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I min studie har jag genomfört intervjuer med fem kvinnor som arbetar inom vård och omsorg 

angående deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Sjukfrånvaron bland vård- och 

omsorgsyrken står för flest sjukfall i Sverige, och den psykiska ohälsan är som mest utbredd 

generellt i Sverige. Ohälsotalet kan således tolkas som organisatoriska brister inom den utsatta 

yrkeskategorin. 

Syftet med studien har varit att ge en ökad förståelse för hur vård- och omsorgsarbetare 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö, samt hur den påverkar arbetstagarens mående i arbetet. 

Utgångspunkten har varit att få en bild av hur risk- och friskfaktorer yttrar sig i det vardagliga 

arbetet. 

Utifrån empirin har jag definierat tre olika teman som är genomgripande för samtliga 

intervjupersoner; upplevelsen att inte hinna med, vikten av goda relationer med kolleger samt 

kravet att hålla tillbaka känslor i arbetet. Slutsatsen grundar sig i vikten av att uppleva ett stöd 

i arbetet, främst emotionellt. Relationer på arbetsplatsen blir därför en viktig del i att skapa en 

god arbetsmiljö. Negativa effekter av höga krav som ställs på vård- och omsorgsarbetare kan 

reduceras med hjälp av de relationer och det stöd som finns på arbetsplatsen.  

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, stöd, krav- kontroll- stödmodell, emotionellt lönearbete, 

interaktionsritualer kvalitativ innehållsanalys. 
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Inledning  

Precis som uppsatsens titel avslöjar, kommer min studie att handla om upplevelsen att arbeta 

inom vård och omsorg med brukare som är i behov av hjälp och stöd. Att vara professionell när 

det förväntas av dig att du ska vara en medmänniska. Att vara en professionell medmänniska 

kan låta något paradoxalt, då medmänsklighet är någonting som vanligtvis syftar till de privata 

känslor som uppstår i mötet med en människa som är i behov av stöd och/eller hjälp, medan 

professionalitet upplevs syfta enbart på din yrkesprofession och således innebär en viss distans. 

Inom vård- och omsorgsyrken förväntas arbetstagaren, enligt min egen förförståelse, dock ha 

egenskaper som empati och förståelse samt vara en god medmänniska. På något sätt suddas 

gränsen mellan privata känslor och professionalitet ut, samtidigt som arbetstagaren ideligen blir 

påmind om bemanning, schema och bristande kontroll att påverka sin arbetssituation  

I Sverige tillbringar de flesta en stor del av sitt vuxna liv i arbetslivet. Vare sig det rör sig om 

arbetslöshet, timanställning eller en trygg anställning har arbetet en stor inverkan på 

människans hälsa och välbefinnande. Föreliggande studie grundar sig främst i arbetslivets sköra 

punkter och att individer idag blir så sjuka av sitt arbete att de inte längre är förmögna att kunna 

utföra det. Jag syftar därför på att undersöka olika psykosociala faktorer inom vård- och 

omsorgsyrken. Min studie kommer givetvis inte ge oss något fullständigt svar på vad det är som 

gör att olika arbetsförhållanden genererar hög sjukfrånvaro, men de fem vård- och 

omsorgsarbetarnas berättelser om den psykosociala arbetsmiljön kan förhoppningsvis med 

hjälp av olika teorier ge oss en djupare insikt i de problem som kan uppstå i dagens vård- och 

omsorgsarbete.  

1.2  Disposition 

I min uppsats ges först en kort inledning, och därefter följer en kort bakgrund där statistik 

presenteras för att ge läsaren en bild av studiens relevans. Efter det formuleras studiens 

övergripande mål med syftet och frågeställningar. Senare följer några avsnitt om tidigare 

forskning som gjorts på ämnet samt ett kapitel där teorin jag använt mig utav presenteras. 

Vidare beskrivs mitt metodologiska tillvägagångssätt, uppdelat i olika stycken för att ge en 

tydlig bild av de avväganden och det urval jag har gjort. Därefter presenteras empirin 

tillsammans med analysen med utgångspunkt i det teoretiska ramverk jag arbetat fram. 

Analysen är för tydlighetens skull uppdelad i olika tematiska stycken. Sist avslutas min studie 

med sammanfattning och diskussion.  
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1.3  Bakgrund 

Enligt rapporter från försäkringskassan (2015) har sjukfrånvaron ökat för nästan alla 

yrkeskategorier sedan 2010. Vård- och omsorgsyrken står dock för flest sjukfall i Sverige, under 

2014 var det totalt 90 000 sjukfall av 525 000 anställda inom nämnd kategori. Det är vidare 

nästintill dubbelt så många sjukfall bland kvinnor som män, 136 per 1000 anställda jämfört med 

71. Den största orsaken till sjukskrivningar idag är psykisk ohälsa. Jag anser att studien är 

sociologiskt relevant, då psykisk ohälsa kan förstås utifrån ett sociologiskt perspektiv, och inte 

enbart utifrån individen. Detta blir extra tydligt eftersom den psykiska ohälsan är som mest 

utbredd bland specifika yrkeskategorier. Den psykiska ohälsan kan således kopplas till 

organisatoriska faktorer. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Utifrån ovanstående underlag har jag valt att genomföra min studie genom att intervjua kvinnor 

inom vård- och omsorgsyrken. Jag vill genom min studie ge en ökad förståelse varför 

ovanstående siffror ser ut som de gör och hur vård- och omsorgsarbetare upplever sin vardag 

och den psykosociala arbetsmiljön. Syftet är att skapa en ökad förståelse för de risker som finns 

för att individer som arbetar inom vård och omsorg mår dåligt på grund av psykosociala faktorer 

i arbetet.  

Utifrån syftet har jag valt att formulera en övergripande frågeställning.  

 Hur kan vi förstå måendet hos vård- och omsorgsarbetare, kopplat till den 

psykosociala arbetsmiljön? 

För att konkretisera frågeställningen har jag valt att dela upp den i två delar.   

1. Vilka upplevelser kan förstås som riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön? 

2. Vilka upplevelser kan förstås som friskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön? 

 

1.5 Avgränsningar 

En av de avgränsningar som jag valt att göra i min studie är att frågeställningar kring kön inte 

behandlas. För att få en utförlig och djupgående empiri som avhandlar kvinnor inom vård- och 

omsorgsarbete, hade jag behövt ställa fler och utförligare frågor som bland annat handlar om 

könsroller och arbetsfördelning i hemmet. Dessutom hade en komparativ studie med fler 

informanter, både kvinnliga och manliga, varit önskvärt för det ändamålet. Trots att området är 
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högst relevant, inte minst för att mina respondenter är kvinnor i arbetslivet, fick jag göra en 

avvägning eftersom det fanns andra komponenter jag ville utforska. Tilläggas bör att 

genusperspektivet inte kommer att utelämnas helt.  

Vidare har jag valt att inte fokusera på hur privatliv och andra faktorer i samhället påverkar 

mina informanter. Jag kommer i den här studien vara begränsad till arbetsplatsens möjligheter 

och riskfaktorer för individen som arbetstagare. 

2. Tidigare forskning 

Nedan kommer jag att presentera tidigare forskning som gjorts inom mitt område, i syfte att 

positionera min egen studie till dem. Till en viss del kommer de perspektiv som tas upp i tidigare 

forskning även att användas i analysen. 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö och stress 

Sociologen Tuula Eriksson (2003) skriver i sin text ”Vad får oss att må bra i arbetslivet” att 

majoriteten av de hon undersökte anser att den psykosociala arbetsmiljön har en stor betydelse. 

Några av de viktigaste faktorerna var tid att hinna med att göra ett bra arbete, att få beröm och 

bli sedd i sin arbetsinsats, bra och tydlig arbetsledning samt solidaritet och gemenskap. Eriksson 

menar att det inte enbart är arbetslivet som genererar stress, utan att det finns en genomgripande 

stress på samhällsnivå som påverkar arbetslivet. Hon tar upp fem olika faktorer som gör att den 

enskilde individen upplever större krav: aktivitetsstress, förändringsstress, teknikstress, 

informationsstress och tidsbriststress. Arbetsorganisationen utvecklas parallellt med dessa 

tendenser och påverkar individer såväl i arbetslivet som i privatlivet (Eriksson 2003). Jag har, 

liksom jag tidigare nämnt under avgränsningar, valt att bortse från de övergripande 

stressmoment i samhället som Tuula Eriksson pratar om. Istället har jag valt att fokusera enbart 

på arbetslivet. Utifrån Erikssons text har jag tagit med mig faktorer som solidaritet och 

gemenskap för att vidare undersöka dem. Inspirerad av hennes inriktning mot stress kommer 

jag även att fördjupa mig i en av hennes viktigaste punkter; att hinna med att göra ett bra arbete. 

2.2 Emotioner bland vårdpersonal 

En annan forskning som jag finner intressant och relevant för mitt område är avhandlingen 

”Emotioner i arbete – en studie av vårdarbetarens upplevelse av arbetsmiljö och arbetsvillkor” 

(2008) av den svenska sociologen Eva Olsson. Hennes forskning berör de teman som jag funnit 

då jag utfört min studie. Olsson har, liksom jag i min studie, studerat vårdpersonal och deras 
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upplevelser på arbetsplats, arbetssituation, arbetsvillkor och arbetsmiljö. I forskningen har hon 

undersökt de faktorer som de vårdanställda anser bidra till en god arbetsmiljö och vad som 

bidrar till en dålig och vad som får den anställda att stanna kvar eller lämna sin arbetsplats. På 

informanternas arbetsplatser upplevde de ofta stress, vilket berodde på att de inte räckte till för 

varken deras patienter eller sina kolleger. Studien visar dessutom att många av de anställda 

upplever en oro eller sjukskriver sig, då arbetsplatserna präglas av rationalisering och 

effektivisering. Studiens resultat visar vidare att en dålig arbetsplats kännetecknas av upprepade 

förändringar i arbetsorganisationen, medan en god arbetsplats karaktäriseras av att de anställda 

känner sig bekräftade, kompetenta samt delaktiga. Olsson identifierar även ett så kallat 

härbergeringsarbete, vilket innebär att den anställde tar emot patientens känslor, och att den 

anställda får egna känslor i interaktionen med patienten. Härbergeringsarbete är en form av 

emotionellt arbete, det styrs av arbetsplatsens kultur och de känsloregler som råder (Olsson 

2008). I relation till min studie är de perspektiv som handlar om delaktighet, stress och 

emotioner de mest relevanta.  

