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Sammanfattning 

Stödassistenter är en yrkesgrupp vars arbete innebär en daglig  kontakt med andra människor. 

Det är en yrkeskategori som finns och som starkt efterfrågas på arbetsmarknaden. Brist på 

stödassistenter kan innebära att de kan uppleva en ökad stress och brist på inflytande i det 

egna arbetet. Stödassistenternas huvudsakliga arbetsuppgift handlar om att handleda individer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och benämns även som brukare. Syftet med 

studien har varit att undersöka en grupp stödassistenters och deras upplevelser av att ha ett 

emotionellt arbete kopplat till deras arbetsroll. Vidare handlade de om hur relationerna till 

brukare och kollegor har betydelse för hur de upplever att de kan hantera krav i arbetet.  

I studien har jag utgått från Arlie Hochschild (2003) teori om emotionellt lönearbete.  

Det emotionella arbetet innebär att man har ett arbete som utgörs av relationer till andra 

människor och benämns även som känsloarbete (Hochschild, 2003). Lönearbete utgör en 

central del av många människors liv och en del individer söker sig till arbeten där de upplever 

att det kan göra skillnad för en annan individ utifrån känslan av att ha ett meningsfullt arbete 

vilket speglas i studiens resultat. I utförandet av denna studie har en kvalitativ metod användts 

utifrån åtta semistrukturerade intervjuer som genomförts med verksamma stödassistenter 

inom fem stödverksamheter i Luleå Kommun. Jag har på så sätt kunnat samla in min empiri 

som jag sedan har analyserat med hjälp av artiklar och teorier inom området, emotionellt 

lönearbete. Studiens resultat och analys visar att upplevelsen av arbetsbelastning och 

hanteringen av de egna och brukarnas emotioner skiljer sig åt, likaså upplevelsen av den 

emotionella belastningen. Stödassistenterna lyfter fram arbetskollegor som en viktig faktor för 

att kunna utföra ett tillfredsställande arbete. Att arbeta som ett team ses som en förutsättning 

och att alla gemensamt skall utgå från ett brukarperspektiv och gemensamma mål. Det 

framgår att återhämtningen ses som otillräcklig utifrån ett långtidsperspektiv, för de 

stödassistenter som arbetar kvällar/helger medan stödassistenter som endast arbetar dagtid är 

nöjda med sin arbetssituation och upplever att de får tillräckligt med återhämtning.  

 

Nyckelord: känsloarbete, stödverksamhet, stödassistenter, emotioner, djupagerande, 

ytagerande 



 

 

Abstract  

Support nurse is a professional group whose work involves close contact with other people, 

they are also a profession that is in demand in the labor market. The shortage of nurses means 

they may experience increased stress and lack of influence in their own work. Support nurses 

main task is to supervise individuals with neuropsychiatric disorders, these individuals also 

called for patients. The aim of the study was to investigate a group support nurses and their 

experiences of the emotional aspect of their job role and how relationships with clients and 

colleagues is important for how they feel and how they can manage the demands of work.  

In the performance of my study I have started from Arlie Hochschild (2003) theory of 

emotional wage work, how emotions are expressed and handled by support assistants in the 

daily work with the users. Wage labor is a central part of many people's lives and some 

individuals seek out jobs where they feel it can make a difference and the feeling of having 

meaningful work as evidenced in the results of the study on the basis of the description of the 

work support nurses. Hochschild (2003) argues that the emotional work means you have a job 

that consists of relationships with other people and where you are in your work becomes 

emotionally involved. I have chosen to use a qualitative method in the execution of this study 

by conducting eight semi-structured interviews with active support nurses divided into five 

businesses in the support operations in Luleå. The collected material for this study were 

analyzed using scientific articles that highlights previous research and Hochschild (2003) 

theory of emotional work. It appears from the results of the study and analysis of the 

experience of workload and managing their own emotions and the users are different as well, 

the experience of the emotional load. The support nurses’ highlights colleagues as an 

important factor to be able to perform at work. Working as a team is seen as a prerequisite and 

that all have in common is deleted from a user perspective and common goals. It also appears 

that the recovery is seen as crucial for the support assistants to cope with the work from a long 

term perspective, to sleep and enough recovery for those support assistants who work 

evenings / weekends while support assistants who work only during the day are satisfied with 

their work situation and feel that they get enough of recovery. 
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1. Inledning  

I slutet av 1970-talet kunde man se hur de ökade sjukskrivningarna kopplades till den 

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser runt om i Sverige (Eriksson & Larsson, 2009). Det 

har inneburit en utveckling från ett fokus på den fysiska arbetsmiljön till den psykosociala 

arbetsmiljön. Eriksson & Larsson (2009) menar att det främst beror på att allt fler arbeten 

innebär en nära kontakt med människor som bygger på relationer till skillnad från tidigare då 

många arbeten fanns inom jordbruket och industrin. I en folkhälsoundersökning från 

Socialstyrelsen (2009) framgår det att den psykiska ohälsan hos befolkningen har ökat sedan 

1980-talet, det handlar främst om symptom som ångest, oro och långvarig trötthet. Under de 

första åren under 2000-talet fortsatte besvären att öka i omfattning. Man kunde se att bland 

förvärvsarbetande hade det blivit vanligare att man upplever sitt arbete som stressigt och 

psykiskt ansträngande, det kan kopplas till de krav som ställs på individer idag 

(Socialstyrelsen, 2009).  I rapporten framgår det att den psykiska ohälsan ökar i omfattning i 

dagens arbetsliv och att de psykiska kraven i arbetet har ökat bland kvinnor och män. Det är 

framförallt bland landstingsanställda som man kan se att arbetsbelastningen ökat vilket kan ge 

upphov till olika psykiska besvär, exempelvis försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, 

nedstämdhet och minnesstörningar. Det är några av de symptom som kan utvecklas till mer 

omfattande psykosociala tillstånd, mer  omfattande tillstånd kännetecknas av depression, 

posttraumatisk stressyndrom och utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2009).  Magnus 

Lindgrén (2009) är lektor och forskare vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet, 

lyfter fram sömnen som en viktig faktor för att individen inte ska uppleva stress samt för att 

kroppen ska få nödvändig återhämtning och bör där med vara en förutsättning för att 

arbetstagarna ska klara av påfrestningar och behålla en god hälsa. I rapporten från 

Socialstyrelsen (2009) framgår det att omorganisationer kan vara en tänkbar orsak till att den 

psykiska ohälsan i arbetet har ökat och att allt fler arbetstagare upplever svårigheter att klara 

av det förväntningar som ställs på dem. Vidare framgår att en ökad osäkerhet rörande när 

individen ser sig själv som sjuk i relation till det arbete man utför har uppstått och att den 

psykiska belastningen har blivit mer påtaglig i många individers liv. Individer som drabbas av 

psykisk ohälsa upplever ofta en skam över att söka hjälp vilket resulterar i att det går länge 

med sin problematik vilket på en längre sikt kan resultera i sjukskrivning. Undersköterskor är 

en yrkesgrupp som har ett arbete som innebär både fysisk och psykisk belastning som en del 

av det dagliga arbetet (Socialstyrelsen, 2009).  
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Arlie Hochschild (2003) har utvecklat en teori om emotionellt arbete, där hon beskriver det 

emotionella arbetet som en kontakt som uppstår mellan människor. Det emotionella arbetet 

innebär att en individ genom sin arbetsroll utgår från egna självupplevda emotioner i arbetet 

med brukare, patienter.  Arbetet nära andra människor och arbetstagaren utgår från egna 

upplevda känslor samtidigt som arbetstagaren ska kunna förhålla sig till kunder, patienter och 

brukares upplevelser utifrån organisationens känsloregler. Blanco-Donoso, et al, (2016) har  

undersökt hur sjuksköterskor i Spanien upplever hanteringen av upplevda emotioner som är 

kopplade till upplevelsen av arbetet och välbefinnande hos arbetstagarna. Författarna har 

utgått från hypotesen att om sjuksköterskorna har svårt att reglera de egna känslorna i  arbetet 

så skulle det innebära att det påverkar dem negativt i form av trötthet i slutet av arbetsdagen 

och på längre sikt innebära utmattning och påverkan på privatlivet. Eva Olsson (2008) har i 

sin avhandling fokuserat på den förändring som offentlig sektor har genomgått under 1990- 

talet och fram till idag. Det handlar om olika former av omorganisering som har inneburit 

nedskärningar och effektivisering inom den offentliga sektorn. Olsson (2008) menar att 

vårdarbete skall ses som ett arbete som bygger på relationer med andra människor vilket 

förutsätter att personalen utgår från ett känslomässigt engagemang som en del av sitt arbete.  

 

De individer som har ett emotionellt arbete upplever känslouttryck som en del av det dagliga 

arbetet i interaktionen med andra individer på arbetsplatsen. Mona Lindqvist (2016) har i sin 

studie  undersökt hur migranter blir mottagna av psykiatrin och hur behandlarna upplever sitt 

arbete utifrån den tidsbrist som finns. I genomförandet av studien har författaren genomfört 

intervjuer med behandlare om hur de upplever att ha ett emotionellt arbete. Myriam N. 

Bechtoldt & Sonja Rohrman, et al, (2011) har i sin studie undersökt hur  två grupper förhåller 

sig till känslor och hur det kommer till uttryck i arbetet. Den första gruppen är de arbetstagare 

som använder sig av ytliga emotioner och den andra utgår från djupa emotioner. Författarna 

visade att en låg grad av arbetsengagemang inte behöver kopplas ihop med användandet av 

ytliga emotioner i arbetet. Scott & Barnes (2011) har i sin studie undersökt hur busschaufförer 

upplever negativa och positiva emotioner som en del av arbetet. Vidare har det undersökt hur 

busschaufförerna förhåller sig och agera utifrån de upplevda emotionerna (Scott & Barnes, 

2011). Författarna har fokuserat på relationer mellan de olika känslouttrycken som upplevs av 

arbetstagarna och hur kvinnor respektive män förhåller sig till det emotionella arbetet och hur 

emotionerna varierar mellan könen. Lönearbete utgör en central del av många människors liv 

och en del individer söker sig till arbeten där de upplever att det kan göra skillnad för någon 
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annan och känslan av att ha ett meningsfullt arbete. Detta resonemang följer Eva Olssons 

(2008) tankar om att vårdarbete ska  ses som ett arbete som bygger på relationer med andra 

människor, något som kräver att arbetstagaren utgår från ett känslomässigt engagemang i 

utförandet av arbetet (Olsson, 2008). Inom vård, stöd och omsorg är det önskvärt att 

arbetstagaren har ett intresse att arbeta med människor och vara stödjande, handleda, motivera 

individer med  psykiska/neuropsykiska funktionsnedsättningar. Arbetsbelastningen och 

kraven på arbetstagare inom stöd och omsorg har ökat vilket har medfört att många 

arbetstagare idag upplever en ökad stress och känslan av att inte hinna med alla  

arbetsuppgifter. En ökad stress i arbetslivet kan få konsekvenser även i privatlivet i form av 

stress och en svårighet att koppla bort arbetet vid ledighet (Kommunal.se). Det ökade 

effektiviteten i offentlig sektor kan ses höra ihop med omorganiseringen inom vård och 

omsorg (suntarbetsliv.se).  Det är viktigt att stödassistenterna har rätt kompetens och är 

införstådda i vad arbetet med människor med  psykiska/neuropsykiska 

funktionsnedsättningar. I  arbetet ska de utgå från Socialstyrelsen allmänna råd om kunskaper 

hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 

funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2). Denna studie avser bland annat till, att bidra till en 

djupare förståelse och forskning kring vad det emotionella arbetet innebär för en grupp 

stödassistenter och hur det hanterar krav som ställs på dem i arbetet. Utifrån ett sociologiskt 

perspektiv är det intressant att ta reda på hur en grupp stödassistenter hanterar de egna 

emotionerna i relation till arbetskollegor och brukare i det dagliga arbetet. 
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Syfte  

Syftet med studien är att undersöka de emotionella aspekterna av en grupp stödassistenters 

arbete.  

Frågeställningar 

▪ Vilka emotioner upplever de anställda som en del av arbetet och hur hanterar de dessa 

▪ Hur ser relationen till arbetskollegor ut och hur stödjer/påverkar relationen till 

arbetskollegor de emotionella aspekterna av arbetet 

▪ Vilka krav ställs på stödassistenterna och vilka utmaningar upplever de i arbetet 

 

Avgränsningar 

Min studie är avgränsad till att undersöka en grupp stödassistenters upplevelser av att ha ett 

emotionellt arbete. Jag har genomfört åtta kvalitativa intervjuer som har baserats på delvis 

öppna frågor som handlar om stödassistenternas arbete och upplevelsen av känslor samt 

relationer till brukare och arbetskollegor på arbetsplatsen. Syftet med fördelningen av 

deltagare har varit att ta del av stödassistenter från fem verksamheter i Luleå kommun utifrån 

två olika arbetsgrupper. Verksamheterna utgörs av dagverksamhet, stödboende och 

korttidsboende för unga vuxna och äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Disposition 

I denna uppsats börjar jag med att presentera en inledning där jag beskriver hur stress 

påverkar arbetstagare inom offentlig sektor för att sedan gå in på ett teoriavsnitt där jag har 

sammanställt tidigare forskning som behandlar emotionellt arbete samt Hochschilds (2003) 

teori om emotionellt arbete. Efter teoriavsnittet kommer uppsatsens metoddel där jag 

beskriver vilken metod jag har utgått från men även hur jag har samlat in min empiri och hur 

forskningsprocessen sett ut från urval till utformandet av resultat och analys.  

