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Sammanfattning 
 
 

Stress kan idag ses genomsyra det svenska samhället och den psykiska ohälsan ökar. I linje 

med detta så är stressen inom arbetslivet påtaglig och inte minst inom vård och omsorg. 

Personalen inom äldreomsorgen drabbas hårt av detta och sjukskrivningar är vanligt 

förekommande inom sektorn. Mot bakgrund av detta har studiens syfte varit att undersöka 

arbetsmiljön inom äldreomsorgen kopplat till stress och emotioner och vilka konsekvenser 

detta medför för de som arbetar. Metoden studien använder sig av är av kvalitativ karaktär, 

mer specifikt semistrukturerade intervjuer och sju personer har intervjuats. 

Intervjupersonernas upplevelser har analyserats med hjälp av Arlie Russell Hochschilds teori 

om emotionellt arbete samt Roberts Karaseks och Töres Theorells krav-kontroll- och 

stödmodell. Studiens resultat visar att personalen inom äldreomsorgen utför ett emotionellt 

arbete utifrån Hochschilds tre kriterier för den emotionelle arbetaren då de arbetar nära andra 

människor, framkallar sinnestillstånd hos andra och i viss mån styrs av arbetsgivarens 

känsloregler. Vidare visar resultatet att intervjupersonerna utifrån Karaseks och Theorells 

modell utför ett högstressarbete då de möter höga krav samtidigt som de upplever låg kontroll 

över arbetssituationen. Här tycks tidspressen vara särskilt framstående då den både skapar 

krav och känslor av låg kontroll. Slutsatser som kan dras från studien är att det finns 

strukturella brister i arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Dessa strukturella brister innefattar att 

tidspressen är hög vilket leder till för lite tid att genomföra vissa arbetsuppgifter eller att de 

till och med måste bortprioriteras. Sannolikt kan detta leda till negativa konsekvenser för 

kunderna. Vidare har uppsatsen funnit att bemanningen tycks vara för låg i kombination med 

att personalen har låg kontroll över sin arbetssituation. Deras scheman upplevs som tunga och 

i vissa fall brister det sociala stödet. Dessa brister spiller ibland över på den privata sfären och 

personalen beskriver att det får konsekvenser för privatlivet. Således leder arbetsmiljön till 

negativa konsekvenser för de som arbetar och dessa konsekvenser är delvis att känslor av 

stress, oro, skuld och otillräcklighet uppstår.  
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Inledning 
Folkhälsomyndigheten rapporterar att den psykiska ohälsan i Sverige har ökat och kan idag  

anses vara en folksjukdom. Det handlar främst om neuropsykiatriska tillstånd och diagnoser 

samt sjukskrivningar som beror på depression, ångest och stressyndrom 

(Folkhälsomyndigheten 2019). Antalet psykiatriska diagnoser är omfattande men den 

sjukdom som ligger till grund för hälften av de påbörjade sjukskrivningarna är 

Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress (Försäkringskassan 2017). De tillstånd 

som innefattas av diagnoserna består av anpassningsstörning som kommit till följd av 

förändrade livsomständigheter eller till följd av en belastande livssituation, vilket exempelvis 

kan innebära ett påfrestande arbete. Diagnoserna innefattas dessutom av akut stressreaktion på 

grund av exempelvis utmattningssyndrom som i hög grad leder till en nedsatt arbetsförmåga 

(Försäkringskassan 2016). Åsa Wettergren (2013) som är emotionssociolog belyser att 

arbetslivet i dagens samhälle präglas av upplevelsen att stressen ständigt ökar (Wettergren 

2013:65).  

 

Särskilt utsatt för stress är personal inom vårdyrket och i synnerhet inom äldreomsorgen. 

Arbetsmiljöverket (2013) menar att tung arbetsbörda, stress och påfrestande relationer med 

patienter leder till ohälsa och sjukskrivningar hos personal inom vård och omsorg. Vidare  

skriver de att svensk statistik visar att 35 % av de arbetsskadeanmälningar som gjordes mellan 

2005-2010 kom från omsorgen och då främst från äldrevården och från de som arbetar inom 

hemtjänst för äldre (Arbetsmiljöverket 2013). I tillägg visar Socialstyrelsens (2020:32) 

senaste lägesrapport att vårdpersonal som arbetar inom hemtjänst, hemsjukvård och på 

äldreboende är den yrkesgrupp som i störst omfattning är sjukskrivna. Emotioner är ett viktigt 

område inom sociologin. Detta då de bidrar till att förklara hur relationen ser ut mellan 

människor och anses ligga till grund till den mänskliga socialiteten och den mänskliga 

interaktionen som har betydelse för samhällets konstruktion (Dahlgren & Starrin 2004:15). 

Emotionellt arbete är en del av arbetet inom äldreomsorgen. Det emotionella arbetet handlar 

om hur ledarskapet upplevs och hur de kollegiala relationerna på arbetsplatsen ser ut. Hur 

medarbetarna blir fyllda men också dränerade på energi på sin arbetsplats och hur emotioner 

hanteras i balansen mellan arbete och privatliv (Wettergren 2013:57).  
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Huvudfrågan som uppsatsen behandlar är arbetsmiljön inom äldreomsorgen kopplat till stress. 

I tillägg undersöks det emotionella arbetet i arbetssituationen. Konsekvenser av arbetsmiljön 

och av att utföra ett emotionellt arbete undersöks också. Frågan är intressant då uppsatsen 

lyfter personalens upplevelser av stress och belyser hur äldrevårdens organisering upplevs av 

de som jobbar inom sektorn. Personalens erfarenheter och upplevelser kan på så sätt bidra till 

förståelse för stress och emotioner. Uppsatsens ämne kan betraktas vara högaktuellt på grund 

av den samhällsdebatt som råder i nuläget. I och med spridningen av Covid-19 har 

äldreomsorgens organisering ifrågasatts och kritiker menar att äldreomsorgen inte har vidtagit 

de hygien-och säkerhetsåtgärder som är nödvändiga (Lindholm & Svensson 2020). Mot 

bakgrund av detta befinner sig äldreomsorgen i en särskilt pressad situation för närvarande 

och det är intressant att synliggöra personalens erfarenheter av detta. Uppsatsen förväntas 

bidra med kunskap inom det aktuella området genom att synliggöra arbetsförhållandena och i 

följd konsekvenserna för personalen under de speciella omständigheter som råder. Dessutom 

riktas stort fokus mot individens upplevelser av sin arbetssituation då mycket av den tidigare 

forskning som uppsatsen tagit del av har varit av kvantitativ karaktär och därmed inte lika 

fokuserad på individens upplevelser och erfarenheter.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personal inom äldreomsorgen upplever sin 

arbetssituation kopplat till stress och de emotioner som uppstår i kontakten med andra 

människor. Avsikten är att studera vilka faktorer som eventuellt orsakar stress i 

arbetssituationen och vilka känslor detta framkallar. För att specificera syftet ytterligare har 

två frågeställningar formulerats:  

● Vilka eventuella orsaker upplever äldreomsorgspersonalen finns till stress i 

arbetssituationen?  

● Vilka konsekvenser medför arbetsmiljön för äldreomsorgspersonalen?  
 

Avgränsningar 
Perioden för uppsatsarbetet sträcker sig över 10 veckor. På grund av detta har det inte funnits 

möjlighet att studera alla delar av ämnet och det finns en medvetenhet kring studiens 

begränsningar. Uppsatsen begränsar sig till att studera undersköterskor och vårdbiträden inom 
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äldreomsorgen. Annan personal såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter och chefer har inte 

inkluderats. Avgränsningen har varit nödvändig dels på grund av tidsbegränsningen men 

också för att uppsatsens syfte ska uppfyllas.  

Disposition  
Nedan följer en presentation av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

som anses vara relevant för studiens område. Därefter redogörs för uppsatsens metodval, 

tillvägagångssätt och hur analysen genomförts. Slutligen redovisas analysen och i följd 

diskussionen med slutsatser samt förslag till vidare forskning.  

Bakgrund 

Begreppsdefinition 
Arbetsrelaterad stress definieras av Världshälsoorganisationen (2007) som den reaktion som 

framkallas hos individen när krav ställs som inte står i proportion till individens kunskap, 

förutsättningar och förmågor. Arbetsrelaterad stress kan uppstå under flera olika förhållanden 

men blir ofta värre när en upplever sig ha ett lågt stöd från chefer och kollegor i kombination 

med en låg grad av kontroll över arbetet. Institutet för stressmedicin (2019) definierar stress 

som den biologiska och psykologiska reaktion som uppstår av olika påfrestningar. Reaktionen 

återspeglar då erfarenheter och känslor samt fysiologiska reaktioner som situationen 

framkallar. Stress i sig är oftast inte farligt utan det är när stressbelastningen överstiger 

individens förmåga att hantera belastningen som stressen kan få negativa konsekvenser i form 

av somatiska, psykiska och beteendemässiga besvär.  

Teori  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I första delen beskrivs Arlie 

Russell Hochschilds teori om emotionellt arbete och i avsnittets andra del Robert Karaseks 

och Töres Theorells krav-kontroll- och stödmodell. Avsnittet redogör även för kritik av 

respektive teori.  
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Emotionellt arbete 
Åsa Wettergren (2013) lyfter innebörden av emotioner och dess betydelse för individens 

handlingar och samspel med andra. En emotion består av fyra komponenter. Det handlar om 

situationsbedömning, sinnesförnimmelser och uttryck (handlingar). Den fjärde komponenten 

visar att de tre första hör ihop med varandra och att emotionen både kan vara social och 

biologisk. Wettergren belyser att emotioner och känslor oftast används i sammanhang där 

betydelsen av begreppen är detsamma (Wettergren 2013:16-17). Ens känslor och emotioner 

påverkas av händelser, situationer och omgivningar samt av vilket intryck en vill ge till andra 

(Wettergren 2013:8). Detta förekommer inte minst inom äldreomsorgen och i möten med 

kunder. Uppfattningen av andras känslor påverkar ens egna känslor. Dessutom spelar ens 

uppfattning av arbetsgivarens krav en stor roll för ens känslomässiga tillstånd. Wettergren 

redogör för emotioner i organisationer och menar att de känslor som uppstår både i och av 

arbetet formas beroende på organisationens verksamhetsstruktur och -mål. Det kan handla om 

de känslor som uppkommer i samspel med kollegor eller att en efter arbetsdagen känner sig 

ledsen. Emotionellt arbete kan medföra påfrestningar för de som på olika sätt utövar det 

(Wettergren 2013:59-61). Teorin har följaktligen en betydande roll för hur stress kan förstås 

och hur annan typ av ohälsa utvecklas på en arbetsplats och anses därför vara relevant för att 

studera vårdpersonal inom äldreomsorgen.  