2.2.1 Buffertkultur 

Ett annat begrepp som Olsson tillsammans med den svenska sociologen Gerd Lindgren 

introducerar är buffertgrupper (Lindgren; Olsson 2008). Buffertkulturen bygger på att 

människor kan identifiera sig med varandra, att det finns tillfällen för interaktion och att det 

finns en gemensam tolkning av olika situationer. I fokus för studien ligger undersköterskor i 

början av 1990- talet. Undersköterskorna arbetade tätt ihop med en skarp gräns mot 

överordnade och patienter. Det så kallade sköljrummet där enbart undersköterskorna vistades 

blev en symbolisk plats för att hantera gränssättningar och komma undan patienternas och de 

överordnades krav. Gruppen i sköljrummet är ett exempel på buffertkultur, vilken ger utrymme 

för emotionellt arbete i den bemärkelsen att det ges möjlighet att ”prata av sig”, dela sina känslor 

och pausa från den yrkesroll vårdarbetaren har gentemot patienter. Lindgrens och Olsson 

sammanfattning är att moderna organisationer, som ska ge sken av att vara mindre hierarkiska, 

minskar arbetstagarnas möjlighet att prata och stötta varandra. Mindre tid ges åt arbetsuppgifter 

vilket genererar mindre tid åt emotionellt stöd personalen emellan. Att interaktionen mellan 

personalen och patienten blivit viktigare beror enligt Lindgren och Olsson på att det inte finns 

någon buffertgrupp att dra sig tillbaka till för att få uppskattning och påfyllning av emotionell 

energi. Den emotionella hanteringen i patientarbetet har således ökat, vilket i sin tur ställer 

högre krav på personalen.  Jag finner Olssons och Lindgrens (2008) studie mycket intressant i 

relation till mina frågeställningar. Begreppet buffertkultur/ buffertgrupp är centralt i min studie, 
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då det fungerar som en viktig funktion i yrkesgrupper med arbete nära brukare. Forskningen 

kommer även att bli relevant senare i resultat- och analysdel, då ”sköljrummet” blir en 

symbolisk plats som är viktig för buffertkultur och således emotionellt arbete. Även 

tidsaspekten, att 1990- talets undersköterskor hade en starkare sammanhållning, kommer att bli 

aktuellt i analysen. Jag kommer att bortse från den hierarkiska organisationen, då hierarkier 

inom vården inte ingår i mina frågeställningar.  

2.3 Stöd som friskfaktor 

I sin masteruppsats ”Rätt till heltid – psykosociala effekter av en organisationsförändring” i 

sociologi skriver Susanne Johansson (2013) om hur medarbetare i omsorgsförvaltningen 

upplevde organisationsförändringar. Trots att min uppsats inte handlar om specifikt 

organisationsförändringar, anser jag att den är relevant för mitt område då krav, kontroll och 

stöd är centralt i min uppsats. Johansson menar att ”i en organisation där medarbetarna har en 

låg grad av kontroll kan det sociala stödet från medarbetare, chefer och andra i individens 

omgivning fungera som en friskfaktor”. Detta menar hon leder till psykosociala fördelar 

(Johansson 2014). I Johanssons uppsats är arbetsgraden, det vill säga hur mycket arbetstagarna 

inom omsorgsförvaltningen arbetar, centralt. Det är ett perspektiv som jag inte inkluderat i min 

studie.  

3. Teori 

I det här avsnittet presenteras de teorier som kommer att ligga till grund för min analys av den 

insamlade empirin. Mitt teoretiska ramverk består av (1) emotionellt lönearbete, (2) krav- 

kontroll- och stödmodellen samt (3) interaktionsritualer kopplat till emotionell energi. 

Presentationen av teorierna följs av en motivering om varför jag valt att utgå ifrån dem i min 

studie. Teorin kommer senare att användas för att få en ökad förståelse för den empiri jag samlat 

in. Min empiri, som består av intervjuer, kommer att handla om psykosocial arbetsmiljö. Därför 

finner jag att det är av betydelse att börja med att definiera vad psykosocial arbetsmiljö innebär. 

3.1 Vad är psykosocial arbetsmiljö 

Töres Theorell diskuterar i ”Psykosociala faktorer- vad är det” själva begreppet psykosocial. 

Den vanligaste definitionen är enligt honom ”interaktionen (samspelet) mellan psykiska och 

sociala faktorer” (Theorell 2012, s 19) vilket även jag kommer att förhålla mig till.  
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3.2 Emotionellt lönearbete 

Följande teoriavsnitt handlar om de emotioner som vård- och omsorgsarbetare möter, 

framställer och arbetar med dagligen i sin yrkesroll. Att ha ett bra och professionellt bemötande 

varje dag oavsett om arbetstagaren är irriterad, ledsen eller frustrerad är inte helt 

oproblematiskt. Vård- och omsorgsarbete kräver ett stort mått av emotionellt lönearbete, det 

vill säga förmågan att hantera emotioner inom ramen för lönearbete. Den amerikanska 

sociologen Arlie Hochschild har myntat begreppet emotionellt arbete, vilket innebär att 

personer hanterar sina emotioner för att skapa en offentlig uppvisning av ansiktsuttryck eller 

kroppsspråk (Hochschild 2012).  

Den anställda förväntas framkalla specifika emotioner hos den personen som de arbetar med. 

Inom vård och omsorg kan det exempelvis förväntas att undersköterskan ska producera en 

känsla av trygghet eller tillfredsställelse. Att kontrollera sina och andras känslor är ett krav för 

yrkesrollen, vilket innebär att emotioner blir en av de viktigaste resurserna. För att klassificeras 

som emotionellt lönearbete ska dessutom den anställda befinna sig ansikte mot ansikte med 

klienten, eller kan det också möjligtvis vara en röst till röstinteraktion. Arbetsgivaren ska 

dessutom utöva en form av kontroll över arbetstagarens känslor genom exempelvis tillsägelser 

och reprimander vid felaktigt beteende gentemot brukaren. Kontrollen över den anställdes 

emotionella uttryck kan även ske via utbildningar och tydligt värdegrundsarbete (Hochschild, 

2012). 

Hochschild presenterar vidare olika sätt att göra emotionellt arbete på. Den anställda kan 

använda sig av ytligt agerande, vilket innebär ett den enbart agerar på ytan utan att känna 

emotionen som den uppvisar. Det är kroppen, och inte själen som är det huvudsakliga verktyget. 

Det går att jämföra med skådespeleri; skådespelarens agerande väcker enbart de känslor den 

vill förmedla hos publiken. Agerande på djupet kan innebära att den anställde ifråga arbetar 

kognitivt för att aktivt framkalla en känsla för att uppnå den önskvärda emotionen som är 

förknippad med den kontext den befinner sig i (Hochschild 2012). Kognitivt agerande på djupet 

och ytligt agerande är metoder som används för att passa in i den känslonorm som finns. När 

en aktör, genom omgivningens reaktioner, känner av en skillnad på känsloreglerna och sina 

egna känslor blir den medveten om känsloreglerna (Hochschild 2012). Fel känslor kan generera 

olika sanktioner, som exempelvis tillsägelser eller utebliven uppskattning. 

Det finns enligt Hochschild flera saker som drabbar individen när känsloreglerna bestäms av 

arbetsgivaren, och emotionshanteringen med det går från att vara privat till kommersiell. En av 
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dem innebär att agerandet, både det ytliga och det djupa, är ett arbetssätt som säljs vilket vidare 

innebär att emotionerna blir en slags vara och en resurs. De privata förmågorna, som att 

exempelvis känna empati, används i kommersiellt syfte. Därmed innebär det emotionella 

lönearbetet flera risker för den anställde, som exempelvis utbrändhet, emotionell alienation eller 

skuldkänslor för att ha tagit avstånd från sitt arbete. Hochschild anser att riskerna ökar av en 

låg känsla av kontroll över sina arbetsförhållanden. Hochschild tillägger även att 

kommersialiseringen av känslor inte behöver vara någonting som är riskfyllt i sig, utan 

poängterar att det är utrymmet för djupagerande som är en av de avgörande faktorerna. Utsätts 

den anställda för stress på arbetsplatsen finns det ingen tid för djupagerande och att arbeta med 

sina känslor. För att upprätthålla sin yrkesroll tvingas arbetstagaren istället till ytligt agerande, 

vilket är skadligt då det ökar klyftan mellan yrkesrollen och ”true self” (Hochschild 2012). 

