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Psykosocial stress på och efter arbetet kan på sikt leda till utbrändhet 
och sjukskrivningar och drabbar ofta kvinnor i s.k. höganspännings-
yrken. Optiker faller in under denna kategori av yrken då det är både 
omvårdande och inriktat på service i butiksmiljö. Syftet med uppsatsen 
var att ge en beskrivning av kvinnliga optikers upplevelse av stress, 
hur dessa upplevelser påverkar deras hälsa samt hur de hanterar 
stressen. Sex kvinnor från en optikaffär intervjuades om sitt arbetsliv 
samt livet i övrigt. Analysarbetet följde metoden induktiv tematisk 
analys. Studien visar att det främst var arbetet som stressade 
kvinnorna. Personalproblem, bristande kommunikation samt problem 
med ledningen var det som stressade kvinnorna mest. Hanteringen av 
stressen skedde främst efter arbetstid. Majoriteten av kvinnorna trivdes 
med sitt liv i övrigt och ville fortsätta arbeta inom optikeryrket. 

 
 
Stress, stresshantering och stresskänslighet är ord som under senare år fått allt större 
betydelse inom arbetslivet. Högt arbetstempo i kombination med obetalt arbete i 
hemmet arbeta samt brist på egen tid blir mer och mer vanligt. Detta gäller inte minst 
för kvinnor.  
 
I dag är fler människor än någonsin långtidssjukskrivna. Fler kvinnor än män är 
sjukskrivna från sina arbeten under längre perioder. Mellan 1976 och 2001 har andelen 
långtidssjukskrivningar bland kvinnor ökat från 45 till 64 % (SOU 2002:5). Den 
psykosociala stressen drabbar fler människor och påverkar dessa siffror. Psykosocial 
stress drabbar ofta kvinnor i så kallade höganspänningsyrken. Att arbeta i ett sådant 
yrke innebär höga krav på arbetet samt lite eller ingen kontroll över att påverka sin 
arbetssituation (Arbetsmiljöverket, 2001). Omvårdande yrken så som sjuksköterska 
eller läkare faller in under denna kategori. Även butikspersonal arbetar ofta under hög 
anspänning. Att arbeta som optiker innebär en kombination av dessa två, ett 
omvårdande yrke i butiksmiljö. Detta gör optikeryrket speciellt och intressant, yrket 
kombinerar rollen försäljare och ”läkare” på ett sätt som inte många andra yrken gör.  
Yrket har under de senare åren blivit ett yrke där många kvinnor arbetar. Majoriteten av 
nyutexaminerade optiker i dag är kvinnor.  
 
Sverige kan i dag ses som ett jämställt land där kvinnor och män har samma rättigheter. 
Trots detta finns det fortfarande en skillnad mellan könen, i form av olika löner för 
samma arbete samt olika ansvar för barn och det obetalda hemarbetet. Kvinnor har 
fortfarande ett huvudansvar för hemmet, i form av matlagning och städning. Detta 
obetalda arbete kombinerat med ett yrkesliv kan vara krävande för individen, inte minst 
ur ett stress- perspektiv.  

Stress 
Stress kan beskrivas som en obalans mellan omgivningens krav och individens förmåga 
till att hantera dessa. Enligt Lundberg och Wentz (2004) uppstår stress då denna obalans 
kombineras med små möjligheter till påverkan på sin arbetssituation, obalans mellan 
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insats och belöning samt ett svagt socialt stöd. En stressor är det som framkallar stress 
och orsakar en stressreaktion (Monat & Lazarus, 1991). 
 
Den mänskliga förmågan att kvickt anpassa sig efter situation kallas allostas. Denna 
egenskap hjälper människokroppen att anpassa sig till flera olika fysiska tillstånd. 
Allostasen har sin grund i det mänskliga nervsystemet. Människans nervsystem består 
av det centrala nervsystemet samt det perifera nervsystemet. Hjärnan och ryggmärgen 
ingår i det centrala nervsystemet medan det perifera består av nerver som förbinder det 
centrala systemet med samtliga vävnader i kroppen. Delar av det perifera nervsystemet 
tillhör det autonoma nervsystemet, vilket numera även går under namnet det indirekta 
nervsystemet. I detta ingår exempelvis matsmältning, hjärtverksamhet samt cirkulation. 
Detta indirekta nervsystem är i sin tur uppdelat i två ytterligare system – det sympatiska 
och det parasympatiska nervsystemet (Lundberg & Wentz., 2005; Währborg, 2003). 
 
Det sympatiska nervsystemet kopplas omedvetet på i situationer vilka kan uppfattas 
som stressande. När det sympatiska nervsystemet är påkopplat i full kraft reagerar 
kroppen genom att gå in i det så kallade kamp- och flyktprogrammet, ett läge då 
kroppen reagerar med ökad puls och blodtryck, ökade mängder adrenalin, noradrenalin, 
blodfetter, blodsocker, kortison samt ett ökat immunförsvar (Perski, 2002). 
 
Det parasympatiska nervsystemet fungerar som kroppens broms. Vid akut fara försätter 
detta system oss i vad som kallas spela död-programmet. Detta system är tänkt att rädda 
oss när situationen vi står inför verkar hopplös och farlig. En tänkbar reaktion är 
avsvimning på grund av lågt blodtryck eller låg puls. Då spela död-programmet är 
aktiverat under en längre tid leder det till att kroppen bygger upp mer energiresurser än 
vad som används, vilket i sin tur kan leda till störningar i insulinsystemet (Perski, 2002). 
 
Adrenalin och noradrenalin är två hormon vilka utsöndras via det sympatiska 
nervsystemet och spelar en viktig roll för kroppens upplevelse av stress. Noradrenalin 
fungerar som signalsubstans i nervsystemet, tillsammans med adrenalin stimulerar dessa 
två stresshormon kroppens uppvarvningssystem (Perski, 2002). Andra hormoner som 
även de spelar en central roll är glukokortikoider, vilket är ett steriodhormon. 
glukokortikoider produceras i binjurarna och påminner om noradrenalin till effekten, 
med den skillnaden att glukokortikoider verkar på längre sikt än noradrenalin. 
Noradrenalin verkar inom loppet av några sekunder medan det kan ta minuter eller 
timmar för glukokortikoider att verka (Sapolsky, 2003). Glukokortikoider kan påverka 
människans immunförsvar genom att hacka sönder DNA-molekyler, vilket innebär att 
då en människa utsätts för intensiv stress under en längre tid försämras immunförsvaret. 
Vid en långdragen stressprocess bryts kroppens immunförsvar ner, vilket innebär en 
större risk för sjukdomar (Cohen, Tyrell & Smith A, 1991). Med långdragen 
stressprocess menas att stressen är ihållande, att det saknas tillfällen för återhämtning 
samt att kroppen har höga kortisolnivåer. Även kortvarig stress kan hjälpa till att bryta 
ner människans immunförsvar (Sapolsky, 2003). 
 
