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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man hanterar krav inom emotionellt arbete. 

Studiens frågeställningar är: 
  

-    Hur upplever undersköterskor att det emotionella arbetet påverkas av 

organisationsstrukturen? 

-    Hur skiljer sig undersköterskors upplevelse av stress och krav på arbetsplatsen? 

  
För att undersöka detta fenomen intervjuades 12 undersköterskor som arbetar inom 

vården, varav sex undersköterskor arbetade i en privat verksamhet och sex 

undersköterskor var verksamma i en kommunal. Det teoretiska ramverket för studien 

grundar sig i Arlie Russell Hochschilds teori om emotionssociologi och emotionellt 

arbete. Resultatet bygger på sju teman som framkom under intervjuerna: omsorgens 

emotionella fasad, relationer till boende, samarbetsstruktur, arbetsresurser, möjlighet 

att påverka, övervakningsstruktur, kravhantering och stress. Studien visar att 

undersköterskor inom den privata verksamheten upplevde att de var mer stressade på sin 

arbetsplats jämfört med de som arbetade i den kommunala verksamheten. En 

bidragande orsak till detta var att de kände sig och kontrollerade på arbetsplatsen, vilket 

förklaras av att det finns en övervakningsstruktur. Inom den kommunala verksamheten 

kunde man se tydliga drag av en samarbetsstruktur. Det upplevdes i en större 

utsträckning att de fick ett socialt stöd både från chefer och kollegor och kunde på så 

sätt hantera sin emotionella fasad. 
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Inledning  

I det senmoderna arbetslivet upplever allt fler människor stress. Upplevelsen av stress kan 

förekomma inom två aspekter, en utav dessa är att stress är ett uttryck för individualisering av 

strukturella problem, som nedskärningar, effektiviseringar och omorganiseringar. Den andra 

aspekten är att det förekommer i hur organisationer internaliserar emotionella processer utan att 

beakta dem vilket leder till ett hanteringsproblem och strategier på individnivå (Wettergren, 

2013: 65-66). I dagens samhälle ställs det höga krav på att anställda inom serviceyrken ska 

kontrollera sina känslor på arbetsplatsen. Vårdanställda har inte bara praktiska arbetsuppgifter, 

kroppsligt- och tankearbete utan måste även förhålla sig till emotionella arbetsuppgifter, som 

att visa empati, omsorg och ett “påklistrat” leende när man är med patienten. Man behöver 

därmed hantera sin emotionella fasad (Leppänen, 2006; Hochschild, 2003; Wettergren, Starrin 

& Lindgren, 2008: 19; Larson & Yao 2005; Bolton 2003). Det emotionella arbetet är särskilt 

viktigt när man arbetar med andra människor eftersom de ständigt måste agera professionellt 

och vara trevliga vid situationer där de kan utsättas för kritik och påfrestningar (Wennström, 

1997). Enligt Kerstin Wennström (1997: 31) förväntas vårdpersonal ”räkna med att tåla 

mycket som du inte behöver tåla i andra yrken eller livet i övrigt”. Under de senaste 25 åren 

har detta uppmärksammats mer och ett större intresse har vuxit fram att studera betydelsen som 

känslor har för att förstå sociala företeelser (Wettergren m.fl., 2008: 11; Eriksson & Larsson, 

2009). Människor som är verksamma inom emotionella arbeten (kontaktyrken) och som har 

nära kontakt med brukare, såsom inom välfärdstjänster, har större risk att drabbas av psykisk 

ohälsa (Försäkringskassan, 2014: 4). Det är främst inom den offentliga sektorn som anställda 

anser sig ha en bristande psykosocial arbetsmiljö och större risk att drabbas av psykisk ohälsa 

som exempelvis utbrändhet och stress. Statistik från SCB visar att de vanligaste yrkena i 

Sverige 2015 var undersköterskor, hemtjänstarbetare, hemsjukvårdare och äldreboendevårdare 

som uppgick till 137 700 (SCB, 2015).  
 

På grund av att den psykiska ohälsan och att sjukskrivning inom den offentliga sektorn är hög, 

vill vi studera emotionellt arbete inom vård och omsorgsyrket. Eftersom att privata och 

offentliga verksamheter har en organiserings struktur som skiljer sig åt, vill vi studera 

förhållandet mellan emotionellt arbete och hur krav hanteras på arbetsplatsen. 
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Det som gör vår studie sociologiskt relevant är att studerandet av emotioner förekommer i 

sociala sammanhang och utgör drivmedlet för interaktioner mellan människor och sociologiska 

handlingar. För att förstå varför människor handlar på ett visst sätt så måste man därför förstå hur 

människor tänker och vad dem känner (Wettergren, 2013: 11). Emotionellt arbete förekommer 

inom många yrken, exempelvis inom detaljhandeln där ett butiksbiträde måste sälja mer än bara 

en vara, där butikssäljare måste involvera sina känslor för att få varan att bli mer attraktiv. Enligt 

emotionssociologen Åsa Wettergren är det utöver detta även viktigt att sälja sin tid och energi 

samt förtränga sina känslor som exempelvis ilska. Det är även viktigt att förmedla en positiv 

känsla under arbetets gång (2008: 17-18). Sedan mitten av 1990-talet har långtidssjukskrivningar 

ökat i Sverige och det finns forskning som visar att detta beror på stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Den psykiska ohälsan inträffar vanligtvis vid miljöer och situationer som kännetecknas av 

påfrestande omständigheter där stress anses vara en bakomliggande orsak till att depression 

uppstår vilket ökat allt mer på senare tid (Glise, 2007). I arbetslivet har det visat sig att den 

psykosociala arbetsmiljön är av stor betydelse. Forskare menar bland annat att det är viktigt med 

en balans mellan krav och kontroll, samt att anställda får det sociala stödet som behövs. Andra 

faktorer som är betydelsefulla är om man anser att arbetet är meningsfullt och om man tycker att 

man får den belöning och uppskattning som man förtjänar (Glise, 2007; Karasek & Theorell, 

1990).    

Syfte och frågeställningar 

I praktiken är det svårt att hålla masken för och inte uttrycka sina emotionella känslor inom 

arbetet. Det skapas en spänning mellan att uppfylla höga krav, utföra fler arbetsuppgifter och 

krav på att hantera den emotionella fasaden. Detta har resulterat till att vi vill undersöka hur 

man hanterar krav inom emotionellt arbete. 

Genom att undersöka undersköterskors upplevelser vill vi förstå deras egna tankar och 

tolkningar kring detta fenomen. Utifrån studiens syfte har vi formulerat frågeställningarna: 
  

• Hur upplever undersköterskor att det emotionella arbetet påverkas av 

organisationsstrukturen? 

• Hur skiljer sig undersköterskors upplevelse av stress och krav på arbetsplatsen? 
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Avgränsningar 

På grund av begränsade resurser, som tidsbrist och ekonomi har vi valt att studera emotionellt 

arbete inom äldreboenden. Studien avgränsar sig till att undersöka undersköterskor som 

arbetar i Stockholm stad. Vidare har vi även valt att avgränsa oss till en privat och en offentlig 

verksamhet, där den senare bedrivs i kommunal regi. Vi har valt att studera en 

mikrosociologisk inriktning med fokus på upplevelser och erfarenheter kopplade till 

emotionellt arbete och hantering av krav inom äldreboende.  

Disposition  

I uppsatsens första avsnitt redogör vi för teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. De 

teoretiska utgångspunkterna presenteras utifrån utvalda teman och kommer att utmynna i 

teoretisk tillämpning och teorikritik. Valda teoretiska utgångspunkter är: emotionssociologi, 

stress, krav, kontroll och socialt stödmodellen. Den tidigare forskningen är uppdelad på två 

områden: forskning inom arbetsmiljö i vården och forskning inom emotionellt arbete. Vidare 

följer metodavsnittet där vårt tillvägagångssätt tas upp. Därefter presenteras resultatet som 

analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket. Sedan presenteras diskussionen där 

frågeställningarna besvaras och vårt resultat jämförs med tidigare forskning. Slutligen redogör 

vi förslag till vidare forskning.    

Tidigare forskning  

Forskare har studerat anställdas upplevelser av att arbeta inom offentlig och privat 

verksamhet. Bengt Furåker (2000) har analyserat ett enkätresultat som är baserat på 851 

anställda i Sverige, där urvalet gällde hela arbetsmarknaden. I sitt resultat kom Furåker fram 

till att privatanställda kände sig mer stolta över sin organisation och var även mer benägna att 

arbeta hårt än de offentliganställda. Privatanställda kände sig även mer tillfredsställda med sitt 

arbete till skillnad från anställda inom den offentliga sektorn. Dock så kände de 

offentliganställda sig mer stolta över sitt arbete och ansåg i högre grad än de privatanställda 

att de gör nytta för sina medmänniskor. När man arbetar med patienter inom vården är det 

stort fokus på ett relationellt och emotionellt arbete där anställda behöver använda sina 
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empatiska förmågor och sina sociala kompetenser (Larson & Yao, 2005; Bolton 2003). I och 

med att vårdarbetare oftast möter patienter som är i en utsatt situation så är bemötandet av stor 

vikt för att patienten ska återhämta sig. I och med att vårdarbetare utför ett emotionellt arbete 

så är det viktigt att ha tillgång till fysiskt och emotionellt stöd från sina chefer och 

medarbetare (Eriksson m.fl. 2003, Mor Barak m.fl. 2001). Eva Olsson (2008) har genomfört 

en studie där hon studerat vårdanställda inom privat och offentlig verksamhet. Denna studie 

bygger på intervjuer med nio anställda som arbetar inom offentlig sektor och 13 anställda 

inom privat sektor. Samtliga privatanställda hade sedan tidigare arbetar inom offentlig vård. I 

studien framkom det att privata och offentliga arbetsgivare strävan att belöna sina anställda 

skiljer sig åt. De offentligt anställda upplever att privata arbetsgivare erbjuder en mer positiv 

emotionshantering där de belönar sina anställda i form av löner, afterwork och utbildningar. 

Gerd Lindgren och Eva Olsson (2008) har i sin studie genomfört fokusgruppsintervjuer som 

bestod av åtta sjuksköterskor som alla var anställda inom offentlig vård. I denna studie har 

forskarna studerat emotionellt arbete, kollegornas och arbetsgruppens betydelse för arbetet. 
  