Sedan kommer diskussionen där jag diskuterar tidigare forskning på området tillsammans 

med studiens resultat, avslutningsvis presentera slutsatser och förslag på vidare forskning.  
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Arbetet som stödassistent 

Verksamhetsområdet stöd och omsorg är kommunens resurs för verkställandet av stöd till 

människor med funktionsnedsättning. Inom stöd och omsorg finns olika boendeformer och 

daglig sysselsättning. Inom kommunen kan anhöriga erbjudas avlastning genom att individer 

med funktionsnedsättning erbjuds vistelse på korttidsboende eller avlösning i hemmet. 

Personlig assistans finns också inom området, stöd och omsorg. Arbetet som stödassistent 

innebär att man arbetar nära individer med psykiska funktionsnedsättningar. Stödassistentens 

uppgift är att handleda brukaren i dennes vardagliga livsföring (lulea.se). Stödassistenterna 

bör enligt kommunens värdegrund inneha egenskaperna att de skall ha ett intresse för andra 

människor, utifrån sin arbetsroll skall denne fungera som ett stöd och ha ett ansvar för 

brukarnas välmående och utveckling. I arbetsrollen som stödassistent är egenskaper som 

omvårdande, empatisk och att utgå frän brukaren önskvärda. Förmågan att känna empati och 

förmedla den upplevda känslan tillbaka till brukaren är avgörande för brukarens respons blir. 

Relationen till arbetskollegor är viktig och fungerar ofta som ett stöd i arbetet eftersom arbetet 

många gånger kan innebära en psykisk belastning, de som arbetar inom omsorgen har sina 

känslor och empatiska förmåga att utgå från i mötet med de individer som är i behov av vård 

och stöd (lulea.se). 
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2. Teoretisk referensram 
Nedan följer en sammanställning av tidigare forskning som behandlar emotionellt lönearbete 

samt vilka effekter det kan få för den enskilde arbetstagaren samt skillnaden mellan 

användandet av ytliga och djupa emotioner. Det handlar om emotioner utifrån två 

angreppssätt,  ytliga och djupa. Hochschild (2003) har utvecklat begreppet emotional labor 

som hon menar beskriver hur individen antingen framkalla känslor eller efterlikna ett 

känslouttryck känslor för att dessa ska passa i sitt sammanhang och levererar rätt 

känslouttryck för att skapa en önskad sinnesstämning hos en annan individ.  

Det emotionella arbetet innebär en förmåga att förhålla sig empatisk och känslomässigt 

engagerad i sin arbetsroll, att kunna lyssna och stödja andra människor. Det handlar vidare om 

känslor kopplade till arbetskollegor vilket kräver en förmåga att kunna hantera de egna 

känslorna på ett önskvärt sätt utifrån organisationens krav. Hochschild (2003) har utvecklat 

begreppen bruksvärde och bytesvärde för att beskriva hur de olika emotionerna kommer till 

uttryck och hanteras av dem i privatlivet och arbetslivet. Vidare beskriver hon arbetsplatsen 

som en spelplan bestående av ordnade regler, interaktioner och gemensamma handlingar, 

dessa står i fokus och är av betydelse för individernas upplevelser av arbetet. Sökandet efter 

det som gör arbetet tillfredställande utspelar sig genom interaktionerna med nöjda patienter 

och en stödjande chef.  

 

Hochschild (2003) lyfter även fram att det handlar om hur emotioner kommer till uttryck 

utifrån organisationens ramar dvs om det är tillåtet att uttrycka känslor eller inte, känsloregler 

som arbetstagarna har att förhålla sig till. Enligt Hochschild (2003) finns det tre gemensamma 

karaktärsdrag som tillsammans definierar emotionellt lönearbete. Den första är att det finns en 

kontakt, ansikte mot ansikte eller röst mot röst mellan den anställde och kunden eller 

patienten. Den andra faktorn beskriver hon som att arbetstagaren framkallar ett visst 

känslotillstånd hos sig själv i syfte att också förändra kundens sinnesstämning. Den tredje 

faktorn handlar om att kontrollen över vilket emotionellt tillstånd som ska produceras vägleds 

och kontrolleras av arbetsgivaren. Emotional Labor i ett lönearbetar kontext är arbetsgivarens 

policys och regler som arbetstagaren bör förhålla sig till för att leva upp till de krav som ställs 

för att fullfölja sitt arbete. Det är sedan den anställdes skyldighet att se till att denne hanterar 

de egna emotionerna i arbetet så att förväntningar på arbetstagare i deras arbete om hur de ska 

förhålla sig emotionellt till arbetsgivarens kunder. Hochschild (2003) ger ett exempel på den 

förväntan som finns på flygvärdinnor i mötet med kunder, att de skall ha ögonkontakt samt ha 
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ett trevligt bemötande mot kunderna. Hochschild (2003) menar att det finns två olika sätt att 

hantera emotioner på, dessa benämner hon surface acting eller deep acting. Surface acting 

utgör för kroppen det starkaste redskapet för utförandet av känslouttrycket och innebär att 

individen justerar de känsloyttringar som blir synliga. När en individ väljer att använda sig av 

surface acting regleras det synliga uttryck som ansiktsuttryck, röst och gester och anpassas till 

situationen. Individen agerar som om denne har den känslan som den projicerar. Detta innebär 

att personen inte visar vad denne egentligen känner utan ger uttryck för en annan känsla som 

passar in i den aktuella kontexten. Hochschild (2003) för även ett resonemang om när en 

person upplever en annan känsla än den som visas, då uppstår emotionell dissonans, vilket 

innebär att individen kommer i konflikt med de egna känslor i relation till de känslor som 

förväntas av individen vilket kan få konsekvenser i situationen samt arbetsrollen. Hon menar 

att det i längden är svårt för personer att upprätthålla ett avskiljande mellan den upplevda, 

genuina känslan som infinner sig hos individen och den känslan som projiceras fram då den 

projicerade känslan inte är upplevd av individen själv (Hochschild, 2003). 

 

Eva Olssons (2008) avhandling ”Emotioner i arbete: en studie av vårdarbetares upplevelser 

av arbetsmiljö och arbetsvillkor” fokuserar på de förändringar som offentlig sektor har 

genomgått i form omorganiseringsinsatser inom offentlig sektor som inneburit nedskärningar 

inom den offentliga sektorn. Olsson (2008) menar att vårdarbete skall ses som ett arbete som 

bygger på relationer med andra människor vilket kräver att personalen utgår från ett 

känslomässigt engagemang i sitt arbete. Olsson (2008) menar att det emotionella lönarbetet 

handlar om en förmåga hos arbetstagaren att förmedla en känsla av trygghet i mötet med 

patienterna. En annan sak som hon lyfter upp är relationen till arbetskollegorna som hon 

menar är av betydelse för hur man upplever arbetet och kan hantera eventuella påfrestningar. 

Hon tar upp att begreppet härbärgnings arbete, som hon beskriver som en förmåga hos 

arbetstagaren att gå in i samma känslotillstånd som patienten för att på så sätt kunna förstå 

och stödja patienterna att bearbeta svåra minnen och upplevelser. Vidare lyfter hon fram att 

olika känslor tar olika tid att bearbeta och att tidsaspekten är viktig för individens 

bearbetningsprocess. Olssons (2008) studie framgår det att arbetstagare inom offentlig sektor 

upplever att de har för höga krav på sig som de upplever som svåra att hantera samt att de 

saknar feedback från chefer och ledning. Hon lyfter fram att arbetstagare inom offentlig 

sektor upplever att de får feedback och bekräftelse från arbetskollegor.  
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Olsson (2008) menar samtidigt att det finns arbetstagare inom privat sektor som upplever att 

de har rimliga krav på sig samt att de får feedback från chefer och ledning. Hon för ett 

resonemang om omorganiseringsinsatserna av offentlig sektor där hon menar att den inneburit 

konsekvenser för hur arbetstagarna upplever att de kan interagera med varandra. De upplever 

att det har blivit mer administrativa arbetsuppgifter och ett högre tempo. Olsson (2008) menar 

att arbetstagare inom den privata sfären upplever att de får positiv feedback av ledningen till 

skillnad från när de var en del av den offentliga sektorn. Anställda inom den privata sektorn 

menar att det kan vara med och påverka sin arbetssituation i större utsträckning jämfört med 

de som är anställa inom offentlig sektor. Det finns en gemensam bild inom den privata 

sektorn att man skall arbeta mot uppsatta mål och att det är ett samarbete mellan 

organisationen och arbetstagarna som tillsammans skall uppnå målen. Olsson (2008) använder 

sig av begreppet social inbäddning som hon definierar som en möjlighet till reflektion och 

samvaro i arbetsgruppen där arbetstagarna kan diskutera sina upplevelser samt vikten av att 

bli bekräftad men även bekräfta varandra i arbetsgruppen. Olsson (2008) beskriver detta som 

att utanför arbetet handlar det mer om de sociala banden som man har till vänner och familj 

men menar att det är viktigt även i arbetsgruppen med kollegorna. Olsson (2008) för ett 

resonemang, där hon menar att om arbetstagarna skall uppleva en tillfredställelse med sitt 

arbete men även med sitt privatliv. Hon menar att det är viktigt att det finns en balans mellan 

privatliv och arbetsliv samt organisationens krav och den egna målsättningen som 

arbetstagaren har (Olsson, 2008). 

 

Känslor som buffert mot negativa effekter 

Myriam N. Bechtoldt & Sonja Rohrman, et al, (2011) har i sin studie undersökt två grupper 

utifrån hur de förhåller sig till känslor och hur det kommer till uttryck i deras arbete.  

Den första gruppen är de arbetstagare som använder sig av ytliga emotioner och den andra 

utgår från djupa emotioner. Författarna vill visa att en låg grad av arbetsengagemang inte 

behöver kopplas ihop med användandet av ytliga emotioner i arbetet, för att arbetstagaren 

skall trivas på arbetsplatsen. Den finns empiriskt bevis som tyder på att emotionellt arbete kan 

medföra effekter på arbetstagarens välmående och allmänhälsa. Det handlar om hur individen 

ger uttryck för sina emotioner i form av ytliga eller djupa känslouttryck i interaktionen med 

andra människor. Författarna har analyserat hur och i vilken utsträckning som arbetstagare har 

förmåga att känna igen känslouttryck och hur individerna som studerats har förmåga att bygga 

upp ett försvar utifrån faktorer som bidrar till en förmåga att känna igen emotioner. 
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Författarna har utgått ifrån 85 personer från två yrkesgrupper, sjuksköterskor och poliser. 

Syftet var att ta reda på hur deltagarna identifierar de andra individers känslouttryck och hur 

de relaterade till dessa som en del av deras arbete utifrån upplevda emotioner kopplat till 

deras arbetsengagemang. En sammanställning visade att respondenter med hög grad av 

identifikation av känslouttryck inte rapporterade en lägre grad arbetsengagemang. Studien 

pågick under fyra veckor och syftet med det var att författarna skulle kunna se om 

arbetstagarnas arbetsengagemang förändrades över tid. Denna grupp jämfördes med den andra 

gruppen som hade en låg grad av emotionell identifiering som utgångspunkt för att kunna 

känna igen och identifiera de egna emotionerna och som hade en låg förmåga att kunna 

bemöta och förstå andra människor. Resultatet av studien visade att det emotionella arbetet 

inte nödvändigtvis behöver förknippas med ett emotionellt engagemang hos arbetstagaren 

(Bechtoldt & Rohrman  2011). 

   

Det som framgår av studien är att förmågan att känna igen känslouttryck och kunna identifiera 

sig med dem är av betydelse för arbetstagaren samt förmågan att känna igen och förstå 

känslouttryck. Denna identifiering sker genom interaktionen med andra människor. En låg 

grad av arbetsprestation är ofta starkt förknippad med hur man mår på arbetet och att det inte 

trivs på arbetsplatsen eller med sina arbetsuppgifter menar Bechtoldt & Rohrman, 2011). 