Den så kallade psykosociala stressen utvecklas i sociala sammanhang, exempelvis på 
arbetet. Stressen är då kopplad till individens sociala situation. Då den psykosociala 
stressen är långvarig kan den påverka kroppen på ett negativt sätt, så som spänning i 
trapezuismuskeln vilket ger värk i nacke, axlar och skuldeblad. Den så kallade 
Askungeteorin innebär att långvarig psykisk stress förhindrar muskelavslappning under 
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pauser i arbetet och kan hålla vissa muskelfibrer mer eller mindre aktiva under långa 
perioder (Lundberg & Wentz, 2004). 
 
Stress påverkar även kroppens organ, vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar samt 
cancer. Det är mer vanligt att kvinnor drabbas av autoimmuna sjukdomar, där kroppens 
vävnader förstörs av det egna immunförsvaret, medan män oftare drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar (Perski, 2002).  
 

Kvinnor och stress, på och utanför arbetet 
Enligt krav-kontroll modellen uppstår stress då det sker en obalans mellan upplevda 
krav och egen förmåga. Att ha små eller inga möjligheter till att påverka sin 
arbetssituation samt obalans mellan egen ansträngning och belöning, exempelvis status 
eller högre lön, anses vara stressande för individen. En hög nivå yttre krav i 
kombination med en låg nivå av egenkontroll skapar en negativ spänning. Detta kan 
leda till fysisk och psykisk ohälsa. Däremot leder en hög nivå yttre krav kombinerat 
med en hög grad egenkontroll till en positiv aktivitet, vilken underlättar inlärning samt 
bidrar till en bättre hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Begreppet Job autonomy 
(arbetsautonomi) definieras som individens grad av frihet i arbetet.  Detta innefattar den 
anställdes grad av oberoende och möjlighet till att själv planera sitt arbete. Studier har 
visat att en hög grad job autonomy är positivt för både självkänslan och motivationen 
hos den anställde, medan en låg grad istället visar på motsatsen (Grandey, Fisk & 
Steiner, 2005). För människor som arbetar i serviceyrken är det viktigt att även ha 
kontroll över sina känslor, detta för att undvika stress och utmattning. Enligt en studie 
på anställda inom serviceyrken i USA och Frankrike var egen kontroll över känslor 
viktigt för att hantera stress. Sambandet var dock svagare i Frankrike, vilket kunde 
förklaras av kulturskillnader – fransmännen var friare i sitt sätt att uttrycka känslor på 
arbetet än amerikanerna, som istället kände sig tvungna att ständigt vara trevliga mot 
sina kunder. Att arbeta i yrken med daglig kundkontakt där kontrollen över ens egna 
känslor är begränsad kan i värsta fall leda till hälsoproblem samt utbrändhet (Grandey et 
al., 2005), vilket på sikt kan leda till problem med sjukskrivningar.  
 
Statistik visar att kvinnor inom s.k. höganspänningsyrken, så som serviceyrken, ofta 
drabbas av psykosocial stress pga. brist på egen kontroll i arbetet (Arbetsmiljöverket, 
2001). Denna psykosociala stress visar sig exempelvis genom smärtor i rygg och nacke, 
och kan vara en anledning till den ökande mängden sjukskrivningar. 
Kvinnor drabbas i högre grad än män av arbetsrelaterade smärtor och sjukdomar såsom 
ryggont i både övre och nedre delen av ryggen, sömnsvårigheter samt trötthet (SCB, 
arbetsmiljöundersökningen 2001).  
 
I en studie av Berntsson, Kranz & Lundberg (2001) jämfördes ansvaret för 
hushållsarbete mellan heltidsarbetande män och kvinnor. Medan män hade 
huvudansvaret för mer praktiska sysslor så som bilreparationer och underhåll av 
bostaden hade kvinnorna ett övergripande ansvar för de dagliga sysslorna, matlagning, 
städning samt ansvar för barnen. Kvinnor fortsatte på så sätt arbeta i hemmet, medan 
män oftare hade möjlighet att vila upp sig efter att arbetet är slut. Enligt The job stress 
model (jobbstressmodellen) kan kvinnors hälsa drabbas negativt av förvärvsarbete 
eftersom de har andra krävande uppgifter utanför yrkeslivet som kan upplevas som 
stressande och därmed negativt för hälsan (Sorensen & Verbrugge, 1987). 
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Att kvinnor skulle sluta arbeta för att de har krävande uppgifter efter arbetstid är inte 
rimligt, i stället är det en fråga om jämställdhet i hemmet, att få en jämn fördelning av 
hushållssysslorna. En studie av Lundberg & Frankenhauser (1999) visade på att kvinnor 
hade högre nivåer av stresshormonet noradrenalin efter en arbetsdag än män. Trots detta 
ansåg kvinnorna att de var nöjda med sina liv och arbeten. The Health benefit model 
menar att kvinnor i förvärvsarbete får en bättre självkänsla, en större självständighet i 
och med en förbättrad ekonomi samt ett större socialt nätverk (Sorensen & Verbrugge, 
1987). Detta tyder på att lösningen på kvinnors problem med stress inte ligger i att sluta 
jobba, i stället kan lösningen ligga i att lära sig balansera sin tid. 
  
Perski (2002) beskriver livet i tre delar; vita activa, sömn samt vita contemplativa. Vita 
activa innebär ett aktivt liv där arbete är en dominerande faktor. Med vita contemplativa 
menas ett liv i begrundan, det vill säga kontakt med andra och sig själv, samt mer 
filosofiska och religiösa kontakter. Dessa tre delar ska enligt Perski balanseras för att ha 
ett rikt liv samt kunna hantera stress. Problemet framstår tydligt i dagens arbetsliv, där 
stora delar av dagen tas upp av vita activa, genom arbete, men även genom aktiviteter 
utanför jobbet såsom sport. Att ha egen tid har visat sig mycket viktigt för människor, 
eftersom kroppen och psyket behöver tid för återhämtning. I och med att många kvinnor 
fortfarande har ett övergripande ansvar för det obetalda arbetet i hemmet blir deras egen 
tid knapp och återhämtningen efter arbetet uteblir.   
 
Coping 
Hantering av stress, coping, kan ske på flera olika sätt. Två av dessa är 
problemfokuserade strategier samt emotionsfokuserade strategier. Problemfokuserade 
strategier innebär att se till problemet som ligger till grunden för stressen för att sedan 
reda ut hur problemet ska kunna lösas. Exempel på detta är att konfrontera konflikter på 
arbetet eller lägga upp en plan för att hinna med allt man ska göra under en stressig dag. 
Dessa strategier används ofta då situationen upplevs som påverkningsbar (Passer & 
Smith, 2001). 
 
De emotionsfokuserande strategierna är istället då man ägnar sig åt sådant som 
önsketänkande, dagdrömmeri eller förnekelse i stressade situationer. Att söka socialt 
stöd, distraktion samt en kognitiv omvärdering, exempelvis social jämförelse eller att 
ändra inställning, omfattas också av de emotionellfokuserade strategierna (Passer & 
Smith, 2001). Med distraktion menas exempelvis motion, avslappning, att dricka 
alkohol etc. och beskrivs som sökandet efter alternativa belöningar (Moos, Brennan, 
Fondacaro & Moos, 1990). 
 