Med buffertgrupper menas olika grupperingar som bildas mellan kollegor på arbetet. En 

fördel med att det finns sådana grupperingar är att det utförs ett gemensamt emotionsarbete 

för de anställda där de stöttar varandra, skrattar och småpratar. Lindgren och Olsson (2008) 

menar även att dessa buffertgrupper utgör en buffert mot överordnade i verksamheten och 

möjliggör för de anställda att vara mer stresståliga. Bildandet av buffertgrupper underlättar 

arbetet för de anställda då det kan förena organisationsjaget och det privata jaget på 

arbetsplatsen. Olsson (2008) beskriver även att dessa buffertgrupper utför ett så kallat 

härbärgeringsarbete för vårdarbetare, där man inom en grupp hanterar olika emotioner som 

inträffar i en vårdarbetares möten med patienter. I dessa möten med patienter kan det vara 

emotioner som sorg och glädje. Enligt Olsson (2008) menar hon att vårdarbetare känner sig 

stolta och får bättre självkänsla när de har gjort sitt bästa för patienten. I buffertgrupperna kan 

man förhandla om vad som är rätt och fel hantering av patientens bästa kopplat till vilka krav 

ledningen har på besparingar och högre omsättning. Inom buffertgrupperna skapas även 

trygghet, arbetsglädje och kontinuitet vilket leder till att man eftersträvar att vilja utföra ett bra 

arbete. För att buffergrupperna ska kunna bildas krävs det stabila arbetslag och att man har 

gemensamma pauser med sina kollegor. Genom nedskärningar, ständiga omorganiseringar 

och effektiviseringar försvinner buffergrupperna inom den offentliga vården. Vidare menar 

Olsson (2008) att det är givet att buffertgrupperna rationaliseras bort eftersom att dessa 

grupper kan medföra motstånd inom organisationen.     
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Teori  

Hochschilds emotionssociologi  

Sociologen Arlie Russell Hochschild har studerat emotioner och känslohantering på 

arbetsplatser (Wettergren m.fl., 2008: 18). På arbetsplatser utförs inte bara kropps- och 

tankearbete utan även känslomässigt arbete. Exempelvis kräver många yrken att man visar 

upp ett trevligt yttre, att man har en vänlig röst och ett inbjudande ansikte (Wettergren m.fl., 

2008: 18). Inom emotionssociologin finns det tre olika perspektiv som förklarar vad 

emotioner innebär, ett organismiskt, ett interaktionistiskt och ett socialkonstruktivistiskt 

(Hochschild 1990:119 f., Barbalet, 2001, Dahlgren & Starrin 2004). Utifrån det organismiska 

perspektivet kan man förklara att vissa emotioner är biologiskt givna, medfödda och 

universella. I jämförelse med de andra perspektiven utgår det interaktionistiska perspektivet 

från att vissa emotioner som biologisk givna och en social sida. Och det 

socialkonstruktivistiska perspektivet utgår ifrån att emotioner och emotionella uttryck är 

kulturellt och socialt konstruerade. Trots att sociologer utgår ifrån olika perspektiv i deras 

tolkning av vad emotioner innebär så finns det fyra komponenter som en emotion består av. 

Dessa komponenter (Hochschild 1990:118; Wettergren 2013: 17; Wettergren m.fl., 2008: 23) 

är: 

1. En situationsbedömning, 

2. Förändringar i den kroppsliga upplevelsen, 

3. Det fria eller det undertryckta känslomässiga uttrycket i form av gester, 

4. En kulturell beteckning på specifika kombinationer av de tre första 

komponenterna/elementen. Med andra ord så innebär det fjärde elemenetet att vi 

benämner våra känslor och kallar dem exempelvis för ”rädsla”, ”glädje”, ”skam” eller 

”ilska”. 
  
Hochschilds utgångspunkt är att den biologiska aspekten är viktig och att emotioner 

konstrueras socialt. Eftersom att Hochschilds synsätt grundar sig i det interaktionistiska 

perspektivet väljer vi att endast utgå ifrån det synsättet. Vidare ser hon emotion som ett sjätte 

sinne, med detta menar Hochschild att emotioner får sin betydelse och mening i relation till en 

specifik sociohistorisk kontext (Hochschild 2003:81). Denna kontext kan bildas genom en 

normativ dimension. Med den normativa dimensionen använder Hochschild begreppet 
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känsloregler för att beskriva vilka känslor man bör känna i en situation eller i ett visst 

sammanhang. Genom att uppfatta hur andra individer reagerar på vårt emotionella 

framträdande skapas det en medvetenhet om de känsloregler som råder i en situation eller i ett 

visst sammanhang. Vi blir påminda om att flera känsloregler existerar när en annan person ber 

oss klargöra för hur vi känner. Det sker ett socialt utbyte av känslor när vi öppnar oss för 

varandra och det är känsloregler som utgör grunden för utbytet av känslor. Hochschild 

nämner även att den status och relation påverkar känsloutbytet. När två människor har lika 

status och man har en stabil relation så är känsloutbytet mer jämlikt. Men när en människa 

besitter högre status än en annan så förväntas den med lägre status anstränga sig mer för att 

behålla en bra relation. På så sätt kan det uppstå en konflikt mellan känslor och känsloregler 

(Hochschild, 2012). Att emotioner uppstår i relation med andra menar Wettergren (2013: 47) 

betyder att emotioner är kopplade till makt och status, där makt ses som tillgång till resurser 

och förmågan att få andra att utföra handlingar som uppfyller ens eget behov. 

Emotionellt arbete och krav 

Inom emotionellt arbete förväntas människor bete sig på ett särskilt sätt i vissa situationer 

(Hochschild, 2003). Vi förväntas utgå ifrån olika regler och normer som styr hur vi beter oss. 

Inom emotionellt arbete skiljer Hochschild på benämningarna djupt och ytligt emotionellt 

agerande. Djupt emotionellt agerande definieras som ett tillstånd där du arbetar upp en känsla 

som du borde känna i en viss situation, i denna situation undantrycker du inte dina känslor 

utan det du känner visar du upp för andra. Ett exempel på djupt emotionellt agerande kan vara 

att man intalar sig själv att lugna ner sig under ett tillfälle som man blir arg, vid en sådan 

situation undanhåller man sina riktiga känslor för att känna något annat. Ytligt emotionellt 

agerande innebär att en individ har ett så kallat “påklistrat leende” och låtsas känna något. 

Individen utstrålar en känsla utåt men det är ingenting som personen känner inombords. När 

ytligt emotionellt agerande ska utföras så lägger man särskilt vikt på kroppsspråket eftersom 

att man genom kroppsspråket kan definiera vad man känner (Hochschild, 2003; Wettergren 

m.fl., 2008:19; Dahlgren & Starrin, 2004:44). Ett ytterligare centralt begrepp som Hochschild 

lyfter är emotionell dissonans, vilket innebär att det uppstår en skillnad mellan vad du känner 

och vad du visar upp. En sådan känsla ökar stressen (Zapf & Holz, 2006) och även den 

emotionella utmattningen inom emotionella arbeten, till följd av detta drabbas anställda av en 

lägre jobbtillfredsställelse (Morris & Feldman, 1997). Konsekvenserna av detta kan även vara 

negativa då det blir svårare att tolka emotionernas signalfunktion, uttryckt på annat sätt, vad 
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känslorna betyder för oss (Hochschild, 2003). Vidare menar Hochschild på att arbeten som 

kräver emotionellt agerande har tre gemensamma egenskaper: 1) De kräver en direkt kontakt 

med sina klienter, det vill säga ansikte mot ansikte eller röst till röst. 2) Den som är anställd 

förväntas producera ett emotionellt tillstånd i en annan person, som exempelvis glädje. 3) 

Arbetsgivaren utövar genom utbildning och handledning en viss kontroll över de anställdas 

emotionella aktiviteter (Hochschild, 2003: 147). 

Emotioner och stress  

Bloch (2002) menar att anställda kan uppleva flow- eller flytupplevelser liksom 

stressupplevelser. Hon definierar flytupplevelser som upplevelser av koncentration där fokus 

och helhet ingår. Enligt Bloch går individen in i en annan värld och känner en perfekt enighet 

mellan sin förmåga som hen innehar och den uppgift som ska utföras. Detta kan anses vara att 

människan upplevs som inåtvänd och osocial på grund av att individen har full koncentration 

någon annanstans. När man upplever flyt känner individen sig glad, lugn, stolt och 

tillfredsställd, därmed växer en stark självkänsla. Flytupplevelser kan exempelvis uppstå vid 

en kreativt utmanande arbetsuppgift som individen har kompetens för att klara av eller till 

exempel vid ett träningspass. Flytupplevelser kan också anses vara kollektiva och detta kan 

förekomma då man arbetar i grupp. En viktig aspekt inom flytupplevelser är att omgivningen 

har en förståelse för den tid som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Stressupplevelser 

skiljer sig ifrån flytupplevelser på det sättet att en bestämd aktivitet bryts, störs och distraheras 

av att man behöver utföra andra uppgifter. Arbetstagaren upplever att de krav man har 

överstiger ens förmåga vilket resulterar i att tiden inte räcker till och att man tappar fokus och 

kontroll över den situationen man befinner sig i. Människans medvetande är ständigt steget 

före den arbetsuppgift man utför, och på så sätt kan man inte arbeta tillräckligt fort på grund 

av distraktion och detta resulterar i brist på koncentration och fokus (Bloch, 2002). Stress kan 

bidra till att emotionshanteringen bryter samman, vilket inte innebär att man har bristande 

kunskap inom uppgifter man blir beordrad till utan det handlar om hur många arbetsuppgifter 

man behöver utföra samtidigt. Det skapas en konflikt mellan olika handlingar som “vill” 

utföras samtidigt. Därför menar Wettergren att planering är viktigt för att den gör framtiden 

förutsägbar och medför en känsla av kontroll (självförtroende och tillit) som ger en trygghet 

till sin egen förmåga och omgivningens krav (Wettergren, 2013: 66-67). När planeringen 

däremot inte går som förväntat som vid hög stress, så känner man sig frustrerad (vrede, skam) 

och panik, rädsla, sorg och dålig självkänsla. Alla dessa emotioner uppstår när man upplever 
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att omgivningens krav är alldeles för höga, orimliga och motstridiga. Konsekvenserna utav 

stressupplevelser är att man blir trött, upplever otillräcklighet och skam. Vidare kan 

konsekvenserna även leda till att man upplever emotioner som ångest, aggressiva och utbrott. 

Vidare kan stress leda till huvudvärk och magproblem. Enligt Bloch (2002) är 

stressupplevelser mer förekommande i arbetslivet jämfört med flytupplevelser. Oförmågan att 

hantera stress ses som ett tecken på svaghet och mental obalans, samtidigt är hög 

“stresstålighet” en efterfrågad egenskap i det senmoderna samhället (Wettergren, 2013: 68). 

Krav, kontroll och socialt stöd  

Karasek (1979) har utvecklat en arbetsmiljö modell som kopplar förhållandet mellan krav, 

kontroll och socialt stöd i arbetsmiljön samt dess hälsoutfall. 