Arlie Russell Hochschild (1983/2012) har intresserat sig för den arbetande individen med 

fokus på hur dess känslor uppkommer och hanteras när de styrs av en arbetsgivare. Detta 

kallar hon för emotionellt arbete. Hochschild har gjort sina studier på flygvärdinnor på 

Amerikanska flygbolag men menar att det emotionella arbetet är något som förekommer inom 

många yrken. Hon redogör för tre kriterier som kännetecknar den emotionella arbetaren. För 

det första så krävs det att kontakt med andra sker öga mot öga eller röst mot röst. För det 

andra ska en kunna framkalla emotionella tillstånd hos både sig själv och andra. Det tredje 

kriteriet innebär att den emotionella arbetarens aktiviteter styrs av arbetsgivaren som styr 

arbetarens emotionella tillstånd genom att sätta regler på de anställda (Hochschild 

1983/2012:207; Dahlgren & Starrin 2004:23). Dessutom skiljer Hochschild på ytligt 

emotionellt agerande och djupt emotionellt agerande. Ytligt emotionellt agerande innebär att 

falska känslor ges i uttryck. En individ visar exempelvis upp ett leende som ger en 

uppfattning av att hen är lycklig fast hen egentligen känner någonting annat. Djupt 

emotionellt agerande är en effekt av äkta känslor som en arbetat upp (Hochschild 

1983/2012:68-70). 
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Emotionellt arbete styrs av känsloregler och det är dessa regler vi förhåller oss till när vi 

agerar i olika situationer med andra. För att förstå vad känsloregler är och hur de förekommer 

bör vi enligt Hochschild fokusera på samverkandet av hur vi känner och hur vi bör känna. Vi 

blir medvetna om känsloregler genom att själva granska och bedöma våra egna känslomässiga 

framträdanden samt genom att granska och bedöma andras värderingar av våra känslomässiga 

framträdanden. Det blir tydligt för oss genom sättet andra reagerar på vad de tror att vi 

känner. Det är alltså känsloregler som bidrar till det sociala utbytet av känslor. Hochschild 

skiljer mellan rakt utbyte och improviserat utbyte. Improviserat utbyte innefattar ironi och 

handlar om att man skojar med känsloregler eller ifrågasätter dem. Rakt utbyte uttrycks 

genom gester. Det kan exempelvis handla om ett leende. Det är då känsloreglerna som styr 

detta leende för att i en viss situation visa att en är tacksam. Individen i fråga har fått hjälp och 

blir då enligt känsloreglerna “skyldig” den andra att visa tacksamhet (Hochschild 

1982/2012:95-98; Dahlgren & Starrin 2004:45-46 ).  

Hochschild redogör för tre eventuella konsekvenser till följd av det emotionella arbetet. Dessa 

är kopplade till hur individen förhåller sig till sitt yrke. En riskerar dels att utveckla stress och 

då bli utbränd på grund av att en i sin yrkesroll är alltför närvarande. Denna typ av arbetare 

har inte något “falskt jag” utan erbjuder personlig och uppriktig service, som även görs åt 

företagets vägnar. Om arbetaren istället distanserar sig från sitt arbete så kan det leda till att 

hen får skuldkänslor. Distanserar arbetaren sig ännu mer och dessutom inte klandrar sig själv 

för det finns det risk att hen blir cynisk. När riktlinjer om hur en bör känna och uppfattas styrs 

från högre positioner så riskerar arbetstagaren att drabbas av en eller fler av dessa 

konsekvenser. Den emotionella arbetaren löper större risk att drabbas ju mindre kontroll och 

egen påverkan hen själv har över interaktionen mellan de kunder, klienter eller patienter hen 

möter (Hochschild 1983/2012:258-261; Olsson 2008:38). 

Kritik av teorin om emotionellt arbete  
Hochschilds teori om emotionellt arbete har ifrågasatts av andra forskare. Michelle Addison 

kritiserar Hochschilds teori och problematiserar uppdelningen av det ”riktiga” och det 

”falska” jaget som Hochschild använder sig av (Addison 2017:9). Addison menar att bara för 

att en känner sig malplacerad eller upplever att en inte är sig själv i vissa sociala situationer, 

så betyder det inte att det finns en dikotomi mellan ett sant och ett falskt jag. Enligt Addison 

beror detta istället på att vi inte besitter den kunskap som situationen kräver för att vi ska vara 

bekväma. Fortsättningsvis skriver hon att idén om ett äkta jag som konstrueras i linje med 
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diverse känsloregler istället kan förstås utifrån att individer använder sin förkroppsligade 

kunskap och genom detta förstår världen. Detta är anledningen till att Addison menar att vi 

inte behöver utgå från att det finns ett sant och ett falskt jag, eftersom att hon anser att alla 

aspekter av individen är äkta (Addison 2017:14). 

Krav, kontroll och stöd  
Stressforskningsinstitutet (u.å.) skriver att krav-kontroll- och stödmodellen har varit en av de 

mest använda teoretiska modellerna inom psykosocial arbetsmiljöforskning under de senaste 

tio åren. Således är modellen central inom stressforskning och därför tillämplig på uppsatsens 

ämne. Uppsatsen använder sig av krav-kontroll- och stödmodellen då teorin synliggör de 

psykosociala förhållandena som finns på en arbetsplats och därmed fungerar modellen som ett 

verktyg för att förstå hur arbetsrelaterad stress kan uppstå. Mot bakgrund av detta är modellen 

relevant för studien då syftet är att förstå hur personal inom äldreomsorg upplever stress och 

vilka känslor som uppstår i arbetssituationen.   

 

Krav-kontrollmodellen erbjuder en förståelse för hur stress kan uppstå och vilka 

arbetssituationer som kan skapa ohälsa hos arbetstagaren. Utgångspunkten i krav-

kontrollmodellen är att en högre grad av möjlighet till bestämmande (kontroll) i 

arbetssituationen minskar arbetstagarens stress och förbättrar lärandet (Karasek och Theorell 

1990:61). Krav och utmaningar som kombineras med en låg grad av kontroll kan därför leda 

till en negativ stress. Kontroll som den definieras av Karasek och Theorell handlar således om 

huruvida en upplever sig ha förutsättningarna för att svara på de krav som situationen ställer 

och i vilken utsträckning en har möjlighet att påverka sin situation och själv bestämma. Krav 

kan definieras som allt en ska göra i sitt arbete. Fortsättningsvis skriver de att en viss nivå av 

krav är en nödvändig komponent i arbetssituationen då individen behöver utmanas i sitt arbete 

och känna att det är viktigt för att kunna känna arbetstillfredsställelse och prestera väl. 

Samtidigt kan för höga krav få negativa konsekvenser för individen (Karasek och Theorell 

1990:64). Karasek och Theorell (2003:30) redogör för en arbetssituation vilken utifrån krav-

kontrollmodellen kan skapa stress och negativa känslor hos individen. Denna arbetssituation 

benämns högstressarbete och uppstår när de psykologiska kraven i arbetssituationen är höga i 

kombination med att arbetstagaren har lite utrymme att påverka sin situation och sina 

arbetsuppgifter (Karasek och Theorell 2003:32). Författarna menar att en sådan 
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arbetssituation kan skapa negativ stress hos individen då det är psykiskt påfrestande att arbeta 

i en krävande miljö med låg grad av kontroll (Karasek och Theorell 2003:33).  

 

Karasek och Theorell vidareutvecklade senare sin krav-kontrollmodell genom att inkludera 

ytterligare en aspekt -– socialt stöd. Karasek och Theorell definierar socialt stöd som den 

övergripande sociala och hjälpsamma interaktionen som finns tillgänglig på arbetsplatsen 

mellan kollegor, ledning och chefer (Karasek och Theorell 1990:69). De menar att socialt stöd 

är särskilt viktigt i utvecklingen av aktiva beteendemönster och att det skapar en känsla av 

identitet hos individen baserat på den sociala bekräftelsen av att individen bidrar till de 

kollektiva mål som finns utsatta och gruppens välmående (Karasek och Theorell 1990:70). 

Det ömsesidiga beroendet som finns på en arbetsplats och behovet av att koordinera 

arbetsuppgifter mellan varandra kan också komma att bli en källa till stress och därför bör inte 

allt socialt stöd betraktas som positivt (Karasek och Theorell 1990:71). Studier visar att 

arbetstagare som har rapporterat ett lågt socialt stöd, höga krav och låga möjligheter till 

kontroll också löper högre risk för hjärtsjukdomar, psykisk ohälsa, matsmältningsbesvär och 

ryggsmärtor (Karasek och Theorell 1990:135). 

Kritik av krav, kontroll och stödmodellen 
Kate Sparks, Brian Faragher och Cary L. Cooper kritiserar Karaseks och Theorells krav-

kontrollmodell. Detta då de menar att flera studier visar att ökad kontroll leder till ökad 

produktivitet, men att dessa studier inte kunnat visa att ökad kontroll leder till ökad 

motivation, bättre välmående, eller minskad frånvaro (Sparks, Faragher, och L. Cooper 

2001:499). Fortsättningsvis skriver Sparks et al. (2001:499) att krav-kontrollmodellen inte tar 

hänsyn till arbetstagarens individuella olikheter då människor har olika stort behov av att 

känna kontroll. Eftersom att människor är olika, påverkas vi också olika av vilka 

kontrollmöjligheter vi har. På grund av detta kan vissa individer antas påverkas negativt av 

små kontrollmöjligheter medan andra påverkas positivt. Författarna skriver också att det 

skiljer sig mellan individer hur en använder sig av sina kontrollmöjligheter för att hantera 

påfrestande situationer. Avslutningsvis skriver författarna att en i framtida forskning bör ta 

större hänsyn till individens personliga olikheter och olika behov av kontroll, samt hur 

individen hanterar stressiga situationer (Sparks, Faragher, och L. Cooper 2001:500) 
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Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning som gjorts inom uppsatsens område.  

Stress och emotioner 
Eva Olsson har studerat sjukvårdspersonal med syfte att undersöka upplevelser av 

arbetsmiljö, arbetssituation och arbetsvillkor. Med hjälp av intervjuer som gjorts på 

psykologer, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, barnmorskor samt fysioterapeuter har 

hon analyserat intervjudatan utifrån ett emotionssociologiskt synsätt. I studien framkommer 

det att emotionellt arbete förekommer hos vårdpersonalen och att det sker i relation både till 

ens patienter och deras anhöriga, i relation till ens kollegor samt i relation till dem själva och 

deras familjer (Olsson 2008:150). Sjukvårdspersonalen i studien vittnar om press, om 

uppgifter som behövs göras trots underbemannad personal och att det leder till att de känner 

sig otillräckliga och att de inte utför ett bra arbete på grund av att de inte hinner med. Känslor 

som skuld och ilska beskrivs även i sammanhang som dessa. De menar att detta grundar sig i 

en icke fungerande organisation (Olsson 2008:158-159). Omorganisering har bidragit till 

högre arbetskrav i följd av färre anställda och förändrade arbetsuppgifter och som i sig lett till 

en ökad psykisk stress bland personalen och att situationer av att känna arbetsglädje och 

arbetstillfredsställelse avtagit. Olssons studie synliggör dessutom konsekvenserna av att både 

hantera patientens känslor och samtidigt hantera sina egna känslor och som kan innebära att 

personalen efter sitt arbetspass känner sig tomma och dränerade på ett känslomässigt sätt. En 

sjuksköterska intygar att hen flera gånger efter jobbet varit så trött att hen enbart sovit och 

gråtit (Olsson 2008:165). En annan berättar att det är svårt att inte reflektera över patienter när 

hen är hemma och kan då gå runt med dåligt samvete över något som tidigare inträffat. I 

tillägg påpekar en fysioterapeut att detta medför att hen efter sitt arbetspass känner att det inte 

finns någon ork kvar till hens egna barn (Olsson 2008:150,169). 