Emotionsfokuserade strategier används ofta då den upplevda situationen känns omöjlig 
att påverka. Syftet är att minska de negativa psykologiska effekterna av stress. Ju mer 
personlig situationen är desto svårare är det att använda sig av problemfokuserade 
strategier. Ångest samt hög stress påverkar människans kognitiva funktioner negativt. 
Minne och informationsbearbetning drabbas exempelvis (Passer & Smith, 2001). 
 
Emotionsfokuserade strategier är oftast inte den mest effektiva att använda i en stressad 
situation. Att använda sig av en emotionsfokuserad coping- strategi så som förnekelse 
har visat sig kunna leda till depression (Burker, Evon, Losielle, Finkel & Mill, 2005). 
Vid vissa tillfällen kan dock även emotionellfokuserade strategier vara att föredra, 
exempelvis just i situationer då man söker socialt stöd, men också vid kognitiv 
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omvärdering. Även distraktion så som motion och avslappning har en positiv effekt på 
hälsa och stresstålighet. 
 
Problemfokuserade strategier är effektiva då man tar tag i sitt problem och gör något åt 
det, denna coping-strategi är mest använd bland män. Pojkar lär sig redan i tidig ålder 
att vara oberoende, vilket kan förklara varför de oftast använder sig av denna coping-
strategi. Studier har visat att kvinnor oftare söker socialt stöd, både i barndom och i 
vuxen ålder (Ptacek, Smith & Zanas, 1992; Pirko, 2001). Socialt stöd på arbetet var det 
som gav mest tillfredställelse samt bäst möjlighet till coping enligt en studie i Japan. 
Det sociala stödet var viktigare för stresshantering än kontroll över arbetet (Shimazu, 
Shimazu, & Odahara, 2004). 
Vilka coping-strategier som är effektiva är situationsberoende. Self-efficacy påverkar 
förmågan till coping och innebär en övertygelse att kunna utföra de handlingar som 
krävs för att uppnå ett utsatt mål (Bandura, Cioffi, Taylor, Barr & Brouillard, 1988). 
 
Då det visat sig att kvinnor i höganspänningsyrken ofta drabbas av stress blir det 
intressant att se hur detta upplevs och hanteras. Syftet med denna uppsats var att ge en 
beskrivning av kvinnliga optikers upplevelse av stress, hur dessa upplevelser påverkar 
deras hälsa samt hur de hanterar stressen. 
 

Metod 

Deltagare 
Det undersökta företaget var en optikbutik belägen i en förort till Stockholm. Då studien 
genomfördes var det sex kvinnliga optiker på företaget, tre manliga samt två kvinnliga 
assistenter. Optikernas arbetsuppgifter varierade, en del av arbetet bestod av 
synundersökningar, en annan av försäljning av glasögon, kontaktlinser och dylikt. En 
tredje var den administrativa delen, vilken bestod av journalregistrering, kontakt med 
olika företag, skriva remisser till läkare samt i vissa fall ha kontakt med de sociala 
myndigheterna. Optikyrket är ett omvårdande yrke och kan ibland handla mer om att 
prata med folk än att utföra själva synundersökningen, på detta sätt varierar optikernas 
arbetssysslor från dag till dag. 
Pga. ovissheten med antalet kunder, samt de varierande och ofta stressiga 
arbetsuppgifterna ansåg jag detta företag vara ett exempel på att se hur optiker upplever 
stress.  
 
Jag valde att göra en totalundersökning bland de kvinnliga optikerna som arbetade i 
företaget. Anledningen till att samtliga var kvinnor var för att optiker på senare år blivit 
ett yrke där det främst arbetar kvinnor. Jag ville även ta reda på om de kände någon 
stress i sin hemsituation, då kvinnor i större utsträckning fortfarande ägnar mer tid åt 
hemarbete än vad män gör.  
De intervjuade var mellan 28 och 54 år gamla, två arbetade på deltid och resterande fyra 
arbetade heltid. Två av de intervjuade kvinnorna var småbarnsföräldrar och det var 
dessa som arbetade deltid, de övriga hade inga eller vuxna barn.  

Procedur 
Deltagarna kontaktades först av mig personligen, sedan hade de ett möte med sina 
chefer där de blev tillfrågade om de ville delta i studien.  
Intervjuerna ägde rum under arbetstid, i företagets lokaler, dock avskilt för att undvika 
sådana störningsmoment som telefonsignaler och mycket kunder i butiken. Intervjuerna 
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spelades in på band och varade i 30- 60 minuter, beroende på hur mycket deltagarna 
själva ville prata om sin stressupplevelse. 

Datainsamling 
Totalt gjordes sju stycken intervjuer, varav en som förstudie. Vid detta tillfälle 
intervjuades en kvinnlig optiker från ett annat företag, dock inom samma kedja med 
liknande rutiner som de i det undersökta företaget. Efter förstudien gjordes mindre 
förändringar i intervjuguiden och sedan intervjuades samtliga kvinnliga optiker på 
företaget. 
 
Frågorna i intervjuguiden rörde tre delar av deltagarnas liv; arbetssituationen, 
hemsituationen och en del som kombinerade arbets- och hemsituationen. Den tredje 
delen var för att få en god förståelse för deltagarna och deras upplevelse av stress i livet.  
Frågorna var tänkta att ge en inblick i hur kvinnorna mådde, hur de hanterade stress 
samt om de kände av stressen i kroppen, exempelvis genom värk. 
Frågorna var på förhand bestämda, men det fanns även tillfälle för optikerna att prata 
fritt kring stressbegreppet.  

Analys 
Analysen har gjorts med induktiv tematisk analys, där texten strukturerats utefter olika 
teman (Hayes, 2000). Teman utarbetas från det insamlade materialet, och innebär att 
data från intervjuerna struktureras.  
 
Samtliga av de sex intervjuerna transkriberades, skrevs ut och lästes igenom ett flertal 
gånger, därefter delades texten in och olika teman valdes ut. Dessa teman var bristande 
kommunikation, personalproblem, stressorer under arbetsdagen, stressorer i hemmiljön, 
kroppslig upplevelse av stress samt coping. Under dessa rubriker fanns även ett antal 
underrubriker. 
 

Resultat 

Bristande kommunikation 

Bokningsschemat 
Deltagarnas arbete var framförallt uppbyggt kring det bokningsschema som fanns för 
dagen. Varje synundersökning var mellan 30 och 60 minuter och bestämdes i förväg vid 
bokningen. Då det blev fel i bokningsschemat kunde detta påverka deltagarnas arbete 
och ge en upplevelse av negativ stress. Vanligt förekommande var att optiker blev 
bokade i rum där de vanligtvis inte brukade vara. Även dubbelbokningar var vanligt 
förekommande. Detta innebar att då det saknades optiker fick personalen mer arbete 
under dagen än de räknat med. 