Eftersom vård- och omsorgsyrken är kvinnodominerade yrken, och då samtliga informanter är 

kvinnor tänker jag lyfta fenomenet med emotionellt lönearbete ur ett genusperspektiv. Enligt 

Hochschild (2012) tenderar kvinnor generellt att ha mindre pengar, makt och status. Därför blir 

känslor en av deras mest användbara resurser. Hon nämner även begreppet statussköld, vilken 

är kopplad till individens status och kan fungera som ett skydd. Det innebär vidare att ju lägre 

status en person har, desto sämre statussköld. Hochschild menar att kvinnor oftast har en låg 

eller medellåg position på sin arbetsplats och därmed har sämre statussköld, vilket i sin tur leder 

till att kunden tar ut aggressioner på dem. För att kunna hantera otrevliga situationer och behålla 

sin yrkesroll krävs en större känslomässig kompetens. Den känslomässiga kompetensen är 

dessutom förväntad utifrån kön av omgivningen, och hanterar den anställda kvinnan de 

emotionella påfrestningarna så premieras det (Hochschild 2012). Hochschilds teori om 

emotionellt lönearbete är för min uppsats central i den bemärkelsen att jag vill skapa en 

förståelse för vad som händer inombords hos arbetstagaren i relation till brukare. För att förstå 

en sjuk eller en frisk organisation anser jag att det krävs en problematisering kring vård- och 

omsorgsarbetares viktigaste resurs; deras emotionella begåvning.  

3.3 Interaktionsritualer och emotionell energi 

Arbete inom vård och omsorg innebär att personalen blir organisationens viktigaste resurs. Då 

personal påverkas mentalt av relationen till sina arbetskamrater, finner jag det viktigt att 

undersöka hur interaktionsritualerna på arbetsplatserna ser ut.  

Människor är beroende av det mellanmänskliga mötet med andra individer för att uppleva 

välbefinnande och meningsfullhet. Vardagliga och triviala interaktioner kan betraktas som 



8 

 

ritualer (Collins 2004). För att få en ökad kunskap i hur dynamik i personalgrupper kan påverkas 

av samspel och gemenskap kommer jag att redogöra för interaktionsritualer och den 

emotionella energi som kan skapas av dem.  

Interaktionsritualer kan se olika ut och ge olika utfall, beroende på vilka personerna är och var 

och hur de utspelar sig. En interaktionsritual kan vara naturlig, formell eller påtvingad. Den 

naturliga kan bestå av vänner som möter varandra och tar en fika eller kolleger som sitter 

tillsammans och tar rast. Den formella kan uppstå i ett möte eller en ceremoni som ställer krav 

på struktur eller traditionellt upplägg. De påtvingade interaktionsritualerna kan exempelvis 

uppstå på en arbetsplats mellan kolleger när två eller fler individer tvingas till interaktion för 

att kunna genomföra sina arbetsuppgifter (Collins 2004). Det finns även interaktionsritualer 

som är misslyckade, vilket jag kommer återkomma till.  

För att en interaktionsritual ska kunna uppstå krävs det att två eller fler personer befinner sig på 

samma fysiska plats (Collins, 2004, s. 47) och att det finns gränser för vilka som tillhör 

interaktionen. Individerna ska dessutom ha ett gemensamt fokus och ha en gemensam 

sinnesstämning, vilka arbetar i växelverkan med att förstärka varandra. Beroende på hur de 

olika fyra kraven yttrar sig, följer olika konsekvenser. Den positiva effekten kan uppstå genom 

att de olika deltagarna känner tillit, kollektiv upprymdhet, sammanhållning, pliktkänsla, moral 

och gruppsolidaritet. Med gruppsolidariteten uppstår även symboler som representerar gruppen. 

Symbolerna behöver inte nödvändigtvis vara emblem eller ikoner, utan kan bestå av gester, 

internskämt, ord eller enkla traditioner. De symbolerna förstärker gruppen ytterligare genom att 

deltagarna försvarar dem mot de som inte tillhör gruppen (Collins, 2004, s. 49-50).  

En negativ effekt är enligt Collins (2004) att deltagarna i interaktionsritualen kan förlora en del 

av sin individualitet, eftersom det uppstår en stark konformitet i gruppen. De olika deltagarna 

anpassar sitt beteende, sina känslor och sin personlighet i vad som står i enighet med gruppens 

genom att hela tiden observera och efterlikna de övriga gruppmedlemmarna.  

Interaktionsritualer kan som jag tidigare nämnt vara både lyckade och misslyckade, beroende 

på vilka effekter det får och hur de går till. Vid en lyckad interaktionsritual skapas någonting 

som Collins kallar för emotionell energi. Den emotionella energin är den samlade effekten av 

positiva emotioner som att känna sig respekterad, bekräftad och sedd. Den emotionella energin 

yttrar sig i känslor av entusiasm och självkänsla, vilket ger individen en känsla av samhörighet 

som vidare bidrar till att den får självförtroende och en ökad förmåga att ta initiativ (Collins, 

2004, s. 43- 44).  
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En misslyckad interaktionsritual innebär låg emotionell energi och visar sig bland annat genom 

att de inte genererar någon kollektiv upprymdhet. De positiva effekterna som samhörighet, 

solidaritet, gemensamt känsloläge och respekt för gruppen som uppstår i en lyckad 

interaktionsritual uteblir och lämnar istället deltagarna med låg emotionell energi. 

Konsekvenserna blir då att de individer som deltar i interaktionen känner sig otillfredsställda 

och uppgivna (Collins, 2004, s. 107-108). Individer tenderar att undvika situationer som medför 

låg emotionell energi eftersom den påverkar individens hälsotillstånd negativt på så vis att den 

blir osäker på sig själv och sitt agerande. Därmed försvagas även gruppens gemenskap (Collins, 

2004, s. 51, 108). 

3.4 Krav- kontroll - stödmodellen 

Jag kommer att fortsätta teoriavsnittet genom att presentera Robert Karaseks och Töres 

Theorells modell om krav, kontroll och stöd. En av anledningarna till att jag valt den här teorin 

är att jag fann den relevant då jag hittade en artikel som Svenska Dagbladet publicerat 2013. 

Jag kommer att inleda avsnittet med följande citat: 

”Kartläggningar av arbetsmiljön i Sverige från 90-talets början till i dag visar att utvecklingen gått mot ökade krav 

samtidigt som möjligheten att påverka arbetet har minskat. Värsta utvecklingen i dessa avseenden har man sett 

bland kvinnor anställda i vård- och skolverksamhet. Just i de grupperna har problemen med långtidssjukskrivning 

och stressrelaterade psykiska besvär varit störst.” 

   - Robert Karaseks och Töres Theorell (2013) 

Karaseks och Theorells teori handlar, som av citatet går att utläsa, om huruvida krav står i 

förhållande till kontroll. Teorin används som en modell för att förklara samband mellan den 

psykosociala arbetsmiljön och stressrelaterad ohälsa. Enligt teorin kan en individ klara av höga 

krav om det finns en hög grad av handlingsutrymme och kontroll över sin situation (Karasek & 

Theorell 1990). Krav och kontrollmodellen har senare utvecklats med socialt stöd som en tredje 

komponent. Nedan kommer jag att förklara de olika komponenterna enligt Karasek och 

Theorell (1990) för att sedan redogöra för hur de samspelar med varandra.    

3.4.1 Krav 

Krav i arbetet innebär att det kan finnas både psykiska och fysiska belastningar i 

arbetsuppgifterna eller generellt på arbetsplatsen (Karasek och Theorell 1990). Jag kommer i 

det här teoriavsnittet samt i uppsatsen enbart fokusera på psykiska belastningar.  
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Karasek och Theorell delar vidare in krav i två kategorier. Hur mycket det är att göra, hur fort 

en person måste jobba och hur intensivt den måste arbeta för att hinna med, kategoriseras som 

kvantitativa krav. De kvalitativa kraven handlar om hur svåra arbetsuppgifter upplevs. Den 

typen av krav syftar på att individen har krav på sig att vara uppmärksam och fokuserad. Krav 

är nödvändigt för att en individ ska känna meningsfullhet i sin arbetsinsats, och bidrar till ökad 

effektivitet och individens upplevelse av stimulans. Dock är både de kvalitativa och kvantitativa 

kravens psykiska effekter beroende av i vilken utsträckning som individen upplever sig ha 

kontroll över situationen (Karasek och Theorell 1990). 

3.4.2 Kontroll 

Karasek och Theorell (1990) har som syfte att med komponenten kontroll mäta besluts- och 

handlingsutrymmet i arbetet hos personal. Konkret innebär det i den mån individen kan ha 

inflytande över sin egen arbetssituation.  

Inom ramen för besluts- och handlingsutrymme finns vidare två grundläggande komponenter. 

Den första är påverkansmöjligheter, vilket innebär de strukturer som finns i organisationen 

ifråga om rättvisa och att få komma till tals. Förutom påverkansmöjligheten finns 

kunskapskontroll, vilket syftar på att mäta medarbetarens kunskaper, både de befintliga samt 

hur de används och utvecklas. En typiskt låg kunskapskontroll är om medarbetare får nya 

arbetsuppgifter som de känner att de inte har någon kompetens i. Då uppstår en osäkerhet kring 

både arbetsuppgiften samt arbetet i stort, vilket medför en upplevelse av saknad kontroll och 

negativ stress (Theorell 2003, 2006, Karasek & Theorell 1990). 

3.4.3 Stöd 

Karasek och Theorell fortsatte som nämnt att utveckla sin teori om krav och kontroll. Tillägget 

till modellen blev komponenten socialt stöd i arbetet. I deras gemensamma forskning framkom 

vikten av socialt stöd från chef och kolleger, och att socialt stöd har en stor inverkan på hur en 

arbetstagare reagerar på och hanterar låg kontroll och höga krav i arbetslivet. Finns det socialt 

stöd i form av kolleger och en god relation till sin chef, reduceras de negativa effekterna som 

kommer av låg kontroll och höga krav. Det finns olika typer av socialt stöd; det instrumentella 

stödet grundar sig i kollegers vilja att ge stöd åt varandra i rent praktiska göromål samt om det 

finns en kultur av god samarbetsförmåga. Det emotionella stödet handlar om huruvida en 

arbetstagare känner sig sedd och känner förtroende och tillit för sina kolleger (Karasek & 

Theorell 1990). 
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3.5 Reflektion kring val av teori 

Anledningen till att jag valt ovanstående teoretiska utgångspunkter är att jag fann att de 

interagerade med varandra, och växelvis stärker och bekräftar varandra. För att kunna utföra ett 

hälsosamt emotionellt lönearbete, krävs det att arbetstagaren upplever att det finns utrymme för 

det. För att utrymmet ska finnas krävs det både tid och stöd ifrån arbetskamrater.  