I modellen beskrivs krav på arbetsuppgifter och kontroll över dessa som viktiga arbetsmiljö 

dimensioner. Om en individ ställs inför höga krav i sitt arbete i kombination med låg kontroll 

över arbetssituationen medför detta, enligt Karasek (1979) en ökad risk för psykisk ohälsa. 

Med brist på utmaningar och stimulering kommer de anställda inte känna att de kan utvecklas. 

Arbeten med hög stress kännetecknas av höga psykiska krav med låg grad av kontroll över 

arbetssituationen (Eriksson & Larsson, 2009). Vid en omvänd situation, så har människor med 

en hög kontroll låga nivåer av psykisk utmattning (Aneshensel, Phelan & Bierman, 2013). 

Beroende på hur arbetsmiljön är utformad så kan vi därmed förstå bättre varför man drabbas 

av psykisk ohälsa. Enligt Karasek och Theorell (1990: 67-70) är socialt stöd är en viktig 

beståndsdel eftersom att det kan fungera som en buffert och reducera stress för en individ som 

befinner sig i en stressig situation (Argyle & Henderson, 1985: 23, 26-27; Karasek & 

Theorell, 1990: 69- 70; Johnson, 1986: 42-46). Karasek och Theorell (1990: 69-70) menar 

även att det sociala stödet har en positiv inverkan eftersom att individer kan upprätthålla en 

god hälsa utifrån ett långsiktigt perspektiv. Enligt Karasek och Theorell (1990) så fungerar 

därmed det sociala stödet som en faktor till att motverka de negativa hälsoeffekterna som en 

anställd kan få av höga krav kombinerat med låg kontroll. Genom att en anställd till exempel 

är delaktig i sociala interaktioner såsom att ta kaffepauser, kan det sociala stödet motverka att 

stress och oro uppkommer på arbetsplatsen. Med andra ord, kan det sociala stödet medföra att 

individen känner en gemenskap och det kan därmed uppstå en jämvikt mellan krav och 

kontroll på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990; Cairney, Corna, Veldhuizen, Kurdyak, 

& Streiner, 2008; Thoits, 2011). Därmed kan arbetsmiljö modellen tillämpas i denna studie 

för att belysa att det finns ett samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och risken att 
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drabbas av psykisk ohälsa. Enligt Ross och Mirowsky (1989) är upplevd kontroll och socialt 

stöd de viktigaste kopplingarna till emotionellt välbefinnande. Det sociala stödet kan delas 

upp i tre olika definitioner, dessa är värderande, instrumentellt och emotionellt stöd. Det 

värderande stödet innebär att en individ får återkoppling och feedback på det den gör. Det 

instrumentella stödet fokuserar sig på arbetsrelaterat stöd som exempelvis samarbete mellan 

kollegor. Det emotionella stödet belyser om en individ känner sig omtyckt bland sina kollegor 

(Eriksson & Larsson, 2009: 145-146). Alla dessa tre definitioner av socialt stöd innehar bland 

annat människors tillfredsställelse av ens behov av kärlek, känsla, identitet, säkerhet och hjälp 

(Cobb, 1976; Thoits, 1982). Cox, Griffiths och Rial-Gonzalez (2000) har kritiserat Karasek 

och Theorells ursprungliga modell som bestod av de två dimensionerna krav och kontroll. De 

två dimensionerna gör det till en för enkel modell som inte tar hänsyn till faktorer som det 

sociala stödet på arbetsplatsen (Cox m.fl., 2000). Cox m.fl., (2000) refererar till De Rijk m.fl. 

(1998) som menar att även när socialt stöd lagts till i modellen så kritiseras den eftersom den 

inte tar hänsyn till faktorer som individens egna karaktärsdrag och förmåga att hantera olika 

situationer.   

Metod 

Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för hur undersköterskor hanterar krav inom 

emotionellt arbete. Uppsatsen bygger således på en kvalitativ ansats, detta då ansatsen lämpar 

sig väl för en djupare och mer komplex förståelse av ett fenomen och för att få en inblick av 

respondenternas arbetsmiljö. Vid en sådan komplex förståelse bör man utgå ifrån erfarenheter 

som endast de som har upplevt fenomenet som det handlar om kan förmedla (Creswell, 2012: 

47-48; Bryman, 2009: 300). Den kvalitativa ansatsen är förankrad i studiedeltagarnas 

erfarenheter och upplevelser och utifrån den mening som de tillskriver dessa erfarenheter. 

Fördelen med att fokusera på studiedeltagarnas egna erfarenheter och upplevelser är att det 

innefattar olika perspektiv på det studerande fenomenet vilket möjliggör en mer fördjupad 

förståelse (Aspers, 2011: 13). För att kunna bilda oss en sådan förståelse har vi genomfört en 

intervjustudie med en fenomenologisk ansats. Innebörden av en fenomenologisk ansats är att 

man strävar efter att förstå sociala fenomen utifrån människors livsvärld. Livsvärld definieras 

som det sätt som en individ uppfattar verkligheten och vardagen oberoende av vetenskapliga 



 

 10 

förklaringar och tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009: 40-45; Ahrne & Svensson, 2013: 61). 

Nedan följer en mer djupgående redogörelse för hur forskningsprocessen har gått till och vilka 

svårigheter vi har stött på. 

Urval 

På grund av att genomförandet av uppsatsen haft en begränsad tidsram har respondenterna 

blivit kontaktade genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2009: 114). Detta innebär att vi 

använt ett urval som är baserat på vårt sociala nätverk. På så sätt tog vi kontakt med 

studiedeltagare som arbetar inom en privat och en kommunalt äldreboende. Sedan tog vi 

kontakt med resterande studiedeltagare när vi befann oss på arbetsplatserna och frågade om de 

hade möjlighet att ställa upp. Under den givna tidsperioden hade vi möjlighet att genomföra 

intervjuer med 12 respondenter. Enligt Kvale och Brinkmann beror antalet 

intervjurespondenter på undersökningens syfte, och menar att man ska genomföra nya 

intervjuer tills man når en mättnadspunkt (2009: 129). Efter att vi hade genomfört 12 

intervjuer, vilka var fördelade på sex undersköterskor inom en privat verksamhet och sex 

undersköterskor inom en kommunal verksamhet ansåg vi att vi fått ett rikt och mättat material 

(Ahrne & Svensson, 2013: 44). 
 

När vi tog kontakt med våra studiedeltagare och frågade om dem var villiga att ställa upp i vår 

studie så informerade vi dem om studiens syfte och även att deras medverkan och svar i 

uppsatsen skulle bli anonymiserade. Studiedeltagarna bestod av fyra manliga undersköterskor 

två stycken som arbetade inom den privata och två som arbetade inom den kommunala 

verksamheten. Sedan intervjuades åtta kvinnliga undersköterskor, varav fyra arbetar inom den 

privata verksamheten och fyra stycken inom en kommunal verksamhet. Vid planerandet av 

antalet intervjurespondenter, var det av stor vikt att intervjuerna skulle vara väl fördelade på 

undersköterskor som arbetar inom en kommunal och en privat verksamhet.  

Intervjusituationen 

Då syftet med studien har varit att undersöka undersköterskors upplevelser kring 

kravhantering inom det emotionella arbetet, har vi använt oss av en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. En halvstrukturerad livsvärldsintervju används för att försöka förstå 

respondenternas egna upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009: 43; Aspers, 2011: 169). När vi 
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genomförde intervjuerna utgick vi ifrån en intervjuguide som lade tyngdpunkten på teman 

som hade anknytning till vårt teoretiska ramverk. Anledningen till att vi utvecklade en 

intervjuguide var för att det används vid halvstrukturerade intervjuer där frågorna som ställs 

varken är öppna eller slutna och kan innehålla förslag på frågor (Kvale & Brinkmann, 2009: 

43; Aspers, 2011: 143). För att säkerställa att intervjufrågorna var tillräckliga och lämpliga för 

mättnad av information så genomfördes en pilotintervju där vi testade oss fram om frågorna 

var adekvata för att säkerställa datainsamlingsmetoden (Bryman, 2009: 171; Aspers, 2011). 

Vi genomförde även pilotintervju för att säkerställa att intervjun inte skulle ta för lång tid och 

för att testa frågorna och så att möjligheten fanns för att göra omformuleringar. Efter att vi 

genomförde förändring gällande frågorna som rör vår intervjuguide kände vi att den var 

tillräcklig för vår studie och bestämde oss för att behålla denna guide av frågor. I vår 

intervjuguide valde vi att kategorisera våra frågor utifrån teman för att förhålla oss till ämnen 

kopplade till vårt teoretiska ramverk. Våra intervjuteman inleddes med bakgrundsfrågor, 

därefter arbetsmiljöfrågor, hälsofrämjande frågor, krav, kontroll och socialt stöd.  

Enligt Trost (2010: 84) är sättet man väljer att börja en intervju och de inledande frågorna 

som ställs viktiga och avgörande för hur stämningen blir i intervjun. Därmed inledde vi med 

frågor som var allmänna och deskriptiva som: “Vilken yrkesroll har du och vilka 

arbetsuppgifter har du i ditt arbete?” och “Arbetar du inom privat eller kommunal sektor? 

Och hur länge har du arbetat inom denna sektor?”. Anledningen till att vi började intervjun 

på detta sätt var för att det kan vara relativt lätta frågor att svara på (Ryen, 2004: 48).  

Sedan ställdes frågor som resulterade till att samtalet öppnades upp, genom att låta 

studiedeltagarna berätta om sina egna upplevelser inom det emotionella arbetet.   
 

Intervjuerna varade i cirka en timme och spelades in via mobiltelefon.   

Studiedeltagarna blev tillfrågade om de ville att intervjun skulle äga rum på deras arbetsplats 

eller på en offentlig plats, i syfte att de skulle känna sig trygga. Samtliga valde att bli 

intervjuade på arbetsplats antingen innan eller efter deras arbetspass. Intervjuerna 

genomfördes på ett vilorum som var avskilt och i en lugn miljö där det inte fanns några 

störande moment för att respondenterna skulle känna sig trygga i miljön (Trost, 2010: 65-66). 

Att respondenterna blev intervjuade på sina arbetsplatser kan ha skapat en intervjusituation 

där de kände sig professionella, till skillnad från sitt privata sammanhang. Som ett avslut på 

samtliga intervjuer så frågade vi om dem var nöjda eller om dem ville tillägga någonting 

utöver våra frågor.                    
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Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådets (2002: 6) individskyddskrav behöver man som forskare ta hänsyn till 

fyra olika krav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002: 6). Vi genomförde därför ett dokument som vi döpte 

till “Samtycke till deltagande i studie” där vi inkluderade samtliga krav, där vi fick ett 

skriftligt godkännande genom att de kryssade i en ruta och skrev under med sin 

namnteckning. Studiedeltagarna blev informerade om syftet med undersökningen och fick en 

förfrågan om vi hade tillåtelse att spela in samtalet och vi fick av samtliga respondenter ett 

skriftligt godkännande och även muntligt. Vi informerade även om att deras medverkan var 

frivillig och att dem hade rätten att när som helst avbryta intervjun. Innan vi började intervjua 

så berättade vi även att respondenterna hade möjlighet att undvika att svara  

på frågor som de ansågs vara för känsliga att besvara, detta gjorde vi för att de skulle känna 

sig bekväma och trygga vid besvarande av frågor. 
 