 
 ”Sen tycker jag väl i viss mån att man måste ha lite mer nyansöverblick över 
bokningsschemat, just vad det gäller deltidsarbetandet, för där är det några 
dagar som är väldigt tomt med folk som arbetar där mycket personal är 
hemma, det är ju deltidsarbetare, och det är ju väldigt skört där, det hänger väl 
ihop med att, jag har tänkt att man på något vis skulle kunna göra det bättre, 
kunna se vad som händer när den ena och den andra är borta, att man på nåt 
vis skulle kunna ha en mera, vem som ska komma in och ta vad av de 



 7 

uppgifterna alltså, för nu upplever jag att det funkar när alla är här, men är det 
många borta så faller det.” 

 

Oklarhet i ledningen 
Många av deltagarna uttryckte sitt missnöje med att ledningen inte uppfattades som 
liktänkande, utan gav olika svar och signaler vid olika tillfällen. Ledningen bestod av tre 
personer, två ägare och en butikschef. De tre hanterar ledningsuppgiften på skilda sätt, 
två var striktare på skrivna regler och en var mer villig till att göra undantag. Detta 
spred förvirring bland de anställda och gav upphov till en irritation, men även extra 
arbete då felen som uppstod skulle rättas till. 

 
”…men jag tycker ändå att jag trivs bra med cheferna, men de är väldigt olika 
personer, det är lite som en familj eller vad man ska kalla det med att ha olika 
roller lite mer, att det går väl bra och såhär, att de tycker lite olika och sådär, 
kanske ger lite olika signaler sådär, ibland kan det vara lite svårt att veta vad 
det är som gäller nu, är det såhär vi ska göra eller så?” 

 
Ett annat problem var otydlighet i vem som var chef över kvinnorna på företaget. Under 
intervjuerna kom flera av deltagarna fram till att den butiksansvarige var deras chef, 
men att de ofta gick direkt till de två ägarna av företaget. Deltagarna ville att det 
tydligare skulle framgå vem som var chef.  
 

”Det är ju egentligen K som är chefen, fast det är L eller M, så är det nog 
många som tycker, man tycker egentligen att det är L och M som är chef när 
det egentligen är K. Fast ibland så vet man inte vem som är chefen, det är lite 
diffust är det.” 

Inget flödesschema 
Ett stort problem var att optikerna inte hade en plan för vad som skulle ske då någon var 
sjuk eller borta, ofta var det vid dessa tillfällen som deras dagsschema föll och 
fungerade dåligt, vilket ledde till irritation och stress. Att ha ett flödesschema skulle 
enligt en deltagare underlätta för alla, att ha en plan för vad som skulle hända då en eller 
flera i personalen var borta, en slags ”plan B”.  
 

”Så att prata ihop sig så att man jobbar så att alla tycker att det här jobbar vi 
efter, eller att vi har kommit överens om att nu har vi det här sättet att jobba, 
det tycker jag så fort det blir stressigt så kommer det in en massa andra sätt.” 
 

Avsaknaden av flöde på företaget resulterade i att alla de anställda gjorde på olika sätt 
då någon saknades. Brist på flöde gav också upphov till att vissa av de anställda kände 
att de själva fick ta på sig mycket jobb, medan andra gjorde det de alltid brukade göra 
och uppfattades som att de inte hjälpte till tillräckligt. Detta uppfattades som väldigt 
stressigt. 

Synundersökningsrummen 
Att arbeta som optiker innebar att spendera stora delar av dagen i ett rum där 
synundersökningen sker. På Företaget hade vissa av de anställda fasta rum i vilka de 
alltid arbetade, medan andra varvade och fick ta det rum som fanns ledigt. Bristen på 
klar uppdelning med rummen var en viktig fråga för många och uppgav till stress. Vissa 
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ansåg att problematiken var att springa runt och leta efter ett rum som var ledigt, medan 
andra ansåg att problemet låg i att vissa hade sina bestämda rum medan andra fick ta det 
som fanns, det blev en viss heriarki och några av kvinnorna kände att de behövde fråga 
om lov för att få använda vissa rum. 
 

”Det här med rummena är ju försej ett gitter, det är lite tokigt att vissa ska ha 
fasta rum och inte andra, det är tokigt.” 
 
”Ja, man letar rum och så finns det inga rum att få tag på, det gör mig också 
väldigt stressad” 

Personalproblem 
För få anställda 
Den mest utmärkande stressoren var den som uppkom pga. personalbristen. Att många 
jobbade deltid och att det saknades assistenter var framförallt det som uppfattades som 
tungt och stressande. Att inte ha tillgång till fler assistenter som stöd uppfattade 
kvinnorna som stressande, fler optiker ansågs inte behövas.  
 
Alla de intervjuade deltagarna var överens om att det behövdes en till anställd då det 
ofta var många lediga eller sjuka. Att många arbetade deltid, även assistenterna, var 
även det en stressande faktor då det ofta blev tomt med personal på eftermiddagarna. I 
samband med den värsta kundrushen på eftermiddagen och under den tidiga kvällen 
innan stängning ansåg deltagarna att det var som mest stressigt. Otillräckligt antal 
anställda resulterade i att flera upplevde att de inte hade tid att göra klart det de skulle 
göra, inte heller att de alltid hade all den tid de ansågs behöva för att ta hand om en 
kund. 
 

”Jag skulle vilja ha en till anställd! En butiksanställd, det tror jag skulle 
behövas helt klart, för även om vi skulle försöka göra det bättre och bättre och 
bättre så, alla jobbar ju på som sjutton, så jag förstår inte hur vi ska kunna 
klara av det riktigt. Vi har fått så mycket kunder helt enkelt, mer än vad det 
varit förut. Det finns ju ingen som går runt och inte gör någonting, det känns 
det inte som.” 

 
Irritation hos personalen 
Att arbeta i en miljö som ofta uppfattades som stressig gjorde att några av deltagarna 
ansåg sig bli irriterade på varandra inom arbetsgruppen. Otilltäcklig kommunikationen 
kring arbetsuppgifterna gjorde att irritation uppstod. Ett annat irritationsmoment var att 
vissa av optikerna upplevde att de tillbringade mer tid ute i butiken än sina kollegor, 
som istället höll sig i sina rum eller på annat håll i företaget. Även rasterna kunde leda 
till en viss irritation hos en av deltagarna, som kände att rasten på förmiddagen var 
något som kunde prioriteras bort ifall det var mycket kunder i butiken. Det hade dock 
inte skett någon dialog om detta på företaget och ingen av de andra intervjuade uttryckte 
något klagomål om detta.  