4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

Mitt syfte med min uppsats har varit att få ta del av vård- och omsorgsarbetares upplevelser av 

sitt arbete, relaterat till den psykosociala arbetsmiljön. Att göra intervjuer föreföll sig för mig 

ganska naturligt, då jag efter jag gjort mitt ämnesval ställde mig frågan om hur jag lättast får 

svaret på mina frågeställningar. Mina frågeställningar, som upplevelsebaserade, kunde med stor 

fördel besvaras genom att intervjua personer vars upplevelser jag ska analysera.  

4.2 Semistrukturerad individuell intervju 

En semistrukturerad intervju ger mig som uppsatsförfattare möjlighet att ställa följdfrågor och 

omformulera mig om informanten missuppfattar frågan (Brinkmann;. Kvale 2014). Jag har 

även använt mig av enskilda intervjuer, inspirerad av Eva Olssons avhandling då hon menar att 

det ger utrymme för att både intervjupersonen och forskaren kan utveckla sina resonemang samt 

formulera sig ”i lugn och ro” (Olsson 2008). Min egen ursprungliga motivering till just enskilda 

intervjuer, och inte gruppintervjuer var att få så sanningsenlig empiri som möjligt. Enligt 

Collins (2004) kan en individ anpassa sitt beteende, sina känslor och sitt sätt att berätta saker 

för vad som blir mest lämpligt i en interaktionsritual, vilket jag ville undvika i största mån. Min 

andra motivering till enskilda intervjuer är även att skydda mina informanters integritet.  

4.3 Intervjuguiden 

Frågorna som ställdes under intervjuerna är baserade på en intervjuguide som jag utformat 

utifrån mitt syfte. Intervjuguiden innehåller de delar som jag hade som avsikt att undersöka, 

med utrymme för att ställa följdfrågor och leda intervjun i en viss riktning som handlade om de 

områden jag ville utforska (Brinkman; Kvale 2014). Jag ville undersöka hur brukararbetet 

påverkade informanten, hur personalgruppen påverkade informanten, samt vilken effekt 

organisationens krav hade på informanten. På så vis upplevde jag att jag tagit hänsyn till tre 

viktiga och övergripande nivåer i den psykosociala arbetsmiljön. Varje intervjusituation blev 
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unik, då jag vid varje intervju fann faktorer som jag ville utforska vidare. Inför nästa intervju 

hade jag således nya perspektiv som influerade vilken vikt jag lade vid vissa av frågorna i 

intervjuguiden.  

4.4 Tillvägagångssätt och urval 

Kvalifikationerna för att delta i studien var att personen ifråga skulle arbeta inom ett vård- eller 

omsorgsyrke. Dessutom hade jag intentionen att enbart undersöka kvinnors upplevelser inom 

vård- och omsorgsarbete, därför var det även ett krav att intervjupersonerna skulle vara kvinnor. 

Jag sökte inte efter en specifik yrkeskategori inom vård- och omsorg. Då jag bestämt mig för 

mitt uppsatsämne började jag med att mejla och ringa till olika förvaltningar i mitt närområde. 

Det visade sig vara en mycket långdragen och ganska fruktlös jakt på informanter. Istället 

formulerade jag då en förfrågan genom olika grupper på Facebook. En av de som genererade 

flest svar var en grupp med personer som sökte jobb. Flera av medlemmarna meddelade släkt 

och vänner som skulle kunna tänkas vara intresserade av att delta i min studie, och några av 

dem skickade privata meddelanden till mig i chatten och visade sig vara villiga att ställa upp på 

en intervju. Jag bad även mina vänner att dela inlägget, vilket snabbt resulterade i flera svar. 

Av de intresserade valde jag ut de fem kvinnor som först visat intresse att delta. Två av dem 

lämnade återbud av praktiska skäl, vilket gjorde att jag tillfrågade två andra personer. Det bör 

tilläggas att en av dem var sjukskriven från sitt arbete. När vi hade stämt av och personerna 

hade fått ytterligare information om studien bokade vi tid och plats för intervjun. Intervjuerna 

skedde på centralt belägna kaféer och i mitt hem av naturliga skäl, då det ligger geografiskt nära 

där intervjupersonen ofta befinner sig. På så vis underlättade det för mina intervjupersoner och 

mig själv att hitta en tid som passade. 

4.5 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (u.å.) har fyra forskningsetiska principer som forskaren ska ta hänsyn till under 

studiens gång. Dessa består av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 

nyttjandekraven.  

I min studie har jag utgått ifrån de forskningsetiska principerna, vilka även mina 

intervjupersoner ha fått ta del av. Jag började med att informera om samtyckesprincipen och 

informationskravet, vilket i stort innebar att mina intervjupersoner fick bakgrundsinformation 

kring min studie, samt att de deltar frivilligt och har rätt att avbryta intervjun eller dra tillbaka 

sin medverkan om de önskade (Brinkmann; Kvale 2014). Konfidentialitetsprincipen var den 
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princip som jag lyfte i första kontakten med mina intervjupersoner när jag sökte efter 

respondenter. Jag upprepade även konfidentialitetsprincipen i direkt anslutning till intervjuerna, 

i syfte att skapa en trygg och öppen semistrukturerad intervjusituation. Det övergripande syftet 

med konfidentialitetsprincipen är att skydda respondenternas identitet, vilket innebär att läsaren 

inte ska känna igen den intervjuades identitet (Brinkmann; Kvale 2014). Därför uppgav jag 

innan intervjun påbörjades hur jag skulle använda materialet, samt att jag skulle anonymisera 

dem genom fingerade namn och dölja avslöjande detaljer i transkriptet. Jag berättade även för 

mina respondenter om att inspelningarna skulle förvaras på lösenordskyddade enheter, och 

raderas efter att transkriberingen var gjord. Utifrån riktlinjerna jag funnit på vetenskapsrådet 

kring nyttjandeprincipen berättade jag för mina informanter att materialet och den information 

som jag samlar in från dem, enbart kommer att användas i forskningssyfte.  

4.6 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en vetenskaplig metod som innebär att forskaren drar slutsatser 

om det material som samlats in. Metoden är till fördel då forskaren sedan tidigare har en 

förförståelse och tidigare kunskap inom ämnet. (Graneheim; Lundman 2008). För min del 

innebar det att lyssna igenom ljudinspelningarna ett flertal gånger, transkribera intervjuerna 

ordagrant, för att sedan läsa igenom transkripten vid upprepade tillfällen. Under tiden jag 

lyssnade på intervjuerna förde jag anteckningar och plockade ut koder som jag ansåg vara 

intressanta och återkommande. Koder är etiketter av meningsbärande delar av texten och kan 

skapas med en induktiv eller deduktiv ansats (Graneheim; Lundman 2008). Mina 

meningsbärande enheter bestod av olika berättelser som mina informanter redogjort för i 

intervjun. Då jag var inläst på ämnet samt hade en viss förförståelse kring problematik inom 

vård- och omsorgsyrken, hade jag en bild av hur min empiri skulle se ut. På förhand hade jag 

funderat på olika teoretiska utgångspunkter och perspektiv, vilket resulterar i att min ansats var 

delvis deduktiv (Graneheim; Lundman 2008). Det färgade även mitt sätt att skriva 

intervjuguiden, samt genomförandet av intervjuerna. Trots det kunde jag se nya teoretiska 

perspektiv och nya sätt att förhålla mig till min empiri då intervjuerna var genomförda. På det 

sättet är min ansats därför även delvis induktiv. Jag upplevde att blandformen gjorde det lättare 

att hitta meningsbärande enheter, men även att analysprocessen blev mer kreativ och nyanserad. 

Koderna blev därefter tydligare och färre då jag tematiserade dem. De olika teman som jag 

skapat mynnade därefter ut till analysens och resultatets huvudavsnitt (Graneheim; Lundman 

2008).  
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4.7 Kritiska reflektioner kring min metod 

Efter samtliga intervjuer uppstod en tanke kring mitt sätt att informera om studien. Mina 

intervjupersoner har lämnat samtycke utifrån det syfte och de frågeställningar som jag kort 

informerade om innan intervjun påbörjades. Det skulle bli problematiskt om jag kunde se andra 

möjligheter och problem än de jag uppgav att jag först var intresserad av. Att applicera och hitta 

teorier kring en människas berättelser upplevdes således inte helt friktionsfritt. Den 

förförståelse som jag har inom området kan dessutom förmodas att indirekt påverka 

kodningsförfarandet inom den kvalitativa innehållsanalysen. Därför var det viktigt för mig att 

ha ett nyanserat och i största möjliga mån objektivt förhållningssätt till mitt material. 

5. Resultat och analys 

Jag har intervjuat fem kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Resultatet från deras 

berättelser kommer att vara integrerade i analysen under de olika teman som jag arbetat fram. 

Jag kommer använda mig av den teori som jag presenterat i teoriavsnittet. Även perspektiv och 

begrepp från tidigare forskning kommer att bli aktuella i min analys.  Innan jag presenterar den 

empiri jag samlat in och påbörjar analysen kommer jag att presentera de generellt önskvärda 

egenskaper som efterfrågas inom vård och omsorg. Jag har valt ut annonser inom ramen för de 

yrkeskategorier som mina informanter har.  

5.1 Utvalda yrkeskategorier inom vård och omsorg 

Jag har valt att plocka citat från platsannonser för de olika yrkeskategorierna som är aktuella i 

studien, eftersom det speglar de förväntningar avseende personliga egenskaper i yrkesrollen 

från arbetsgivare. 