Utifrån konfidentialitetskravet informerade vi även samtliga studiedeltagare att deras svar och 

medverkan skulle förbli anonyma i vår slutgiltiga resultatdel. Vi nämnde även att 

organisationens namn där våra respondenter arbetar inom skulle förbli anonyma, detta gjorde 

vi för att det inte skulle kunna gå att koppla deras svar med organisationen som de arbetar i. 

Dock valde vi att inte intervjua flera respondenter från samma verksamhet under samma dag. 

Anledningen till detta var för att undvika att individer i omgivningen skulle lägga märke till 

att de blivit intervjuade. Detta gjorde vi för att vi hade frågor som berörde deras erfarenheter 

och relationer till boenden, kollegor och ledningen, och även deras egna upplevelser om 

arbetsplatsen. I vår samtyckesblankett tog vi även hänsyn till nyttjandekravet då vi skriftligt 

talade om att uppgifter om studiedeltagarna endast samlas in och användas i studiesyften. 

Enligt Aspers (2011: 38-39) kan forskarens förförståelse och förgivettagande resultera till en 

förståelse och medföra en risk att respondenterna tillskriver mening. En aspekt av våra 

tolkningar och förförståelse kan ha bidragit till ett etiskt problem då vi antog i en fråga om 

stress kunde ha varit en utav anledningarna till långtidssjukskrivningar. Vår egen uppfattning 

om stress inte är något som behöver stämma överens med respondenternas upplevelse. Denna 

uppfattning behöver inte stämma överens med respondenternas egna upplevelser. Genom att 

vi presenterat resultatet med anknytning till materialet genom att återge till exempel-citat från 

respondenterna hoppas vi att vi tolkat rätt och fångat den mening som respondenterna 

tillskriver sina upplevelser. 
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Metodkritik 

Primärdatan i denna studie grundar sig på studiedeltagarnas svar. Användandet av 

sekundärdata består av tidigare forskning inom emotionellt arbete och arbetsmiljö inom 

vården. Datainsamlingsmetoden man väljer att utgå ifrån har stor betydelse för det empiriska 

resultatet. Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att forskaren har möjlighet styra 

intervjun på ett strukturerat sätt utifrån intervjuguiden, samtidigt som det finns en möjlighet 

till flexibilitet i forskarens frågor. Intervjuguiden bestod av öppna frågor där studiedeltagarna 

kunde känna sig bekväm med att öppna upp sig och prata fritt om sina upplevelser och åsikter 

gällande sitt arbete och arbetsplats. Problem som kan uppstå vid genomförandet av intervjuer 

är att vår tolkning sker utifrån vår egen kunskapsbas och empiri. Detta leder till att man som 

intervjuare tolkar och förstår utifrån den kunskap som man har (Aspers, 2011: 142). För att 

förhindra graden av subjektivitet ställdes därför följdfrågor när svaren var otydliga under 

intervjun. Vid halvstrukturerad intervjumetod är det även viktigt att förtydliga svaren samt få 

fördjupad förståelse av fenomenet (Bryman, 2009: 300; Aspers, 2011). Genom att använda sig 

av en intervjuguide kan ordningsföljden av frågorna variera vilket innebär att kvalitativa 

intervjuer är flexibla (Bryman, 2009: 300). 

En kvalitativ studie grundar sig i subjektiva upplevelser, vi är därför medvetna om att egna 

värderingar kan påverkat analysprocessen. På grund av denna nackdel har detta beaktats vid 

sammanställning av resultatet genom självinsikt och transparens (Bryman, 2009: 37).   
 

Kvale & Brinkmann (2009: 270) beskriver att validitet berör frågan om man undersöker och 

mäter det som avses att undersöka och mäta. Då denna studie har undersökt undersköterskors 

upplevelser och egna erfarenheter anser vi att användandet av den kvalitativa metoden var ett 

bra tillvägagångssätt för att undersöka och mäta det som vi har velat. 

Reliabilitet uttrycker tillförlitligheten i det man undersöker och om resultatet kan reproduceras 

vid andra tillfällen och av andra forskare. Detta innebär om studiedeltagarnas svar är 

tillförlitliga och inte kommer att förändras vid andra tidpunkter och om deras svar kommer att 

skilja sig hos en annan intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009: 263). En negativ aspekt med 

att genomföra intervjuer är att det inte går att generalisera resultatet (Kvale & Brinkmann, 

2009: 280). Det blir även svårt att generalisera resultatet då upplevelser och erfarenheter 

skiljer sig åt i olika arbetsplatser. Med få intervjuer blir det på så sätt svårt att få en 

allmängiltig bild av undersköterskors emotionella arbete och kravhantering inom kommunala 

och privata arbetsplatser, samtidigt kan vi på ett koncentrerat sätt komma närmare fenomenet. 
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Indikatorerna i undersökningen är främst avsedda för studiedeltagarnas upplevelser och 

tolkningar, inom emotionellt arbete och hantering av krav. Detta innebär att indikationerna 

enbart speglar två vård- och omsorgsverksamheter. Det går därför inte att dra några generella 

slutsatser för alla undersköterskor på arbetsplatserna. 

Genomförande av analys   

När alla intervjuer genomförts började transkriberingen av det insamlade materialet. 

På grund av tidsbrist fokuserade vi på vad respektive intervjurespondent sa och inte hur det 

hade sagts, det vill säga hur de uttryckt sig utav sitt kroppsspråk. När samtliga intervjuer 

genomförts, skrevs transkriberingarna ut i sin helhet. Detta möjliggör att inget material går 

miste som uppfyller studiens syfte. Respondenterna fick sedan möjlighet att kommentera hur 

det transkriberade materialet var skrivet samt om deras svar framställts rättvist vilket är en 

viktig aspekt enligt Aspers (2011: 224). Därefter kortades transkriberingarna ner för att endast 

ha kvar den relevans av data för att besvara syftet, det togs även bort material som kunde 

förknippas med respondenten och verksamheten för att bevara anonymiteten. Ett exempel på 

hur vi sorterade bort icke relevant data var genom reducera inledande frågor som användes för 

att öppna upp samtalet med frågor som exempelvis ‘’hur länge har du arbetat inom denna 

sektor’’. För att endast ha kvar datamaterialet som ansågs vara mest väsentligt för syftet, 

lästes intervjuerna en ytterligare gång. Denna kortare version av datamaterialet som kvarstod 

skrevs ut och därmed påbörjades kodningen. Vid genomförandet av kodningsarbetet utgick vi 

ifrån färgkodning som innebär en färg per vald tema. Exempel på hur detta gick till var genom 

att vi hittat något i texten som handlade om emotioner och därefter markerades det med blått, 

och när något handlade om krav blev det markerat med rött. Våra kodteman utvecklades 

utifrån vårt teoretiska ramverk: emotionellt arbete, stress, krav, kontroll och socialt stöd. 

Under kodningens gång placerades lämpliga koder under passande teman. Efter 

sammanställandet av empirin lästes det noggrant igenom flera gånger, under detta tidsmoment 

upptäcktes nya huvudteman. Denna process upprepades ett antal gånger tills vi kände oss 

nöjda med koderna och våra huvudteman.    
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Resultat  

Genom att inleda med omsorgens emotionella fasad får man en överblick över hur 

undersköterskor hanterar sina emotioner. Efter presenteras den emotionella fasaden i relation 

till boende, sedan analyseras undersköterskornas kravhantering och stress i arbetet. I 

samarbetsstruktur kommer sedan beskriva gemenskapens betydelse i det emotionella arbetet. 

I temat arbetsresurser analyseras sedan tillgången till resurser som undersköterskorna har. 

Detta leder till om det finns möjligheter att påverka arbetet. Sedan avslutas resultatet med 

övervakningsstruktur, som förklarar vilken kontroller undersköterskorna har. 

Omsorgens emotionella fasad 

Samtliga undersköterskor berättade att de hade ett visst beteende att agera efter, de måste 

alltid vara positiva, glada och lyhörda. Dessutom måste de prata lugnt och noggrant i relation 

till boenden så att de ska förstå dem. Detta går i linje med att individer utför ett känslomässigt 

arbete och att emotioner konstrueras i ett socialt sammanhang. På så sätt förväntas man bete 

sig på ett särskilt sätt i vissa situationer (Wettergren m.fl., 2008: 18; Hochschild, 2003: 81). 
  

[...] jag måste alltid arbeta med att visa ett gott uttryckt för de boenden, och jag måste alltid hålla 

masken och inte bli nedstämd på något vis. Jag får alltså inte bli rörd över det jag ser eller får höra från 

en boende, utan det är en del av mitt yrke [...] 

  
Undersköterskornas erfarenheter inom emotionellt beteende på arbetsplatsen kan förklaras 

utifrån emotionellt arbete. Flera yrken ställer som krav på de anställda att visa upp ett trevligt 

yttre, föra en konversation med en vänlig röst samt att ha ett leende på läpparna anses vara 

viktigt (Hochschild, 2003: 81; Wettergren m.fl., 2008: 18). Oavsett arbetsplats, går det att dra 

paralleller mellan emotionellt arbete och krav. Till exempel upplevde en undersköterska inom 

den privata verksamheten att hon inte duger i sitt arbete: 
  

[...] jag känner att jag mår så dåligt, och att jag är otillräcklig och stressad eftersom jag inte hinner 

utföra alla mina arbetsuppgifter. Jag måste ändå visa att jag är hur lycklig som helst, att allting går 

bra. Då blir det två dubbla budskap och vi är bara människor, det är klart det sätter sig ju [...] 
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Att undersköterskan upplevde att emotionerna förmedlade dubbla budskap kan kopplas till det 

emotionella arbetet. Undersköterskan förväntades utgå från olika regler och normer som 

sedan talade om för henne hur hon skulle bete sig (Hochschild, 2003). Att undersköterskan 

kände sig otillräcklig kan relateras till stressupplevelser. Att hon kände sig otillräcklig och 

inte hann utföra alla sina arbetsuppgifter går att koppla till att kraven överstiger förmågan. 