Författarna visar i sin studie att det handlar om arbetstagarens förmåga till emotionell 

intelligens som är av betydelse för hur individen upplever sitt arbete. Bechtold & Rohrman 

(2011) menar att den emotionella intelligensen fungerar som ett skydd för hur individen klarar 

av den emotionella belastningen i arbetet. Detta är något som  individen har om denne utgår 

ifrån djupa emotioner till skillnad från ytliga emotioner som handlar om känslotillstånd som 

framkallas och som inte är autentisk.  Det kan förklaras med att arbetstagaren inte utgår från 

emotioner som är kopplade till verkliga händelser som denne upplevt och som denne har en 

förförståelse för. De djupa emotionerna bidrar med att arbetstagaren kan förstå och använda 

sig av tidigare erfarenheter och kan genom det hantera situationer som innebär känslomässig 

påfrestning utifrån egen erfarenhet. De innehar förmåga att förstå andra människor och ge rätt 

form av stöd vilket kan fungera som ett skydd. 

 

Upplevelser av negativa och positiva emotioner i arbetet 

Författarna har fokuserat på relationer mellan de olika känslouttrycken som upplevs av 

arbetstagarna och som de förhåller sig till som en del av sin arbetsroll. De har utgått från 
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kvinnor och män, vilka känslouttryck kvinnliga busschaufförer och männens upplevelser 

utifrån förväntningar som organisationen har på dem. 68 busschaufförer deltog i studien som 

pågick under en period av två veckor med utgångspunkt från två hierarkiska modeller. 

Författarna har velat ta reda på hur relationer mellan emotioner skiljer sig mellan kvinnliga 

och manliga busschaufförer och hur dessa emotioner kommer till uttryck. Det handlar om hur 

de utgår från emotioner i deras arbete för att hantera en situation utifrån användandet av ytligt 

eller djupa emotioner och vad det innebär för individen. Scott & Barnes, (2011) har utgått från 

hypotesen att individer som dagligen använder sig av ytligt agerande kan ge positiva effekter. 

De testade om användandet av djupagerande kunde påverka individer negativt. Författarna 

utgår från att både ytagerande och djupagerande leder till likställda resultat i form av uttryck 

för känslotillstånd hos personerna och som sammanställs utifrån känsloregler som finns. 

Vidare menar författarna att det kan ses som en typisk del av serviceyrken där individerna 

agerar utifrån organisationens direktiv, de lyfter fram skillnaderna mellan ytagerande och 

djupagerande. De för resonemang om, att vid ytligt agerande så medför det att individen inte 

gör någonting för att förändra den underliggande emotionen. Författarna har utgått från 

busschaufförernas erfarenheter och individuella relationer till kunderna som en del av arbetet, 

detta för att se om de finns skillnader mellan kvinnor och män som kunde kopplas till ytliga 

eller djupa emotioner.  

 

Resultatet visar att männen tenderade att agera ytligt och agerade utifrån sin arbetsroll och de 

känsloreglerna som organisationen har. Busschaufförer som var kvinnor tenderar att agerade 

med djupa emotioner och utgick från dessa i arbetet med kunderna. Deras emotioner grundade 

sig i en nära relationer med kunderna. Författarna för ett resonemang om att de busschaufförer 

som deltagit i studien har blivit utvalda, utifrån ett urval och blivit granskade för att slutligen 

bli erbjudna anställning. Genom att bli en del av organisationen så har de också gått med på 

att handla och agera på organisationens vägnar i form av att följa riktlinjer, policy och 

känsloregler som det skall förhålla sig till som en del av deras arbetsroll. Det finns 

förväntningar på dem, den service som busschaufförerna skall erbjuda sina kunder utgår från 

att de skall vara vänliga tillmötesgående och positiva. Scott & Barnes (2011) har utgått från 

att busschaufförernas engagemang och emotioner kan innebära svårighet för dem och som 

kan få konsekvenser i privatlivet. De för resonemanget att busschaufförerna kan känna en 

press att gå in i sin arbetsroll och på så sätt agera busschaufför. Scott & Barnes (2011) menar 

att busschaufförerna genom att sammanföra ytliga emotioner och djupa emotioner kan 
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manipulera emotionerna genom att undertrycka oönskade emotioner och använda sig av ytliga 

emotioner istället. Vid djupa emotioner handlar det om att återskapa ett känslotillstånd på ett 

sätt som passar en given situation och där det innebär en omformarens av upplevda känslor 

vilket kan fungerar som ett skydd för individen (Scott & Barnes, 2011). 

 

Emotioner i socialt arbete 

Emotionernas plats i det sociala arbetet och hur de kommer till uttryck beskriver Richard 

Ingram (2013) i sin studie där han har undersökt hur emotionerna blir en del av arbetstagarens 

identitet. I denna studie bestod studieobjekten av  socialsekreterare. Han undersökte deras 

förmåga att kunna hantera de emotioner som kan bli särskilt  påtagliga i deras arbete eftersom 

socialsekreterare arbetar när, och tillsammans med andra människor. Arbetstagare får lära sig 

att förhålla sig professionellt i utförandet av arbetet. Denna  autonomi menar författaren är 

skadlig för identiteten. Det är viktigt att arbetstagaren har en förmåga att känna igen den 

emotionella responsen och agera utifrån den responsen för att kunna förmedla och skapa 

relationer i arbetet. Vidare menar författaren att det är viktigt att socialsekreterarna ska kunna 

fatta beslut och förhålla sig professionellt utifrån sin yrkesroll. Att blanda in sina egna känslor 

anses inte vara ett lämpligt förhållningssätt.  

 

Ingram (2013) vill visa hur de olika delarna av emotioner samspelar som en del av det dagliga 

arbetet och hur dessa emotioner kommer till uttryck. Författaren utgår från en grundtanke för 

hur den emotionella intelligensen är beskaffad hos arbetstagaren i form av användande och 

uttryck för de upplevda emotionerna. Författarna menar att de finns en förväntan på 

socialsekreterarna att de skall förhålla sig professionellt och ha en hög förmåga till empati 

som en del av deras arbete. Det emotionella arbetet krockar med socialsekreterarens arbetsroll 

så till vida att det innebär en emotionell påfrestning kopplat till det beslutsfattande som 

socialsekreterare har (Ingram, 2013). Det handlar om hur upplevda framkallade känslor hos 

arbetstagarna och hur relationer inverkar på individens förmåga att känna empati (Ingram, 

2013). Vidare menar han att grunden för att känna empati handlar om en förmåga att 

identifiera och hantera upplevda känslor. Arbetstagaren blir i och med det mer medveten om 

sitt eget agerande och får en ökad förståelse för olika situationer bestående av olika 

emotioner. Ingram (2013) menar att detta kan hjälpa arbetstagaren att känna en form av 

trygghet och självsäkerhet i sitt beslutsfattande. Den emotionella intelligensen menar han, kan 

ses som en förmåga till empatisk förståelse och hur man använder sig av den förståelsen som 
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en del av kommunikationen. Han menar  att själva grunden för emotionell intelligens bygger 

på en känsla av att höra ihop och förstå andra människa i kombination   med förmågan till 

empati. De menar han bygger grunden för vad emotionell intelligens innebär, upplevelsen och 

hantering av emotionella känslotillstånd (Ingram, 2013).  Ingram (2013) utgår från Lazarus & 

Lazarus (1994) modell som förklarar logiken kring emotioner, Figuren beskriver att 

emotioner bygger på relationer där en händelse som utspelar sig kopplar samman med en 

upplevd emotion. Ingram (2013) menar att om man ser detta utifrån ett rationellt perspektiv så 

blir emotionen möjlig att förstå  i förhållande till det beslut och situation som ligger till grund 

för emotionen. Om emotionen grundar sig i att uppnå ett mål eller önskad emotion så innebär 

det per definition att den är målfokuserad vilket innebär att emotionen bygger på individuella 

val och övertygelser. Ett annat viktigt element som författaren tar upp är om en individ 

använder sig av det här tillvägagångssättet så hjälper de individen i förhållandet mellan 

förståelse och reflektion rörande emotioner. Det handlar om en förståelse för hur man hanterar 

egna och andra människors  emotioner utifrån ett empatiskt förhållningssätt. Emotioner 

beskrivs som vara kopplade till individens egna tankar har i sin undersökning utgått ifrån 

hjärnans förmåga att lära sig för att förklara emotioner vilket kan få följder inför framtida 

beslutsfattande och relationer till andra människor.  

 

Skapandet av emotioner är ett resultat av en process som utgår ifrån individens egna tankar 

och känslotillstånd som han menar utgår från en modell bestående av; huvud, hjärta händer 

och fötter. Modellen förklarar det fokus som finns i ett emotionellt arbete (Ingram, 2013).  

Han förklarar modellen utifrån fyra steg där huvud handlar om en förmåga att samla kunskap 

samt en förmåga att samla och kontrollera egna känslor i förhållande till makt och kontroll. 

Hjärta handlar om en vilja hos individen att hantera sina känslor och hitta en gemensam 

relation med socialsekreterare som bygger på liknande värderingar och utgår ifrån samma 

synsätt. Händer beskriver författaren som användandet av ett motiverande förhållningssätt i 

sin roll i arbetet. Fötter handlar om förmågan att känna igen de professionella 

förhållningssätten i form av värderingar som grundar sig i en motivation och vilja att handla 

respektfullt mot en annan individ. Författaren för ett resonemang om att det kan vara svårt för 

socialsekreterare att fatta beslut rörande andra människors livssituation och att detta kan bli 

påtagligt för dem. 
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Organisering av tid och emotioner inom psykiatrin 

 

Mona Lindqvist (2016) har i sin studie undersökt människor på flykt som upplevt trauma och 

som är i behov av stöd av psykiatrin. För att genomföra denna studie har författaren 

genomfört intervjuer med behandlare inom psykiatrin kring hur de upplever det emotionella 

arbetet. Fokus för författaren har varit hur trauma bemöts inom psykiatrin (Lindqvist, 2016). 

Fokus har även varit på hur personalen upplever att de kan ge rätt form av stöd till 

patienterna. Vidare handlar det om hur personalen upplever sin arbetssituation i form av 

organiseringen av den tidsram som de har att förhålla sig till och de resurser som finns 

tillgängliga. De individer som personalen möter i det dagliga arbetet har upplevt trauman från 

krig och hemska minnen som det upplevt på sin väg till Sverige. Författaren vill i sin studie ta 

reda på hur personalen inom psykiatrin hanterar sina egna emotioner och hur organiseringen 

ser ut i form av stöd inom psykiatrin. Lindqvist (2016) beskriver utifrån arbetstagarnas 

upplevelser av kraven på effektivitet och att det innebär en hög påfrestning som påverkar 

utförandet av arbetet. Lindqvist (2016) beskriver arbetet som ett emotionellt arbete med en 

hög arbetsbelastning där arbetstagarna upplever att de många gånger inte räcker till och 

känner sig otillräckliga för att stötta och finnas till för patienterna.  

 

Hon för ett resonemang om att behandlare inom psykiatrin har som huvudfokus och mål att 

bemöta dessa individer med värdighet och respekt men att på grund av den stora fokusen på 

arbetsprestation som har kommit att bli allt viktigare så upplever de inte att patienterna 

bemöts av värdighet och respekt. Författaren problematiserar den omfattande omorganisering 

som genomfördes under 1990-2000 talet inom den offentliga sektorn och som fick 

benämningen New public management, som utgår från syftet att effektivisera och fokusera på 

resultat inom offentlig sektor utifrån strukturer och förhållningssätt (Lindqvist, 2016). Hon 

lyfter fram utvecklingen och menar att den är problematisk eftersom att målet med det nya 

förhållningssättet får konsekvenser för behandlarna i deras arbete. Hon lyfter fram att fokus 

som handlar om resultatinriktat fokus på  arbetsprestationen som skall vara mätbar istället för 

tid till mötet med patienterna son är i behov av stöd (Lindqvist, 2016). Lindqvist (2016) 

menar att det har fått följder som inneburit att kontakten med patienter hamnat i skymundan. 

Resultatet av satsningar på arbetsprestationer har fått konsekvenser för den arbetsbelastning 

som behandlarna har inom psykiatrin, en av deras viktigaste uppgifter är att vara närvarande 

med patienten och ha en förmåga till empati och ge uttryck för den i mötet med patienten. 
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Författaren menar att arbetsprestationer som (NVP) fokuserar på har medfört en problematik 

för de som arbetar med människor (Lindqvist, 2016).  

 

Återhämtning och upplevelser av hinder i arbetet 

Deltagarna av studien bestod av 112 sjuksköterskor från sjukhus och vårdcentral som besvarat 

en enkät om hur de generellt upplever arbetet. Sjuksköterskorna fick även fylla i 

dagboksanteckningar vid två olika tillfällen under arbetsdagen där de fick beskriva sina 

upplevelser fritt. Studien behandlar sjuksköterskornas upplevelser av de svårigheter som de 

möter i det dagliga arbetet. Det handlar om svårigheter att hantera upplevda känslor och vilka 

negativa effekter det får för sjuksköterskornas välbefinnande (Blanco-Donoso, et al, 2016). 