 

Anneli Orrung Wallin, Ulf Jakobsson och Anna-karin Edberg har studerat påfrestningar i 

arbetet och samvetsstress bland undersköterskor som arbetar på äldreboenden. Studien 

innefattas av 225 undersköterskor som har besvarat frågor i ett frågeformulär. De tillfrågade 

arbetar på nio olika äldreboenden för dementa i en stad i södra Sverige och datan samlades in 

under oktober och november 2009 (Orrung Wallin, Jakobsson & Edberg 2015:370). 

Resultatet i studien visar att 56,8% av undersköterskorna upplevde att de ganska ofta eller ofta 
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kände sig nedstämda och deprimerade. 56,1% uppgav att de hade sömnproblem. 48,6% 

uppgav att de kände sig oroliga och rastlösa och 85,1% av undersköterskorna uppgav att de 

kände sig fysiskt utmattade efter ett jobbpass (Orrung Wallin, Jakobsson & Edberg 

2015:372). Dessutom visar resultaten att de undersköterskor som uppgett att de upplever höga 

påfrestningar i arbetet och hög samvetsstress också upplever en dålig organisering, dåligt 

ledarskap samt bristfällig vårdkvalité (Orrung Wallin, Jakobsson & Edberg 2015:373-374). 

 

I en studie av Christina Juthberg, Sture Eriksson, Astrid Norberg och Karin Sundin har 

stressrelaterat samvete och utbrändhet undersökts bland sjuksköterskor och undersköterskor 

inom äldreomsorgen. Studien består av insamlad data från 2003. Totalt har 146 vårdpersonal 

från en kommun i norra Sverige deltagit, 50 stycken sjuksköterskor och 96 stycken 

undersköterskor (Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin 2010:1708). Resultatet visar att 57% 

av undersköterskorna bedömdes ha en låg grad av utbrändhet. 20.9% låg på en medelnivå och 

22.1% ansågs ha en hög grad av utbrändhet (Juthberg et al. 2010:1714). I sin avhandling om 

samvetsstress presenterar Christina Juthberg (2008) undersköterskor och vårdbiträdens egna 

berättelser från narrativa intervjuer. Resultatet visar att vårdpersonalen har dåligt samvete och 

att det dels grundar sig i känslan av otillräcklighet. På grund av vårdens organisering och 

regler upplever de sig frustrerade. De anser att deras arbetsvillkor är felaktiga och bidrar till 

att de sviker både sig själva samt sina boende och de känner att de fastställda villkoren hindrar 

dem från att engagera sig i den tid de lägger på de boende och de närstående. De ser och är 

medvetna om de boendes behov men har inte möjlighet att uppfylla dem (Juthberg 2008:47).  

Krav, kontroll, socialt stöd och upplevd stress 
Klaus-Helmut Schmidt och Stefan Diestel har använt sig av krav-kontrollmodellen för att 

tydliggöra relationen mellan kontroll och upplevelsen av påfrestande arbetsförhållanden bland 

personal inom äldreomsorg i Tyskland. Schmidt och Diestel använde sig i sin studie av 

frågeformulär där arbetstillfredsställelse, psykosomatiska besvär och emotionell utmattning 

antogs förutse arbetsrelaterade påfrestningar. Frågeformulären delades ut till all anställd 

vårdpersonal på de 11 ålderdomshemmen som undersöktes och 379 personer deltog i studien. 

Schmidt och Diestel fann i undersökningen ett signifikant samband mellan arbetsrelaterade 

krav och kontroll och i linje med Karaseks och Theorells krav-kontrollmodell så minskade de 

negativa effekterna (psykosomatiska besvär och emotionell utmattning) vid en högre grad av 

upplevd kontroll hos de anställda. Författarna drar därför slutsatsen att ökade möjligheter till 
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kontroll rörande schemaläggning och sättet arbetsuppgifter ska utföras på hos arbetstagare 

inom vårdsektorn kan göra personalen mindre sårbara för höga arbetskrav (Schmidt och 

Diestel 2011:307). Marko Elovainio m.fl. har också forskat på hur personal inom äldreomsorg 

upplever sin arbetssituation. De har undersökt vilken relation höga arbetskrav har till 

påfrestande arbetsförhållanden hos personal inom finsk äldreomsorg. Detta har undersökts 

genom att använda variabeln bemanningsnivå (förhållandet mellan antal personal och antal 

personer som vårdas) för att förutsäga olika indikationer på hälsa såsom upplevd stress, 

psykologiska besvär och sömnproblem. 1525 sjuksköterskor, undersköterskor och annan 

vårdpersonal inom finsk äldreomsorg deltog i studien. Författarna menar att studiens resultat 

stödjer ett kausalt samband mellan höga självrapporterade arbetskrav och påfrestningar i 

arbetet och att dessa är riskfaktorer för vårdpersonalens hälsa och välmående (Elovainio m.fl. 

2014:103). Vishwanath Baba, Louise Tourigny, Xiaoyun Wang, Terri Litucy och Silvia Inés 

Monserrat studie där de analyserat självskattade enkätsvar från 1346 sjuksköterskor som var 

yrkesverksamma Kina, Japan, Argentina och Karibien har också påvisat att det finns ett 

samband mellan arbetsrelaterade krav och påfrestningar (Baba et al 2013:307-308).  

 

Fox, Dwyer och Ganster (1993:295) har testat krav- och kontrollmodellen på en grupp 

bestående av 136 yrkesverksamma och registrerade sjuksköterskor på ett medelstort sjukhus i 

mellanvästern i USA. Författarna utvecklade både objektiva och subjektiva mått för krav, där 

sjuksköterskornas chefer tillfrågades för att bestämma de objektiva kraven. De subjektiva 

kraven mättes genom självskattningstester. Upplevelsen av kontroll undersöktes också genom 

självskattningstester (Fox, Dwyer och Ganster 1993:296). De som deltog i studien var mellan 

21-60 år gamla med en medelålder på 35 år. I studien har krav definierats som de 

psykologiska påfrestningar sjuksköterskorna utsätts för i sitt arbete. Kontroll beskrivs i 

undersökningen som arbetstagarens upplevelse av kontroll i arbetssituationen. Detta innefattar 

exempelvis kontroll över uppgifterna som ska utföras, schemaläggandet av raster,  

policys på arbetsplatsen samt hur den fysiska miljön är arrangerad (Fox, Dwyer och Ganster 

1993:296). Författarna fann i studien signifikanta samband mellan subjektiva och objektiva 

mått på arbetsbelastning och upplevd kontroll för att kunna förutsäga fysiologiska reaktioner, 

vilket i sin tur indikerade ett stöd för krav-kontrollmodellen. Studien visar också att 

individerna påverkas psykiskt av kraven även efter att de lämnat jobbet, vilket tyder på att 

arbeten som innebär höga krav och låg kontroll kan påverka även den privata livssituationen 

(Fox, Dwyer och Ganster 1993:289). 
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Chockalingam Viswesvaran, Juan I. Sanchez och Jeffrey Fisher (1999:328) har gjort en 

litteraturstudie där syftet var att förstå vilken koppling socialt stöd har till arbetsrelaterad 

stress. Tillsammans gick de igenom 68 studier och utförde en metaanalys. Deras resultat visar 

att socialt stöd på arbetsplatsen mildrar psykologiska påfrestningar och att socialt stöd 

generellt minskar antalet stressorer. Anna-Maria Ljungblad och Katharina Näswall (2009:27) 

undersöker i sin artikel huruvida socialt stöd och problemfokuserade copingstrategier kan 

motverka negativa reaktioner på stressorer som har en arbetsrelaterad koppling. 

Undersökningen är utförd på en grupp lärare och deras data har samlats in vid två tillfällen. 

Datainsamlingen skedde genom att frågeformulär skickades hem till samtliga lärare anställda 

vid grundskola och gymnasium inom samma kommun (Ljungblad och Näswall 2009:32). 

Resultatet visar att bra strategier för att hantera påfrestande situationer och socialt stöd från 

chefer och kollegor är två resurser som kan minska upplevelsen av stress hos arbetstagaren 

(Ljungblad och Näswall 2009:39). 

 

En del av vår tidigare forskning fokuserar på sjuksköterskor och inte nödvändigtvis 

undersköterskor eller personal inom äldreomsorg. Detta beror på att när litteratursökningen 

gjordes så fann vi fler studier gjorda på sjuksköterskor i sjukhusmiljö än studier som främst 

fokuserade på äldreomsorgen. Det är tänkbart att sjuksköterskor och vårdpersonal inom 

äldreomsorgen arbetar under liknande förhållanden och det kan argumenteras att det är 

samma slags arbetsmiljö. Därför har vi valt att även inkludera tidigare forskning om 

sjuksköterskor i uppsatsen.  

Metod 
I denna del motiveras uppsatsens metodval och fördelar och nackdelar med metoden redogörs 

för. Därefter beskrivs urvalet som gjorts. Vidare behandlas forskarrollen, etiska aspekter samt 

datainsamlingen. Metodkritik finns också inkluderat. Slutligen beskrivs genomförandet av 

analysen.  

Val av metod 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur personal inom äldreomsorgen upplever sin 

arbetssituation kopplat till stress och de emotioner som uppstår i kontakten med andra 
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människor. Vidare har avsikten varit att studera vilka faktorer som eventuellt orsakar stress i 

arbetssituationen och vilka känslor detta framkallar. Därför ansågs kvalitativ metod vara den 

bäst lämpade metoden för insamlandet av uppsatsens empiriska material. Fördelen med 

kvalitativ metod är att forskaren får möjlighet att komma nära de som intervjuas eller 

observeras och på så sätt skapas en förståelse för sociala fenomen och intervjupersonernas 

situation och erfarenheter (Aspers 2011:111,160). Eftersom att avsikten har varit att förstå 

personalens upplevelser och erfarenheter av sin arbetssituation kopplat till stress och 

emotioner så ansågs kvalitativ metod vara mer tillämplig än kvantitativ metod.  

 

Vidare har uppsatsen valt att använda sig av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju innebär att forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som intervjun 

ska behandla men att den som intervjuas har stor möjlighet att utforma sina svar. I en 

semistrukturerad intervju så behöver inte frågorna ställas i samma ordning som i 

intervjuguiden och även frågor som inte ingår kan ställas ifall intervjuaren vill fokusera på 

något som anses vara av extra vikt (Bryman 2011:415). Fördelen med den semistrukturerade 

intervjun är således att forskaren ges möjlighet att ställa följdfrågor och följa de eventuella 

uppslag som kan komma under intervjun. Uppsatsen använder sig av intervju som metod och 

inte till exempel observationer då syftet är att förstå hur intervjupersonerna upplever sitt 

arbete snarare än vad de faktiskt gör i sitt arbete. Det väsentliga har således varit att få en 

förståelse för vilka arbetssituationer intervjupersonerna upplever framkallar reaktioner av 

stress och emotioner samt hur det emotionella arbetet ser ut, vilket inte varit möjligt med 

observation som metod.  

 

Patrik Aspers (2011:141) skriver att det i alla intervjusituationer finns olika typer av 

maktförhållanden vilka i princip är omöjliga att undvika. Utgångspunkten bör dock vara att 

forskaren strävar efter att motverka maktobalansen och denna kan exempelvis undvikas 

genom att inte genomföra strukturerade intervjuer då det kan upplevas obekvämt för 

informanten (Aspers 2011:141). Mot bakgrund av detta föll valet på semistrukturerad intervju. 