Bloch menar att detta kan resultera till att emotionshanteringen bryter samman när man har 

för många uppgifter att utföra. Detta kan därmed förklara varför undersköterskan upplevde att 

hon inte räckte till och att det skapades en konflikt mellan flera handlingar som ville utföras 

samtidigt (Bloch, 2002). Gemensamt för samtliga undersköterskor är att de belyste att de 

alltid behöver framstå som positiva, glada och visa ett trevligt yttre relation till boende och 

anhöriga, även i situationer där de inte är det. Detta förmedlar ett ytligt emotionellt agerande, 

där undersköterskorna hade ett “påklistrat leende” och på så sätt utstrålade en känsla utåt till 

boende och anhöriga som inte stämde överens med vad de kände. Denna känsla är inte något 

som de alltid känner inombords vilket blir svårt när arbetet kräver att man behöver hantera sin 

emotionella fasad (Hochschild, 2003; Wettergren m.fl., 2008:19; Dahlgren & Starrin, 

2004:44). Att undersköterskan kände sig stressad och inte klarar av att hantera sina 

arbetsuppgifter beror på att organisationen ställer för höga krav. Detta leder till att man känna 

sig frustrerad och får en dålig självkänsla (Wettergren, 2013: 66-67; Karasek: 1979). Flera 

undersköterskor inom den privata verksamheten upplevde att de kände sig otillräckliga. 

Däremot avviker det från bland annat en undersköterska inom den kommunala verksamheten:  
 

[...] när jag hinner utföra mitt arbete i god arbetstakt då hinner jag utföra mitt arbete utförligt och 

noga. Jag hinner också socialisera mig med boenden och även baka något gott till fikat till dom utan 

jag blir stressad av det. Jag känner mig därför nöjd, glad och stolt med mina arbetsinsatser som jag har 

utfört för dagen efter mitt arbetspass [...] 

  
Flera undersköterskor upplevde att de var glada och stolta över sina arbetsinsatser efter en 

arbetsdag. I citatet ovan upplevde undersköterskan att hon hade fullt fokus och koncentration 

när hon hjälpte en boende. Detta går i linje med Blochs (2002) definition av flytupplevelser. I 

sammanhanget kan det därmed förklaras att undersköterskan inom den kommunala 

verksamheten upplevde flyt med sina arbetsuppgifter och därmed utstrålas emotioner såsom 

glädje, tillfredsställelse och att hon känner sig stolt över sin prestation. Att hon upplevde 

flytupplevelser förklaras dessutom av att hon har förmågan att utföra sina arbetsuppgifter i 

god arbetstakt. Därmed har hon även förmågan att klara av sitt arbete. Att undersköterskan 

utifrån sitt kroppsspråk uttrycker nedstämdhet och stress belyser att man inte kan klara av vad 
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som helst. Det blir därmed svårigheter med att hantera sin emotionella fasad, i samband med 

att man arbetar i ett högt tempo och utför alla arbetsmoment. Karasek (1979) beskriver att ha 

höga krav i sitt arbete kombinerat med låg kontroll över arbetssituationen ökar risken för att 

de anställda drabbas av psykisk ohälsa. Under en sådan situation menar Karasek (1979) att 

tillämpandet av socialt stöd blir betydelsefullt för personalen. Undersköterskorna upplevde att 

ledningen inom den privata verksamheten inte prioriterar deras behov bland annat under 

möten, där förändringsförslag och förbättringsförslag tagits upp. Samtliga undersköterskor 

upplevde även att chefen och ledningen nonchalerar bort deras avvikelser och tillbud när det 

kommer till olika problem som uppstår i arbetet. Dessa tillbud anmärker på att det är 

underbemannat på arbetsplatsen. 
  

[...] vi är som robotar, vi får inte visa oss svaga på något sätt överhuvudtaget, utan vi ska alltid vara 

glada. Tyvärr så är det så och det är mycket värre på dagen då anhöriga kommer, då kan man vara 

så trött inombords, och frustrerad över att det är underbemannat. Men ändå ska man spela en roll 

och det är påfrestande på alla sätt och vis [...]   
  
Till en viss mån utför undersköterskorna samma arbetsuppgifter, dock avviker detta från den 

verksamhet man arbetar inom. Samtliga undersköterskor, oberoende av arbetsplats förklarar 

att de inleder sitt arbetspass med att rapportera och delegerar arbetsuppgifter mellan 

personalen. Två undersköterskor inom den privata verksamheten uttrycker sig enligt följande: 
  

[...] tack vare besparingar i verksamheten har det bidragit till att de belastar oss med andra 

arbetsuppgifter som inte ska ingå i vårt arbete. Exempelvis har vi ingen städare eller 

aktivitetsansvarig längre, utan företaget väljer hellre att spara pengar [...] 

  
[...] det är jättemycket att göra under natten, det går larm hela tiden. Med tanke på att det är 27 boende 

som bor här så är det alltid någonting som händer, det är alltid någon som ska gå på toaletten, eller 

någon som ska dricka vatten. Det händer saker hela tiden, det går larm jämt [...] 

  

På grund av att undersköterskorna ställs inför höga krav kan det bidra till att 

undersköterskorna känner frustration, skam och får en dålig självkänsla vid hög stress för att 

kraven är höga och orimliga. (Wettergren, 2013: 66-67). Undersköterskorna menar vidare att 

cheferna inte kan ha så höga krav och många arbetsuppgifter på få personal. Samtliga 

undersköterskor upplever att de inte hinner utföra sina arbetsuppgifter i god arbetstakt. En 

undersköterska beskriver att det har gått så pass långt att han känner sig tvungen att komma 

tidigare till arbetet utan att få ersättning, för att hinna med läsning av all dokumentationen 
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gällande boendes situation. Detta gör han för att han upplever att han annars inte hinner med 

sina resterande arbetsuppgifter i god arbetstakt. 
  

[...] förr så hade vi städare/städerskor och allt var bra faktiskt, verksamheten var ny och det var fräscht 

och vi hade tid till annat. Vi hade mer tid till våra andra arbetsuppgifter [...] 

  
Citatet visar att man tidigare upplevde att man ägnade mer tid med att hjälpa boenden på ett 

noggrant och utförligt sätt, utan att behöva stressa med att utföra andra arbetsuppgifter 

samtidigt. Undersköterskorna påpekar att de ofta får fler arbetsuppgifter att sköta vilket gör att 

de upplever sig splittrade, stressade och utmattade. Därför tycker de att det är svårt att hålla 

den emotionella fasaden eftersom att de inte alltid är på topphumör eller kan känna sig glad på 

arbetsplatsen. 

Relation till boende  

Samtliga undersköterskor upplevde att de behövde anpassa sina emotioner i relation till de 

boende. När de hjälpte boende och var stressade upplevde de att de inte gjorde bra jobb ifrån 

sig, och därmed mådde dåligt över det. De antydde vidare att de inte var stolta över sina 

arbetsinsatser.  
 

[...] jag har ett visst sätt att agera när jag hjälper boende men de brukar ofta känna av när man är 

stressad och mår dåligt och detta är jag inte stolt över. Ofta syns och känner boende av när vi är 

stressade och detta kan de påverkas negativt av. Vi är inga maskiner [...] 

                                                                                     

Deras arbete kräver att de har ett ytligt emotionellt agerande i relation till de boende. Detta 

beskriver Hochschild (2003) som ett “påklistrat leende”. I detta fall utstrålar de en känsla utåt 

även om det inte är något de känner inombords. På så sätt uppstår det även en emotionell 

dissonans då personalen inte utstrålar samma känslor som de känner inombords (Hochschild, 

2003). När man upplever emotionell dissonans så menar Zapf och Holz (2006) att man blir 

mer stressad och till följd av detta menar Morris och Feldman (1997) att personal drabbas av 

en lägre jobbtillfredsställelse. Undersköterskorna lyckas inte alltid dölja sina verkliga känslor 

utan de kan även reflekteras utåt så att de boende känner av att de är stressade och nedstämda. 

En undersköterska inom den kommunala verksamheten belyser i följande stycke hur de 

boende kan påverkas av stressen som de själva bär på: 
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[...] jag känner en enorm stress när jag arbetar på natten och har ansvar över en demensvåning. När 

det larmas måste jag gå ner och hjälpa andra våningar och lämna demensvåningen. Men lagen säger 

att man aldrig får lämna demensvåningar utan någon personal på plats, men detta struntar chefen i. 

Skulle det hända något på den demensvåningen jag arbetar i medan jag svarar på larmet så ligger 

ansvaret på mig [...] 

  
Undersköterskans upplevelser av att arbeta i en sådan miljö skapar otrygghet, oro och ännu 

mer stress för henne att hjälpa boende med att svara på larmet och sedan springa tillbaka till 

sin avdelning. Eftersom att hon inte vill lämna sin avdelning utan tillsyn under en längre tid. 

Utifrån Karasek (1979) kan upplevelserna visa på att det saknas ett socialt stöd från chefer. 

Utifrån teorin kan man därmed förstå att nattpersonalen utsätts för högre stressnivåer jämfört 

med andra arbetspass eftersom att de ansvarar över fler boenden och även fler arbetsuppgifter. 

Undersköterskor som arbetade på korttidsboende inom den kommunala verksamheten, 

nämnde att chefen kan be dem hjälpa till på andra avdelningar under veckor som det inte är så 

många boenden på korttidsboendet. En undersköterska berättar om sin relation till boenden på 

en demensvåning: 
  

 [...] det kan hända att man känner sig stressad eftersom chefen har rätt att flytta på oss till andra 

avdelningar och då vet vi heller inte vilken avdelning man hamnar på. Förr kunde de be oss att hjälpa 

till på någon demensvåning och när jag väl har därefter gått in till en demensboende så har inte den 

boende velat ha min hjälp eftersom att de inte känner igen mig [...] 

  

I citatet förklaras det att hjälpa en boende inte alltid innebär att man verkligen hjälper en 

boende. Om man utgår ifrån Hochschilds tolkning av vad emotioner innebär (1990: 118) så 

kan de boende i detta fall uppleva känslor såsom rädsla och oro. 
  

 [...] dementa kanske inte minns våra namn, men de är duktiga på att känna igen röster och ansikten. 

Detta har då medfört att jag också blivit stressad eftersom att jag inte känner att jag kan medföra 

någon hjälp till den våningen. Men nu har vi som regel att vi endast blir förflyttade till somatiska 

avdelningar och inte demensvåningar. Detta på grund av att man kan känna sig stressad över det och 

att vi inte känner till deras rutiner och deras boenden [...] 