Författarna har utgått från hypotesen att om sjuksköterskorna har svårt att reglera de egna 

känslorna på arbetet så skulle det innebära att det påverkar dem negativt i form av trötthet i 

slutet av arbetsdagen och på längre sikt utmattning som kan få konsekvenser för 

sjuksköterskornas privatliv. Författarna utgick från ytterligare en hypotes, att om individen 

upplever att denne har stöd av medarbetare och chefer så ökar möjligheten att kunna slappna 

av. Med utgångspunkt av dessa variabler menar författaren att individen bygger upp ett skydd 

som kan innebära att denne kan hantera de svåra upplevelserna (Blanco-Donoso, et al, 2016). 

Resultatet av analysen visade att sjuksköterskorna upplever det dagliga arbetet som svårt och 

att de upplevelserna grundar sig i en svårighet att hantera de egna känslorna i arbetet. Deras 

upplevelser kommer i uttryck  av emotionell utmattning som innebär att sjuksköterskorna får 

svårt att utföra sitt arbete eftersom de upplever att det är trötta och orkeslösa. Författarna 

menar att den negativa påverkan på sjuksköterskornas välbefinnande  kan få konsekvenser för 

privatlivet. Upplevelsen av att individen har stöd från sin omgivning främjar känslan av 

välbefinnande. Möjligheten till avkoppling och återhämtning minimerar  svårigheterna för 

sjuksköterskorna att hantera påfrestning i en högre grad (Blanco-Donoso, et al 2016).
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3. Metod 

Syftet med studien är att undersöka  hur stödassistenter beskriver sin upplevelse av de 

emotionella aspekterna av sitt arbete tillsammans med sina arbetskollegor. Jag har utgått från 

Hochschild (2003) teori om emotionellt lönearbete som fokuserar på känslohantering inom 

serviceyrken men som även är tillämpbar inom yrket som stödassistent. Vid utformningen av 

intervjuguiden utgick jag från hur stödassistenterna upplever arbetet inom de olika 

stödverksamheterna, ett arbete som bygger på en nära kontakt med individer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Trost (2010)  för ett resonemang om valet av 

vetenskapligmetod och dess betydelse där han menar att  valet av metod är beroende av vilket 

syfte samt frågeställningar  som studien utgår från. En kvalitativ metod syftar till en ökad 

fördjupad förståelse för de studieobjekt man undersöker. Den kvantitativa metoden syftar till 

att undersöka hur mönster upprepar sig och hur ofta.  I min studie är objektet stödassistenters 

upplevelser av arbetet med fokus på den emotionella aspekten och jag har därför inte varit 

intresserad av att mäta hur vanligt ett fenomen är vilket man syftar till vid en kvantitativ 

metod. Jag  beslutade att en kvalitativ  metod var lämplig för genomförandet av denna studie 

vilket följer Denna studie utgår ifrån hermeneutisk vetenskapsmetod för att få en djupare 

förståelse för de objekt som jag studerar.  

Thurén (2010) menar att hermeneutiken handlar om att jag som forskare försöker förstå ett 

yrke och människors handlingar utifrån deras agerande. Jag har använt mig av 

halvstrukturerade och öppna frågor då jag avsåg att ta del av stödassistenternas upplevelser av 

arbetet samt få en förståelse för hur de hanterar upplevda emotioner som en del av 

arbetsrollen. Lantz (2007) för ett resonemang om den öppna riktade intervjun som hon menar 

innebär att man utgår från öppna frågor som är uppdelade utifrån  olika tematiska 

frågeområden. Jag har utgått från olika teman och följt upp med följdfrågor när det har 

behövts. Lantz (2007) menar vidare att olika frågor skilda från varandra inte behöver ha en 

viss följd utan att de kan förändras under intervjuns gång vid användandet av den öppna 

riktade intervjun. Jag ville att intervjun skulle bli mer som ett samtal mellan mig och 

stödassistenterna utifrån olika valda teman som omfattade deras arbetsområde.  

Den intervjuguide jag utformade bestod av 46 frågor som var uppdelade i olika teman (se 

bilaga 1). Jag utgick från frågor som handlade om stödassistenternas upplevelser av 

hanteringen av emotioner som en del av deras arbete samt hur de agerar och hanterar 

relationen till brukare.  
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För att på så sätt kunna fånga komplexiteten som stödassistenterna kan ställas inför i deras 

arbete då det innebär en nära kontakt med andra individer med neuropsykiatriska och 

psykiska funktionsnedsättningar. De olika teman som växte fram handlade om vad arbetet 

som stödassistent innebär samt hur relationer till brukare och kollegor såg ut. Mitt fokus har 

varit att undersöka vilka drivkrafter och utmaningar som de upplevde samt ta del av deras 

tankar angående återhämtning. När stödassistenterna besvarade en fråga så besvarades ofta 

flertalet frågor samtidigt. Frågorna hade utformningen; ”upplever du/skulle du säga att…” och 

”kan du beskriva en händelse eller situation…”. Och ”hur kommer det sig att du gjorde så”. 

Ibland behövde jag använda mig av följdfrågor för att stödassistenterna skulle utveckla ett 

svar eller förklara ett resonemang utifrån en situation som kan uppstå på arbetsplatsen, detta 

för att få klarhet och förstå deras resonemang. Genom användandet av intervjuguiden har jag 

fått en djupare förståelse för stödassistenternas upplevelser av arbetet samt vad som får dem 

att trivas med sitt arbete. 

 

Förförståelse 

Den förförståelse som jag har bygger på egen erfarenhet av att arbeta inom en av de berörda 

verksamheterna under en begränsad period. Detta innebär att jag  har en viss förförståelse av 

vad arbetet innebär. Detta skulle kunna medföra hinder utifrån de erfarenheter jag bär med 

mig men i denna studie tog jag det i beaktning. Utbildning inom psykiatri/neuropsykiatri och 

en längre tids  erfarenhet är viktigt vilket är kompetens som jag saknar. Den förförståelse som 

jag har, har inte inneburit svårigheter för mig att kunnat förhålla mig objektivt i utförandet av 

studien. Denna studie har en hög trovärdighet då jag varit noga med utformningen av 

intervjuguiden men även  de valda frågeställningarna som jag har kopplat till tidigare 

forskning samt teorier som behandlar emotionellt arbete. Om en liknande studie skulle 

genomföras igen ställer jag mig tveksam till ett likvärdigt resultat eftersom deltagarna i denna 

studie har utgått från sina egna upplevelser och erfarenheter i det dagliga arbetet.  

Till viss del skulle frågeställningar och intervjuguiden kunna användas som inspiration för 

vidare forskning på området. Det insamlade materialet för genomförandet av studien bygger 

på fem teman som vuxit fram utifrån det insamlade empirin. Något som tydligt framgår 

utifrån stödassistenternas berättelser är deras egna upplevelser av att ha ett emotionellt arbete 

och vad det innebär för dem. De lyfter fram hur de hanterar de egna känslorna i relation till 

sina arbetskollegor och brukare. Vid genomförandet av intervjuerna har jag utgått från samma 

intervjuguide för samtliga stödassistenter. 
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Urval 

Jag har i min studie valt att intervjua åtta stödassistenter som tillsammans representerar olika 

verksamheter inom stöd och omsorg. Tre av åtta intervjuer fick jag tag på via den arbetsplats 

där jag arbetar som vikarie. De övriga deltagarna kom jag i kontakt med efter det att en av 

stödassistenterna som deltagit  vidarebefordrade min efterlysning via Facebook. Kort tid 

därefter tog fler kontakt med mig, tid och plats för intervju bokades. Det som var gemensamt 

för samtliga stödassistenter är att de är verksamma inom stöd och omsorg. 

 

Etik 

Respondenterna som har deltagit i denna studie har blivit tilldelade fiktiva namn detta för att 

kunna säkerställa anonymiteten för deltagarna. Jag har utgått från Bryman (2008) där han 

beskriver de riktlinjer som finns inom samhällsvetenskaplig forskning. För att säkerställa att 

den forskning som jag genomfört uppfyller de krav som finns på mig i mitt arbete med denna 

studie har jag utgått från Informationskravet utifrån att jag har informerat samtliga 

respondenter om mitt syfte och tanka om intervjuerna med samtliga innan intervjutillfället och 

att intervjuerna skulle spelas in för att kunna sammanställas på ett mer omfattande sätt i 

analysen av intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att deltagarna skall ha givit sitt samtycke 

till att medverka. Respondenterna i denna studie har fått ge sitt samtycke muntligt. 

Respondenterna har fått ta del av syftet av studien och på så sätt fått en förförståelse har de 

även fått informationen att de när som hest under studiens gång får besluta sig för att tacka nej 

till fortsatt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att jag som forskare säkerställer att 

respondenternas anonymitet säkerställs genom att förvara det insamlade materialet på en säker 

plats. Det insamlade materialet i form av inspelade intervjuer samt transkriberingar har 

förvarats på ett säkert sätt, då jag använt mig av fiktiva namn och ej utgett vilka verksamheter 

som jag utgått från så har jag på så sätt kunnat säkerställa anonymitet för deltagarna (Bryman, 

2008). Nyttjandekravet handlar om att den insamlade informationen och den enskilde 

respondenten kopplas till forskningsfrågorna och att den informationen inte används i något 

annat avseende. Respondenterna i denna stuie har kopplats till det valda syftet och 

forksningsfrågorna. Information utöver det som inte har med studien att göra har därför inte 

belysts i studien utan har kasserats.  
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Tillvägagångssätt 

Det första steget för genomförandet av min studie var att utforma ett PM där min 

forskningsidé och syftet med uppsatsen beskrevs. Omfånget skulle vara på två sidor.  

Val av en kvalitativ metod grundar sig i ett intresse  av att undersöka hur en grupp 

stödassistenter upplever sitt arbete med fokus på hur hanteringen av upplevda emotioner, 

relationer till brukare och arbetskollegor. Nästa steg i arbetet med studien var att söka 

relevanta artiklar som  behandlar området emotionellt lönearbete. Jag kom  tidigt i kontakt 

med Arlie Hochschild (2003) teorier.  Vidare fortsatte jag att läsa in mig på området kring 

emotionellt arbete för att kunna definiera vad emotionellt arbete är och vilken tidigare 

forskning som finns på området för att få inspiration. Tidigare forskning som presenterats i 

min studie och som är genomförd i ämnet är Eva Olssons doktorsavhandling ” En studie av 

vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor” Olsson (2008)  har studerat hur 

vårdarbetare upplever sitt arbete utifrån arbetsvillkor och organisationens krav. Utifrån hennes 

studie fick jag insikt i hennes tankegångar om hur viktigt det är att personalen är 

känslomässigt engagerade i de patienter som de vårdar och vilket betydelse de har för hur 

vårdarbetarnas hantering av upplevda känslor under deras viloperiod för att kunna hantera det 

krav som ställs på dem samt arbetskollegornas betydelse för hur man upplever arbetet. Nästa 

steg var att utforma en problemformulering där jag diskuterade och problematiserade det olika 

delarna i min studie. Frågeställningarna uppkom utifrån tankar rörande vad som kunde vara 

utmaningar i arbetet och vad som gör att stödassistenterna trivs med sitt arbete men mycket 

hämtades från teorierna om emotionellt arbete. En annan fråga handlade om  emotioner som 

stödassistenterna upplever i arbetet och hur de hanterar emotionerna i förhållande till brukare 

och arbetskollegor. En ytterligare fråga som jag ville ha svar på var vilka krav som ställs på 

stödassistenterna och vilka utmaningar samt drivkrafter som finns.  

Arbetete med frågeställningarna och syftet för uppsatsen fortsatte för att kunna utforma 

intervjuguiden. Syftet med att intervjua stödassistenter från olika verksamheter var att se om 

det fanns skillnader i hur det upplever sitt arbete och hur det kommer till uttryck. Jag valde att 

fokusera på stödverksamheter bestående av ett stödboende, två dagverksamheter, ett 

gruppboende och ett korttidsboende. Jag tog del av kommunens dokument som beskriver hur 

kommunens stöd och omsorgsarbete fungerar samt kommunens värdegrund som omfattar alla 

anställda inom kommunen (lulea.se). Under arbetets gång har jag stött på problem i form av 

svårigheter att få tag på deltagare. När det var dags för att genomföra intervjuerna visade det 

sig att det varit svårt för respondenterna att avsätta tid för intervju då många arbetar både dag, 
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kväll och helger. En respondent glömde bort att denne hade bokat intervju med mig vilket 

resulterade i att den intervjun blev inställd då respondenten upplevde att denne inte hade tid. 

En annan respondent avböjde sin medverkan vilket har innebar att det tog längre tid att få till 

de två sista respondenterna. Den totala tidsplaneringen för utförande av mitt examensarbete 

har inneburit en längre tidsperiod än vad jag räknat med från första början. Omfattningen av 

Intervjuerna sträckte sig mellan 20-45 minuter. Varje intervju gjordes enskilt. Efter 

intervjuerna genomfördes en transkribering av varje enskild intervju, detta för att inte gå miste 

om värdefull information och detaljer som annars hade kunnat gå förlorad, vilket kan vara 

risken om  intervjuerna endast antecknats (Starrin m fl. 1990).  