I en platsannons som Sjöbo kommun gått ut med 2016-07-15 på platsbanken där det efterfrågas 

boendestödjare:   

”Som person behöver du vara lugn och trygg. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som medarbetare är du 

flexibel, lyhörd, van att ta ansvar och ser naturligt på att samarbeta. För oss är det viktigt med ett professionellt 

bemötande gentemot kunder, anhöriga och övriga samarbetspartners. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper 

och vi ser gärna manliga sökande.”  

Lunds kommun söker via platsbanken 2016-07-15 en stödassistent: 

”Du skall vara ansvarstagande och ha ett positivt tänkande, är trygg i din yrkesroll samt ha ett tydligt pedagogiskt 

förhållningssätt. Lyhörd för de boendes individuella behov, önskemål och resurser. Vara öppen för nya idéer, 

initiativrik, flexibel, förmåga att arbeta långsiktigt och ha mycket god samarbetsförmåga.”  
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2016-07-13 går Hemvakten 018 AB i Uppsala ut med en annons på platsbanken där företaget 

söker vårdbiträde/ undersköterska: 

”Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov. Du har en positiv inställning och ser det som en självklarhet att 

bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har även goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Som person 

har Du lätt att anpassa Dig till nya situationer, är flexibel och självständig. Arbetet kräver också att Du är noggrann, 

ansvarstagande, tydlig och har en hög social kompetens.” 

Motala kommun söker genom platsbanken 2016-07-05 en behandlingsassistent: 

”Som person är du uthållig och har en empatisk förmåga där social säkerhet och personlig mognad är en 

självklarhet. Du tar självständigt initiativ till verksamhetens utveckling, har förmåga att fatta beslut, genomföra 

och följa upp fattade beslut. Det är viktigt att du har god förmåga att möta människor i behov av stöd samt att du 

har lätt för att samarbeta och arbeta mot gemensamma mål.” 

Ovanstående delar som jag har valt att publicera i min studie syftar i hög grad på personliga 

egenskaper och kvalitéer som empatisk, lyhörd, socialt kompetent, positiv, lugn, trygg, god 

samarbetsförmåga, professionell och initiativrik. Efter att ha läst igenom ett flertal 

platsannonser för yrkesgrupperna, finner jag de även representativa. Jag anser att det blir tydligt 

att det är mycket viktigt för en arbetsgivare att en av arbetstagarens viktigaste resurs är knutna 

till personlighet. Det som efterfrågas är en professionell medmänniska. 

Mina intervjupersoner använder olika uttryck för de personer som de arbetar för. Boende, 

brukare, kunder, patienter och klienter. Jag har valt att i resultatet och analysen kalla dem för 

brukare för att vara konsekvent i min studie. I citaten förekommer dock att informanterna kallar 

dem för något av ovanstående.  

De tre teman som jag identifierat utifrån intervjuerna är  

 Upplevelse av otillräcklighet 

 Betydelsen av bra kolleger 

 Emotioner i arbetet 

 

5.2 Upplevelse av otillräcklighet 

När jag läst igenom transkripten ett flertal gånger insåg jag hur ofta mina informanter använde 

ordet ”frustration”, eller uttryckte att de blev frustrerade. Uttrycket kan förstås som en 

indikation på vanmakt och irritation kring sin arbetssituation. Jag kunde se hur ett 

genomgripande tema var att intervjupersonerna många gånger upplevde att de inte räckte till i 



16 

 

arbetet. Samtliga informanter pratar om att det är alldeles för stressigt. Underbemanning och 

krävande brukare utgör ett krav på informanterna som de upplever som tungt.  

”Frustrationen finns där hela tiden på jobbet på det viset att jag känner att egentligen räcker inte jag till. Jag vill ge 

dom så mycket mer som inte jag kan. För det är så mycket annat som styr upp som jag måste göra på dagen. Och 

det är därför många mår dåligt.”- Eva, undersköterska 

5.2.1 Att inte ha tid 

Eva upplever även att de kvantitativa kraven är för höga på hennes arbetsplats. Hon berättar att 

det inte finns någon som är anställd till att enbart städa eller tvätta, utan att det är uppgifter som 

läggs helt och hållet på undersköterskorna. Tre av informanterna berättar att de ofta känner att 

de inte har tid över till brukarna. De uppger att det skapar en stress och en känsla av att inte 

kunna ge det stöd och den omvårdnad som brukarna behöver.  

”Det handlar inte om att det är arbetsuppgifter som inte går att göra utan att det är för mycket folk, för lite tid och 

för lite personal. Det handlar ju inte om att det är några raketforskningar som vi ska lösa varje dag”- Anna, 

vårdbiträde 

För att kunna få en ökad förståelse kring hur höga krav påverkar en arbetstagare inom vård- och 

omsorgsyrken har jag använt mig av Karaseks och Theorells (1990) teori om krav och kontroll. 

Anna menar att arbetsuppgifterna i sig inte är svåra, vilket indikerar att det är de kvantitativa 

kraven (Karasek; Theorell 1990) som är det problem hon ser i sitt arbete. Eftersom hon arbetar 

med brukare som på ett övergripande sätt styr hennes arbete, har hon dessutom en låg grad av 

kontroll i sitt arbete. Höga kvantitativa krav är enligt Karasek och Theorell (1990) inte någon 

faktor som utlöser stress i sig, utan att det är korrelationen mellan krav och kontroll som styr 

hur arbetsbelastningen påverkar hälsan. Anna berättar att det är väldigt mycket sjukskrivningar 

på hennes arbetsplats samt att ”det vabbas friskt”. Enligt henne är det arbetsrelaterat för att 

personalen inte orkar, och många ”känner sig less”.  

Även stödassistent Margit, som numera är sjukskriven, berättar att det krävdes mycket av 

personalen på hennes arbetsplats, eftersom de började arbeta mer och mer ”följsamt” och 

personalen fick fler arbetsuppgifter samt att de ofta var underbemannade. Margit berättar att 

hon ofta lämnade sin arbetsplats och kände att hon inte gjort klart sitt arbete, att hon inte gjort 

det bra eller var nöjd med det. Margit uttrycker även att hon hade en oro över att det kom in 

personal som inte var van, och att hon ofta tog med sig den känslan hem. Detta blev för henne 

extra påtagligt då hon säger att personalen höll i vikariebemanningen ”helt och hållet”.  
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5.2.2 Låg kontroll och stress 

Margit uppger att de var ganska styrda i sitt arbete eftersom det var en brukargrupp som krävde 

att det alltid var på samma sätt. Eftersom klientelet kräver en hög grad av kontinuitet, bidrar det 

även till en låg grad av kontroll. Även Tina, som arbetar som boendestödjare berättar att det 

finns ett stressmoment i att inte hinna med sina arbetsuppgifter, eftersom det ökade risken för 

negativa effekter för både brukare och personal.  

”Till exempel personer som har autism…väldigt inrutad i arbetsmoment. Man kan inte hoppa i arbetsmomenten 

för då blir det… kaos kan man säga”- Tina, boendestödjare 

Karin som arbetar som behandlingsassistent berättar om tydliga rutiner och regler i arbetet med 

brukare. Hon uppger att det kunde uppstå konsekvenser i både personalgruppen och 

brukargruppen om personal inte höll sig till dessa. Karin upplever att hennes personalgrupp 

arbetar likriktat men att chefen inte är hörsam och ibland godkänner undantag från rutiner utan 

att ta hänsyn till personalen.  

Enligt Karasek och Theorell (1990) är detta en så kallad låg påverkanskontroll. En låg 

påverkanskontroll tillsammans med de kvantitativa och kvalitativa höga krav som Karin uppger 

att hon ofta har bidrar enligt teorin till stress och ohälsa. Även Hochschild (2012) menar att 

riskerna för skuldkänslor, emotionell alienation och utbrändhet ökar av en låg känsla av kontroll 

över sina arbetsförhållanden. 

”Annars är det nog mer sådär när det kör ihop sig och det är mycket liksom. Telefonen ringer och man hinner inte 

med där och framförallt då när man får säga: vänta lite, hela tiden. Ett ögonblick, jag måste bara. Då mår jag ju 

inte bra. Och så håller man på så hela eftermiddagen och det är ett jäkla spring och så. Och så träffar man dem på 

kvällen och så får man be om ursäkt för att man knappt hunnit med att se dom.”- Karin, behandlingsassistent 

Citatet beskriver de höga kvantitativa krav som Karin upplever att hon har på sin arbetsplats. 

Även de kvalitativa kraven, som att vara koncentrerad, ”känna av” och mentalt närvarande finns 

i en hög grad. Karins upplevelse av att inte kunna vara med och påverka på sin arbetsplats och 

inte bli lyssnad på bidrar till en dålig stämning på arbetsplatsen, och hon berättar att det har 

varit mycket sjukskrivningar i en period. Hon berättar även att vissa arbetsmoment blir svårare 

att utföra när det uppstår en otydlighet i arbetet. Även här går det att applicera Karaseks och 

Theorells teori om krav och kontroll. När ett arbetsmoment blir otydligt, försämras även 

upplevelsen att veta hur det ska genomföras. Eftersom kunskapskontrollen, känslan av att ha 

kontroll över sina arbetsuppgifter och känna att de utförs på rätt sätt, är en viktig del av den 

generella upplevelsen av kontroll, bidrar det till negativ stress (Karasek; Theorell 1990). 
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Eva, som arbetar som undersköterska, upplever att ett av de största stressmomenten i hennes 

arbete är kravet som finns att de ska dokumentera regelbundet. Anledningen till att hon blir 

stressad beror på att det är en relativt ny arbetsuppgift som medför en känsla av en låg 

kunskapskontroll. 