  
När chefen inom den kommunala verksamheten blev informerad av undersköterskorna att de 

inte klarade av att hjälpa de boende på demensvåningen, på grund av att de boenden inte 

kände igen deras röster och ansikten upplevde undersköterskorna som hjälpte till att de blev 

mer till besvär än nytta när de kom in som en extraresurs. Detta resulterar i att det varken blir 

kvalitet eller kontinuitet för de boende och personalen på arbetsplatsen. Eftersom att chefen 



 

 20 

genomförde en regel att vem som helst inte fick ta hand om boende på demensvåningen så 

kan det relateras till att man fick ett socialt stöd. Denna förändring innebar ett stöd för de 

boende på demensvåningen på så sätt att de inte känner sig överraskade av att ny personal tar 

hand om dem. Samtidigt innebar det är att undersköterskorna kände stöd från chefen då de 

inte behöver känna sig stressade över att inte känna till rutinerna på demensvåningen. I linje 

med Karasek och Theorell (1990: 69-70) resonemang om socialt stöd, kan man förstå att 

stödet fungerar som en buffert och reducera stress när undersköterskorna befinner sig i en 

stressig situation. 

Kravhantering och stress 

Det sociala stödet medför att individen känner en gemenskap och kan motverka stressen på 

arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). Med brist på utmaningar kommer de anställda inte 

känna att de kan utvecklas, detta kan leda till att arbetstagarna mår dålig. En undersköterska 

inom den kommunala uttrycker sig enligt följande: 
  

 [...] ibland hinner vi inte ens dricka en kopp kaffe med personalen, men nu har vi ändrat på detta. 

Det spelar absolut ingen roll hur mycket stress det kan finnas under vissa dagar på avdelningen, utan 

vi har infört en rutin där vi sitter 30 minuter och tar en kaffe tillsammans och bara kopplar av från 

arbetet [...] 

  
Citatet ovan tyder på att personalen har kontroll på arbetsplatsen och kan vara delaktiga vid 

beslutsfattande. Inom den kommunala verksamheten berättar även undersköterskorna att de 

har en kvalitetsgrupp där de har möjlighet att komma med förslag och idéer gällande 

förbättringar. Genom detta citat menar en undersköterska från den privata verksamheten att 

stressen blivit normaliserad: 
 

 [...] stressen har funnits länge nu så komiskt nog har man nästan slutat bry sig. Men stressen finns 

hela tiden på arbetsplatsen och stressen har ökat enormt mycket. Man accepterar att det är stressigt 

inom servicehus och äldreboende. En undersköterska i dagens samhälle ska vara som en superman 

som ska klara av allt möjligt som kan komma att uppstå inom arbetet [...] 

  
Att man inte känner att det görs någon förändring gällande stressfulla situationer kan antas 

leda till ett djupt emotionellt agerande. Detta innebär ett tillstånd där du arbetar upp en känsla 

som du borde känna i en viss situation (Hochschild, 2003). I detta fall kan man anta att  



 

 21 

undersköterskorna intalar sig själva att vara lugna när chefen inte lyssnar till deras behov. 

Eftersom detta problem har pågått under så pass långt kan man därmed anta att 

undersköterskorna upplever ilska. Utifrån Karasek (1979) kan man förstå att 

undersköterskorna upplever stress på grund av att de har flera arbetsuppgifter att utföra. I 

samband med detta upplever de inte heller att de har någon kontroll över sin situation. 

Undersköterskor inom kommunala verksamheterna påpekar att deras arbetsuppgifter endast är 

relaterade till vård- och omsorg: 
  

 [...] det jag gör under mitt arbetspass är att jag hjälper boenden med att ge dom mediciner och 

serverar de olika måltider beroende på när jag arbetar. Jag hjälper även dom med deras hygien, klä på 

dom deras kläder och finnas tillhands på avdelningen om de behöver hjälp med sina vardagssysslor 

[...] 

  
Genom detta citat beskriver undersköterskor inom den privata verksamheten kravhantering: 

  
[...] inte nog med att jag arbetar natt, som anses vara obekväm arbetstid och jag har ansvar över flera 

boenden är också tvungen att hjälpa andra boenden på andra avdelningar. Jag måste samtidigt även 

städa hela avdelningen och tvätta personalens arbetskläder. På så sätt har jag förstått att chefen inte 

tar hänsyn till personalens välmående [...] 

  

 [...] jag kan inte tänka mig jobba här under dagtid, det är omöjligt och jag har tidigare gjort det och 

jag vet hur det känns. Det är jätte stressigt och man har för mycket att göra, man hinner inte med allt. 

Ibland tar vi upp boende från sängen kl: 12:00 och hinner inte ge dom frukost i tid eftersom vi har för 

många arbetsuppgifter som jag måste hinna med att utföra och det larmas hela tiden [...] 

  
Dessa två citat visar att undersköterskornas syn på arbetsuppgifter och krav skiljer sig inom 

verksamheterna. Inom den kommunala verksamheten är kraven mer rimliga med tanke på att 

deras arbetsuppgifter endast består av vad en undersköterska är utbildad till att arbeta med. 

Utifrån Karaseks krav, kontroll och socialt stöd modell (1979) kan man dock förstå att 

undersköterskor inom den privata verksamheten ställs inför högre krav då deras upplevelser 

ses som omöjliga och orimliga. Samtidigt känner de inte att de får ett socialt stöd och hanterar 

därmed kraven genom att arbeta i högt tempo och därmed upplever stress. 

Samarbetsstruktur 

Hochschild skiljer mellan djupt och ytligt emotionellt agerande (Hochschild, 2003). Inom det 

emotionella arbetet hanterar vissa undersköterskorna stress genom djupt emotionellt agerande. 
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Detta innebär att de inte undanhåller sina känslor för sina kollegor utan istället ventilerar med 

varandra. En undersköterska inom den privata verksamheten belyser detta exempel: 
  

[...] vi personal delar på samma problem, på så sätt stöttar och uppmuntrar vi varandra. Vi alla går 

igenom dessa tråkigheter tillsammans och besparingar som orsakar att vi får arbeta hårdare. Vi brukar 

därför prata om våra problem under både arbetstid och raster och på så sätt känner man sig inte ensam 

att man blir påverkad av dessa problem [...] 

 

Den kommunala verksamhet har tydliga mönster som visar att det sociala stödet följs upp på 

ett tydligare sätt. Detta på grund av att det sker ett samarbete mellan undersköterskor, 

sjuksköterskor, chefer och ledning. Vid behov av extra personal har undersköterskorna 

möjlighet att framföra det till sin chef, som därefter tillsätter extra personal där det behövs. 

Med den normativa dimensionen menar Hochschild att begreppet känsloregler beskriver vilka 

känslor man bör känna i en situation som uppstår eller i visst sammanhang. I detta 

sammanhang blir undersköterskorna påminda om att flera känsloregler existerar när de 

klargör hur de känner för varandra och inom arbetet. Det sker ett socialt utbyte av känslor när 

de för dialoger med varandra och öppnar sig för varandra under arbetet (Hochschild, 2003). 

Utifrån den normativa dimensionen kan det förstås att emotioner vägleder oss genom att vi 

känner igen andra individer känslor, som när personalen delar sina känslor med varandra 

(Hochschild, 2003). Inom den privata verksamheten upplevde undersköterskor att det 

saknades en gemenskap: 
  

[...] vid moment som kräver att två personal ska hjälpas åt med en boende, så sker det ofta att man blir 

tvungen att hjälpa boendet ensam. Det kan vara så att min kollega kan vara upptagen med att hjälpa en 

annan boende under den tiden man behöver hjälp. På grund av det blir man tvungen att hjälpa denna 

boende själv eftersom tiden inte räcker till. Då kan min kropp skadas genom att jag arbetar ensam med 

att få upp tung boende från sängen [...] 

  

Utifrån detta kan man förstå att undersköterskor som inte känner sig trygga i varandras 

sällskap inte upplever att de får ett socialt stöd av sina kollegor. Detta kan kopplas till det 

instrumentella stödet som uppstår vid samarbete mellan kollegor. I detta fall upplever inte 

undersköterskan att personalen stöttar varandra och därmed finns det inget emotionellt stöd 

som får individen att känna sig omtyckt (Eriksson & Larsson, 2009: 145-146). 

Undersköterska inom den kommunala verksamheten nämner genom detta citat hur ett 

samarbete sker mellan kollegorna på avdelningen: 
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[...]  den dagen jag inte har sovit bra så talar jag om för mina kollegor om dem skulle kunna dela ut 

medicinen för istället för mig, eftersom att jag inte har sovit bra och därmed inte känner mig fullt 

koncentrerad. Och då brukar alltid någon från min arbetsgrupp ställa upp, det brukar inte finnas några 

konstigheter [...] 

   

[...]  vi har haft boende som är jättejobbiga och cheferna har varit inblandade. Det har varit så att 

boende är hotfulla och jobbiga, och då har cheferna stöttat oss. Cheferna hjälper oss och de säger att vi 

inte behöver vara oroliga utan att de ska försöka hantera situationen [...] 

  
Att undersköterskorna inom den kommunala verksamheten stöttar och hjälper varandra 

genom att ha bra kommunikation mellan personalen som arbetar tillsammans på samma 

avdelning, och att de belyser att det är en samarbetsstruktur mellan gruppen. Kollegorna har 

ett instrumentellt och arbetsrelaterat stöd där de samarbetar med varandra. Det finns även ett 

emotionellt stöd av både kollegor och chef (Eriksson & Larsson, 2009: 145-146). Detta går i 

linje med Karasek och Theorell (1990: 67-70) som belyser att det sociala stödet är viktigt för 

det sociala sammanhanget på arbetsplatsen. Eftersom att undersköterskans kollegor och chefer 

ställer upp och hjälper till vid behov medför det sociala stödet att stressen minskar för 

undersköterskan (Karasek & Theorell, 1990: 69- 70; Johnson, 1986: 42-46). Enligt Karasek 

och Theorell (1990: 67-70) är det sociala stödet en viktig del inom det sociala sammanhanget 

på arbetsplatsen. Att ha ett socialt stöd är en viktig beståndsdel eftersom det kan fungera som 

en buffert och reducera stress för en individ som befinner sig i en stressig situation (Argyle & 

Henderson, 1985: 23, 26-27; Karasek & Theorell, 1990: 69- 70; Johnson, 1986: 42-46). 

Arbetsresurser 

I citaten nedan påpekar en undersköterska inom privat verksamhet att de inte har all teknisk 

hjälpmedel som behövs.  
 

 [...] jag anser att företaget behöver införa bättre städmaterial där du inte behöver belasta din kropp 

med att skrubba olika ytor när vi städar. Till exempel när vi städar stora ytor så behöver vi moppa två 

gånger eftersom att städmaterialet är så pass dåligt. Vi har inte heller någon Ajax för golvrengöring, 

och då måste vi använda något annat som motsvarar det som exempelvis tvål. Jag har skrivit avvikelse 

till de ansvariga gällande detta men ingen verkar bry sig. Detta är ju absolut inte hygieniskt [...] 