 

Analys av insamlad empiri 

Analysen av det insamlade materialet har genomförts på ett noggrant sätt, jag har transkriberat 

alla intervjuer och skrivit ner svaren på frågorna ord för ord. Sedan har jag skrivit ut alla 

transkriberingar för att få bättre översikt och på så sätt kunna kan sätta mig in i 

intervjurespondenternas upplevelser kopplat till de olika temana. Syftet med detta är enligt 

Starrin m fl. (1990) att säkerställa att värdefull informationen inte skulle gå förlorad. Syftet 

var att inte gå miste om någonting som stödassistenterna uttryckt och som jag annars hade gått 

miste om under intervjutillfället. Jag har sedan sammanställt deras upplevelser utifrån teman 

som framkommit under intervjutillfällena som jag sedan tematiserat utifrån fem teman. Dessa 

teman innefattar valet av arbete, vad som krävs av stödassistenterna i arbetet samt relationer 

med arbetskollegor och brukare samt vilka drivkrafter som stödassistenterna har och utgår 

från i arbetet. De olika teman har jag sedan sammanställt och utgått från i min analys och 

resultatdel där jag har utvecklat och beskrivit stödassistenternas upplevelser utifrån det 

insamlade materialet med aktuell forskning som (Hochschild ,2003; Olsson, 2008). 
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Validitet & reliabilitet 

För att bygga upp en förförståelse i den analys jag genomfört  har jag formulerat ett syfte samt 

en problemformulering som jag sedan har undersökt med hjälp av det insamlade materialet 

från intervjuerna och analyserat med hjälp av tidigare forskning inom emotionellt arbete samt 

teori. I genomförandet av uppsatsen har jag utgått från en kvalitativ metod och en 

kombination av en deduktiv och en induktiv forskningsstrategi (Ejvegård, 2012; Bryman, 

2008). Jag har utgått från Arlie Hochschild (2003) teori om emotionellt lönearbete i huvudsak 

men även Eva Olssons (2008) studie om vårdtagares upplevelser av arbetet. Bryman (2008) 

menar att med en deduktiv ansats så utgår forskaren från en befintlig teori. Vidare menar han 

att författaren skall tolka den teori som finns utifrån det som skall undersökas teorin används 

som utgångspunkt i forskningsprocessen. Vid användandet av en induktiv metod menar 

Bryman (2008) att man går tillväga på ett motsatt sätt där man låter teorin växa fram under 

forskningsprocessens gång för att se om teorin kan appliceras på den forskning som utförts 

(Bryman, 2008). Jag har i huvudsak  arbetat induktivt men med stöd av Hochschild (2003) 

teori som leder mot en deduktiv ansats.  För att forskning skall uppfylla ett vetenskapligt 

värde så skall forskaren sträva efter validitet och reliabilitet vilket han förklarar som 

tillförlitlighet och trovärdighet som handlar om att man har använt sig av rätt metod för att 

mäta det som man avsett att mäta och att man har genomfört mätningen på ett tillförlitligt sätt. 

Det innebär även att det skall vara möjligt att genomföra mätningen vid ett senare tillfälle och 

få likartade resultat. Fangen (2005) har ett resonemang om att det är viktigt att redogöra för 

den förförståelse som finns detta för att visa vilken förförståelse som finns för det som man 

ska studera (Fangen, 2005).  
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4. Resultat 

Deltagarna i min studie är utbildade undersköterskor med inriktning mot pedagogik eller 

psykiatri vilket är ett krav för att få arbeta som stödassistent inom de olika verksamheterna. 

De stödassistenter som arbetar inom dagverksamhet och gruppboende har en pedagogisk 

utbildning medan de som arbetar på stödboende har en utbildning som undersköterska med 

inriktning psykiatri. Samtliga stödassistenter har blivit tilldelade fiktiva namn detta för att 

säkerställa deras anonymitet.  En av de inledande frågorna behandlar valet av arbete. Den 

första frågan handlar om kontakten och valet av arbetet som stödassistent. Syftet med den 

frågan var att få en inblick i deras tankegångar kring valet av arbete. Samtliga deltagare har 

kommit i kontakt med arbetet som stödassistent på olika sätt. En del beskriver det som att dem 

”halkat” in på arbetet medan andra har kommit i kontakt med arbetet via sommarvikariat för 

att sedan utbilda sig och fortsätta. En annan utbildade sig först och hon beskrev det som att 

hon alltid vetat att det är arbetet som stödassistent hon ville arbetat med.  

 

En annan stödassistent som arbetar på ett gruppboende  beskriver sin kontakt och val av 

arbete genom ett sommarvikariat. Hennes intresse för arbetet väcktes under  gymnasietiden då 

hon arbetade som kontaktperson via LSS med brukare med psykisk ohälsa och fick vidare 

kontakt med ett korttidsboende som erbjöd henne ett sommarvikariat. Hon uppger att valet av 

arbete är viktigt då hon värdesätter att arbeta med människor i behov av stöd vilket ger henne 

en känsla av att hon kan bidra med någonting, givande och meningsfullt vilket bidrog till valet 

att fortsätta. Genom arbetet med människor kan stödassistenterna bidra till ett meningsfullt liv 

det kan handla om social träning och begåvningsstöd som framgår i intervjun med Gudrun 

som berättar att hon blev erbjuden arbete som stödassistent utifrån sin tidigare erfarenhet av 

vårdarbete när hon var verksam inom landstinget. Idag arbetar hon på en dagverksamhet med 

brukare som är i behov av socialt stöd. Julia beskriver valet av att börja arbeta på stödboendet 

är för att hon vill arbeta med människor och att hon ser det som utvecklande. Det är ett arbete 

där ingen dag är den andra lik. Hon arbetar på ett stödboende för vuxna med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Linda, Julia och Monika arbetar på samma 

stödboende. Linda berättar att valet av arbete grundar sig i en vilja att jobba med människor i 

behov av stöd. Det kopplar hon till att hon upplever att hon får möjlighet att utvecklas genom 

arbetet och beskriver arbetet så här: 
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För att det är nog det viktigaste jobbet som finns, det är så otroligt meningsfullt att få göra ett så 

bra jobb som möjligt, att göra det bättre för någon annan. 

 

Cornelia beskriver valet av arbete var en ren slump då hon just flyttat hem till Luleå igen och 

var arbetslös och att hon via en vän blev erbjuden ett vikariat. Idag arbetar hon på en 

dagverksamhet som riktas mot vuxna med funktionshinder med sociala och 

begåvningshandikapp.  Hennes val av arbete med människor i behov av stöd grundar sig i att 

hon kom in inom stöd och omsorg via ett sommarjobb och att hon blivit kvar då hon verkligen 

trivs. Idag arbetar hon på ett korttidsboende för ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Alice arbetar på en dagverksamhet med brukare som har utvecklings-

och begåvningshandikapp. Hon beskriver sina ambitioner med arbetet som att brukarna på 

dagverksamheten skall få en meningsfull sysselsättning utifrån brukarens förutsättningar och 

behov. Hon beskriver valet av arbete som kopplat till sina egna erfarenheter såhär:  

 

Jag har alltid varit social av mig, och är en person som är i behov av bekräftelse så jag tycker om att 

möta människor och det har jag alltid gjort. Jag tycker om att se ansikten, jag är uppvuxen med 

funktionshindrade och så att arbeta med det ser jag som naturligt. 

 

Arbetet som stödassistent 

När jag ställde frågan om hur en arbetsdag kan se ut så fick jag olika svar. Stödassistenterna 

beskrev olika situationer som kan uppstå utifrån de olika arbetsplatserna som de arbetar på 

och beskriver att ingen dag är den andra lik. Med det menar de att eftersom de arbetar med 

människor så är arbetet varierande och att det är alltid brukarens önskemål och behov som står 

i fokus och som styr hur dagen kommer att se ut. I intervjun lyfte stödassistenterna fram 

ärenden och aktiviteter som ofta är inplanerade i förväg gemensamt med brukaren.  

Arbetet som stödassistent beskrivs som varierande och att mycket handlar om ett givande och 

tagande i mötet med brukaren. Hilda arbetar på ett gruppboende och beskriver att en arbetsdag 

är varierande men att hon handleder brukarna i vardagsrutiner, att man fungerar som ett stöd 

där behovet finns. Hon beskriver det som att det handlar mycket om att stötta brukarna i 

vardagsrutiner som exempelvis matlagning komma iväg till arbetet eller dagverksamheten. 

När brukarna kommer hem från arbete eller dagverksamhet möter personalen dem och frågar 

hur deras dag har varit. Man visar att man finns där om de behöver en. Hon beskriver sitt 

arbete såhär:  
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Det handlar väldigt mycket om att vi pushar dem, stöttar dem att göra saker själva, att bli så 

självständig som möjligt. 

 

Monika beskriver också sin arbetsdag på ett stödboende som varierande men att det är det 

som gör att hon trivs med sitt arbete. Hon berättar att på hennes arbetsplats så följer man vissa 

rutiner men att man alltid har brukaren i fokus. Hon beskriver sin arbetsdag utifrån rutinerna 

och menar att mycket handlar om att stötta brukarna i deras rutiner. Det kan handla om att 

stötta brukaren i att kliva upp på morgonen, medicin och hygien. Inom en del verksamheter är 

brukarna mer högfungerande än andra och behöver då inte lika mycket stöd. Hon berättar att 

promenader, sällskapsspel, eller se en film kan vara en aktivitet som brukarna vill göra. 

Behovet som efterfrågas är avgörande för hur arbetsdagen kommer att se ut. Julia och Linda 

arbetar på samma stödboende som Monika, som menar att variationen ses som en viktig del 

samt utmaningarna som de ställs inför i det dagliga arbetet. Alice beskriver att hennes 

arbetsdag börjar med att hon kommer till dagverksamheten och planerar dagen med sina 

kollegor. Hon berättar att man gör detta för att se i vilka grupper av brukare där det behövs 

mer personal och stöd för att på så sätt kunna tillgodose de behov som finns. Hon beskriver 

planeringen som ges vid briefingen såhär:  

 

Den briefingen vi gör är för att ha bra med personal i hela huset, för att sedan kunna dela upp vem 

jag skall ha i min grupp. Just nu är jag i en grupp bestående av fyra personer där vi varvar med 

varandra och det är ju bra för mig och för brukarna så att man får variation. 

 

Det handlar om positiva emotioner som glädje, att känna att man kan göra skillnad men även 

negativa emotioner förekommer i arbetet.  Det kan vara emotioner som ledsamhet, frustration 

och sorg. Man kan se skillnad mellan de olika verksamheterna utifrån hur emotionerna 

påverkar stödassistenterna i arbetet. Hilda för ett resonemang och uttrycker sig så här: 

 

Det är ju människor som jag arbetar med och man tycker ju om dem då det är svårt att inte bli 

påverkad. 

 

Arbetet som stödassistent innebär ett arbete med människor vilket i sin tur innebär att de 

möter brukarnas emotioner både positiva och negativa vilket framgår i intervjun med  Monika 

som för ett resonemang om hur hon blir upplever emotioner samt hanterar dem i arbetet:  
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Jag blir emotionellt påverkad av mitt arbete men man måste ha en gräns för annars skulle man 

aldrig orka med sitt arbete. Såklart blir jag emotionellt påverkad men att det inte får ta över så att 

det får konsekvenser för hur jag sköter sitt arbete. 

 

De negativa emotionerna i arbetet upplevs och hanteras olika av stödassistenterna. En del 

menar att det är viktigt att ge uttryck för hur man upplever en situation om en brukare 

exempelvis säger något elakt. Det är noga med att sätta en gräns och säga ifrån.  

Medan några menar att de egna upplevelserna inte spelar någon roll då denne skall agera 

utifrån sin arbetsroll. En del av stödassistenterna upplever att det kan vara svårt att veta hur 

man skall hantera upplevda känslor och att det blir extra påtagligt vid situationer då man får ta 

emot hot och kränkande ord. En stödassistent beskriver svårigheterna såhär:   

 

Det är väl ibland när brukarna frustrerade och arga och så kanske de säger elaka saker så kan det 

vara svårt ibland att bara koppla bort det. 