Fördelen med intervju som metod är att forskaren på kort tid kan få ta del av flera individers 

reflektioner kring samhällsfenomen ur deras perspektiv (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

2014:56) Detta har varit värdefullt för uppsatsen då det har funnits begränsat med tid för att 

intervjua och slutföra uppsatsen. Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes 

istället för exempelvis fokusgruppsintervjuer var att vi ville intervjua deltagarna individuellt. 

Detta eftersom att ämnet som uppsatsen behandlar kan ses vara av känslig karaktär och i vissa 
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fall har kritik mot den specifika arbetsplatsen och ledning lyfts. Det är möjligt att vi inte 

skulle få “komma nära” på samma sätt om intervjuerna genomfördes gemensamt då det är 

tänkbart att en inte är bekväm med att dela sådan information i gruppsammanhang.  

 

Det finns också nackdelar med metodvalet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014:56) skriver 

att en av intervjuns svagheter är att den endast ger en begränsad bild av verkligheten och detta 

är således något man bör ta i beaktning när resultatet diskuteras. Fortsättningsvis skriver de 

också att problemet med vad en utsaga egentligen betyder finns. De menar att man inte kan ta 

för givet att en individ faktiskt gör det som hen säger att hen gör och att man därför bör 

kombinera intervju med observationer (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2914:56). På grund av 

tidsbegränsningen för uppsatsen har detta inte varit möjligt och detta kan betraktas vara en 

svaghet i studien. En kan också fråga sig om intervjupersonen faktiskt menar det som 

forskaren uttolkar, eller om yttrandet har en annan betydelse (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

2914:56). Följaktligen är det viktigt att vara ödmjuk för att ens tolkning kanske inte stämmer 

med verkligheten och det är viktigt att resonera kring detta i diskussionen. 

Urval 
För att komma i kontakt med intervjupersoner skickades missivbrevet (se bilaga) ut till chefer 

inom äldreomsorgen med en förfrågan om att vidarebefordra det till anställda med minst ett 

års erfarenhet. Detta medförde att fyra vårdbiträden/undersköterskor återkom med intresse 

och tid för intervju kunde bokas. Denna typ av urvalsmetod benämns som snöbollsurval. Det 

innebär att forskaren kontaktar personer som är väsentliga inom forskningsområdet och med 

hjälp av dem får kontakt med intervjupersoner (Bryman 2011:196). Dessutom användes 

sociala medier för att hitta intervjupersoner. Genom att efterlysa intervjupersoner i grupper på 

Facebook som riktar sig till just vårdbiträden och undersköterskor så kunde tre intervjuer 

bokas in. Intervjupersonerna är mellan 20 och 57 år gamla. Tre av dem arbetar som 

vårdbiträden och fyra är undersköterskor. Fyra av dem arbetar på äldreboende, en inom 

hemtjänsten och två arbetar både på boende och inom hemtjänsten. Fyra av 

intervjupersonerna arbetar inom Stockholms län och tre arbetar utanför Stockholms län. 

Bryman (2011:196) menar att snöbollsurvalet kan vara problematiskt då det kan leda till att en 

mycket homogen grupp väljs ut. Detta har dock inte ansetts vara ett problem i denna studie då 

endast hälften av intervjupersonerna har tagits kontakt med genom snöbollsurvalet och resten 
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genom olika Facebookgrupper. Därmed arbetar intervjupersonerna på flera olika boenden på 

skilda geografiska platser.  

Forskarrollen 
Det är viktigt med självreflektion under forskningsprocessen, vilket innebär att forskaren 

reflekterar över sin egen roll i relation till fältet och över hur denna kan påverka de som 

studeras och i följd vilka eventuella konsekvenser detta har för resultatet (Aspers 2011:66). 

Detta diskuterades under tiden för uppsatsarbetet och det resonerades exempelvis kring hur 

intervjuerna skulle genomföras på bästa sätt för att intervjupersonerna skulle känna sig 

bekväma. Aspers (2011:38) skriver att inom forskning så tolkas alltid den empiri som samlas 

in genom de teoretiska verktygen och genom den tidigare kunskap och förförståelse som 

forskaren har sedan innan. Detta är också något som har diskuterats under processen. Vidare 

innebär detta att en ibland bör avstå från att forska inom områden som man har personligt 

intresse i (Aspers 2011:69). Ingen av uppsatsförfattarna har en koppling till fältet vilket har 

resulterat i att det inte fanns någon större kunskap om fältet som skulle studeras.  

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudsakliga forskningsetiska principer som en bör ta 

hänsyn till när forskning bedrivs. Syftet med de forskningsetiska principerna är att skapa ett 

förhållningssätt mellan forskare och undersökningsdeltagare. Vidare syftar kraven till att 

skydda undersökningsdeltagare och säkra att den forskning som bedrivs inom humaniora är 

etiskt försvarbar (Vetenskapsrådet 2002:6). Dessa fyra huvudsakliga krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6).  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de som berörs av forskningen med 

vad syftet är. Informationskravet har också till syfte att informera undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Således ska 

forskaren ge information om att det är frivilligt att delta och att en när som helst under 

studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002:7). Uppsatsen har 

tagit hänsyn till informationskravet genom att informera om uppsatsens syfte och intervjun 

genom det missivbrev som skickades ut till intervjupersonerna. Denna information 

upprepades sedan i början av respektive intervjutillfälle och intervjupersonerna informerades 
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då återigen om syftet med intervjun, att intervjun spelades in, att anonymitet garanteras och 

att de får hoppa över frågor eller när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna i ett forskningsprojekt ska lämna sitt samtycke till medverkan innan 

studien genomförs. Detta innebär också att deltagarna själva bestämmer i vilken utsträckning 

de ska medverka och på vilka villkor, samt att forskaren aldrig får utöva påtryckningar ifall en 

deltagare valt att avsluta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002:9-10). Uppsatsen har uppfyllt 

samtyckeskravet genom den information som gavs vid respektive intervjutillfälle innan 

intervjun startade.  

 

Konfidentialitetskravet avser att ge de som deltar största möjliga konfidentialitet och innebär 

att de uppgifter som lämnas ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Vidare betyder detta att alla uppgifter som kan identifiera de enskilda deltagarna ska 

avrapporteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda till specifik person eller identifieras 

av utomstående (Vetenskapsrådet 2002:12). Detta krav har tillgodosetts genom att ändra 

intervjupersonernas namn vid transkriberingen. När materialet var transkriberat så raderades 

ljudfilerna. Slutligen har nyttjandekravet utformats i syfte att skydda den enskilde individen. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är insamlade i forskningssyfte inte får användas för 

kommersiellt bruk eller i annat icke-vetenskapligt sammanhang (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Eftersom det empiriska materialet som samlats in endast har använts i denna uppsats och 

således i forskningssyfte så har uppsatsen tagit hänsyn till nyttjandekravet.  

Datainsamling 
Samtliga intervjuer har skett i form av telefonintervjuer. Under perioden för uppsatsarbetet 

konstaterades spridningen av Covid-19 vara en pandemi. Detta har medfört att universitet, 

bibliotek och andra offentliga platser har varit stängda vilket i sin tur givetvis har inneburit 

svårigheter i relation till uppsatsarbetet. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer har vi därför erbjudit våra intervjupersoner att istället för att ses fysiskt 

genomföra en telefonintervju. Detta har fört med sig både för-och nackdelar. Att göra 

intervjuerna över telefon har gett möjligheten att söka efter intervjupersoner inom ett större 

geografiskt område än vad som hade varit möjligt ifall intervjuerna skulle ske på plats i 

Stockholms län. Det är möjligt att detta har underlättat sökandet efter intervjupersoner och 

förenklat datainsamlingen. En nackdel som identifierats med telefonintervju i jämförelse med 
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fysisk intervju är att det är möjligt att ansiktsuttryck, minspel och kroppsspråk har missats 

som kan vara av betydelse för förståelsen för hur något upplevs eller känns.  

 

Utifrån en intervjuguide utfördes semistrukturerade intervjuer som varade i ca 60 minuter 

vardera. Intervjuerna spelades in med hjälp av en app som laddas ner till telefonen. 

Intervjuguiden består av inledningsfrågor som ger allmän bakgrundsinformation om 

intervjupersonerna och som är viktiga för att kunna applicera svaren i ett sammanhang 

(Bryman 2011:420). Därefter är intervjuguiden uppdelad i fyra kategorier som belyser både 

krav, kontroll och socialt stöd samt emotionellt arbete. Med hjälp av teoriernas utgångspunkt 

har frågeställningar formulerats på ett sätt som låter intervjupersonerna att dela med sig av 

sina egna upplevelser inom forskningsområdet. Inspiration till frågorna har hämtats från ASK-

Ett frågeformulär för att mäta arbetsbelastning, socialt stöd, kontroll och kompetens i 

arbetslivet. En rapport av Svante Hovmark och Helene Thomsson från psykologiska 

institutionen på Stockholms Universitet och som använts för att mäta stress bland 

sjukvårdspersonal. Därutöver har inspiration hämtats från en enkät utformad av Copsoq som 

används för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Frågorna belyser 

arbetsförhållanden, hälsa och trivsel och avser att synliggöra de tillfrågades upplevelser, 

uppfattningar och känslor kring det.  

Analysmetod 
De inspelade intervjuerna transkriberades allt eftersom de genomfördes. Samtliga 

inspelningar har därefter raderats. Intervjupersonerna har ersatts med tillsatta namn för att 

anonymisera dem. Därefter har det transkriberade materialet skrivits ut. Sedan lästes 

materialet igenom två gånger utan att markeringar gjordes i syfte att få en generell förståelse 

för materialet. Kodningen har genomförts enligt marginalmetoden. Till att börja med valdes 

fyra koder ut kopplat till uppsatsens teoretiska modeller och frågeställningar. Dessa var krav, 

kontroll, socialt stöd samt emotionellt arbete. Efter detta började arbetet med att hitta koderna 

i materialet vilket genomfördes enskilt. Särskilt intressanta aspekter noterades i marginalen 

och de uttalanden som kopplade till specifik kod ströks under (Aspers 2011:185). När detta 

arbete var färdigt diskuterades särskilt utmärkande nyckelord och baserat på dessa skapades 

teman inom varje kod. De teman som identifierats är genuin och uppriktig service, hantering 

av andra människors problem, distansering som strategi, tidspress och kontroll samt socialt 

stöd på arbetsplatsen.  
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Resultat  

Den emotionelle arbetaren  

Genuin och uppriktig service och dess konsekvenser  
En av de konsekvenser som kommer till följd av att utföra ett emotionellt arbete är enligt 

Hochschild att arbetstagaren riskerar att utveckla stress och utbrändhet. Detta på grund av att 

hen i sitt arbete varit alltför närvarande och på ett äkta och ärligt sätt erbjudit personlig och 

uppriktig service (Hochschild 1983/2012:258-261). Samtliga av intervjupersonerna berättar 

att de både känner sig engagerade och motiverade i sitt arbete. Detta är trots att flertalet av 

intervjupersonerna samtidigt upplever att synen på deras yrke är negativ och uttrycker en 

besvikelse över detta. Engagemanget grundar sig främst i viljan av att hjälpa de äldre på bästa 

möjliga sätt. De är måna om att erbjuda god omvårdnad för att upprätthålla en god hälsa och 

ett gott välmående då det för många av kunderna1 handlar om den sista tiden i livet. Maria 

berättar: 

 

“Jag bryr mig om de här personerna som bor hos oss så himla mycket och de är så himla fina. 