  
Att undersköterskorna inte heller upplever att arbetsmiljön är bra går att relatera till Karaseks 

teori. Utifrån att undersköterskorna upplever att det behövs mer utrustning, material och 
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tekniska hjälpmedel går det att förstå att de inte får det något socialt stöd från chefen eller 

ledningen. Både chefen och ledningen saknar det sociala stödet eftersom deras information 

och avvikelse tar ingen på allvar. Undersköterskorna upplever även att hon inte har ett 

värderande stöd då hon inte känner att hon får återkoppling och stöd vid behov (Eriksson & 

Larsson, 2009: 145-146). Därmed kan man utifrån Ross och Mirowskys (1989) resonemang 

om emotionellt välbefinnande förstå att undersköterskorna inte upplever ett emotionellt 

välbefinnande. Detta då Ross och Mirowsky (1989) menar att det sociala stödet och att man 

upplever att man har kontroll är viktigt för att man ska ha ett emotionellt välbefinnande. 

En undersköterska inom den kommunala verksamheten beskriver sina erfarenheter av 

resurser: 
 

 [...] ibland räcker inte maten till för boenden, jag måste springa och låna ost till frukosten från andra 

avdelningar och vi har informerat flera gånger till cheferna att de får beställa mer mat till de boenden 

[...] 

 

En undersköterska inom den privata verksamheten beskriver sina erfarenheter av resurser  

 

[...] om vi informerar vår chef att vi behöver mer resurser eller extra personal under den tiden vi 

arbetar eftersom att vi inte har tillräckligt med material eller att vi inte hinner utföra våra 

arbetsuppgifter och behöver extra hjälp så meddelar vi de ansvariga angående detta. Det dröjer inte 

länge innan vi får hjälp med det vi behöver [...] 

  
Dessa två citat illustrerar hur den privata och kommunala verksamheten skiljer sig åt gällande 

tillgång till resurser. I jämförelse med den privata verksamheten så tydliggörs det genom 

dessa citat att chefen i den kommunala verksamheten tillsätter extra resurser. På så sätt syns 

det sociala stödet då cheferna anpassar sig efter undersköterskornas emotionella välmående 

när de tillsätter extra resurser. I och med att undersköterskorna inom den kommunala upplever 

att de kan vara med och påverka och har mer att säga till om så kan detta kopplas till Ross och 

Mirowsky (1989) där upplevd kontroll och socialt stöd är kopplat till emotionellt 

välbefinnande. I citatet nedan menar en undersköterska inom den privata verksamheten att 

hon inte har socialt stöd. 
 

[...] jag känner mig oftast trött och utmattat efter att jag har arbetat en hel dag. Vi har långa arbetspass 

här. Det händer ofta att vi arbetar tio timmar 2-3 gånger i veckan. Man blir stressad över att man vet 

att man inte kommer hitta göra något annat än att arbeta den dagen. Men tyvärr ser våra scheman ut så 

[...] 
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 En undersköterska inom den kommunala verksamheten upplever att hon har ett socialt stöd:  
  

 [...] våra arbetspass är inte mer än 8 timmars skift och det är jag glad över, jag skulle varken orka 

eller hinna med att arbeta fler timmar. Jag har ju min familj som jag måste ta hand om [...] 

  
Med dessa två citat tydliggörs det för det emotionella välbefinnandet i förhållande till längden 

på arbetspasset. Inom den kommunala verksamheten har de som krav att de arbetar 8 timmars 

skift och att ledningen uppmuntrar arbetstagarna att följa detta. I den kommunala 

verksamheten ses det sociala stödet som en beståndsdel inom det sociala sammanhanget på 

arbetsplatsen. Detta eftersom att det kan fungera som en buffert och reducera stress för en 

individ som befinner sig i en stressig situation eller miljö (Argyle & Henderson, 1985: 23, 26-

27; Karasek & Theorell, 1990: 69- 70; Johnson, 1986: 42-46). Däremot skiljer sig det från hur 

det ser ut inom den privata verksamheten där arbetstagarna måste arbeta några pass som 

består utav elva timmars skift i månaden. Det har det som krav samt att det inte finns något 

socialt stöd för att minska timmarna för de fast anställda.  

Möjlighet att påverka  

En undersköterska nämnde en händelse där personalen hade möjlighet att säga ifrån till chefen 

och kollegorna gemensamt kunde stoppa införandet av en boende som inte ansågs passa in i 

just den avdelningen på grund av allvarliga smittsjukdomar. Detta exemplifieras med följande 

citat: 
  

 [...] hade jag varit själv och drivit detta problem så hade jag absolut inte kunnat göra någonting, men 

nu hade jag personalen med mig som så fort jag sa ja, så höll mina kollegor med mig. Om man går i 

grupp så händer saker och ting. Så jag tror att personalen har förstått det här också, det går inte att 

klappa med en hand utan man måste ha två händer för att klappa [...] 

  
Att undersköterskorna har möjlighet att påverka sin situation går att relatera till att det finns 

ett arbetsrelaterat stöd både i form av samarbete med kollegor och med chefen (Ross & 

Mirowsky, 1989). En undersköterska inom den kommunala berättar följande: 
  

 [...] när jag meddelar vår chef att vi behöver extra styrka gällande personal på avdelningen så sätter 

hon in det utan någon diskussion gällande saken [...] 
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Utifrån detta citat kan man förstå att undersköterskorna besitter mer kontroll och kan vara 

delaktig i beslut som angår deras välmående. Enligt Hochschild (2003) uppstår det en 

emotionell dissonans när det man känner avviker från vad du visar upp. Att undersköterskorna 

är delaktiga i beslut på arbetsplatsen tyder på att det de känner inte avviker ifrån det de visar 

upp. Vid en sådan känsla menar (Zapf & Holz, 2006) att stressen minskar, och till följd av 

detta får man en högre jobbtillfredsställelse, glädje och stolthet över sin arbetsinsats (Morris 

& Feldman, 1997; Bloch, 2002).  
 

En undersköterska som arbetar inom det privata äldreboendet uttryckte sig på sådant sätt: 
  

 [...] både jag och mina kollegor har sagt till chefen och till de ledningen att vi behöver fler personal 

som arbetar inom detta äldreboenden men då svarar de oss att det inte finns pengar till det. Man blir ju 

nästan frustrerad eftersom de lyckas starta upp fler äldrevårds verksamheter i Stockholm [...] 

  
Undersköterskorna inom den privata verksamheten anser att de inte får socialt stöd från 

chefen och ledningen vid behov av extrapersonal. Detta går i linje med vad Wettergren menar, 

att när man inte planerar leder det till att det inte går som förväntat som vid hög stress. Detta 

medför i sin tur att undersköterskorna kan uppleva känslor som frustration, rädsla och att man 

får en dålig självkänsla (Wettergren, 2013: 66-67). De upplever att det saknas en återkoppling 

när det kommer till dessa tillbud, avvikelser och möten. Att personalen inte har möjlighet att 

förändra arbetsmiljö på arbetsplatsen kan relateras till Karasek (1979) som menar att om en 

individ inte ställs inför nya utmaningar, resulterar det i att personalen inte kan utvecklas på 

arbetsplatsen. Undersköterskorna inom den privata verksamheten, upplever även att möten, 

tillbud och avvikelse inte kommer till nytta och berättar att de inte längre är närvarande under 

planeringsmöten. Studiedeltagarna berättar även att de har accepterat att deras arbetsmiljö ser 

ut på detta sätt eftersom ledningen inte gör något åt det. På så sätt förändras inte heller 

struktureringen av arbetsuppgifter, personalomsättning och andra resurser. 

Övervakningsstruktur    

Undersköterskorna inom den privata verksamheten uttrycker sina arbetsuppgifter som mer 

krävande än i den kommunala verksamheten. De blir ständigt bevakade och kontrollerade 

genom sina larmtelefoner där cheferna har krav på att larm måste besvaras från boende inom 

fem minuter. 
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[...] vi har en regel där vi måste svara på larm inom fem minuter, skulle jag eller min kollega dröja med 

att svara något larm på grund av att vi är upptagna med att hjälpa en annan boende med att besöka 

toaletten exempelvis så måste vi ändå ta oss till de rum som larmas och närvara oss med vår personliga 

inloggning. Vi kan bli ifrågasatta av chefen om vi dröjer med att svara på larm i god tid [...] 

  
Att undersköterskorna inom den privata verksamheten har fem minuter på sig att besvara larm 

medför att det blir en påfrestning och medför stress. Detta på grund av att deras pågående 

arbetsuppgifter kan avbrytas på grund av att det larmas hos en annan boende, på så sätt bidrar 

det till att emotionshanteringen bryter samman vilket resulterar till brist på koncentration och 

fokus (Bloch, 2002; Wettergren, 2013: 66-67). Att undersköterskornas arbetsuppgifter avbryts 

och distraheras av andra uppgifter kan kopplas till stressupplevelser. Det överensstämmer 

med Blochs (2002) definition av stressupplevelser då kraven överstiger deras egna förmåga 

och på så sätt räcker inte koncentrationen till och man tappar kontroll över situationen. Att de 

upplever stress vid en sådan situation kan därmed förstås utifrån Bloch (2002) att 

emotionshanteringen bryter samman för att man utför flera arbetsuppgifter samtidigt. Det 

skapas en konflikt mellan handlingar som vill utföras samtidigt, som till exempel när de måste 

tvätta arbetskläder samtidigt som en boende larmar för hjälp. 
 

[...] jag känner mig övervakad med larmsystemet eftersom chefen kan se vem som har hjälpt vem och 

under vilka tider vi har gjort det. Det jobbiga med dessa larm är att man blir frustrerad och stressad 

över att veta vilket larm som är det viktigaste att besvara i god tid samtidigt som jag behöver utföra 

flera andra uppgifter som kan vara lika viktiga [...] 

  
Cheferna inom det privata äldreboendet kontrollerar och övervakar sina anställda 

genom larmsystemet, detta utsätter undersköterskorna för stress och påfrestningar (Karasek, 

1979). Att undersköterskorna inom den privata verksamheten inte har möjlighet att föra en 

dialog med de boende genom larmtelefon kan medföra att de känner sig ytterligare stressade 

då de behöver ta sig till rummet för att checka in med sin arbetstelefon. Ytterligare ett sätt 

som de blir kontrollerade på arbetsplatsen är genom att deras larmtelefoner är kopplade till 

privat inloggning. Chefen har möjlighet att skriva ut larmutdrag för att kontrollera när dessa 

larm besvaras och vilken personal som har checkat in sig. Personalen kan sedan bli ifrågasatt 

av chefen och de känner sig tvungna att förklara varför de har dröjt med att besvara larm som 

har passerat fem minuter. Detta går i linje med Wettergrens resonemang om att emotioner är 

relaterade till makt och status (Wettergren, 2013: 47). Att den privata verksamheten har höga 

krav på sina anställda och anpassar sig mer efter boendes behov eftersom att boende har rätt 
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att få hjälp inom fem minuter efter att de har larmat. Därmed kan man förstå att den privata 

verksamheten inte prioriterar sina anställdas välmående utan ställer istället orimliga krav. 