 

Det som kan ses vara gemensamt för stödassistenterna är att de har en likartad upplevelse av 

att kunna prata om de känslor som de upplever i arbetet. Från intervjuerna framgår det att det 

främst är arbetskollegor som de vänder sig till när det upplever att de behöver prata om sina 

känslor. Stödassistenternas upplevelser av att kunna uttrycka sina känslor kan ses som 

kopplade till olika situationer och verksamheter där de behöver ha en balans och känna av vad 

situationen kräver av dem. Stödassistenterna beskriver det som att de behöver anpassar sig till 

olika situationer och känslotillstånd som de själva upplever men även till brukarnas 

emotioner. Ibland kan det innebära att stödassistenterna behöver hålla tillbaka sina känslor, 

Monika delar med sig av sina tankar och upplevelser av att hålla tillbaka upplevda känslor så 

här:  

Ibland känner man sig trött, slut och känner sig irriterad men att man håller den inom sig det är 

ingenting som jag kan uttrycka till brukar 

 

Stödassistentens upplevelser av det emotionella arbetet innebär en förmåga att inte bli 

påverkad fullt ut, många av brukarna har neuropsykiatriska diagnoser vilket medför att 

det mår dåligt i perioder. Att omges av individer som mår dåligt innebär en påfrestning 

menar en av stödassistenterna, vidare menar hon att man måste lära sig att hantera det 

egna känslorna så att man inte blir utmattad. Det handlar om en balans mellan att vara 

närvarande, förstående samtidigt som man skall sätta gränser. Stödassistenterna ger 
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uttryck för att de upplevde svårigheter i hanteringen av de egna och brukarnas 

emotioner samt att det hör ihop med deras engagemang. Det emotionella engagemanget 

och upplevelsen som samtliga stödassistenter har gett uttryck för varierade mellan de 

olika verksamheterna. Det framgår att en del stödassistenter tenderar att i större 

utsträckning utgå från egna emotioner i arbetet medan en del stödassistenter inte är lika 

engagerade emotionellt då de har valt att göra en tydlig uppdelning mellan arbete och 

privatliv. De stödassistenter som valt att skilja på arbete och privatliv menar att om det 

skulle engagera sig mer så skulle det riskera att bli utbrända. Två uppger att de varit 

utbränd på grund av stress som de menar är kopplat både till arbete och privatliv.  

De beskriver det som att det idag försöker finna en balans så att de inte ska bli utbrända 

igen, stödassistenterna för ett resonemang om att det är viktigt att lämna arbetet när man 

går därifrån men de menar samtidigt att det inte är lätt eftersom de arbetar med 

människor. Cornelia uppger att hon blir emotionellt påverkade av sitt arbete. Ibland 

upplever hon en önskan om att kunna  göra mer för brukarna och beskriver sin 

frustration så här: 

 

Jag önskar att man kunde ta på sig lite av de psykiska tillstånden istället för att dem ska gå runt 

och må dåligt. Så känns det lite, fan ge mig lite för jag skulle kunna hantera det på ett lättare 

sätt. 

 

Samtliga stödassistenter lyfter fram att empati är viktigt i deras arbete, särskilt känslan av att 

bidra till en förändring för en annan människa lyfte de fram som viktigt. Samtliga 

stödassistenter lyfte fram att de genom att göra någonting för någon annan upplever att de gör 

någonting meningsfullt vilket medför att de trivs med sitt arbete. Stödassistenterna beskriver 

att de ibland kan vara svårt att hantera upplevda emotioner. De för ett resonemang om vilka 

situationer som de upplever som svåra, det framgår att situationer med verbalt och fysiskt våld 

samt brukare med självskadebeteende kan upplevas särskilt svåra att hantera.  

En annan stödassistent berättar om en situation där hon fick bevittna att en brukare hade 

skadat sig själv. Hon upplevde att det var svårt att hantera sina känslor i den situationen men 

att hon var tvungen att agera och inte bli styrd av sina känslor, vilket hon beskriver så här: 

 

Jag skulle gå in till den här brukaren och upptäcker en sak på brukaren som jag inte tyckte var 

trevligt att se och det tog i mitt hjärta. Jag hanterade situationen genom att tillkalla chefen och 

arbetskollegor som fick bevittna vad som hänt för att sedan skriva en avvikelserapport. 
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Genom att kunna prata om sina upplevelser så upplever stödassistenterna att de har stöd, 

stödet kommer främst från arbetskollegor men en uppgav att hon kan prata med sin chef om 

hur hon mår. Samtliga stödassistenter ger utryck för att de upplever att de finns ett behov av 

att ”prata av sig” ibland men att det pratar med arbetskollegor som de har förtroende för. 

Cornelia för resonemanget att hon inte kan prata med alla men att hon ändå har någon att 

vända sig till när hon behöver de. Hon menar att alla kan ha en dålig dag och kan behöva 

prata om dem, men att ibland måste hon hålla tillbaka de egna känslorna, hon beskriver ett 

exempel utifrån en situation så här:  

 

Om man vet att någon av ungdomarna har det väldigt jobbigt hemma, man känner sig maktlös, vi 

får inte gå över gränsen så att deras familj blir kränkt liksom. Fast man skulle vilja gå in och rodda 

upp lite saker och ting men man måste begränsa sig själv. 

 

En av stödassistenterna lyfter fram en situation där hon upplevde att hon blev emotionellt 

påverkad och berörd. Gudrun uppgav att hon brukar hålla i en studiecirkel med en grupp 

brukare. Studiecirkeln handlar om Sverige och hon berättade för gruppen att ” vi har fått en 

prins som heter Alexander” då säger en av brukarna att ”nej, jag är prinsen, min mamma säger 

att jag är prinsen”. Hon berättar att hon blir berörd av den situationen på ett positivt sätt. 

Vidare uppger hon att hålla en hög motivation och ha en positiv inställning är en viktig del av 

arbetet. På hennes arbetsplats kan man inte uttrycka negativa känslor då det skulle påverka 

brukarna negativt. Hon upplever att hon kan prata med en del av sina arbetskollegor men 

lyfter fram att det kan vara svårt att närma sig en del och att det främst grundar sig i olikheter 

i synsättet på brukarna och verksamheten. Linda upplever att hennes arbete påverkar henne 

emotionellt och att hon behöver hålla tillbaka sina känslor ibland. Det är särskilt känslor som 

hon upplever när hon ser att en brukare mår dåligt och att hon känner för brukaren. Hon 

berättar att det kan uppstå situationer när man får ta emot kritik från brukare, hon uppger att 

det är viktigt att agera lugnt i mötet med brukarna och inte bli stressad. Hon förklarar utifrån 

ett exempel och lyfter fram att om man själv blir irriterad så är det viktigt att ha i åtanke att 

det är sjuka människor som hon arbetar med och att hon har ett ansvar. Med det menar hon att 

det är viktigt att man påminner sig själv ”att nu jobbar jag och då ska jag förhålla mig 

professionellt”. Hon för ett resonemang om hur hon skulle tänka i en sådan situation så här: 
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Om man råkar hamna i skottlinjen för någon som inte mår bra och som kastar ur sig otrevligheter, 

om man då kanske känner sig osäker, var det exakt så jag borde ha gjort.  

För det finns ju alltid saker man kan göra bättre. 

 

En annan stödassistent uppger att det ibland uppstå kontroverser mellan henne och brukare, 

något som får henne att känna sig ”överkörd”. Hon vill gärna pusha och stötta vilket hon gör 

men ibland upplever hon en ledsamhet inombords detta är ingenting som hon visar utåt utan 

håller för sig själv berättar hon. Alice beskriver en situation som hon var med om som 

medförde att hon blev emotionellt påverkad. De var en situation när hon skulle gå in till en 

brukare som hon skulle gå in till och upptäcker att brukaren har skadat sig själv, hon beskriver 

upplevelsen som att det påverkade henne starkt.  

 

Relationen till arbetskollegor 

Stödassistenterna belyser hur relationerna till arbetskollegor fungerar inom de olika 

verksamheterna. samtliga lyfter upp hur viktigt det är med arbetskollegor och hur de upplever 

att de har stöd och kan samarbeta med sina arbetskollegor som en del av det dagliga arbetet.  

Hilda beskriver att hennes relation till sina arbetskollegor överlag är bra och att det känns som 

att alla arbetar mot samma mål i arbetet med brukarna. Hon för resonemanget om att hon hade 

högre förväntningar på sin nuvarande arbetsgrupp då hon var ny och att hon blev besviken då 

förväntningarna inte stämde med hur det fungerade på arbetsplatsen. Hon menar att mycket av 

missnöjet beror på ändrade arbetsförhållanden i kombination med ett chefsbyte. Hilda anser 

att man inte endast ska fokusera på det negativa, då hon anser att det viktigaste är att man 

arbetar mot samma mål vilket hon menar att de gör i hennes arbetsgrupp, vilket hon ser som 

ett krav för att kunna arbeta med brukare som har den här typen av problematik.  

Någonting annat som hon lyfter fram är att man litar på varandra och att man stöttar och 

backar upp varandra när det behövs. Det bör finnas en lojalitet, något hon upplever finns i 

hennes arbetsgrupp. Hilda för ett resonemang om att det är delvis viktigt vem hon arbetar 

med. Utifrån schemaläggningen kan man ha önskemål om att få arbeta med arbetskollegor 

som är lik henne själv. Hon uppger att om hon arbetar med någon annan så innebär inte det 

negativa konsekvenser för hur hon sköter sitt arbete. Hon beskriver sitt arbete så här:   

 

Om jag vet att jag skall arbeta med någon som är lite gnällig kan jag tänka att jag får acceptera att 

alla är olika, vad utsöndrar jag, vad utstrålar jag till brukarna om jag också gnäller. Jag är ju där för 

att göra mitt jobb. 
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Hilda berättar att hon upplever att hon kan prata om de känslor som hon upplever med sina 

arbetskollegor, vilket hon gör när det finns tillfälle. Hon lyfter fram att om det uppstår 

konflikter mellan henne och en kollega så tycker hon att det är viktigt att prata ut om det och 

reda ut vad som ligger till grund för konflikten. Hon är noga med vilket tillfälle på dagen 

som hon väljer att konfronterar arbetskollegan. Hon syftar på att en konfrontation inte skall 

disskuteras i slutet av arbetsdagen eftersom det kan innebära att kollegan bär med sig 

negativa tankar hem. Hilda uppger att det känns viktig att reda ut missförstånd och 

konflikter med sina arbetskollegor. Monika upplever att hon kommer bättre överens med en 

del av sina arbetskollegor. Detta har att göra med att hon har mer likheter med en del och är 

mer van att jobba mer med en del kollegor och mindre med andra. Hon lyfter även fram att 

hon trivs att arbetar mer med vissa men att hon respekterar alla sina arbetskollegor. Ett annat 

resonemang som hon lyfter fram är att det är viktigt vem hon arbetar med. Hon förklarar sitt  

resonemang med att arbetet ofta är psykiskt krävande och då är det viktigt med samarbete.  

 

När det kommer till stöd av arbetskollegor upplever Monika att hon inte upplever fullt stöd 

av alla arbetskollegor men att hon vänder sig till dem som hon upplever att hon har 

förtroende för. Julia uppger  att hon anser att det är viktigt vem hon arbetar med och kopplar 

det till att hon trivs bättre ihop med en del av arbetskollegorna men att hon inte ser ett 

problem att arbeta med de arbetskollegor som hon trivs mindre bra med. Linda upplever att 

arbetsgruppen fungerar bra och att det framförallt beror på att hon upplever att hon har roligt 

tillsammans med arbetskollegorna. Hon lyfter fram att hon upplever  att det flesta tycker om 

sitt arbete men att det uppstår situationer och stunder då det fungerar mindre bra. Hon menar 

att det kan kopplas till om någon är trött eller om det uppstår irritation och spänningar i 

arbetsgruppen. Det viktigaste med arbetskollegorna uppger hon är att man känner att man 

kan lita på varandra och att man har stöd om man behöver det. Lojalitet är viktigt, det är 

viktigt att ha  perspektivet att alla gör sitt bästa utifrån de egna förutsättningarna och att man 

respekterar varandra. Alice upplever att hon inte riktigt är en i gänget som hon uttryckte det i 

intervjun. Hon för resonemanget att det kan vara svårt att komma in som ny, få tycka till och 

ta plats. Hon uppger att det viktigaste med hennes arbetskollegor är att de skall finnas som 

stöd om hon skulle behöva dem. Vidare lyfter hon fram att det är viktigt att arbetsgruppen 

fungerar som ett team och alla hjälps åt. Det handlar mycket om en egen inställning. Hon 

förklarar att en dag kan kännas jobbig men att hon går in med inställningen att ”den här 
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dagen kommer hon att fixa” även om de upplevs som svårt i stunden. Det handlar många 

gånger om att intala sig själv att det kommer gå bra även om det inte upplevs så just när det 

är jobbigt. Hon uppger att hon trivs bättre med en del arbetskollegor men att hon såklart får 

anpassa sig utifrån vem hon arbetar med och att hon inte lägger så stort fokus på att se det 

negativa. Vidare upplever hon att hon kan prata med några av sina kollegor. Gudrun uppger 

att hon överlag har en väl fungerande relation med sina arbetskollegor och kommer överens 

med de flesta. Det är en stor arbetsgrupp och hon kommer bättre överens med en del av 

hennes kollegor. Hon uppger att de kan höras av på fritiden, det kan handla om att få tips 

och råd angående ett matlagningsrecept och ibland går det ut och äter. Cornelia upplever att 

hon kan prata med sina arbetskollegor om de känslor som hon upplever och att den 

arbetsgruppen som hon tillhör är en bra grupp och hon uppgav att hon trivs bra. Sanna lyfter 

fram arbetskollegorna som viktiga för att hon skall trivas med arbetet. Hon menar att om 

man inte har bra arbetskollegor så blir det inget bra team på arbetsplatsen. Vidare beskriver 

hon det som att den glädjen som hon får i det dagliga arbetet med brukare och kollegor är 

det som gör att hon trivs med arbetet som stödassistent. 