Tänk liksom vad de har gjort för vårt land. Alltså när de berättar sina historier, man blir ju 

liksom, ja det är helt fascinerande att bara lyssna på dem” 

 

Att få jobba med människor och hjälpa de äldre är det som för många varit vägen in i yrket. 

Även de som hamnat i äldreomsorgen av en slump intygar att omvårdnaden och att kunna 

erbjuda stöd och hjälp till en utsatt grupp är det som gjort att de fortsatt inom branschen. 

Engagemanget visar sig även bland de intervjuade då många redogör för det betydelsefulla i 

att kunna göra det lilla extra för sina kunder. Att de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter 

gärna utför sysslor som de vet att de äldre uppskattar. Att måla deras naglar, ordna deras hår 

eller sätta sig ner och fika tillsammans och de uttrycker sin besvikelse när det inte finns tid för 

det. Det kan således tolkas som att intervjupersonerna därför erbjuder personlig och uppriktig 

service och att de är mycket närvarande i sitt arbete. Emma som arbetar på ett boende 

förklarar att det ibland är så pass stressigt att de äldre inte får det som de förtjänar och tycker 

att det är både trist och jobbigt för henne. Ofta finns det enbart tid för de mest viktiga 

arbetsuppgifterna och de roliga aktiviteterna tvingas de att prioritera bort. Emma säger: 

                                                   
1 I resultatet kommer benämningen kund att användas för att beskriva de äldre. Detta då merparten av 
intervjupersonerna använder den benämningen.  
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“Jag tycker det är jättetrist faktiskt. För jag vill ju som sagt...som jag säger till mina kollegor, 

jag gör det jag kan och jag kan som sagt inte gå in på en avdelning utan att säga hej till någon 

där, utan är det så att vi har äldre som sitter i matsalen...jag kan aldrig bara gå förbi utan att 

säga hej och hur mår du? Eller klappa om dem lite eller något sådant. Så åtminstone det 

försöker jag trots att jag har tio andra saker att göra som går före egentligen men trots all 

stress så försöker jag att åtminstone göra det, så att de får lite eh..för annars känner jag att jag 

inte gör ett bra jobb” 

 

Tidspressen tycks här skapa en distans mellan personalen och kunden där mötet blir 

opersonligt och distanserat. Intervjupersonerna tvingas till att bara göra “minimum” på grund 

av hur organisationens krav och mål ser ut. Många upplever att de utför ett dåligt arbete när 

tiden blir knapp. Isabelle som arbetar inom hemtjänsten förklarar att även hon upplever att det 

är jobbigt när det inte finns någon tid för det mer personliga. Att det inte finns någon tid att 

höra efter hur personen verkligen mår, att hon ibland behöver åka vidare till nästa kund och 

därför tvingas lämna någon som är ledsen och mår dåligt. Hochschild (1983/2012:258-261; 

Olsson 2008:38) beskriver att en konsekvens av att erbjuda uppriktig och genuin service är att 

arbetstagaren riskerar att utveckla negativ stress och utbrändhet. Intervjupersonernas 

beskrivningar av att det är jobbigt att inte kunna erbjuda mer personlig service och att detta är 

något de ibland tar med sig hem kan följaktligen vara ett uttryck för att de riskerar att utveckla 

stress och utbrändhet. Det kan också ses som en påföljd av det djupa emotionella agerandet 

som Hochschild redogör för vilket är en effekt av äkta känslor som en arbetat upp.  

 

Vårdpersonalens beskrivningar av känslor som uppstår på arbetet och som tyder på emotionell 

utmattning är dessutom något som många av dem upplever även när arbetspasset är slut. Detta 

är något Hochschild belyser och menar att en distansering av arbetet kan leda till att arbetaren 

får skuldkänslor (Hochschild 1983/2012:258-261;Olsson 2008:38). Yousef beskriver sina 

upplevelser av just detta: 

 

“ Det är den moraliska stressen som påverkar mycket och det är svårt att ta med sig hem de där 

tankarna om att man inte hunnit och att en viss person kanske mår dåligt och att man inte 

kunnat göra något för att de ska få må bättre eller att den inte fått det den behöver. Så på något 

sätt, ja det är svårt ibland på jobbet för man blir emotionellt utmattad hemma på grund av det” 
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Arbetet som vårdpersonalen utför medför inte bara känslomässig utmattning utan även den 

fysiska utmattningen är något som samtliga intervjupersoner vittnar om. Att vara 

vårdpersonal inom äldreomsorgen är ett fysiskt krävande arbete. Att lyfta och förflytta de 

äldre bidrar till att de blir trötta och får ont i ryggen. De arbetar dessutom i ett högt tempo 

och många menar att den fysiska utmattningen även är en anledning till att den 

känslomässiga utmattningen uppstår. Isabelle förklarar: 

 

“Alltså det är ju alltid något att göra...alltså vårdbehovet ökar, man får mer andra 

arbetsuppgifter. Det är liksom full fart från det att man kommer. Oftast sitter man inte för ens 

sin rast om du ens hinner ta den...så ibland kan man liksom komma på att men gud jag har inte 

varit och kissat på hela dagen, så är det ju..i och med att man är i ständig rörelse så när man 

väl kommit hem sen och sätter sig så känner man sig ganska utmattad” 

 

Konsekvenserna på privatlivet gör sig tydliga till följd av både den känslomässiga och fysiska 

utmattningen. De känner sig ofta så pass slut att det inte finns någon ork till det sociala och de 

tvingas ofta att tacka nej till att umgås med vänner och familj då det inte finns någon energi 

för det. Maria belyser att bristen på energi gör att hon tvingas prioritera bort sysslor i hemmet. 

Att när hon väl är ledig väljer att spendera den tiden tillsammans med sin son och förklarar att 

det inte finns någon tid för hushållssysslor. Det tycks vara så att den stress intervjupersonerna 

upplever i sitt arbete påverkar den generella hälsan i tre dimensioner. Detta då de beskriver att 

de påverkas både psykiskt, fysiskt och socialt. På frågan ifall en upplever att ens arbete 

påverkar privatlivet svarar Adam: 

 

“Sista dagen innan man går på helg så är man oftast väldigt loj...det är inte så att man struntar 

i att göra saker men man har liksom lagt siktet på att man ska vara ledig om man säger så. Men 

det är ju klart att det är..det är ju rätt hektiskt och då är man ju ganska mör sen dagarna efter 

det, att man är väldigt utmattad och trött...faktiskt” 

 

Han förklarar att han ofta väljer att inte planera in något. Att han under sin lediga tid vill ta 

det lugnt för att han behöver det och tycker att det är tråkigt när han har behövt ställa in redan 

planerade aktiviteter. Att stress uppstår över att till exempel inte orka städa hemmet eller att 

det känns tråkigt att behöva stå över sociala aktiviteter går att koppla till intervjupersonernas 

idéer om vilka förväntningar det finns i samhället på hur en bör vara. Exempelvis är 

erfarenheten att en bör sträva efter att göra karriär och att det är viktigt att tjäna pengar. 

Dessutom upplevs det finnas krav på att en ska ha ett rikt socialt liv, träna och ha det fint och 



20 
 

städat hemma. När dessa krav inte kan uppfyllas på grund av den utmattning arbetssituationen 

framkallar uppstår i vissa fall känslor av stress och otillräcklighet hos intervjupersonerna. Mot 

bakgrund av intervjupersonernas upplevelse tycks det vara så att arbetsmiljön inom 

äldreomsorgen leder till både fysiska, psykiska och sociala påfrestningar hos de som arbetar. 

Hochschild skriver också att de konsekvenser som följer med det emotionella arbetet ofta blir 

större ju mindre kontroll en har över interaktionen med kunder, klienter eller patienter som en 

möter. Möjligheterna till kontroll över vilka kunder intervjupersonerna möter upplevs som låg 

och således riskerar de negativa konsekvenserna av det emotionella arbetet att bli större för de 

intervjuade. Detta diskuteras mer djupgående i avsnittet som behandlar upplevelsen av 

kontroll.  

 

Att behöva hantera andra människors personliga problem  
Samtliga intervjupersoner beskriver att deras arbete påverkar deras privata liv på olika sätt. 

Därtill redogör alla för att de behöver förhålla sig till andra människors känslomässiga 

problem i sitt arbete. Emma uttrycker att hon ibland upplever sig behöva hantera sina 

kollegors personliga problem och att hon behövt be dem att vända sig till chefen istället. 

Isabelle säger att hon vid vissa situationer har behövt resa sig och lämna rummet när hennes 

kollegor talat illa bakom någon annans rygg för att orken inte finns att hantera situationen och 

att hon behövt ventilera detta med sin chef. Även Yousef har upplevt att han behöver hantera 

människors känslomässiga problem i sitt arbete. Han säger att han skulle vilja lyssna och vara 

där men att det är svårt när det är så mycket annat som ska hinnas med. Återigen tycks 

problemet mellan att erbjuda personlig service och att hantera tidspressen uppstå. Rosa säger 

att det har uppstått situationer där hon behövt förhålla sig till kundens anhöriga då det funnits 

osämja mellan kunden och anhöriga. Hon berättar vidare att det kan handla om svåra 

familjesituationer vilket hon upplever som svårt att förhålla sig till och hon försöker ställa sig 

neutral. Hon förklarar: 

 

“Jag kan tycka att det är jobbigt faktiskt att hantera människors sorg, det tycker jag kan vara 

svårt faktiskt, de finns de som blir så otroligt ledsna och man förstår ju det men det kan vara 

svårt att inte ta med sig det hem och jag blir nästan ledsen själv också och det hjälper ju inte 

riktigt.” 

 

Att behöva hantera andra människors personliga problem tycks vara en del av att arbeta inom 

äldreomsorgen då samtliga intervjupersoner har exempel att ge på när detta har skett. Rosa 
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beskriver att det är svårt för henne att inte ta med sig känslorna som uppstår på arbetet hem 

vid sådana situationer och att hon inte upplever sig ha några verktyg för hur hon ska hantera 

andra människors sorg. Att Rosa blir så pass påverkad av dessa situationer att hon även tänker 

på det hemma tyder på att hennes uppfattning av andra människors känslor påverkar hennes 

egna. Att det uppstår situationer där intervjupersonerna behöver hantera andra människors 

personliga problem kan tyckas vara en del av vårdyrket, men när en upplever sig ha svårt att 

hantera dessa situationer delvis på grund av orsaker som tidsbrist så går det också att koppla 

till hur arbetsplatsen är organiserad. Wettergren (2013:59-61) menar att de känslor som 

uppstår i arbetet till viss del formas av organisationens verksamhetsstruktur och -mål. Yousefs 

uttalande beskriver hur detta kan se ut:  

 

“Eftersom det är demensboende kan det komma upp känslor kring saker som hände för 

längesen i deras liv, det blir ju så verkligt för dem just där och då. Det är svårt att veta hur man 

ska bemöta det men det är mest att lyssna och vara där, men det är också svårt att vara där när 

man har så mycket annat att göra.” 

 
Yousef beskriver hur det är svårt att finnas där för kunderna på grund av tidspressen. 

Tidspressen kan ses vara en konsekvens av hur arbetsplatsen är organiserad. Hur arbetsplatsen 

är organiserad skulle exempelvis kunna påverka antalet personal vilket i sin tur kan skapa 

tidspress. Att Rosa inte upplever sig ha några verktyg för att hantera andra människors sorg 

och mest får rådet att hålla sig neutral kan också ses vara en konsekvens av hur organisationen 

hon arbetar i är utformad. Att utföra ett emotionellt arbete medför påfrestningar för de som 

gör det, och det är tänkbart att dessa blir mer omfattande vid exempelvis tidsbrist eller vid 

avsaknad av verktyg för att hantera sorg.  