 
”gnäll kan jag bli irriterad på, när folk bara går och gnäller, eh, sånt där tycker 
jag är onödigt, det skapar bara irritation, så att det måste nog vara grejen, ja, 
gnäll och klagan istället för att prata om positiva saker.” 
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”En del sitter väldigt mycket på sina rum, och tar undersökningar, och visst de 
ska väl kanske ta undersökningar om fem minuter eller något sånt där, men å 
andra sidan så ska jag ju göra det också, men jag står ändå ute i butiken. Jag 
tycker att man kan ta lite initiativ och hjälpas åt, som sagt var det här är ett 
samarbete, så att det gäller ju att man samarbetar och att alla hjälps åt och att 
man inte tycker att nej men jag har suttit i mitt rum i 20 år så då gör jag det, 
men vi jobbar inte på det sättet längre, det kan vara lite svårt för vissa att 
ändra på sitt beteende, sitt mönster såsom de har jobbat i alla år… ja det 
skapar ju en viss typ av stress också!” 

 
Optikerna på företaget arbetade både i butiken med försäljning varvat med 
synundersökningar och administrativt efterarbete till dessa. Med tanke på de relativt få 
butiksassistenter fick optikerna spendera mycket tid i butiken, där vissa ansåg att de 
spenderade mer tid än andra.  
 

”Det är väl att om man själv tycker att man själv är mycket ute i butik och tar 
emot kunder, och så vet man att någon annan inte gör det, då kan man bli 
irriterad.” 

 
Det uppfattades som stressande för deltagarna att vissa av de anställda inte ville vara i 
butiken och att behöva be dem komma ut för att hjälpa till med kunderna, några kände 
att de fick göra allt jobb medan andra inte jobbade lika hårt. 
 
Många sjuka 
Under halvåret december 2005 och framåt var många av de anställda ofta sjuka på 
företaget, vilken skapade en stressig miljö för de som arbetade under den perioden. Att 
många var sjuka ledde till en märkbar underbemanning, men inget kunde göras åt 
antalet kunder, med undantag av avbokningar i bokningsschemat. På grund av 
personalbristen fick deltagarna mer arbete att utföra och mindre tid att utföra det på, 
vilket många uppfattade som stressande. 

 
”Nu den här våren har det varit rätt pressat just för att det har varit ganska 
många som har varit sjuka och sen också, det känns som vi är lite färre som 
jobbar än vad det varit innan.” 

 
Hierarkier 
På företaget förekom en del hierarkier, somliga var accepterade, som den mellan 
ledning och personal. Det som uppfattades som negativt var hierarkier som förekom 
bland optikerna på företaget, exempelvis att vissa inte ville hjälpa till med ”lägre 
stående” sysslor, såsom att köpa mjölk eller packa upp posten.  
 

”Inom arbetarna eller vad man ska säga, vägrar jag acceptera att det ska finnas 
hierarkier, för det hatar jag, men jag vet att det finns folk som har det, jag vet 
en i alla fall som är väldigt inriktad på det, att man inte kan gå och hämta eller 
lämna posten eller köpa mjölk eller sådär för det är för lågt, och det gör jag 
glatt!” 
 

Även om heriarker av detta slag fanns på företaget valde många av de tillfrågade att 
ignorera dem, främst var det de som arbetat längst i företaget som de övriga uppfattade 
som hierarkiska. 
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Stressorer under arbetsdagen. 
 
Lådor 
Varje beställning av glasögon eller linser skulle göras av den som är ansvarig för 
beställningen och sedan läggs i en låda. Något som många ansåg vara stressande var att 
se de högar av lådor som de inte hunnit med att beställa under en dag.  
Många av deltagarna skrev ut jobben, la dem i en låda, väntade med att göra en 
beställning och skyndade iväg för att hjälpa nästa kund, för att sedan göra samma sak 
igen och på så vis samla på sig väldigt många lådor under dagens lopp. 
 

”Det blir ju stress om de står, om jag har en hög, det är helt ok om jag hinner 
ta hand om den, men hinner jag inte ta hand om den dagen efter så det blir 
ännu mer lådor, då kan jag bli stressad, för då hinner man ju inte få i väg 
lådorna.” 

 
Då Företagets arbetstider var halv tio till halv sju och butiken öppnade tio var tanken att 
arbetet med lådorna skulle ske under den första halvtimmen på morgonen för dem som 
inte hunnit med under föregående arbetsdag. För många av deltagarna var det skönare 
att jobba på det sättet, men det fanns även dem som ansåg att övertid var bättre för att 
slippa börja dagen med att ha hand om beställningar. Under halvtimmen innan öppning 
skulle även andra sysslor utföras, exempelvis att ta hand om posten, vilket gav 
kvinnorna mindre än en halvtimme att ta hand om sina lådor. 
 
Oavsett om deltagarna valde att göra arbetet med beställningarna på förmiddagen eller 
kvällen så var en stor hög lådor ett stressigt inslag i arbetsmiljön, deltagarna blev 
konstant påminda om vad de behövde göra då de fick en stund över. 
 
Telefonen 
Till företaget ringde de kunder som behövde boka eller avboka sin synundersökningstid, 
beställa linser eller ställa frågor till optikerna. Företaget hade ingen anställd som 
arbetade enbart med att svara i telefonen, det var verkstadspersonalen som tog på sig det 
arbetet för det mesta, även om de övriga i personalen förväntades att svara när de hade 
möjlighet. Detta innebar att dagar med mycket kunder lite personal kunde telefonerna 
ringa ofta och länge utan att någon hade tid att svara i dem. För många var det ett 
stressmoment att ständigt höra telefonsignalen under arbetsdagen.  
En av deltagarna upplevde också att hon hade ett visst ansvar för att svara i telefonen för 
att underlätta för verkstadspersonalen när denna hade mycket att göra.  
 

”Det är mycket när det ringer och ringer och ringer och ingen svarar och så 
vet jag att Å blir jättestressad i verkstan.” 
 

Telefonerna uppfattades som ett problem då det inte fanns någon möjlighet att förändra 
något på arbetsplatsen för att göra hanteringen av dem lättare, och eftersom antalet 
kunder som ringde under en dag kunde variera väldigt. 
 

”Det skulle man kanske kunna förbättra då, att folk hjälps åt mera att svara i 
telefon, telefonen är ett litet gissel, jag blir stressad bara av att höra den där 
signalen!” 

 
Oberäkneligt antal kunder. 



 11 

Förutom de kunder som bokat tid för någon typ av synundersökningar kom det även 
andra kunder till butiken, med ärenden såsom justering av bågar, uthämtning av 
glasögon eller linser, för att prova ut glasögonbågar, reklamationer eller enklare inköp 
av exempelvis linsvätska. 
 
Att inte veta hur många kunder det kunde komma under en dag var på ett sätt 
stressande, en dag kunde det komma in enbart bokade undersökningar och en annan 
kunde butiken vara full av kunder. Ovissheten skapade även en viss spänning, att alltid 
behöva vara beredd på att hjälpa en kund gjorde att några av deltagarna inte kunde 
slappna av under arbetsdagen. 
 

”vi behöver ju folk i butiken som tar hand om de som kommer till oss och inte 
bara undersökningarna” 
 
”.. ah och sen så ser man fulla butiken med kunder och sen så måste man ändå 
gå in i en undersökning, det är också stressande” 

Stressorer i hemmiljön 
 
Deltagarna upplevde till största del stress på arbetet, men det fanns även några som 
ansågs sig vara stressade i vissa aspekter av hemmiljön. 
 