 

Drivkrafter 

Arbetet som stödassistent kräver att man har brukarna i fokus och utgår från de individuella 

behov som finns och efterfrågas. Att vara engagerad, lyhörd och empatisk beskriver Monika 

som viktiga egenskaper. Hon uppger att den viktigaste uppgiften som hon har och utgår från i 

sitt arbete är att alltid visa respekt mot den brukare som hon möter. En annan sak som hon 

lyfter fram är att det är viktigt att brukarna ska få behålla sin integritet och att man stöttar och 

pushar dem utifrån deras egna villkor och förutsättningar, hon beskriver sin roll såhär: 

 

Det viktigaste är att vara ödmjuk inför personen du har framför dig, Eftersom de är i en 

beroendeställning så är det jätte viktigt för mig att se till individen. 

 

En annan viktig del är att man skall se sig själv som en länk i en kedja som Hilda beskriver i 

sitt arbete. Hon lyfter upp att hon är en länk i en längre kedja som medför att brukarna skall 

bli så självständiga som möjligt och att deras vardag skall fungera på ett tillfredställande sätt. 

Hon beskriver sin roll som väldigt viktig då hon är en person som ser till att kommunikation 

med anhöriga, dagverksamhet, arbete och sjukvård ska fungera. Hon förklarar att det är 

viktigt att vara en stabil och trygg förebild för brukarna då de behöver trygga vuxna omkring 
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sig. Julia lyfter fram att det viktigaste är att man gör sitt bästa, och att hon finns för brukarna 

när de behöver henne. I arbetet som stödassistent är det viktigt att utgå från ett 

brukarperspektiv i allt man gör för de är ju de som det handlar om menar Sanna. Hon ger 

uttryck för att ett fokus på brukarna är viktigt för henne i hennes arbetsroll.  

Att bekräfta brukarna varje dag lyfter Alice fram som viktigt. Arbetet bygger på att fungera 

som en trygghet för brukarna, att uppmuntra dem och stötta dem där det behövs, så att det i 

sin tur känner att det gör någonting bra och att de är stolta över att de klarar av sitt arbete. En 

annan sak som är viktigt är att kunna förmedla en trygghet till brukarna. Cornelia menar att 

trygghet är det viktigaste som hon kan förmedla i arbetet med brukarna för att kunna utföra ett 

bra arbete. Det framgår att stödassistenterna har olika drivkrafter som ligger till grund för 

intresset av att utföra ett bra arbete. De för också ett resonemang om vad som driver dem i 

deras arbete. Det handlar om drivkraften att göra ett bra arbete, att göra det bättre för en annan 

människa. Monika beskrev sina drivkrafter som att ha ett arbete där man utmanar och som är 

komplext. Det handlar även om att få utvecklas och få möjligheten att hjälpa andra 

människor.  

 

Utmaningar 

Samtliga stödassistenter upplever att det finns utmaningar i arbetet som stödassistent.  

De lyfter fram olika exempel på svårigheter och upplevelser som de menar är särskilt 

problematiska. Hilda beskriver att den största utmaningen i hennes arbete är känslan av att 

inte räcka till. Monika uppger att hon ibland kan uppleva arbetet som svårt och ger ett 

exempel på en situation när hon inte upplever att hon och brukaren siktar mot samma mål. 

Hon beskriver det som att hitta den gyllene medelvägen tillsammans med brukaren och hon 

upplever att det ibland kan vara problematiskt. Hon uppger att hon gör sitt allra yttersta varje 

dag för att det skall bli så bra som möjligt för brukarna. Hon menar samtidigt att det finns 

yttre omständigheter som kan spela in och om man skulle ändra vissa saker skulle man kunna 

förändra och förbättra men att förändring inte alltid är möjligt. Julia lyfter fram den största 

utmaningen som att ha en förmåga att anpassa sig till olika situationer utifrån att alla brukare 

är olika individer med olika viljor och behov. Sanna för ett resonemang om att det kan vara en 

utmaning för henne när hon ställs inför nya situationer med en brukare. Hon ger exemplet om 

hon och en brukare är ute på en extern arbetsplats och brukaren börjar bli utåtagerande mot 

andra normalstörda som hon beskriver de, då kan det vara svårt att alltid veta hur man skall 

agera. Vidare berättar hon att ibland kan det bli svårt med kommunikationen. Hon upplever 
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att hon ibland inte förstår brukaren. Hon förklarar att många brukare inte har tal vilket kan 

innebära svårigheter vid kommunikationen mellan henne och brukaren. Cornelia ser på sina 

utmaningar som att lyckas få ungdomarna så självständiga som möjligt så att det har en 

möjlighet att kunna klara sig i framtiden. De svårigheter hon upplever i sitt arbete beskriver 

hon så här: 

Det kan vara mentalt svårt på grund av att jag har gått och blivit kontaktperson till en av 

ungdomarna där har jag upplevt det som svårt att liksom markera vem jag är på min fritid och vem 

jag är när jag möter ungdomen på arbetet. 

 

Alice beskriver att hon många gånger upplever svårigheter i arbetet. När det handlar om 

brukarnas känslor och upplevelser så kan det vara svårt att alltid veta vad brukarna vill och 

vad de behöver. Vidare upplever hon ändå att hon kan bolla sina tankar och idéer med 

kollegor och chef för att på så sätt hitta de rätta verktygen för hur hon skall hantera olika 

situationer vilket hon menar är viktigt för att brukaren och hon ska förstå varandra. Linda 

lyfter fram att hon många gånger upplever arbetet som svårt. Hon lyfter fram att när det 

uppstår konflikter mellan henne och en brukare eller mellan brukarna upplever hon att det 

kan vara svårt att veta hur hon skall förhålla sig så neutral som möjligt. Detta för att 

brukarna inte ska uppleva att hon tar någons sida i konflikten. Gudrun berättade att det hon 

tyckte var den största utmaningen och svårigheten i hennes arbete var att göra ett så bra 

jobb som möjligt så att brukaren har det bra. Det handlar även om att brukaren skall känna 

sig värdefull, nöjd och glad det är målet som hon strävar efter i sitt arbete. Hon lyfter fram 

att hon ibland upplever svårigheter i sitt arbete och berättar att det kan vara svårt att veta 

hur man skall hantera en del situationer. Hon lyfter fram situationer med brukare som har 

mycket tvångsbeteenden. Hon för här resonemanget om hur man på bästa sätt kan bryta ett 

sådant beteende. Hon berättar att det är olika från fall till fall hur man gör men det 

viktigaste är att hjälpa brukaren så att denne inte fastnar i ett tvångsbeteende. Syftet är att 

brukaren inte skall uppleva att denne mår bra i sitt tvångsbeteende. 

 

Återhämtning 

Stödassistenterna uppger alla att de har olika sätt att koppla bort arbetet efter en lång 

arbetsdag. Det kan handla om att koppla av när man kommer hem genom att sätta sig med 

en filt och läsa en bok. En annan beskrev sin återhämtning genom att gå på långa 

promenader efter arbetet samt annan form av fysisk aktivitet. Att umgås med familj och 
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vänner var ett annat sätt som en av stödassistenterna uppgav vid intervjutillfället. 

Stödassistenterna förde ett gemensamt resonemang om återhämtning och dess betydelse för 

att må bra och känslan av att kunna utföra ett bra arbete. Eftersom det framgått sedan 

tidigare att stödassistenterna upplever sin arbetsbelastning på olika sätt och det framgår att 

de stödassistenter vars arbete innebär en psykisk och ibland även fysisk arbetsbelastning 

uppgav att graden av återhämtning är av direkt betydelse för att klara av arbetet på längre 

sikt. Stödassistenternas upplevelser och hanteringen av krav och stress varierade mellan de 

olika verksamheterna. De stödassistenter som arbetar på dagverksamhet upplever att det får 

tillräckligt med återhämtning medan de som arbetar på stödboende upplever att de i 

nuläget inte har tillräckligt med återhämtning. De uppgav att ledighet inte alltid är 

sammanhängande utan fördelad över arbetsveckan. En av stödassistenterna som arbetar 75 

procent uppgav att hon får nog med återhämtning men uttrycker en oro över att gå upp i 

arbetstid och arbeta 100 procent till hösten 2016. Vad gäller arbetstid så såg det lite olika 

ut mellan de olika verksamheterna, det som arbetade på dagverksamhet var nöjda med sitt 

schema och motiverade det med att de endast arbetar dagtid. De upplevde att de fick 

tillräckligt med återhämtning och kunde få ny energi under helgen då de inte var 

schemalagda under kvällar och helger.  



37 

 

5. Analys & Diskussion 

I denna del kommer jag att analysera uppsatsens resultat med stöd av tidigare forskning om 

emotioner i arbetet. Arlie Hochschild (2003) teori om emotionellt lönearbete och den 

teoretiska utgångspunkten som jag har utgått från i mitt examensarbete kommer jag att 

diskutera utifrån uppsatsens resultat. Jag kommer att avsluta med en slutdiskussion där jag 

redogör för slutsatser och förslag på vidare forskning. Hochschild (2003) menar att det 

emotionella lönearbetet kan delas upp i ytliga och djupa emotioner vilket kan kopplas till hur 

stödassistenterna hanterar upplevda emotioner som en del av deras dagliga arbete.  

De emotioner som stödassistenterna ger uttryck för handlar om olika känslotillstånd som en 

följd av arbetet som ofta sker i närkontakt med brukarna. När de beskriver emotioner som är 

påfrestande kan det handla om frustration, ledsamhet och irritation även sorg. Ett flertal 

emotioner som stödassistenterna upplever är inte accepterade att uttryckas på arbetsplatsen i 

relation till brukarna. Emotioner som grundar sig i en negativ sinnesstämning kan uttryckas 

arbetskollegor emellan men överlag kan det inte synliggöra sina emotioner för brukarna vilket 

innebär att de måste hålla tillbaka sina känslor inombords.  

 

De krav som ställs på stödassistenter innebär att de utifrån sin arbetsroll skall förhålla sig 

professionellt och skilja mellan arbetet och det privata vilket följer Hochschild (2003) 

resonemang om känsloregler på arbetsplatsen. Stödassistenterna agerar utifrån känsloreglerna. 

Stödassistenterna utgår från Luleå kommunens värdegrund som består av engagemang, 

kompetens och ansvar. De studerade verksamheterna har diskuterat igenom och kommit fram 

till vad värdegrunden betyder för dem och kan integrera den i verksamheten (lulea.se).  

Kommunens värdegrund definieras med ledorden engagemang, kompetens och ansvar. 

Engagemang innebär att stödassistenterna är engagerade i människorna de möter i arbetet och 

i utförandet av arbetet. Kompetens står för att det har rätt kompetens för det arbete som de 

utför för att kvalitetssäkra en bra vård och stöd till brukarna. Ansvar innebär att de tar ansvar 

för hur det förhåller sig till det egna arbetet och mötet med brukarna. Arbetsgivaren är den 

part som har huvudansvaret för att säkerställa att stödassistenterna har rätt kompetens. 

Stödassistenterna har samtidigt en skyldighet att gå med på kommunens krav om denne vill 

vara en del av organisationen. Stödassistenterna ger uttryck för den frustration som de 

upplever i arbetet som ofta handlar om upplevelsen av att inte räcka till för brukarna på grund 

av ett högt arbetstempo. En del uppger att de har varit utbrända på grund av för hög 

arbetsbelastning som grundat sig i den psykosociala arbetsmiljön.  
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Stödassistenterna har ett arbete som kräver att de är känslomässigt engagerade. De 

stödassistenter som har deltagit i studien har gett uttryck för både positiva och negativa 

emotioner. De har gett exempel på situationer där de har upplevt frustration, ledsamhet, sorg 

och glädje, ödmjukhet etc. Vidare har de beskrivit situationer som kan uppstå inom den 

verksamhet som de arbetar på. Situationer med hot om våld är exempel på detta. Samtliga 

stödassistenter för resonemanget att brukarna är i fokus och det ses som en självklarhet. Att 

vara engagerad och lyhörd är en viktig del av arbetet och någonting som samtliga 

stödassistenter har uppgett. Den känslomässiga påfrestningen som finns som en del av 

stödassistenternas roll upplevs olika. En del uppgav att det går in i sin roll och att de är viktigt 

att skilja på arbetsliv och privatliv medan en annan gav uttryck för att denne ger för mycket av 

sig själv känslomässigt. Denne var fullt medveten om att det inte upplevs som positivt och att 

hon skulle behöva ge mindre av sig själv till brukarna. En annan uppgav att hon ser det som 

en självklarhet att ge allt man kan då meningen är att stödassistenterna finns där för brukarna. 