 

Distansering som strategi  

Flertalet av intervjupersonerna beskriver hur de distanserar sig från sina egna känslor i sitt 

arbete. Det handlar främst om att dölja sin frustration, irritation, oro och stress när sådana 

situationer uppstår. De är samtliga överens om att distansering av känslor är nödvändigt i 

deras arbete. De bör agera professionellt och menar att uttryck av negativa känslor medför 

konsekvenser för de äldre. Adam förklarar att det för honom oftast handlar om att han känner 

sig stressad men väljer att dölja det för att inte få sina kunder att må dåligt. Isabelle som 

arbetar inom hemtjänsten berättar att de äldre själva kan känna skuldkänslor när de ser att 

personalen är stressad och då tackar nej till dagens besök trots att de behöver hjälp. Maria 
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berättar att det händer att flera av de äldre behöver hjälp samtidigt vilket bidrar till att hon blir 

stressad. Hon beskriver en situation där hon hjälper en kund inne på toaletten samtidigt som 

någon annans rörelselarm går. Hon behöver då lämna personen på toaletten för att försäkra sig 

om att den som är uppe och går inte lämnar boendet och förklarar att hon tycker att det är 

jobbigt att behöva avbryta eller skynda på arbetsuppgifter. Denna typ av situation är ett 

exempel på när hon upplever negativa känslor på sin arbetsplats. Rosa förklarar även hon att 

det är något som de äldre märker av: 

 

“Ja absolut, det kan jag ju känna ibland och för mig själv också att jag märker att oj nu...varför 

blev det såhär? Nej det blev nog så för att jag var stressad och visade det och det är därför den 

personen blev arg på mig eller betedde sig såhär. Man får ju ha det i bakhuvudet och tänka då 

ska jag försöka göra på ett annat sätt nästa gång” 

 

Det vårdpersonalen beskriver stämmer överens med Hochschilds andra kriterium för vad som 

kännetecknar den emotionella arbetaren och som innebär att hen ska kunna framkalla 

emotionella tillstånd hos både sig själv samt hos andra (Hochschild 1983/2012;Dahlgren & 

Starrin 2004:23). Isabelles förklaring om att vårdpersonalens uppvisning av ett stressfyllt 

beteende bidrar till ett emotionellt tillstånd hos de äldre i form av känslan att känna skuld 

överensstämmer således med Hochschilds resonemang. Likaså det Adam och Rosa beskriver. 

Det innebär att yttrandet av ens egna negativa känslor som stress och oro kan medföra 

liknande känslor hos andra vilket därför kan anses vara något en bör undvika i arbetet som 

vårdpersonal inom äldreomsorgen. Den känslomässiga distanseringen är väsentlig samt i 

enlighet med ett professionellt agerande enligt intervjupersonerna. Emma förklarar: 

 

“Ja alltså jag lägger ju ofta..alltså det är rätt viktigt att lägga en mask. Att man innerst inne 

känner en stress, en oro, en..alltså allting. Att man bara lägger det bakom sig och lägger på ett 

leende (skratt). Det är jag rätt bra på” 

 

Hochschild redogör i sin teori att det inom serviceyrket är vanligt att de anställda uppmanas 

av arbetsgivaren att agera på ett visst sätt gentemot kunderna. De uppmanas att dölja de 

negativa känslorna och istället acceptera att det är en del av arbetet (Hochschild 1983/2012). 

Intervjupersonerna förklarar att det professionella agerandet är det förhållningssätt som de 

förväntas att tillägna sig. De förväntas att uppträda trevligt och glatt och undvika konflikter. 

Detta går i linje med Hochschilds tredje kriterium för det emotionella arbetet där den 
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emotionella arbetarens handlingar utförs utifrån dennes emotionella tillstånd som grundar sig i 

arbetsgivarens regler. Intervjupersonerna upplever att det professionella förhållningssättet är 

ett känslomässigt krav som ställs på dem av arbetsgivaren. Rosa intygar: 

 

“Våra chefer är ju tydliga med att när vi kommer till jobbet så tar man på sig sin arbetskostym 

både fysiskt och psykiskt” 

 

Trots detta berättar Simon att denna typ av distansering kan kännas jobbig för honom. Det 

handlar om situationer där de äldre yttrat sig rasistiskt men att han då valt att hålla sig på just 

en professionell nivå för att undvika eventuella diskussioner och konflikter. Även Rosa vittnar 

om händelser där kollegor har fått tagit emot både rasistiska och sexistiska åsikter från de 

äldre men att de inför dem behövt distansera sig och istället hanterat det med hjälp från övrig 

personal.  

 

“Det kanske är någon som försöker provocera en och vill ha en reaktion och då behöver man 

distansera sig och det är ju jättesvårt ibland när vi haft äldre med väldigt rasistiska åsikter som 

kanske är svåra att hantera, och då har vi ju bara försökt hjälpa dem i personalgruppen som 

blivit utsatta så de slipper ta hand om just den personen…..det kan vara sexistiska saker också 

och då får man ju försöka distansera sig och försöka hitta en handlingsplan för hur man ska 

hantera det i arbetsgruppen” 

 

Hochschild menar att arbetstagare som distanserar sig utan att klandra sig själva för det 

riskerar att bli cyniska. Så tycks dock inte vara fallet i dessa situationer, utan istället uttrycks 

distanseringen skapa skuldkänslor hos intervjupersonerna. Hon redogör dessutom för 

skillnaden mellan ytligt emotionellt agerande och djupt emotionellt agerande. Det 

förstnämnda innebär att en agerar på ett sätt som grundar sig i falska känslor. Djupt 

emotionellt agerande handlar istället om äkta känslor som en har arbetat upp (Hochschild 

1983/2012:68-70). Vårdpersonalen förnekar inte att de ofta känner sig stressade i sitt arbete 

men säger att de istället väljer att dölja det. Vårdpersonalens distansering av känslor i 

interaktionen med de äldre tyder på att det i vissa situationer handlar om ytligt emotionellt 

agerande.  
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Krav, kontroll och socialt stöd  

Tidspress och dess påverkan på upplevelsen av kontroll 
Krav definieras utifrån Karaseks och Theorells modell som allt individen behöver göra i sitt 

arbete. Krav menas vara en nödvändig komponent i arbetet för arbetstillfredsställelse och 

motivation, men kraven kan också bli ohållbara för arbetstagaren om kontrollen över arbetet 

är låg (Karasek och Theorell 1990:64). Kraven som intervjupersonerna berättar att de möter 

består dels av vad deras arbetsroll kan ses inkludera, såsom att generellt vårda kunderna, 

hjälpa till med hygien, servering av mat och medicinering. Ett särskilt framstående krav när 

materialet kodades var tidspress. Samtliga av de intervjuade beskriver hur de ofta upplever 

tidspress i sitt arbete. De uppfattar att tidspressen beror på orsaker som bristfällig organisering 

av arbetet, personalbrist och hög kundbelastning. Tidspressen tycks också bero på att 

arbetsrollen är bred och att en i sitt arbete förväntas utföra en bredd av arbetsuppgifter. 

Isabelle säger: 

 

“Det är väl mer omvårdnadsmässigt, man ställer ganska..eller det ställs höga krav på 

omvårdnad och renlighet och sånt hära och vad man förväntas göra kring liksom den man 

vårdar...eh..men man får inte tiden att utföra det för samtidigt ska du liksom vara..du ska 

sop..du ska vara en sopsorterare, du ska vara städerska, du ska möblera om..eh..det är så 

mycket annat..Du ska putsa deras golv. Du får mer arbetsuppgifter men du får inte mer 

utrymme att utföra det. Men det ställs fortfarande lika höga krav, man ska fortfarande uppnå 

samma mål...eh..men liksom under en tidspress” 

  

Således är upplevelsen att kraven blir fler och mer omfattande, men att dessa ska uppfyllas 

inom samma tidsram som tidigare. Detta kopplar till Karaseks och Theorells begrepp kontroll. 

Enligt Karaseks och Theorells modell upplever sig individen ha kontroll i arbetssituationen 

om hen har de rätta förutsättningarna för att svara på kraven som situationen kräver. Isabelles 

uttalande belyser att hon inte upplever sig ha kontroll i situationen, då arbetsuppgifterna 

(kraven) är många och av olika karaktär, samtidigt som tiden för att utföra uppgifterna är 

otillräcklig. Följaktligen har Isabelle inte de förutsättningar som krävs för att möta kraven. 

När tidspressen frekvent gör sig närvarande blir upplevelsen av kontroll låg eftersom att detta 

medför att vissa arbetsuppgifter behöver åsidosättas. Maria beskriver att tidspressen vid vissa 

tillfällen är så hård att de tvingas bortprioritera vissa hygienrutiner för kunderna såsom dusch 

och Yousef säger att han ibland har behövt neka kunderna promenader.  
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I tillägg tycks erfarenheten hos de flesta av intervjupersonerna vara att tidspressen inte är 

något de har möjlighet att påverka. Exempelvis säger Adam som jobbar inom hemtjänsten att 

han själv inte har någon möjlighet att bestämma hur långt ett besök ska vara då detta bestäms 

av kommunala insatser. Tidspressen skapar följaktligen en känsla av låg kontroll och medför i 

sin tur känslomässiga krav vilket flera av intervjupersonerna bekräftar. Kraven är 

känslomässiga eftersom att det ofta handlar om att prioritera mellan arbetsuppgifter vilket i 

sin tur får konsekvenser för kunderna. En konsekvens av tidspressen och den låga kontrollen 

blir således att det skapas ytterligare krav. I vissa fall skapar tidspressen känslor av skuld och 

otillräcklighet hos intervjupersonerna. När Maria ställs frågan hur tidspressen påverkar henne 

svarar hon:  

 

“Det är jättejobbigt. Alltså om man ska ta ett hårt exempel så.. jag byter liksom blöja på min 

son kanske tio gånger om dagen, jag vet inte hur många gånger det kan vara men säg tio. I hårt 

pressade situationer så kanske de som bor hos oss får byta blöja tre gånger om dagen kanske, 

det hinns inte med mer.”  

 

Citatet exemplifierar vilka konsekvenser tidspressen kan få, dels för kunderna men också 

vilka känslor det skapar hos personalen. Maria beskriver att det känns ”jättejobbigt”. Det kan 

tolkas som att det framkallar negativ stress och oro hos Maria och tidspressen blir därmed ett 

slags känslomässigt krav för henne att hantera, utöver kravet att byta blöja regelbundet. På så 

sätt kan tidspressen i vissa fall bli ett hinder för att bemöta kunderna med empati. 