Att vara småbarnsförälder 
En av deltagarna hade små barn, vilket hon ibland uppfattade som stressande. 
Framförallt att stressade hon hem från jobbet för att hinna spendera tid med barnen, 
detta på grund av de sena arbetstiderna på Företaget. 
 

”Man ska hämta och lämna, det är ju hämtningen på dagis och lämna på 
morgonen som är stressigt då, och sen vill man gärna stressa hem för att man 
längtar efter sina barn såklart, och eftersom man kommer hem ganska sent på 
kvällarna så blir man ju också lite stressad” 

 
Kvinnan ansåg också att det var stressande i sig att vara småbarnsförälder, att sömnen 
kunde bli lidande och att kombinationen av ett stressigt arbete och små barn kunde tära 
på kroppen. 
 
Fördelningen av hemarbetet 
Över lag uppfattade deltagarna att fördelningen av hemarbetet var god, de flesta ansåg 
att de och deras partner delade hemarbetet jämt emellan sig. En av de tillfrågade 
upplevde dock att hon utförde mer hemarbete än sin man och att hon önskade att det 
kunde vara fördelat 50/50 mellan dem istället. En annan av deltagarna uppfattade det 
som stressande och irriterande att komma hem från en arbetsdag och behöva göra sådant 
som hon tyckte att andra i familjen kunnat utföra under dagen. 

 
”… och när det inte händer något när jag arbetar och när någon kommer hem 
lite före mig, typ sambon, då svarar jag med att inte tvätta hans tvätt, och då 
märker han det inom ungefär en vecka och sen startar han upp sig, så funkar 
det där.” 
 

Ingen egen tid/ fritid 
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Oavsett om deltagarna var föräldrar eller ej så ansåg de att deras fritid var knapp. Att 
inte ha möjlighet till egna intressen eller egen tid var ett problem, detta hängde mycket 
ihop med de arbetstider kvinnorna hade, främst de som arbetade heltid i Företaget. 
 

”Alltså, det enda som egentligen, som är det här med optiker då som jag kan 
tycka är lite tråkigt det är de sena arbetstiderna, eh, att det är svårt med tiden, 
önskescenariot hade ju varit att man kunde börja jobba tidigare någon dag 
någon dag i veckan, sluta tidigare samma dag för att hinna med 
fritidsintressen med mera. Det är ju vänner som kanske slutar arbeta fem, och 
då kan man inte gå på den bion som man hade tänkt utan det blir den sena 
bion och då blir det kanske lite… ja.” 

 
Egen tid upplevde deltagarna som mycket viktig och de ansåg att ett intresse som 
exempelvis träning var viktigt, men att det inte fanns tid för detta efter jobbet. En av 
deltagarna ansåg att det var ett tydligt tecken på en stressig dag då hon inte orkade gå 
och träna efter jobbet. 
 

”Nu har vi haft sådana perioder när det varit mycket, när man känner att åh, 
jag måste varva ner och jag orkar inte gå och träna.” 

 
Andra uttryckte att de gärna skulle vilja hinna med sådant som exempelvis träning, 
körsång eller dans, men att detta ofta började vid sådana tider att de antingen inte hann 
efter jobbet eller att det började medan deras arbetsdag ännu inte var slut.  
 

”Man skulle vilja gå fler kvällskurser, men det kan man inte göra för man 
slutar halv sju och det kanske börjar sex, och sånt där tycker jag är synd, så 
nej, det finns mycket man vill göra som man inte kan göra.” 

 

Kroppslig upplevelse av stress 
 
Värk i nacke och rygg, huvudvärk 
Då deltagarna spenderade mycket tid med att stå och gå var det av relevans att veta om 
de kände av någon smärta eller spänning i kroppen. Överlag kände kvinnorna värk i 
nacke och rygg, vilket är vanliga områden för stressrelaterad smärta. 
 
Spänningshuvudvärk samt en molande huvudvärk var ett annat sätt för deltagarna att 
kroppsligt känna av stressen. För vissa kom värken först efter arbetet, medan andra 
kände av det under arbetsdagen. 
 

”Alltså man känner ju det i kroppen, dels blir man varm och sen så får jag ont 
i nacken eller huvudet, eller min stress sätter sig i övre skulderblanden här 
bakom och upp i axlarna och så, och sen kommer ju huvudvärken också 
framåt dagen där sen.” 

 
Stressmage 
En av deltagarna hade en kronisk magsjukdom som blev tydlig vid exempelvis stress, 
hon upplevde det dessutom som ännu mer stressande då hon inte hann gå på toaletten 
vid behov. 
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”..  jo, jag är ju stressad det är jag ju, det är magen som reagerar bara” 
 
”bara jag har tid att gå på toaletten, jag vill kunna unna mig att gå på toaletten 
i fem minuter.” 

 
En annan deltagare hade ren ”stressmage”, det vill säga, hon fick ont i magen och den 
var ur balans då hon kände sig stressad. Dessa två kvinnor upplevde deras magbesvär 
som något som var anknutet till stress, i den ena kvinnans fall kunde dock hennes 
sjukdom yttra sig även vid andra tillfällen. 
 

”Ja det tar oftast ett par dagar, om jag har fått kramp, det kan bero på stress 
eller så kan det komma ändå, nu har det varit två år med ganska få skov, det 
tar en två, tre dar för innan krampen släpper, det beror på stressen och även 
om man tar viss kramplösande.” 

 
Slut i kroppen 
Många kände en viss matthet i kroppen efter arbetet. 
 

”Man är trött alltså, man är slut när man kommer hem, det är man, jag har ju 
problem med min rygg om jag står mycket och så, men det tycker jag att på 
den här arbetsplatsen kan man sitta ner mycket bättre än på min förra 
arbetsplats så det känns mycket bra, man blir bara allmänt trött.” 

 

Coping 
 
Räkna till tio och andas 
De dagar då det var väldigt stressigt kunde en av deltagarna känna att hon behövde 
stanna upp, räkna till tio och andas djupa andetag för att hantera sin stress, detta 
uppfattade hon som ett effektivt sätt att hantera stressen. 
 

”Andas lugnt och räkna till 10 om jag är irriterad eller något sånt där, om jag 
märker att jag håller på att brusa upp eller något sånt där, det vill man inte. 
Stanna upp och andas och räkna till 10, är det verkligen så farligt, för oftast är 
det ju inte det.. ja, andas lugnt.” 

 
 
Att göra flera saker samtidigt 
Några av deltagarna hanterade sin stress genom att utföra flera saker samtidigt, 
exempelvis hjälpa mer än en kund åt gången, eller att svara i telefonen trots att hon 
egentligen var upptagen med något annat. Även om deltagarna insåg att detta inte var 
det mest effektiva sättet att hantera stress (då de ofta blev mer stressade av sitt 
agerande) så valde de ändå att fortsätta försöka hantera sin stress på det sättet. 
 