Men samtidigt får inte de upplevda emotionerna ta över vilket framgår av analysen där en 

stödassistent ger uttryck för att det är viktigt att dra en gräns så att upplevelsen inte påverkar 

arbetsprestationen och privatliv. Med det menar hon att man måste lära sig att hantera de 

känslor som man upplever i sin arbetsroll. Om man inte förhåller sig till den så finns risken att 

man ger för mycket av sig själv som person.  

 

Det handlar om en balans mellan det privata och arbetet. Två av stödassistenterna menade att 

de kan ge uttryck för den upplevda emotionen även om det var negativt laddade. De förde 

resonemanget att det är viktigt att även dessa emotioner kommer till uttryck. En annan viktigt 

del som stödassistenterna tar upp är en förmåga att vara lyhörd och engagerad i sitt arbete. 

Detta kan kopplas till Bechtoldt & Rohrman et al, (2011) som i sin studie tar upp vikten av att 

förstå känslouttryck för att på så vis kunna bygga upp ett försvar för att kunna hantera 

emotioner som är påfrestande för individen. En medvetenhet om att brukarna har 

funktionsnedsättningar fungerar även det som skyddsfaktor vilket kan kopplas till Bechtoldt 

& Rohrman et al (2011). Stödassistenterna för resonemang om deras medvetenhet rörande de 

neuropsykiatriska diagnoser och förståndshandikapp och kan på så sätt förhålla sig till detta 

och inte bli lika emotionellt påverkad. De agerar både med ytliga och djupa emotioner vilket 

kopplas till brukarnas problematik samt utifrån situationen som stödassistenten och brukaren 

befinner sig i just då. Det handlar om att kunna bemöta brukarna genom att känna de egna 

upplevda emotionerna samt  kunna läsa av brukarnas känslotillstånd för att kunna bidra med 
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ett så  stöd som möjligt, vilket följer Bechtoldt & Rohrman et al, (2011) resonemang om att 

kunna agera utifrån emotionella tillstånd och vad som krävs i en specifik situation. Scott & 

Barnes (2011) för ett resonemang om hur busschaufförerna använder sig av ytliga och djupa 

emotioner och hur användandet av dessa kan påverka dem. De kan påverkas negativt om 

arbetstagarna blir för engagerade och att det utgår för mycket utifrån de djupa emotionerna då 

författarna menar att det kan ge för mycket av sig själva och att detta kan få konsekvenser för 

busschaufförens privatliv då detta kan påverka familj eller övriga relationer. Scott & Barnes 

(2011) resonemang går att koppla till stödassistenternas upplevelser av att ha en balans mellan 

privatliv och arbetet. Det krävs av stödassistenterna att de sätter sina egna känslor och 

upplevelser åt sidan, något som är kopplat till deras arbetsroll. En gemensam målsättning med 

arbetet som stödassistent är att upplevelsen av meningsfullhet i att kunna göra skillnad. 

Stödassistenternas upplevelser av arbetet går att koppla till Hochschild (2003) resonemang om 

bruksvärde och bytesvärde. Stödassistenterna uppger att arbetet är meningsfullt och att de 

upplever det som positivt att ge av sig själva. De upplever även en känsla av att det får 

någonting tillbaka när de engagerar sig och bryr sig om de brukare som de handleder i den 

vardagliga livsföringen.  

 

Detta resulterar i att stödassistenterna upplever arbetet som meningsfullt, vilket medför att den 

psykosociala arbetsbelastningen går att hantera i större utsträckning. Eva Olsson (2008) 

menar att det handlar om en balans mellan det privata och arbetet. Hon beskriver det utifrån 

att inom det privata så bygger relationer på sociala band. En del av stödassistenterna upplevde 

att det var svårt att koppla av efter arbetsdagen då de beskrev det som att det kunde ha hänt 

någonting på arbetsplatsen som påverkat dem emotionellt och de hade då svårt att släppa 

arbetet efteråt. Det framgick även att en del gjorde en klar uppdelning av arbete och privatliv 

för att kunna klara av den emotionella påfrestningen. Scott & Barnes (2011) menar att 

emotioner går att manipulera vilket framgår av deras studie där kvinnorna agerade med djupa 

emotioner och männen med ytliga men att kvinnorna hade lärt sig hur det skulle agera i olika 

situationer. Utifrån intervjun med stödassistenterna framgår det att de behöver förhålla sig till 

brukarnas emotioner och ha en förmåga att läsa av situationer och agera utifrån den 

förståelsen för att kunna lösa ett problem eller en konflikt som uppstått. Scott & Barnes 

(2011) menar att det fungerar som ett skydd för individen då denne anpassar sina emotioner så 

att de passar situationen som interaktionen kräver. På frågan om hur stödassistenterna 

upplever relationen till sina arbetskollegor menade samtliga stödassistenter att en fungerande 
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relation till arbetskollegorna var av stor betydelse. De menade att arbetskollegor är viktiga 

och upplevelsen av att det finns ett behov av kollegorna både socialt men även vid hot och 

våldssituationer. Det framgår att arbetskollegorna fungerar som ett stöd i olika situationer. Det 

blir även mycket roligare på arbetet om de får arbeta tillsammans med någon som de trivs 

med och som de upplever att de har någonting gemensamt med. Främst handlar det dock om 

att man arbetar utifrån samma mål, att man har brukaren i fokus och är professionell i sin 

arbetsroll. Eva Olsson (2008) för ett resonemang om socialt stöd och menar att 

arbetskollegorna fungerar som ett viktigt stöd då arbetet många gånger kan vara svårt och 

innebära emotionell påfrestning. Stödassistenterna har i intervjuerna beskrivit 

arbetskollegorna som viktiga, flertalet av dem uppger att det kan prata med arbetskollegor om 

hur de mår och säga till och be om hjälp vid behov. En del av dem uttryckte en osäkerhet och 

menade att de inte kan prata med alla arbetskollegor men att det ändå hade någon som de 

upplevde att det kunde få stöd om det finns ett behov. Att kunna prata om arbetsrelaterade 

frågor i första hand ser stödassistenterna som viktigt men flertalet av dem upplever ändå ett 

behov av att prata om andra saker som inte är kopplat till arbetet och brukarna på 

arbetsplatsen. 
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Slutsatser 

Det man kan se är att stödassistenternas upplevelse av arbetet grundar sig i en känsla av en 

tillit och lojalitet i olika grad inom de olika arbetsgrupperna. Hur de upplever att det klarar av 

påfrestningar i arbetet även om det ställs inför svåra val och tidvis är osäkra så upplever det en 

trygghet för att säkerställa att brukarna har det bra och att denna känsla är avgörande för hur 

arbetet kommer att uppfattas. Det utgår från sig själva i arbetet och det egna känslorna det kan 

i och med detta identifiera sig med känslorna som kommer till uttryck och förstå brukarna 

vilket resulterar i att brukarna upplever en trygghet med stödassistenterna. Ett öppet klimat på 

arbetsplatsen visar på att det är större sannolikhet att stödassistenterna trivs med sitt arbete 

trots att det är påfrestande emellanåt. Känslan av att man har stöd om man känner sig osäker 

och att man strävar gemensamt mot målen för att det skall bli så bra som möjligt för brukarna 

att ha ett arbete där man upplever att man kan bidra med att göra skillnad för en annan 

människa innebär en tillfredställelse för stödassistenten i dennes arbete. Det är någonting som 

samtliga stödassistenterna uppger utifrån intervjuerna.  

 

Förslag på vidare forskning  

Tankar om vidare forskning som har uppkommit efter arbetet med detta examensarbete är att 

det skulle varit intressant att genomföra en studie som behandlar emotioner i arbetet utifrån ett 

genusperspektiv utifrån en jämförelse mellan den privata och offentliga sektorn för att se om 

det finns skillnader mellan kvinnor och män i deras upplevelser. En studie med ett 

genusperspektiv som en deltagande observation inom någon form av stödverksamhet. 

kunna få en fördjupad förståelse för hur arbetet i vald verksamhet ser ut. Om möjligt få 

kontakter med fler verksamhetsområden inom stöd och omsorg exempelvis anpassade 

arbetsplatser och få intervjua eller dela ut enkäter som brukare kan besvara om hur det 

upplever stödassistenternas arbete och vad som får dem att trivas med övrig personal, inom 

den aktuella verksamheten skulle kunna vara ett givande upplägg för vidare forskning.   
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Bilaga 1, Intervjuguide   

• Inledande frågor 

• Vilken utbildning har du 

• Hur länge har du arbetat som Stödassistent 

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats 

 

Arbete som stödassistent 

• Skulle du kunna beskriva hur en arbetsdag kan se ut 

• Vilken form av stöd är brukarna i behov av 

• Hur kommer de sig att du valde att arbeta med människor i behov av stöd 

 

Emotioner som en del av arbetet 

• Skulle du säga att du blir emotionellt/känslomässigt påverkad av ditt arbete  

• Om ja, på vilket sätt och vilka känslor är det som du upplevt 

• Upplever du dig fri att uttrycka dina känslor på arbetet 

• Vem uttrycker du dessa känslor till 

• Upplever du att du måste hålla tillbaka känslor 

• Om ja, Skulle du kunna berätta hur en sådan situation och hur den kan yttra 

• Skulle du kunna beskriva utifrån en situation 

• Hur hanterar du dina känslor i relation till brukarna 

• Hur hanterar du dina känslor i relation till arbetskollegor 

 

Relationer 

• Hur ser din relation med arbetskollegor ut 

• Hur upplever du att arbetsgruppen fungerar 

• Vad fungerar bra/mindre bra 

• Vad skulle du säga är det viktigaste med dina arbetskollegor 

• Är det viktigt vem du arbetar med 

• Känner du att du har stöd av dina arbetskollegor om det skulle behövas 

• Hur kan de stödet se ut, skulle du kunna ge ett exempel 

• Upplever du att du kan prata med dina kollegor om de känslor som du upplever 
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Drivkrafter 

• Vad skulle du säga är dina drivkrafter 

• Vad anser du är den viktigaste uppgiften som du har och utgår ifrån i ditt arbete 

• Trivs du med ditt arbete 

• Skulle du kunna beskriva vad det är som gör att du trivs med ditt arbete 

 

Utmaningar 

• Har du upplevt arbete som svårt någon gång 

• Skulle du kunna berätta hur du tänker  

• Upplever du begränsningar för att kunna utföra ett bra arbete 

• Kan du prata med din chef om de känslor som du upplever 

• Vad skulle du säga är den största utmaningen med ditt arbete 

• Upplever du stress i ditt arbete 

• Om ja, hur ofta 

• Vilka risker skulle du säga finns i ditt arbete 

• Har du något exempel på en situation som du kan berätta om 

• Vet du hur du skall hantera situationer med verbalt och fysiskt hot 

• Har du någon speciell teknik för att hantera brukarna då det är upprörda, hotfulla  

• Har du varit med om en hotfull situation verbalt/fysiskt 

• Skulle du kunna berätta hur du hanterade den situationen 

 

Återhämtning 

• Hur ser din återhämtning ut efter en tung arbetsdag 

• Upplever du att du får tillräckligt med återhämtning 

• Skulle du kunna beskriva hur du tänker 

• Upplever du att du ger för mkt av dig själv 

• skulle du kunna beskriva hur du tänker 

• Finns det någonting som du skulle vilja lägga till som du tycker är viktigt att lyfta 

fram



 

 

Bilaga 2 

 

Hej 

Mitt namn är Lie Gustafsson jag studerar på Luleå Tekniska universitet och har nu kommit till 

slutet av min utbildning på Sociologiprogrammet med inriktning, personal och arbetsvetenskap. 

Jag vänder mig nu till er som arbetar som stödassistenter och hoppas och önskar att ni är 

intresserade av att medverka. Syftet med min studie är att jag vill ta reda på hur 

stödassistenternas upplevelser av sitt arbete med utgångspunkt utifrån den psykosociala 

arbetsbelastning som finns. Jag har även ett fokus på att ta reda på vad det är som gör att man 

trivs med sitt arbete.  Jag är intresserad av att komma i kontakt med åtta personer som skulle 

kunna tänka sig att bli intervjuade, intervjuerna tar ca 30-45 min vardera och hålls utifrån 

önskemål av dig som deltar. Det som medverkar kommer att vara anonyma, inga namn eller 

uppgifter som kan kopplas till den enskilda personen kommer att framställas i uppsatsen. 

Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 14-15. 

 

Finns det frågor och funderingar så kontakta mig via 

Mail: liegus-3@student.ltu.se 

 

Med vänliga hälsningar/ Lie Gustafsson 
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