”Även om jag har haft dator sen 98, så är det ju nya program och, ju äldre man blir, ju längre tid tar det att lära in 

saker, och det känns ju lite frustrerande då för vi har datorn i köket där alla äter… och då ska du kunna tänka och 

du ska kunna göra rätt och du ska… när jättemånga sitter och pratar samtidigt kanske och sådana saker, springer 

runt och frågar massa hela tiden, så det är väl lite så, det har jag lite svårt för. Det är väldigt sega program och dom 

funkar inte som de ska kan jag säga, jättehemska. ”- Eva, undersköterska 

Anna berättar att hon upplever att hon inte kan ge den tid som brukaren behöver. Hon berättar 

att det skapar en oro hos brukaren som även personalen känner av. Vid de tillfällena uppger 

Anna också att det medför en irritation i personalgruppen i det avseendet att det pratas om att 

de inte vill jobba med vissa personer för att de utför arbetet för långsamt. Anna säger dessutom 

att hon själv blir stressad och mer lättirriterad och att risken för att hon ska glömma saker ökar. 

Hon uppger att det finns en relativt hög tolerans bland hennes kolleger att en glömmer saker 

ibland, dock berättar hon att hennes chef inte visar förståelse och att den som glömmer blir 

dåligt sedd av denne.  

Två av mina informanter säger att de upplever att det förekommer ”gnäll” och ”skitsnack” på 

deras arbetsplats. De upplever att det finns personer som arbetat en längre tid som vill bestämma 

om små detaljer och hur saker ska vara.  

”Och vissa… känner lite för mycket ansvarskänsla, det är liksom som att de tror att det är alltså. Vi är många som 

jobbar, och vissa ska ha det på sitt sätt och får dom inte det så blir dom jätteirriterade, jag kan jobba med att vi 

dukar på morgonen och på kvällen, om jag då jobbar på en annan avdelning så kan det finnas personer som går 

efter mig och dukar om. Och ändrar, alltså sådana grejer.”- Anna, vårdbiträde 

Även Tina som arbetar som boendestödjare säger att det finns personer som vill gå in och ”peta” 

i hennes arbetsmoment, vilket gör att hon blir sur.  

En möjlig förklaring är att de som arbetat en längre period med låg grad av kontroll, försöker 

att skapa en känsla av kontroll i de små arbetsuppgifterna.  

5.3 Betydelsen av en bra kollega 

Flera av intervjupersonerna uppger att det känns mycket viktigt att ha tid att prata av sig om 

eventuella problem eller situationer som uppstått under dagen. Att uppleva att det finns stöd att 
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tillgå på arbetsplatsen är en förutsättning för att minska de negativa konsekvenserna som 

kommer av låg kontroll och höga krav (Karasek; Theorell 1990). 

5.3.1 Stöd 

Upplevelsen av det instrumentella stödet skiljer sig mellan informanterna. Eva säger att 

personalen hjälper varandra eftersom de är ett lag, och att det någon inte kan det kan den andra. 

Anna berättar att hon tror att det inte handlar om att personalen inte vill hjälpa varandra, utan 

att de handlar om att många är trötta på sitt arbete vilket leder till att de inte orkar. Margit 

upplevde att hon hade stöd från sina kolleger, men att det fanns en kultur av att de skulle hålla 

med varandra och inte säga emot. Hon berättar att om att de inte gjorde det kunde det nästan bli 

mobbning. En hög form av negativ konformitet ger effekten att personer upplever att de inte 

kan uttrycka sina känslor, och således till viss del förlorar sin individualitet. Personalgruppen 

anpassar sina känslor, sitt beteende och sin personlighet till det som gäller i gruppen. Stor kraft 

läggs vid att observera och efterlikna de övriga i personalgruppen (Collins 2004).  

Tina upplever sin arbetsmiljö som god. En sak som hon lyfter är att hon känner sig hörd.  

”På det privata boendet så hade dom, dom tog en kvart tjugo minuter och tog kaffe med chefen samt sjuksyster 

stannade och pratade om hur morgonaktiviteterna hade gått, vad som har hänt, har det hänt något på natten som 

man missat att rapportera. Man gjorde en, man samlade allting och så gjorde sjuksystrarna notiser om det så det 

kändes ju verkligen som de tog sig tiden att lyssna på hur morgonen hade varit.” Tina, boendestödjare 

Att sjuksköterskorna tog notiser och chefen satt med och lyssnade på Tina och hennes 

personalgrupp ger en upplevelse att de har kontroll över brukararbetet, att deras reflektioner 

och berättelser ger en möjlighet att påverka. Karin berättar att hon bad om stöd av sina kolleger 

för att stötta upp henne i arbetsmoment som hon tyckte var svåra, vilket hon också upplevde att 

hon fick. Hon upplever vidare att personalgruppen för det mesta stöttar upp varandra generellt.  

”Men det mesta tycker jag nog ändå är positivt att vi stöttar varandra, och lyssnar på varandra. Låter den andra få 

förklara sin upplevelse om det varit någon situation som vi andra inte varit med i. Men vi stöttar upp ett beslut som 

någon har gjort. Och så. Sen kan det ju diskuteras men när det är fattat så backar man upp vederbörande och det 

tycker jag funkar bra. För det mesta i alla fall.”- Karin, behandlingsassistent 

Eva berättar att hon brukar finnas till för de yngre, och syftar då på de som inte har arbetat 

särskilt länge. Det hon pratar om är att erbjuda emotionellt stöd, vilket är en viktig del i 

arbetsmiljön för att motverka negativa konsekvenser av höga krav och låg kontroll (Karasek: 

Theorell 1990). Eva pratar om att personer som inte är utredda för demenssjukdom kan vara en 

kvalitativ belastning och att det är viktigt att personalen känner att de har stöd i det. 



20 

 

”Nu har jag ju några år på nacken så jag har ju sett och hört det mesta, så jag har inte så ont av det. Då är det nog 

mer att jag finns till hands för de yngre då kanske, att dom behöver prata av sig. Och sånt så att… det känner jag 

nog så att jag har väl blivit, man blir väl härdad med åren, så är det nog…”- Eva, undersköterska 

Tina talar om att hon många gånger behöver ”prata av sig” innan hon går hem efter ett 

arbetspass. Ofta rör det sig om en situation som hon upplevt som jobbig eller att det kan röra 

sig om något roligt som har hänt under arbetsdagen. Hon har dessutom talat med sin chef och 

föreslagit att de borde ha en stund avsatt enbart för reflektion, vilket kan tolkas som en stark 

indikation av hur viktigt det är för henne. Istället säger Tina att hon pratar mycket om sitt arbete 

med sin sambo, vilket sannolikt hjälper henne att bearbeta arbetsdagen.  

5.3.2 Möjligheter att skapa relationer på arbetsplatsen  

Det hade dock inneburit en social vinst i arbetsgruppen att prata igenom saker som har hänt 

gemensamt med sina arbetskamrater. Detta då det finns en möjlighet att bygga upp en lyckad 

interaktionsritual kring arbetet och därmed skapa en god gemenskap utifrån personalens 

ömsesidigt arbetsrelaterade intressen. Ett stängt personalrum med enbart arbetskamrater ger 

utifrån Collins (2004) teori om interaktionsritualer en utmärkt möjlighet att skapa 

interaktionsritualer, då situationen innehåller samtliga komponenter för att skapa emotionell 

energi. En positiv effekt av en sådan interaktionsritual kan bli att personalgruppen upplever 

känslor av gemenskap och tillhörighet. Det är då som Collins (2004) menar att en positiv 

emotionell energi uppstår mellan deltagarna samt att de sociala banden i gruppen stärks. Om 

det har hänt någonting som är roligt kan det finnas en vinst i att dela det med sina 

arbetskamrater.  

Margit, liksom Tina, saknar tid och en bra miljö att få prata med sina kolleger. På frågan om de 

kan sitta ner i personalrummet och exempelvis äta lunch ihop svarar hon nekande. 

”Nej. Det tror jag är negativt för man måste kunna få bolla med sina kolleger. Om det är något som går snett för 

mig då kanske det inte räcker att jag bara pratar med dig, utan att man bollar alla, och att man pratar och analyserar, 

kan det vara det. Bara för att det inte ska hända igen va. Då kan det bli en diskussion, jaa hur tycker du att jag 

skulle ha gjort där och… vad kan det vara. Jag tycker att det är jätteviktigt.”- Margit, stödassistent 

Dock kan det vara problematiskt att införa föreskrivna möten för samtal, då dessa framstår som 

tvingande interaktionsritualer, vilket vidare riskerar att generera negativ emotionell energi. Den 

bästa förutsättningen för en interaktionsritual är de naturliga, de som uppstår när det exempelvis 

är fika för hela personalgruppen. Att kunna ta sig tid, eller att ha en naturlig och avskild plats 

för en interaktion med sina kolleger, ökar dessutom chansen för att utveckla en buffertkultur 

(Olsson 2008). Liksom i Olssons (2008) exempel med undersköterskornas sköljrum, är det en 
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plats för att kunna prata av sig och släppa sin yrkesroll. Om det har uppstått situationer som 

varit jobbiga tar personalen hjälp av varandra för att kunna underlätta härbärgeringsarbetet och 

känslan av att det finns emotionellt stöd att tillgå i arbetsgruppen. Karin som berättar om ”tuffa 

berättelser” säger att relationen till kolleger är mycket viktig. En möjlighet till 

härbärgeringsarbete tillsammans med arbetskamrater är vid de situationerna av stor vikt. 

”Och du får många tuffa berättelser också, man får förtroendet att veta nåt om deras liv så är det klart att det, man 

använder ju sina egna känslor också i jobbet. Och sen ska du ändå stänga av det när du går hem.”- Karin, 

behandlingsassistent 

Om relationen med kolleger berättar Eva om vikten av att ha stöd kring sig på sin arbetsplats. 