”Jag springer fram och tillbaka och försöker göra så mycket som möjligt, jag 
försöker ta alla kunder i hela butiken samtidigt, men det brukar jag inte lyckas 
med (skratt). Då stressar jag helt klart, inte som U som tar en grej i taget utan 
jag tar en låda och så ställer jag den på hög och så ut i butiken sen tar jag nästa 
så ställer jag nästa låda och så springer jag ut i butiken.” 
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Ta en sak i taget 
Att göra färdigt det man påbörjat var några av deltagarna sätt att hantera den 
arbetsrelaterade stressen. Även om kunder väntade i butiken kände de att de behövde 
göra klart det de påbörjat innan de kunde hjälpa nästa, detta för att undvika högar med 
beställningar. 
 

”Jag försöker att ta en sak i taget i alla fall för det är det enda man kan göra, 
finns det kollegor så säger man till om de finns i lokalerna men kanske inte 
behövs där just för tillfället. Sen är det ju olika beroende på olika situationer, 
men i princip en sak i taget, det är det man kan göra, att man skyndar sig på, 
att ta i tu med nästa grej och nästa kund.” 

 
Strunta i 
En av deltagarna hade stängt av och struntade i stressen, hon valde istället att bara tänka 
på sin egen kund och sitt eget arbete. Hon ansåg att detta kanske inte var det optimala 
sättet att hantera stress, men för henne var det det enda sättet att hantera en stressig 
arbetsdag. 
 

”..jag har personligen på senare tiden lärt mig att släppa den negativa stressen 
och försöka skita i, kan man säga, saker och ting, eh, för att, ja, det, man tjänar 
inte på att ha så mycket, liksom att stressa upp sig över småsaker, inte 
småsaker, men liksom, jobba lugnt dådå, jag är en person som gärna vill att 
det ska hända mycket omkring mig, att det ska gå snabbt, fast ändå noggrant, 
självklart, inte att man bra hafsar undan saker, utan att när det är mycket att 
man gör mycket och att när det är lugnt att man ändå gör saker, det finns alltid 
saker att göra, men att försöka släppa det där och skita i saker, lite tråkigt men, 
ja.” 

 
Slappna av på lunchen/rasten 
Förutom en timmes lunch hade även deltagarna 15 minuters rast på förmiddagen, det 
var under någon av dessa raster som många av kvinnorna kände att de kunde slappna av, 
något de upplevde att de inte kunde göra under resten av arbetsdagen. Det var 
framförallt under lunchen som de kände att de kunde koppla bort stressen och bli 
avslappnade. 
 

”Men jag tycker att i och med att det är väldigt stressigt så kan det vara skönt 
att få de där 10 minuterna att sitta ner en stund och ta sig en kaffe, det tycker 
jag känns lite avkopplande när man gör det, men det är inte alltid som det 
finns tillfälle heller.” 

 
Fysisk träning 
Många av deltagarna använde det gymkort som företaget erbjöd och tränade efter 
arbetstid, för att på så vis kunna slappna av och känna sig mindre stressade. En av 
deltagarna ansåg att fysisk träning var viktigare för avstressningen än vila och sömn. 
 

”För att slappna av, jag kan gå på ett sprinningpass eller jag kan åka inlines” 
 

Andra kände att de ville ägna sig åt träning såsom exempelvis yoga, men uppfattade det 
som att det aldrig blev av. 
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”Man skulle börja med yoga eller någonting, för det är jag dålig på helt enkelt, 
jag blir så uppe i varv i kroppen, jag har väldigt svårt att sitta still.” 

 
Matlagning 
En av deltagarna ägnade sig gärna åt matlagning för att slappna av, gärna under flera 
timmar och tillsammans med familjen. 
 

”eh, laga en god, god mat med sambon och barnen och så, länge, dricka ett 
glas vin till och ett glas vin till maten” 

 
Avslappning, sömn, vila 
En av deltagarna slappnade av genom att lägga sig på sängen och blunda en stund innan 
hon tog itu med något annat. Andra uppskattade att sova länge. 
 

”Då, ibland, då när jag kommer hem ibland på kvällen då ibland så lägger jag 
mig lite på sängen en stund och bara blundar och bara ligger innan man 
liksom sen får man ju sätta i gång och laga mat och det och det, ringa till den 
och den och så, och då kan jag känna ibland att det är skönt då att bara lägga 
sig och slappna av och så, eller så brukar jag bada, ta ett varmt bad för att 
slappna av” 

 
TV-tittande, läsning 
Att ha möjlighet till stillasittande efter en arbetsdag uppfattades som viktigt och 
avkopplande, gärna kombinerat med någon form av aktivitet så som att titta på tv eller 
att läsa en bok eller tidskrift.  
 

”Då vill jag sitta ner i lite lugn och ro, antingen slappna av framför tvn så eller 
sitta och läsa en tidning eller bok så, det är nog min avkoppling, att sitta ner 
och ta det lugnt.” 
 

 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att ge en beskrivning av kvinnliga optikers personliga upplevelse 
av stress, hur dessa upplevelser påverkar deras hälsa samt hur de hanterar stressen. De 
teman som framgick var bristande kommunikation, personalproblem, stressorer under 
arbetsdagen, stressorer i hemmiljön, kroppslig upplevelse av stress samt coping. 

Bristande kommunikation 
Deltagarna ansåg att de hade varit stressade under en längre tid, trots att de försökte 
hantera sina arbetsproblem på bästa sätt, flera stycken ansåg att de helst ville ta hand om 
flera kunder på samma gång, samt att de sprang emellan butiken och 
undersökningsrummen för att hinna med så mycket som möjligt. Detta kan kopplas till 
modellen om krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990) deltagarna hade sämre 
kontroll över sin arbetssituation än tidigare, det var fler kunder men färre personal. Att 
några få hade fasta rum att utföra synundersökningar i medan andra kände sig tvingade 
att be om lov för att få använda vissa rum handlade också om detta. Att inte kunna ha 
kontroll över grundläggande företeelser som ens arbetsrutiner kan mycket väl påverka 
stressen på ett negativt sätt, arbetet tar längre tid i onödan, samtidigt som man känner 
sig mindre värd än de andra anställda.  
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Ledningsproblematiken var ett annat stressande moment, en otydlighet i ledningen samt 
olika svar från olika chefer gjorde att några kände sig mer osäkra i sitt arbete. En ledare 
ska kunna ge tydliga svar, klara riktlinjer för framtiden samt ha ett ansvar för att lösa 
problem som uppstår i företaget, något som många också önskade. Att ledningen inte 
heller gav några löneökningar tyckte många var tråkigt, de upplevde att de ville ha 
högre löner och fler förmåner, detta missnöje med lön kombinerat med låg 
arbetstillfredställelse kan på sikt leda till utbrändhet (Arias, Flores & Jenaro, 2007) 