Inom denna verksamhet tydliggörs det även att undersköterskorna inte har möjlighet att kunna 

medföra en förändring. Ledningen arbetar och styr utifrån en marknadslogik. En sådan 

organisation kan beskrivas som girig eftersom den tar och den kräver ifrån undersköterskorna 

utan att vilja ge någonting tillbaka, utifrån detta är det köparen, i detta fall boende som 

bestämmer och styr (Olsson, 2008). 
 

 [...] i praktiken är det jättesvårt att förhålla sig till alla dessa krav som ledningen har på oss och alla 

arbetsuppgifter som måste utföras innan mitt arbetspass tar slut. Det blir svårt att uppfylla alla dessa 

krav då varje dag ser olika ut i förhållande till den mängd arbetsuppgifter som måste utföras för dagen 

[...] 

  
Undersköterskor som jobbar inom den privata verksamheten berättade att många som börjar 

väljer att sluta efter en kort tid på grund av all belastning och stress som kommer med arbetet. 

Detta leder till en stor personalomsättning och krav på studiedeltagarna att ständigt känna att 

de behöver lära upp ny personal gällande arbetsuppgifter och rutiner som senare slutar och ny 

personal tillkommer som måste läras upp på nytt. De blir en belastning för personalen och 

inom detta kaos som de har så känner de sig ännu mer stressade i den miljön de befinner sig 

där de ständigt tvingas lära upp ny personal. Inom den kommunala verksamheten skiljer sig 

övervakningen och larmsystemet: 
  

 [...] när en boende larmar och behöver hjälp med något så kan vi svara på larmet via vår larmtelefon. 

Om jag är upptagen med någon annan arbetsuppgift så kan jag be boende vänta, om det inte gäller ett 

akut ärende [...] 

  

Genom att undersköterskorna inom den kommunala verksamheten inte har en bestämd 

tidsram på när larm ska besvaras så upplevs inte stress i samma utsträckning som i den privata 

verksamheten. Detta innebär att kraven är lägre och undersköterskorna har högre kontroll då 

de kan mer eller mindre själva besluta när de ska svara på larm. I linje med Karaseks (1979) 

resonemang om låga krav och hög kontroll är det även en lägre risk för undersköterskorna att 

drabbas av psykisk ohälsa då de inte känner sig lika stressade (Karasek, 1979; Eriksson & 

Larsson, 2009). 
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Diskussion  

Inom emotionellt arbete finns det en konflikt mellan att uppfylla höga krav och krav på att 

hantera den emotionella fasaden. Syftet med studien har därför varit att undersöka hur man 

hanterar krav inom emotionellt arbete. När undersköterskorna inom den privata verksamheten 

skriver tillbud och avvikelser angående arbetsmaterial, fler tekniska hjälpmedel, mat till 

boende eller extra personal vid behov så finner de inget stöd hos cheferna eller ledningen. 

Inom den kommunala verksamheten upplevs inte stress som något normaliserat, och existerar 

inte heller i samma utsträckning som i den privata verksamheten. Undersköterskorna har mer 

möjlighet till att påverka inom den kommunala verksamheten, och därför kan det ses som en 

samarbetsstruktur, då det är stort fokus på samarbete, stöd och kommunikation mellan 

kollegor och chefer. I en tidigare studie av Lindgren och Olsson (2008) visade resultatet att 

buffertgrupper kan användas för att reducera stress inom arbetsgrupper. Inom dessa grupper 

utförs ett gemensamt emotionsarbete där anställda stöttar varandra och där de har möjlighet 

till att socialisera. Detta går i linje med vårt resultat då undersköterskorna inom den 

kommunala verksamheten infört en 30 minuters obligatorisk paus för sina anställda. Under 

denna paus har de anställda möjlighet att koppla av från sina arbetsuppgifter och socialisera 

sig med varandra. Inom buffertgrupper utför ett så kallat härbärgeringsarbete som 

kännetecknas av att vårdanställda har möjlighet att inom grupper hantera sina emotioner som 

inträffat i möte med boende (Olsson, 2008). Bildandet av buffertgrupper kan även förklara att 

undersköterskorna inom den kommunala verksamheten upplever en trygghet och arbetsglädje 

på sin arbetsplats, på så sätt strävar de även efter att vilja utföra bra ifrån sig. House (1981) 

har i sin studie fått fram resultat som innebär att det sociala stödet tillfredsställer de mänskliga 

behoven av att känna trygghet, social relation och genom att tillfredsställa behoven av att 

känna sig omtyckt. Undersköterskorna strider mellan kampen att ständigt hantera den 

emotionella fasaden och samtidigt hantera alla krav och arbetsuppgifter.  

 

Undersköterskorna inom den privata verksamheten upplever att det är svårt att förhålla sig till 

alla krav och den höga stressnivån som de bär på. Till skillnad från detta, ansåg 

undersköterskorna inom den kommunala verksamheten att stress inte var en lika tung börda, 

då de kunde utföra sina arbetsuppgifter i en god arbetstakt, på så sätt kunde de även hantera 

sina krav eftersom att de även hade ett större inflytande på sin arbetsplats. Detta resulterade 
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även till att undersköterskorna hade mer tid till att hantera sin emotionella fasad eftersom att 

de ansåg att de kunde arbeta i god arbetstakt eftersom att de är fullbemannade. Detta 

resulterar till att de klarar av att hantera sin emotionella fasad, arbetsuppgifter och över andra 

situationer som kan uppstå i arbetet. Att House (1981) tyder på att det sociala stödet minskar 

stressen på arbetsplatsen går även i linje med undersköterskorna inom den kommunala hade 

för upplevelser. Detta kan även vara en bidragande faktor till stress blivit normaliserad inom 

den privata verksamheten.  

 

Att buffertgrupper inte existerar inom den privata verksamheten kan förklaras genom att det 

behöver finnas stabila arbetslag där man kan ta gemensamma pauser med sina kollegor 

(Olsson, 2008). Vidare förklaras det att organisationer som genomgår nedskärningar kan sätta 

stopp för bildandet av buffertgrupper (Olsson, 2008). Detta går även i linje med vårt resultat 

där undersköterskor inom den privata verksamheten upplevde nedskärningar då verksamheten 

prioriterade besparingar framför personalens välmående. En sådan marknadslogik gör att 

chefer och ledning tar större ansvar för boendes önskemål och krav, och detta leder till att 

man ställer höga krav på undersköterskor för att inte få boende att välja bo i ett annat 

äldreboende. Utifrån Olssons benämning av en sådan organisation kan den privata 

verksamheten ses som girig, eftersom att den tar och den kräver men ger ingen belöning 

tillbaka (Olsson, 2008). Detta kan i sin tur innebära att den privata verksamheten kontrollerar 

sina arbetstagare genom övervakning och kontroller för att se till att dessa krav följs upp 

därmed kan den privata verksamheten anses vara en övervakningsstruktur. Det senmoderna 

samhället och den tekniska utvecklingen har medfört olika faktorer. En negativ konsekvens 

gällande denna tekniska utveckling går i linje med att den privata verksamheten bygger på en 

övervakningsstruktur där undersköterskor och blir kontrollerade genom bland annat 

larmsystemet. Övervakningsstrukturen går därför att relatera till Foucaults teori om 

panopticon, där vi ständigt blir övervakade (Foucault, 2001 s.233-234). Undersköterskorna 

inom den privata och den kommunala verksamheten hade olika upplevelser gällande det 

sociala stödet. Inom den privata verksamheten ansåg flera undersköterskor att de inte fick 

något stöd eller uppmuntran från chefen. Dock ansåg undersköterskorna inom den privata att 

de till viss del fick stöd ifrån sina kollegor, detta genom att de till exempel kunde ske ett 

socialt utbyte av känslor mellan varandra.  

 

Resultatet av denna studie går att förstås utifrån ett vidare sammanhang, som till exempel hur 

krav hanteras inom detaljhandeln. Mer specifikt skulle det kunna relateras till hur ett 
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butiksbiträde ställs inför krav på att sälja mer än bara en vara. Butikssäljare har även krav på 

att involvera sina känslor för att få varan att bli mer attraktiv på olika sätt. Inom detaljhandeln 

är det viktigt att hålla masken för att inte visa känslor som irritation eller ilska, däremot är det 

viktigt att förmedla en positiv och en glad känsla under tiden man arbetar. 
 

Som förslag till framtida forskning kan en deltagande observation på flera arbetsplatser vara 

intressant att följa upp för att närmare studera detta fenomen. Utifrån denna metod kan man 

observera och fånga hur undersköterskor hanterar sin emotionella fasad i förhållande till höga 

krav och i relation till boende i deras arbetspraktiker. En fördel med fältstudier eller 

deltagande observation är att man skulle kunna fånga omedvetna eller subjektiva aspekter 

som är svåra att uttrycka verbalt i intervjuer. Man hade även kunnat göra 

fokusgruppintervjuer och utnyttja dynamiken i gruppintervjun, där de olika deltagarna 

tillsammans kan lyfta aspekter som kanske inte kommer fram i “individuella intervjuer”. Det 

hade även varit intressant att forska vidare inom det emotionella arbetet och studera hur 

hantering av den emotionella fasaden i förhållande till kravhantering ser ut på andra 

arbetsplatser. Som förslag på vidare studier skulle det därmed vara av intresse att fördjupa sig 

i undersköterskornas kravhantering inom flera kommunala och privata verksamheter. Det är 

uppenbart att framtida forskning bör behandla den emotionella fasaden i förhållande till 

kravhantering mer specifikt, eftersom att undersköterskornas egna upplevelser förmedlar ett 

viktigt budskap gällande emotionellt arbete bör hanteras inom vård och omsorg. 

 

Studien visade att det fanns två olika organisationsstrukturer, där den privata verksamheten 

var mer lik en övervaknings struktur och den kommunala verksamheten kännetecknas av en 

samarbetsstruktur. Vår slutsats är att undersköterskor inom den privata verksamheten 

upplevde att de hade mer krav att förhålla sig till, samt fler arbetsuppgifter som medförde att 

de upplevde stress på arbetsplatsen. En bidragande orsak till detta var att verksamheten 

använde sig av en övervakningsstruktur för att kontrollera undersköterskorna. 

Inom den kommunala verksamheten kunde man se tydliga drag av en samarbetsstruktur. Det 

upplevdes i en större utsträckning att de fick ett socialt stöd både från chefer och kollegor som 

i sin tur bidrog till att de upplevde mindre stress på arbetsplatsen och kunde på så sätt hantera 

sin emotionella fasad.  
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