”Det gör ju att man jobbar bättre tillsammans, och så lyfter man varandra lite granna. Tror jag. I arbetet liksom. 

För det är ett tufft jobb det man har, och det är… det gör ju att det blir mycket roligare och man tycker… det tuffa 

orkar man med mycket bättre om det är ett bra arbetsklimat på jobbet liksom.”- Eva, undersköterska 

Eva berättar att hon upplevde att den sociala interaktionen fungerade bättre förr, eftersom 

personalgruppen då hade mer tid ihop: 

”Och sen satt man inne på avdelningen på kvällen då ju. Och det var ju bara för att man ville sitta och äta 

tillsammans för då var det lättare att ta ringningarna då ju. /…/. Men dom rasterna, det blev mer gemenskap med 

personalen, med arbetskamrater som inte finns idag. Du har inte alls den kontakten mellan arbetskamraterna som 

fanns. Man tappar väldigt mycket på det här att man är mindre personal och man har mindre paus gemensamt.”- 

Eva, undersköterska 

Eva styrker delvis den forskning som Olsson och Lindgren (2008) har gjort. Det ges idag mindre 

tid åt arbetsuppgifter vilket genererar mindre tid åt emotionellt stöd personalen emellan. På så 

sätt blir relationen och den sociala interaktionen mellan brukare och personal viktigare. Vidare 

innebär det att om det finns negativ emotionell energi och tid mellan brukare och personal, blir 

personalen mer utsatt i sin arbetssituation. Den emotionella hanteringen i brukararbetet har 

således ökat, vilket i sin tur ställer högre krav på personalen.  I en annan del av intervjun berättar 

Eva om sin nuvarande arbetsplats:  

”Och nu där jag jobbar så har vi lite personalutrymmen så man kan ju inte riktigt gå vid sidan om. Utan man, då 

blir det ju väldigt påtagligt att man har kunderna med sig var man än är. Så rast har man ju kanske inte. Utan man 

tar den när det går och där man är liksom.”- Eva, undersköterska 

Tina berättar att personalen sitter tillsammans med de boende istället för att sitta avskilt. 

Personalgruppen ges således inte möjlighet att skapa en interaktion för sig själva. De viktiga 

komponenterna som gränser mot de som inte tillhör interaktionen, gemensamt fokus och delad 
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sinnesstämning kan därmed inte uppfyllas, då det finns makt- och beroenderelationer i arbetet 

med brukare som styr de interaktionen.  

”Det var verkligen stor skillnad jämfört med kommunen när det var bestämt när man fick sätta sig. Lunch skulle 

tas på din rast. Där jag var på det privata stället, boendet där kunde personalen ta om det fanns kvar lite så kunde 

de sitta med de boende och äta ihop. Så personalen satt inte vid ett bord ihop utan alla satt utspridda med de 

boende.”- Tina, boendestödjare 

Anna säger att hon känner att kollegerna är mycket viktiga i hennes arbete, så viktiga att hon 

indikerar att hon inte hade orkat med sitt jobb utan dem.  

”Sen jobbar jag med jävligt bra personer, alltså just dom få som jag jobbar med, det är väldigt lätt att må bra med 

dom. Och hade inte jag haft dom, då vet jag inte…men nä. Det finns väl andra som känner så.”- Anna, vårdbiträde. 

Tidigare i intervjun har hon berättat att ”det är viktigt att ha roligt också”. Att ha en god relation 

med sina kolleger är således en friskfaktor i sig, eftersom chansen att skapa positiv emotionell 

energi ökar. Positiv emotionell energi, skapar förutom tillhörighet och delaktighet, känslor av 

välmående, tillit och självförtroende. En personalgrupp som har negativ emotionell energi 

tenderar dock att ge motsatt effekt på individerna, och gör dessutom att gruppdeltagarna 

undviker interaktionen (Collins 2004). Samarbetet, som är en viktig komponent, som tas upp i 

samtliga platsannonser riskerar även av den anledningen att bli lidande.  

5.4 Emotioner i arbetet 

Alla mina informanters situation uppfyller samtliga kriterier för att räknas som ett emotionellt 

lönearbete; arbetet sker ansikte mot ansikte, de ska framkalla en känsla enligt emotionsregimen 

och arbetsgivaren har kontroll över deras känslor i den mån att de ska vara på ett visst sätt för 

att fortsätta jobba där. När emotionellt arbete sker i syfte att tjäna pengar blir det emotionellt 

lönearbete. Det är själva förhållningssättet som är centralt; mina informanter är på sin 

arbetsplats främst för att tjäna pengar, vilket i sin tur innebär att emotionerna är beordrade och 

instrumentella (Hochschild 2012).  Informanterna förväntas att stötta de boende och ta hand om 

dem, främst genom att skapa en känsla av trygghet, omsorg och lugn. 

”Det handlar liksom om att… man kan ju inte skita i att hjälpa någon bara för att man inte tycker om den personen. 

Utan det handlar ju om att det är ditt arbete. Det finns jättemånga av de gamla som jag inte tål. Jag hjälper dom 

ändå. Man får ju aldrig visa att man är irriterad liksom.”- Anna, vårdbiträde 

5.4.1 Hantera negativa emotioner 

I alla intervjupersonernas berättelser finns det en röd tråd av professionalitet. Det finns saker 

man inte gör, säger eller på något vis uttrycker gentemot brukare. Dessutom ska vård- och 
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omsorgsarbetare göra ett bra arbete med brukaren, vilket innebär att stöttning och de 

medmänskliga attributen som empati, lyhördhet och tålmodighet måste finnas där, oavsett om 

arbetstagaren inte tycker om brukaren. Arbetstagaren ska förmedla dessa attribut genom gester, 

ord eller allmänt förhållningssätt och bemötande för att framkalla en känsla av trygghet, i 

enlighet med den emotionsregim (Hochschild 2012) som finns på arbetsplatsen. 

Tina som är timanställd uppger att hon trivs mycket bra på sitt arbete. Hon säger dock att det 

kan kännas mycket stressigt ibland, men hon berättar att det inte är någonting som hon lägger 

större vikt vid. Trots det berättar hon vidare att många är sjukskrivna och hon tror att det är 

stressrelaterat och att de känner sig omotiverade att arbeta. Dessutom berättar hon att det är 

väldigt vanligt att få klagomål och påhopp trots att personalen stressar för att hinna med. Även 

Karin berättar att hon får möta situationer när brukare uttalar sig kränkande, vilka kräver att 

hon måste hålla tillbaka negativa känslor, som vrede och irritation. 

”Men man får ju såklart hålla igen det och ha en professionell hållning till det. Inte att man ska acceptera det, 

absolut inte, men att man bemöter det på professionellt sätt fast man skulle vilja… (grimas)”- Karin, 

behandlingsassistent 

Anna som är vårdbiträde talar även hon om att hon upplever att brukarna har en dålig attityd 

mot henne.  

”…dom gamla tror liksom att man är en betjänt, för det mesta, alltså på riktigt, dom tror ju att man är där liksom 

för att göra precis vad som helst.”- Anna, vårdbiträde 

Anna fortsätter vidare att berätta om ”elaka tanter, alltså på riktigt, elaka” som berättar för henne 

hur otillräcklig hon är. 

En anledning till att de får så mycket klagomål och generellt kan bero på att det är 

kvinnodominerat yrke. Enligt Arlie Hochschild (2012) har kvinnor en sämre så kallad 

statussköld, vilken hör ihop med den position en individ har på både sin arbetsplats och generellt 

i samhället. Då personalen har en låg status upplever brukaren att den kan leva ut sina 

aggressioner. Arbetsmiljön och arbetet med brukare kan därför upplevas som tyngre för 

kvinnor. 

”…det är väl oftast att man får ta emot kritik, att man är sen, att man ignorerar larm, att ”du bryr dig inte om mig”, 

att jag är tråkig, att jag är ditten och datten och därför tycker du inte om mig. Alltså väldigt personligt.”- Tina, 

boendestödjare 

Trots att Tina säger att det är väldigt personlig kritik hon tar emot uppger hon att det inte 

påverkar henne särskilt mycket. En möjlig anledning till att hon inte tycker att det är särskilt 
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jobbigt är att Tina när som helst kan tacka nej till att arbeta, vilket medför en distans till en 

stressig arbetssituation som fastanställda inte har. Dessutom har hon inte arbetat på varken 

äldreboendet eller LSS-boendet en längre tid, vilket kan vara en förklaring till att hon känner 

att hon orkar med att hantera problem eller klagomål. Det är även rimligt att tro att hon upplever 

en hög grad av stöd från sina arbetskamrater. 

”Och så gör man så, lunchen, då tar man en kaffe efter man har ätit och man sitter lite avsides och pratar om vad 

som har hänt. Så det är hela tiden sådana små recaps. Och inom LSS så jobbar man så tätt ihop hela tiden så det 

blir ju liksom att man pratar, vi jobbar två och två oftast.”- Tina, boendestödjare 

En annan möjlig förklaring till att Tina inte upplever situationer som särskilt påfrestande är att 

det finns utrymme för henne att utföra ett så kallat djupagerande emotionsarbete (Hochschild 

2012). Tina arbetar kognitivt för att sätta sig in i den boendes situation för att på så vis göra det 

lättare att hantera känslor av frustration när en brukare är utåtagerande mot henne.  