 

Upplevelsen av kontroll över arbetssituationen varierar mellan intervjupersonerna. Nästan alla 

uppfattar att de har möjlighet till kontroll i den dagliga verksamheten och att de har möjlighet 

att påverka hur arbetet ska utföras i viss utsträckning. Detta innefattar exempelvis att en kan 

välja på vilket sätt en ska hjälpa kunderna i samråd med kollegorna. Sammanfattningsvis 

säger samtliga intervjuade att de inte uppfattar sig ha möjlighet att i någon större utsträckning 

påverka schema, bemanning, vårdbelastning eller när arbetsuppgifter ska utföras. Yousef 

säger att han gärna skulle ha möjlighet att påverka schema då han tror att det skulle kunna 

minska ansträngningen i arbetet. De tre personer som jobbar inom hemtjänsten är de som 

tycks uppleva att de har minst möjlighet att påverka det dagliga arbetet. Detta kan bero på att 

en inom hemtjänsten oftast jobbar ensam och att tiden för varje besök är tydligt begränsad, i 

jämförelse med att jobba på fast boende. När vi talar om hur det upplevs att inte ha möjlighet 
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att påverka sin arbetssituation särskilt mycket berättar Rosa att det kan kännas tungt och att 

det får konsekvenser som ibland spiller över på den privata sfären:  

 

“Det beror helt på vad som händer, ibland känns det ju tungt och vissa gånger har vi ju haft det 

väldigt tungt på arbetet och man har verkligen känt det att när man kommer hem och är trött. 

Andra gånger är det liksom inte så tufft och då påverkas man inte så mycket för man tycker att 

allting flyter på ändå liksom.” 

 

Karasek och Theorell menar att krav är en väsentlig beståndsdel av arbetssituationen. Det 

tycks dock vara så att kraven i vissa situationer blir omöjliga för personalen att hantera på 

grund av tidspress i kombination med låg bemanning. Tidspressen leder till att kontrollen över 

arbetssituationen upplevs som låg och skapar i sin tur ytterligare krav. Dessutom är kontrollen 

över arbetssituationen i stort låg då de inte upplever sig ha möjlighet att påverka schema, 

bemanning eller vårdbelastning. En konsekvens av detta blir känslor av negativ stress, skuld 

och oro hos personalen vilket ibland också påverkar intervjupersonernas privatliv. Maria 

berättar till exempel att hon inte hinner umgås tillräckligt med sin son och får dåligt samvete 

över detta. I vissa fall leder det även till en sämre omvårdnad av kunderna, som vid exemplet 

med blöjbytet som togs upp tidigare. Termen högstressarbete används i krav-

kontrollmodellen för att beskriva en arbetssituation där kraven är höga samtidigt som 

arbetstagaren har låg kontroll och lite utrymme att påverka sin arbetssituation. Begreppet kan 

appliceras på de intervjuade då deras arbetssituation ofta präglas av höga krav i kombination 

med låg kontroll. Karasek och Theorell (2003:32-33) skriver att högstressarbeten kan skapa 

negativ stress hos arbetstagaren och att det är psykiskt påfrestande att arbeta i en sådan miljö 

vilket det också finns belägg för i det empiriska materialet som studien använder sig av. 

Arbetsplatsens sociala stöd  
Alla utom två av de intervjuade känner sig bekväma med att ta stöd från sina kollegor och 

upplever att det finns ett gott samarbete sinsemellan kollegorna i arbetsgruppen. Stödet är av 

både praktisk och emotionell karaktär. Intervjupersonerna berättar om när de fått konkret 

hjälp med arbetsuppgifter och stöd som erbjudits i form av samtal, råd, uppmuntran och 

uppskattning. Rosa ger ett exempel där personalen erbjöds samtalsstöd efter ett traumatiskt 

dödsfall och säger att kollegorna ofta stämmer av med varandra hur läget är. Adam beskriver 

att det är självklart för honom att åka och hjälpa någon om han har tid över. Samtidigt är 

upplevelsen av att få uppmuntran och uppskattning varierande mellan intervjupersonerna. 
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Yousefs upplevelse av det sociala stödet på arbetsplatsen är mycket positiv och han beskriver 

hur relationerna ser ut på hans arbetsplats:  

 
“Det är som att när något gått bra så får man höra “det var bra, tack” eller när man utfört 

något som man kanske inte behöver utföra för det var inte arbetsuppgifterna. Det kan vara en 

glädje från boende också som man kan uppleva när de faktiskt uppskattar vad man gjort. Man 

kanske hjälpt med håret eller små grejer som man kanske inte själv tänker så mycket på som de 

visar glädje och tacksamhet för. Och chefen är också bra, på samtalen tar han fram vad som är 

bra och vad han hört från kollegor, boenden och anhöriga. Samtidigt som han funderar på vad 

man kan förbättra men jag tror det är viktigt att jobba med det. Om man uppmuntrar så är det 

också lättare att ta kritik. “ 

 
Yousefs yttrande synliggör hans upplevelse av socialt stöd på arbetsplatsen och att det stödet 

kommer från både kollegor, kunder och chefer. Enligt Yousef blir det lättare att ta kritik om 

en samtidigt också får uppmuntran. Det sociala stödet på arbetsplatsen tycks viktigt för 

Yousef och är en av anledningarna till att han valde att förlänga sitt vikariat på arbetsplatsen. 

Detta tydliggör att det sociala stödet är något som bidrar till individens och gruppens 

välmående i linje med krav-kontroll- och stödmodellen (Karasek och Theorell 1990:70).  

 

De två som svarat att de inte upplever att de kan be kollegor om hjälp arbetar båda inom 

hemtjänsten och det är möjligt att en konsekvens av att en oftast arbetar ensam är att det också 

upplevs som svårare att be sina kollegor om hjälp då de inte arbetar lika nära varandra som de 

gör på ett boende. Socialt stöd är enligt Karaseks och Theorells modell (1990:70) viktigt då 

det skapar en känsla av identitet hos individen genom att individen bidrar till gruppens 

kollektiva mål. Dock är allt socialt stöd inte positivt, utan det ömsesidiga beroendet som finns 

mellan individer på en arbetsplats kan också framkalla negativ stress (Karasek och Theorell 

1990:71). Isabelle beskriver sin upplevelse när samarbetet inte fungerar:  

 

“Det är ju lite sådär..vi får ju reda på vart vi är bokade dagen innan. Vi får ett sms..och det är 

lite sådär när man inte vet...eh..man kan få lite ont i magen. Vissa ställen är ju värre än andra 

och man tänker liksom gud vilka ska jag få jobba med imorgon? Det kan kännas lite så ibland 

faktiskt.” 

 
Isabelles uttalande visar tydligt att relationen med kollegor också kan vara en faktor som 

bidrar till stress och oro i arbetssituationen och tydliggör det sociala stödets betydelse för 

arbetstagarens välmående på arbetsplatsen. När det sociala stödet upplevs lågt så skapar det 
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negativa känslor hos Isabelle och hon beskriver att hon får ont i magen. Vidare visar det i 

enlighet med Karaseks och Theorells modell (1990:71) att allt socialt stöd inte är positivt, 

utan att det kan bli en källa till stress för arbetstagaren när det inte fungerar.  

 

Hur det sociala stödet upplevs på arbetsplatsen varierar mycket mellan intervjupersonerna. 

Vissa upplever att stödet från kollegorna är bra, medan stödet från chefen är sämre. Andra 

uppfattar stödet från chefen som bättre än det från kollegorna. När det gäller att ta emot 

uppmuntran och uppskattning från kollegor, kunder och chefer så tycks den delade 

upplevelsen vara att det är blandat. Vid vissa tillfällen visas uppskattning och vid andra 

tillfällen inte. Gemensamt är oavsett att alla intervjupersoner uttrycker att det skulle vara 

värdefullt att få mer uppskattning vid vissa specifika tillfällen. Exempelvis säger Emma att 

hon gärna hade fått mer uppskattning för att hon jobbar extra på grund av Covid-19 och Maria 

tycker inte att ledningen visar någon uppskattning för de extraarbete personalen lägger ned, 

som att pynta avdelningen vid högtider. Att det finns en sådan variation i hur det sociala 

stödet upplevs beror antagligen på att de intervjuade jobbar både inom hemtjänst och på fast 

boende, då det främst är där de stora skillnaderna tycks ligga. I tillägg så är det tänkbart att 

upplevelserna av det sociala stödet skiljer sig mellan intervjupersonerna på grund av 

individuella olikheter. Hänsyn måste tas till individuella skillnader och det sociala stödet kan 

inte antas vara lika viktigt för alla intervjuade. 

Diskussion  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur personal inom äldreomsorgen upplever sin 

arbetssituation kopplat till stress och de emotioner som uppstår i kontakten med andra 

människor. Avsikten har varit att studera vilka faktorer som eventuellt orsakar stress i 

arbetssituationen och vilka känslor detta framkallar. För att specificera syftet ytterligare har 

två frågeställningar formulerats:  

● Vilka eventuella orsaker upplever äldreomsorgspersonalen finns till stress i 

arbetssituationen?  

● Vilka konsekvenser medför arbetsmiljön för äldreomsorgspersonalen?  
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Den första frågeställningen behandlar således vilka orsaker som finns till stress i arbetet. Det 

finns flera orsaker till att känslor av stress uppstår hos personalen inom äldreomsorgen. 

Exempelvis skapas stress genom viljan att erbjuda god service men att inte uppleva sig ha 

förutsättningarna för att göra det. Detta går i linje med Karaseks och Theorells (2003:33) 

resonemang, där stress skapas hos individen i situationer där kraven upplevs som höga 

samtidigt som möjligheterna att möta kraven upplevs som låga. Att personalen ofta tvingas 

arbeta i ett högt tempo och anstränga sig fysiskt bidrar också till känslor av stress. Vidare 

upplevs det emellanåt som stressande att behöva hantera andra människors personliga 

problem. Att behöva distansera sig samt att behöva förhålla sig till arbetsgivarens känsloregler 

beskrivs också leda till stress. Att intervjupersonerna upplever att de behöver förhålla sig till 

sina arbetsgivares känsloregler innebär att det tredje kriteriet för vad som definierar den 

emotionelle arbetaren uppfylls (Hochschild 1983/2012:207; Dahlgren & Starrin 2004:23). 

Den tidspress som har beskrivits och som tycks vara en konsekvens av bristfällig organisering 

är en kraftigt bidragande faktor till stress. Wettergren (2013:59-61) menar att emotioner i 

organisationer delvis formas av organisationens verksamhetsstruktur och -mål och det 

resonemanget tycks bekräftas av den tidspress som uppstår på grund av bristfällig 

organisering och som i sin tur framkallar emotioner hos personalen i form av stress och oro. 

Det beskrivs i uppsatsens inledning att sjukskrivningar orsakade av stress och psykisk ohälsa 

ökar. Detta tyder på ett samhälle i tillstånd av stress och det är tänkbart att detta även formar 

organisationers riktning, verksamhetsstruktur och -mål. Stort fokus tycks ligga på effektivitet 

inom äldreomsorgen och detta skapar i sin tur tidspress. Denna tidspress skapar i sin tur krav 

som blir svåra att hantera för de som arbetar inom äldreomsorgen och kräver att de distanserar 

sig. Sannolikt skapar detta en äldreomsorg som blir opersonlig och bristfällig och som får 

negativa konsekvenser både för personalen och för de äldre. Låg bemanning och hög 

vårdbelastning framkallar också stress hos personalen. Slutligen har det sociala stödet i de 

fallen där det inte fungerat framkallat negativa känslor i enlighet med krav-kontroll- och 

stödmodellen (Karasek och Theorell 1990:71). Mot bakgrund av detta finns det stöd både för 

krav-kontroll- och stödmodellen och Hochschilds teori om emotionellt arbete.  

 

Uppsatsens resultat går i stor utsträckning i linje med den tidigare forskning som presenterats 

i studien. Flera av intervjupersonerna säger att de tror att större möjligheter till att påverka 

schemat skulle kunna leda till mindre utmattning och att kraven på så sätt skulle upplevas som 

mer hanterbara. Detta i enlighet med vad Schmidt och Diestel  (2011:307) fann i sin studie. 

