohälsan bland 

kvinnorna i kommunen skulle minska. 

 

Boendechefen Anna uttryckte att hon kunde tänka sig att det nog är många inom vården som 

tar med sig jobbet hem så det till slut blir för mycket för dem och att de då eventuellt går i 

väggen. Det är ju inte säkert att det är så lätt att släppa jobbet alla gånger då man väl kommit 

hem, trots att de anställda säger att de släpper det så kan det ju vara så att de ändå går och 

tänker på det. Anna berättar själv om att hon brukar kunna ta med sig jobb hem men att det är 

väldigt sällan, exempelvis då det har varit väldigt stressigt eller ifall hon har haft mycket att 

göra. Under intervjun berättar Anna att det kan vara saker och ting som exempelvis 

tidningarna skriver om och förstorar upp, som kan vara en orsak till att hon funderar en del 

hemma.  
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7.5 Känsloarbete och dess betydelse 

I Hochschilds studie om känsloarbete bland flygvärdinnor menar hon på att alla som arbetar 

inom serviceyrken förväntas att inte visa sina känslor öppet, utan att snarare försöka visa upp 

en fasad för att tillfredsställa kunderna. Och på samma sätt tolkar jag det som att det är inom 

äldreomsorgen, ifall det exempelvis är någon som går bort förväntas de att inte reagera då de 

själva inte är anhöriga. Det finns en viss outtalad regel att de anställda inte ska visa sina 

känslor och att de inte ska visa ifall de blir arga eller ledsna. Anna som arbetar som 

boendechef pratade om stress, och när hon väl är stressad försöker hon att inte visa det utåt, 

vilket jag tolkar som att det också är en del i känsloarbetet.  

 

Då ingen av mina respondenter uttrycker att de inte trivs på arbetsplatsen och då de inte 

upplever att de har en dålig arbetssituation, tolkar jag det som att deras känsloarbete kan vara 

en positiv faktor i deras yrke. Känsloarbetet de genomför tolkar jag som att det är deras sätt 

att kontrollera det arbete som de själva inte tycker att de kan kontrollera i praktiken. I och 

med att de har ett så pass tungt yrke och att det är så pass många sjuka människor de arbetar 

med, tolkar jag det som att känsloarbetet spelar en stor roll och att det är något som krävs för 

att de skall orka med jobbet i sig. Det är svårt att inte bli känslomässigt engagerad i de boende 

och därför tolkar jag det som att känsloarbete och härbärgeringsarbete är en del i deras arbete 

och det är deras egen strategi för att hantera det som händer.  

 

Vilken människa orkar komma till ett jobb och se människor må dåligt och vara sjuka hela 

tiden utan att bli berörda? Därför tolkar jag det som att känsloarbetet är en vital del i deras 

dagliga arbete. En annan del av deras dagliga arbete som jag också tolkar som en vital del är 

självklart även de sociala band som de knyter och det stöd som finns, men även stödet som 

kanske finns hemma för att orka gå till jobbet varje dag. Karolin som är en av mina 

respondenter pratade om att hon går till jobbet varje dag på grund av att hon vet att hon har 

någonting att ge, att hon kan hjälpa någon. Och Linda som är boendechef pratade under 

intervjun om att hon trivs så bra på sitt jobb för att hon får träffa många nya människor, men 

att det ofta är korta men väldigt givande möten då hon träffar människor som ofta är i livets 

slutskede.   
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8. Reflektioner och fortsatt forskning 

Det har varit väldigt intressant och lärorikt att genomföra denna undersökning. Då jag har 

undersökt hur deras psykosociala arbetsmiljö ser ut, samt vilken roll deras känsloarbete har i 

deras dagliga arbete har jag ju begränsat mig själv för att det inte ska bli för stort. Men det 

hade varit intressant att även se hur ohälsan i kommunen ser ut i förhållande till sjukfrånvaro, 

och även hur det ser ut med sjuknärvaro. Då det inom äldreomsorgen och vårdarbete över 

huvudtaget handlar om att ta hand om människor, så blir det ju automatiskt så att ifall någon 

blir sjuk måste de andra som arbetar ta över dennes arbetsuppgifter. Det går ju vänta med städ 

och liknande men detta kan vara en faktor till att människor är sjuknärvarande. Men just på 

grund av att jobbet aldrig ”stannar av” hade det varit intressant att även ta med den aspekten i 

fortsatt forskning. Det hade även varit intressant att gå tillbaka till dessa två boenden och göra 

en undersökning om exempelvis ett år, bara för att se hur de upplever sin arbetssituation och 

deras psykosociala arbetsmiljö då.  

 

När det handlar om den psykosociala arbetsmiljön finns det också mer att undersöka, det hade 

varit intressant att göra en större studie och inkludera alla boenden i kommunen. Detta för att 

få en överblick och se hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut generellt i kommunen, och 

inte bara på två boenden och i en hemtjänstgrupp som jag nu undersökt. Då det stod i 

tidningen i januari att ohälsan i kommunen är störst bland kvinnor, hade det varit intressant att 

undersöka alla boenden i detta avseende. Ifall kommunen skulle ta reda på hur sina anställda 

mår skulle det i sig förmodligen leda till att människor mår bättre i kommunen, vilket bara 

vore en fördel för kommunen.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide till enhetscheferna 

Bakgrundsfrågor 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du varit anställd?  

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Hur ser din dag ut?  

 Kan du beskriva din arbetssituation? 

 Hur upplever du din arbetssituation? 

 Upplever du att du kan lägga upp ditt arbete som du vill? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, varför inte? 

 Om du känner att du har/haft en jobbig dag, vad gör du för att förbättra den? 

 Hur upplever du stödet som finns på arbetsplatsen? 

 Hur upplever du samarbetet med de anställda?  

 Ifall du är i en stressig situation, hur hanterar du den?  

 Upplever du stress som något positivt eller negativt? Utveckla! 

 Vilka faktorer är det som kan göra dig stressad?  

 Hur arbetar ni med den psykosociala arbetsmiljön på er arbetsplats? 

 Vad är det som gör att du går till ditt arbete på morgonen?  

 Har du några tankar kring hur det kan komma sig att ohälsotalet bland kvinnor är högt 

i Norrbotten? 

 Finns det någonting du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide till de anställda 

Bakgrundsfrågor 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du varit anställd?  

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut?   

 Kan du beskriva din arbetssituation? 

 Hur upplever du din arbetssituation? 

 Upplever du att du kan lägga upp ditt arbete som du vill? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, varför inte? 

 Hur upplever du de delade turerna? 

 Ifall det är en tuff dag på ditt arbete, vad gör du för må bättre? 

 Hur upplever du stödet som finns på arbetsplatsen? 

 Hur upplever du samarbetet med chefen? 

 Ifall du är i en stressig situation, hur hanterar du den?  

 Upplever du stress som något positivt eller negativt? Utveckla! 

 Vilka faktorer är det som kan göra dig stressad?  

 Vad är det som gör att du går till arbetet på morgnarna?  

 Har du några tankar kring hur det kan komma sig att ohälsotalet bland kvinnor är högt 

i Norrbotten? 

 Finns det någonting du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 