”…dels blir man frustrerad, men man kan ju vända på steken också. Om du är i den situationen där du har blivit 

gammal eller om du är psykiskt, alltså någon slags psykisk eller fysisk sjukdom att du kanske inte har förmågan 

att kunna förstå. Eller att du är så sjukt frustrerad över att du inte klarar dig själv längre, att du är beroende av 

någon annans hjälp, och ingen kan göra exakt som du vill. Till exempel bara lägga kudden på ett speciellt sätt som 

du aldrig hade lagt den på sängen och så kan inte någon annan veta exakt hur du vill ha det, utan du har svårt att 

förmedla hur du känner.” – Tina, boendestödjare 

Ovan är ett exempel på hur hon arbetar kognitivt, djupagerande för att framkalla en känsla av 

medlidande eller förståelse istället för frustration. I en situation som denna rättar Tina till sina 

känslor för att de ska passa in i de emotionsregler som finns på arbetsplatsen genom indirekt 

socialisation (Hochschild 2012); hon har sett och lärt sig att man inte är frustrerad gentemot en 

individ som hon ska hjälpa som befinner sig i en utsatt situation. Också Karin berättar att hon 

arbetar med sina emotioner. Hon försöker tänka att hon är i sin yrkesroll och inte får visa sina 

negativa känslor. 

”…just här med att man får det här mer konkreta med att du ska bara fixa för det gör tjejer, du ska bara ordna, ro 

hit med maten eller så. /…/. Så blir jag jävligt upprörd. Fast jag givetvis får ju jobba med det och får tänka att nu 

är jag i min yrkesroll och så. Men att det just säger det här, att jag är inte här för att serva dig. Utan jag är här för 

att göra ett jobb som behandlingsassistent.”- Karin, behandlingsassistent  

Karin agerar i den här situationen på ytan. Det går att förstå om det är stressigt med maten och 

Karin inte har tid att djupagera, utan enbart försöker uppvisa professionalitet, tålmodighet och 

lugn. Om det under upprepande gånger i en längre tid inte möjliggör för en person att arbeta 

kognitivt på djupet, utan den tvingas uppvisa en fasad av den emotion som förespråkas, kan 

emotionell alienation uppstå (Hochschild 2012).  
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I intervjun berättar Margit att ”man inte får känna för mycket”.  

”Och sen har jag även väldigt stor empati, vilket ledde till att jag kanske, att jag blev sjukskriven också.”- Margit, 

stödassistent 

Utbrändhet beror, enligt Hochschilds (2012) teori, på att arbetaren identifierar sig helt och hållet 

med sitt arbete i den mån att den gör organisationens förväntade känslor till sina egna. Det går 

att anta genom Margits citat att hon blir alltför engagerad, och att hon tar med sig de känslor 

som uppstår i arbetet när hon går hem. Eftersom arbetet medför tystnadsplikt kan hon inte få 

utlopp för dem, även om det skulle finnas stöd att tillgå bland familj och vänner.  

6. Sammanfattning och slutsatser 

I min studie har jag genomfört intervjuer med fem kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. 

Syftet har varit att ge en ökad förståelse för hur vård- och omsorgsarbetare upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö, samt hur den påverkar arbetstagarens mående i arbetet. Utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys av empirin har jag definierat tre olika teman som är genomgripande 

för samtliga intervjupersoner; upplevelsen att inte hinna med, vikten av goda relationer med 

kolleger samt kravet att hålla tillbaka känslor i arbetet.  

Genom analysprocessen kunde jag se hur stöd verkade som en stark friskfaktor. En viktig aspekt 

är dessutom att det skulle finnas möjligheter att både kunna etablera och att kunna tillgodogöra 

sig stöd. För att det ska finnas stöd att tillgå på sin arbetsplats krävs det att det finns goda 

relationer till kollegerna samt att det fanns möjlighet till buffertgrupper och emotionell energi. 

Samtliga informanter upplevde att relationen till arbetskamrater var viktig, dock lyftes det olika 

mycket i intervjuerna. På de arbetsplatser där kraven upplevdes som störst, värderades 

relationer till kollegerna även högt. 

En av de mest framstående riskfaktorer som jag kunde utläsa från empirin, var upplevelsen av 

tidsbrist och höga kvalitativa och kvantitativa krav. Samtliga informanter berättade vid minst 

ett tillfälle under intervjun att de ofta kände sig stressade på sin arbetsplats och att de upplevde 

att de inte räckte till. Komponenten stöd blir i de situationerna av ännu större vikt, eftersom det 

mildrar de negativa effekter som stress och höga krav för med sig. Således blir även tiden med 

kolleger och att skapa hälsosamma relationer på arbetsplatsen viktigare, då det skapar 

emotionell energi. Positiv emotionell energi gör att individerna känner tillit, och är därmed 

enligt min analys en förutsättning för att tillgodogöra sig stöd av kolleger. Avsaknad av 

buffertgrupper är även någonting som blev aktuellt under studiens gång, vilket gör att 

upplevelsen av stöd från kolleger minskar samt att arbetstagaren inte får utlopp för sina 
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emotioner. Eftersom samtliga informanter har tystnadsplikt, är det en nödvändighet att få tid 

och utrymme att ventilera emotioner och problematiska situationer inom arbetsgruppen. Att 

inte kunna agera utifrån de emotioner som uppstår i ett emotionellt lönearbete är en riskfaktor, 

då arbetstagaren antingen riskerar att bli kall och cynisk, eller utbränd.  

En friskfaktor som identifierades i en av informanternas berättelser var möjligheterna till 

djupagerande; att arbetstagaren hade tid och utrymme att tänka sig in i brukarens situation för 

att genom förståelse kunna förmedla äkta känslor. Informanten ifråga var den som gav flest 

positiva uttryck över sin arbetssituation.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 Ålder 

 Kön 

 Hur länge har du varit anställd? 

 Vad har du för befattning? Anställningsform? 

 Beskriv dina arbetsuppgifter! 

 Hur ser dina arbetstider ut? Arbetar du skift? 

 Hur kommer det sig att du valt att arbeta just här? 

 Vad upplever du att det finns för sociala förväntningar i arbetet hos dig som: 

- Undersköterska/ vårdare/ vårdbiträde? 

- Kvinna? 

 Kan du berätta om en vanlig dag på jobbet?  (T.ex. i mötet med klient/brukare)? 

 Beskriv känslan du får när du anländer till din arbetsplats. 

 När mår du som bäst på din arbetsplats? 

 Kan du beskriva en dag på jobbet när du inte trivs? Hur påverkas du känslomässigt?   

 Känner du att du tar med dig arbetet hem, funderar på det och bygger upp dig mentalt inför 

arbetspass osv? 

 Kan hela arbetsgruppen sitta och fika och/eller äta lunch ihop? Hur upplever du att det 

påverkar gruppen? 

 Händer det att du känner dig stressad på jobbet? Vad beror det på? Hur brukar du hantera 

stress? 

 Känner du att du har frihet i din arbetssituation? Kan du styra semester/rast/lunch? 

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

inte? 

 Händer det att du stöter på problem i kontakt med brukarna/klienterna?   

 Hur hanterar du eventuella problem?  

 Finns det någonting i ditt arbete som du upplever som extra svårt? 

 Händer det att du upplever att dina arbetsuppgifter känns extra svåra?  

 Känner du att du kan få stöd av dina kolleger och din chef om det uppstår en situation som du 

upplever jobbig på arbetsplatsen? 

 Hur trivs du med din arbetsgrupp? Negativt och positivt? 

 Hur upplever du klimatet mellan kollegerna generellt? Både mellan chefer och kolleger? 

 Klagar personalen på varandras arbetsinsats eller berömmer man i högre grad varandra?  

 Hur skulle du beskriva din relation med dina kollegor?  

 Känns det viktigt för dig att ha en god relation till kollegorna? 

 Arbetar ni någonting med personalgruppens trivsel? Aktiviteter och liknande? 
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 Skulle det kunna finnas någonting som kan bidra till att det känns bättre att gå till jobbet? 

 Hur ser könsfördelningen bland personalen ut?  

 Känner du att dina kollegor respekterar dig som person? 

 Vilken är den viktigaste motivationsfaktorn i ditt arbete? 

 Upplever du att det finns konflikter i din arbetsgrupp? Beskriv en typisk konflikt. 

 Har ni någon APT eller liknande? Tycker du att de är viktiga? 

 Har ni medarbetarsamtal? Vill du ha medarbetarsamtal?  

 Upplever du att det är hög personalomsättning på din arbetsplats? JA/NEJ: Vad tror du det 

beror på?  

 Upplever du att det är mycket sjukskrivningar?  

 Upplever du att du måste hålla tillbaka vissa känslor i ditt arbete? Finns det dagar när du 

egentligen känner att du inte orkar leva upp till förväntningarna? 

 Finns det känslor som är accepterade eller inte accepterade på din arbetsplats? 

 Om du hade fått välja arbete, hade du valt det du har idag? 

 Har du inom de fem senaste åren sjukskrivit dig för stress, depression, utbrändhet, 

utmattningsdepression, migrän eller annat som kan kopplas till psykisk ohälsa? 

 Om ja, var det arbetsrelaterat? 

 Varför tror du att ditt yrke är en riskgrupp i avseende sjukskrivningar för psykisk ohälsa? 

 Finns det någonting som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 Information till informanter 

 

 

”Du deltar frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill under studiens gång. 

Du kommer att avidentifieras i uppsatsen, vilket innebär att det du berättar i intervjun inte 

kommer att kunna härledas till din identitet av obehöriga. Intervjuerna kommer att med ditt 

samtycke spelas in och transkriberas. För att du som deltagare ska ha största möjliga säkerhet 

gällande din integritet kommer förvaringen av insamlat material att vara säkrat bakom 

lösenordskyddad mobiltelefon och dator. Det är bara jag som student och eventuellt 

handledare som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet, vilket i sin tur inte 

kommer att användas i något annat än uppsatsens syfte. Uppsatsen kommer att publiceras på 

internet och kan eventuellt användas i vetenskaplig publicering. Om du undrar något över 

studien eller om du har övriga frågor om ditt deltagande är du välkommen att kontakta mig 

eller min handledare.”    