Vidare tyder de resultat som uppsatsen funnit, i likhet med Elovainios resultat, på att de höga 
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krav som personalen inom äldreomsorgen möter i sitt arbete skapar påfrestningar vilket i sin 

tur leder till risker för personalens välmående. Flertalet av de intervjuade beskriver att de 

påverkas av kraven i arbetssituationen och att de tenderar att ta med sig arbetet hem vid vissa 

tillfällen. Detta har även Fox, Dwyer och Ganster påvisat i sin studie (1993:289). Ljungblad 

och Näswall menar att socialt stöd från chefer och kollegor kan minska upplevelsen av stress 

hos arbetstagaren (2009:39) vilket även Viswesvaran m.fl. (1999:328) fann. Att socialt stöd 

mildrar psykiska påfrestningar i arbetssituationen var inget generellt mönster som kunde 

identifieras i materialet. Dock uttryckte samtliga informanter att det sociala stödet är viktigt. 

Att uppsatsens resultat inte stödjer att socialt stöd mildrar psykiska påfrestningar kan bero på 

att de frågor rörande socialt stöd som ställdes till intervjupersonerna snarare fokuserade på hur 

det sociala stödet kan se ut och hur samarbetet på arbetsplatsen ser ut. Detta snarare än att 

fråga vilken betydelse det sociala stödet har för intervjupersonerna. De resultat denna uppsats 

har kommit fram till går i stor utsträckning i enlighet med den internationella forskning som 

redovisats och de negativa konsekvenserna av arbetsmiljön för personalen tycks således vara 

ett problem även internationellt.  

 

Den andra frågeställningen syftar till att redogöra för konsekvenserna av stress och av att 

utföra ett emotionellt arbete. Konsekvenserna som vårdpersonalen upplever visar sig tydligt 

bland intervjupersonerna. Stressen bidrar till att de äldres vård blir bristfällig och 

vårdpersonalen tvingas att prioritera bort arbetsuppgifter. Då de alla har som avsikt att erbjuda 

genuin och uppriktig service bidrar sådana situationer till att de får skuldkänslor och känner 

sig otillräckliga. Det går i linje med det som Christina Juthberg presenterar i sin avhandling 

om samvetsstress (Juthberg 2008:47). Dessutom kan den distansering som personalen 

förhåller sig till i vissa situationer vara påfrestande för dem. Något som Hochschild menar kan 

leda till skuldkänslor (Hochschild 1983/2012:258-261; Olsson 2008;38). Precis som samtliga 

intervjupersoner intygar så är fysisk utmattning en konsekvens av vårdyrket inom 

äldreomsorgen. Det medför att vårdpersonalen både får värk och känner sig trötta i kroppen. I 

tidigare forskning från Orrung Wallin, Jakobsson och Edberg framkommer det att 85,1% av 

undersköterskorna uppgett att de känt sig fysiskt utmattade efter sina arbetspass (Orrung 

Wallin, Jakobsson & Edberg 2015:372). Vårdpersonalen är dessutom eniga om att 

utmattningen påverkar deras privatliv och de negativa konsekvenserna på personalens sociala 

liv är något som även lyfts fram i Olssons studie (Olsson 2008:150,169).  
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Den pågående pandemin har lett till hård kritik av äldreomsorgen vilken beskrivs i 

inledningen. De rådande omständigheterna har lett till att strukturella problem har avslöjats i 

form av outbildad personal samt bristande hygien-och säkerhetsåtgärder. Hos samtliga 

intervjupersoner finns det en önskan om bättre villkor, högre löner, ett lättare schema och att 

få gehör för sina behov på ett politiskt och samhälleligt plan. Det tycks följaktligen vara så att 

det finns en tydlig längtan om förändring av villkoren inom yrket. I och med den pandemi 

som råder och debatten det skapat kring vård och omsorg så kan detta kanske vara den 

avgörande faktorn för bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen och för att intervjupersonernas 

önskningar ska få gehör.  

 

Uppsatsen har funnit att det tycks finnas skillnader mellan hur arbetsmiljön upplevs inom 

hemtjänsten jämfört med att arbeta på fast boende. Exempelvis tycks upplevelsen av det 

sociala stödet vara lägre inom hemtjänsten och detta gäller även möjligheterna till kontroll. 

Att undersöka dessa skillnader närmre skulle vara intressant för att få en förståelse för vilka 

eventuella orsaker som ligger till grund för detta och hur arbetsmiljön i så fall kan förbättras 

inom hemtjänsten såväl som inom äldreomsorgen i stort. Vidare skulle en möjlighet kunna 

vara att genomföra samma studie men med en annan metod. Exempelvis skulle som tidigare 

nämnt en kombination av intervjuer och observationer kunna bidra med en större förståelse då 

det skulle synliggöras vad intervjupersonerna faktiskt gör i arbetssituationen och inte endast 

deras upplevelse av vad de gör. Detta då det kan finnas en skillnad mellan vad en säger att en 

gör och vad en faktiskt gör.  

 

Det ska poängteras att uppsatsen endast har intervjuat sju personer och urvalet är således litet. 

Vidare är analysen ett resultat av våra egna tolkningar och vi har endast kunnat ta del av en 

begränsad del av intervjupersonernas verklighet vilket bör tas i beaktning. 

Sammanfattningsvis går det att utifrån intervjupersonernas upplevelser konstatera att de utför 

ett emotionellt arbete enligt Hochschilds tre kriterier. De utför sitt arbete i direkt kontakt med 

andra, öga mot öga och röst mot röst. De framkallar känslomässiga tillstånd hos sig själva 

samt hos andra och deras egna känslomässiga tillstånd styrs i stor utsträckning av 

arbetsgivarens regler (Hochschild 1983/2012:207; Dahlgren & Starrin 2004:23). Dessutom 

utför de ett högstressarbete utifrån krav-kontroll modellen. Den tidspress som de upplever 

bidrar till att fler och mer omfattande krav ställs på dem. Det är något som de inte kan påverka 

och kontrollen är således låg (Karasek & Theorell 2003:32-33). Slutsatsen är således att det 

finns strukturella brister i arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Bristerna innebär att tidspressen 
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blir hög vilket i sin tur leder till att det inte finns tillräckligt med tid för vissa arbetsuppgifter 

och att vissa arbetsuppgifter ibland behöver bortprioriteras. Detta kan få negativa 

konsekvenser för kunderna. I tillägg har uppsatsen funnit att bemanningen är låg samtidigt 

som kontrollen hos personalen är låg. De upplever att deras scheman är tunga och att det 

ibland finns brister i det sociala stödet på arbetsplatsen. Dessa brister spiller ibland över på 

den privata sfären och personalen beskriver att det får konsekvenser för privatlivet. 

Följaktligen leder arbetsmiljön till negativa konsekvenser för personalen och att känslor av 

stress, oro, skuld och otillräcklighet uppstår vilket riskerar att försämra deras hälsa på lång 

sikt.  
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Bilaga: Intervjuguide och 
missivbrev 
Inledande frågor 

• Hur gammal är du? 
• Vad arbetar du med? (avdelning, specialisering osv)  
• Hur länge har du arbetat med detta? 
• Vad lockade med vårdyrket från början?  
• Kan du beskriva din yrkesroll lite generellt? Vad har du för ansvar, uppgifter etc?   

Kontroll  
• Upplever du att du har möjlighet att påverka hur ditt arbete ska utföras? 
• Har du möjlighet att påverka din arbetsmängd? 
• Kan du själv bestämma hur mycket tid du ska lägga 
• ner på olika arbetsuppgifter?  
• Kan du själv planera när du ska genomföra olika 
• arbetsuppgifter? 
• Tycker du att du får information i god tid på din arbetsplats t.ex. när det gäller viktiga beslut, 

förändringar och framtidsplaner? 
Stöd  

• Om du behöver, är du bekväm med att ta hjälp och stöd från dina kollegor?  
• Upplever du att du kan ta stöd och hjälp från dina kollegor? 
• Är samarbetet bra mellan dig och dina arbetskamrater på din arbetsplats? 
• Om du behöver stöd, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete? 
• Tycker du att du får tillräcklig uppskattning för din arbetsinsats? 
• Om du tagit egna initiativ på arbetsplatsen, får du då reda på vad andra anser om din insats? 
Krav  
• Upplever du att du genom ditt arbete hamnar i situationer som är känslomässigt påfrestande? 
• Måste du förhålla dig till andra människors personliga problem i ditt arbete? På vilka sätt?  
• Händer det att du på grund av tidspress tvingas göra ett sämre jobb än du annars skulle göra? 
• Ställs det krav som du upplever strider mot varandra i ditt arbete?    
• Arbetar du ofta i ett högt tempo under hela dagen?  
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• Kräver ditt arbete att du tar egna initiativ?  
Emotion 

• Upplever du att det finns situationer i ditt arbete där du behöver distansera dig från hur du 
egentligen känner?  

• Upplever du att du ibland måste hålla tillbaka dina känslor på din arbetsplats? 
• Upplever du att det finns tydliga förhållningssätt för hur du ska bete dig på ditt arbete? 
• Upplever du att det ställs känslomässiga krav på dig i ditt arbete? 
• Känner dig motiverad och engagerad i ditt arbete? 
• Hur ofta har du varit fysiskt/känslomässigt utmattad?  
• Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt? 
• Vilka regelverk måste du förhålla dig till i ditt yrke? Vad tycker du fungerar bra? Finns det 

något som fungerar mindre bra?  
• Ser du några förändringar som skulle behöva genomföras inom vården?  
• Upplever du att det finns mycket förväntningar på hur man bör vara idag och vad man bör 

göra? Hur påverkar det dig?  
 
Förslag på följdfrågor 

• Hur känner du för det? 
• Hur påverkar det dig? 
• Hur hanterar du det? 
• Kan du beskriva en sådan situation?  
• Vad tror du att det beror på? 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Stockholms universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats i sociologi. Vi 
vill studera hur personal inom äldreomsorg upplever stress i sitt arbete. Vi vill förstå om det 
uppkommer, varför det isåfall uppkommer och de eventuella konsekvenser det kan medföra. Vi söker 
nu därför efter undersköterskor/omsorgspersonal både inom hemtjänst och äldreboende som kan tänka 
sig att ställa upp på en intervju för att dela med sig av sina egna upplevelser. Det är självklart frivilligt 
att delta i intervjun och du kommer att vara anonym och får när som helst under studiens gång avbryta 
din medverkan. Intervjun kommer att med ditt godkännande att spelas in och beräknas ta ca 30-60 
minuter.  
 
Vi har full förståelse för att trycket på vårdpersonal är högt i och med de rådande omständigheterna 
och Covid-19 och vi skulle vara mycket tacksamma om du vill dela med dina av dina erfarenheter. Vi 
har möjlighet att ses i Stockholm för intervju men om man är mer bekväm med att göra intervjun via 
telefon så går det självklart också bra! Ifall du har möjlighet att träffas fysiskt så får du själv bestämma 
en plats där du är bekväm.  
 
Om du har frågor får du gärna kontakta oss! 
Med vänliga hälsningar, 
Miriam Fidler, fidlermiriam@gmail.com 
Julia Pihlgren, juliapihlgren@outlook.com

mailto:fidlermiriam@gmail.com
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