Personalproblem 
De arbetsrelaterade stressorerna berodde främst på personalbristen i företaget. En 
försämrad möjlighet till kundbemötande, att svara i telefon eller slutgöra en 
arbetsuppgift berodde på att personalen var knapp, deltagarna arbetade i ett hårdare 
tempo vilket resulterade i halvfärdiga glasögonbeställningar och liknande vilka blev 
liggande till senare tillfälle. Att arbeta under stressiga förhållanden under en längre 
tidsperiod kan enligt Sapolsky (2003) försämra immunförsvaret, vilket på sikt kan leda 
till stressrelaterade sjukdomar (Cohen, 1991) vilket kan anses rimligt i detta fall, de 
anställda på företaget arbetade sig sjuka. Problemet låg även i flera deltidsanställningar 
på företaget, många anställda gick hem under eftermiddagen vilket gjorde att de som 
blev kvar fick arbeta ännu hårdare med minde kontroll över sina uppgifter. Att detta 
påverkar människor negativt syns i bl.a. Grandey et al:s studie (2005) om utmattning på 
arbetet, en låg grad job anautomy, dvs. att ha lite eller ingen påverkan på ens arbete och 
schemaläggning av sin tid kan i värsta fall leda till både utmattning och i värsta fall 
utbrändhet, samt minskad motivation till att arbeta. 

Stressorer under arbetsdagen 
Stressorerna påverkade uppenbart kvinnorna i företaget negativt. Några av dem pratade 
om stress som något roligt när det ”flöt på”, vid sådana tillfällen kände de att stressen 
kunde vara något positivt som gjorde att arbetsdagen aldrig kändes tråkig utan istället 
spännande och utmanande. Negativ stress uppstod istället när de inte kände att de hade 
kontroll över sin arbetssituation. De uppfattade att de ville hjälpa flera samtidigt, att det 
fattades personal i butiken samt att ingen kunde ta hand om telefonen. Detta stämmer 
väl överens med krav-kontroll modellen, då en person inte känner att hon har kontroll 
över de krav som ställs på henne är det svårare att hantera stressiga situationer och 
irritation och andra stressrelaterade symtom visar sig (Karasek & Theorell, 1990). Det 
stämmer också till viss del med Grandey et al (2005) studie om att ständigt behöva vara 
trevlig på sin arbetsplats, att inte kunna visa negativa känslor då det ingår i företagets 
policy att ständigt vara trevlig mot sina kunder. Detta ständiga förtryckande av negativa 
känslor skulle kunna var en av de faktorer vilka gjorde att några av deltagarna kände sig 
utmattade och irriterade då arbetsdagen var slut.  

Stressorer i hemmiljön 
Enligt Perski (2002) är det viktigt att balansera de olika delarna i livet på ett bra sätt, att 
ha tid för sömn samt egen tid är viktigt för att reducera stressen i livet. Att företaget 
hade sådana öppettider att deltagarna ibland inte kom därifrån fören sju på kvällen 
gjorde att nästan alla ansåg att de inte hade tillräckligt med egen tid för intressen så som 
träning, dans, sång eller handarbete, detta kunde även ha en negativ effekt på ens sociala 
liv, en av deltagarna menade att hennes vänner hade arbeten där de slutade vid fem och 
därför kunde göra saker som att gå på en tidig bio eller liknande, sådant hon inte kunde 
följa med på. Att få mer egen tid tyckte samtliga var något viktigt för ett lyckligare och 
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mindre stressigt liv. Den kvinna som hade småbarn upplevde att hon stressade för att 
hinna umgås med sina barn efter jobbet men även på morgonen innan jobbet då hon 
skulle lämna dem på dagis. Larson & Richards (1994) ”six o´clock crash”, 
stressupplevelsen mödrar ställs inför då de kommer hem från arbetet, så som 
barnpassning, stämmer till viss del överens med detta, även om kvinnan ville umgås 
med sina barn efter arbetstid blev det ett stressande moment för henne.  
 
Trots att majoriteten av de tillfrågade deltagarna ansåg sig stressade under den här 
perioden kände de sig ändå nöjda med sitt arbete och sitt liv i stort, på frågan om de 
skulle kunna tänka sig att arbeta som optiker om 5 år svarade alla ja, och de ville gärna 
arbeta kvar på samma företag. De ansåg sig nöjda med sin nuvarande livssituation, även 
om de flesta ansåg att de behövde mer egen tid samt ökad personalstyrka på företaget. 

Kroppslig upplevelse av stress 
De vanligaste kroppsliga upplevelser av stress deltagarna kände var olika typer av värk, 
samt trötthet. Att känna värk i nacke och rygg är något som stämmer överens med 
askungeteorin (Lundberg & Wentz, 2004) då många av deltagarna inte kände att de 
kunde slappna av på arbetet. Trots att denna teori kan vara relevant måste man även 
uppmärksamma det faktum att det kan finnas olika anledningar till värk och trötthet, 
inte bara stress. Magbesvär var ett annat tecken på stress, i ett fall var det relaterat till en 
deltagares magsjukdom, hennes skov kunde dock uppkomma i stressiga situationer. 
Stress kan påverka magen, och kan i värsta fall leda till magsår (Sapolsky, 2003). 

Coping 
Deltagarna använde olika coping-strategier beroende på situation. Den arbetsrelaterade 
stressen hanterades antingen med att ta en uppgift i taget eller att ta flera saker åt 
gången. Båda dessa strategier kan ses som problemfokuserade coping-strategier, att se 
på problemet och försöka lösa det på bästa sätt genom att hitta lämpliga 
problemlösningsalternativ. En arbetsuppgift åt gången uppfattades som det bästa sättet 
att hantera situationen, detta var något som alla de tillfrågade ansåg, men endast några 
få hanterade arbetsuppgifterna på detta sätt. Att göra flera saker samtidigt, ställa saker 
på hög och ta hand om det senare uppfattade som något negativt, trots att man valde att 
hantera stressen på det sättet. 
 
Att söka socialt stöd var något alla deltagarna hade möjlighet till i fall de behövde prata 
om sina problem, både personliga och arbetsrelaterade. Detta stämmer överens med 
Shimazu et al (2004) att socialt stöd är viktigt för hanteringen av stress på en 
arbetsplats. Förutom att söka socialt stöd så använde deltagarna emotionellfokuserade 
strategier, då främst efter arbetstid. Fysisk träning anses vara en emotionellfokuserad 
strategi (Folkman & Lazarus, 1985) och verkade fungera som en spänningsreducerande 
aktivitet för de deltagare som tränade regelbundet. Enligt Traustadottir, Bosch & Matt 
(2005) är fysisk träning stressreducerande. I en studie av kvinnor i olika åldrar har det 
visat sig att otränade kvinnor hade ett större kortisolpåslag i en stressfull situation än 
vad tränade kvinnor hade (Traustadottir et al. 2005). Detta kunde man se i intervjuerna, 
de två kvinnor vilka regelbundet tränade uppfattade inte att de var påtagligt stressade. 
Detta kan då ha att göra med att deras spänningar släpper vid träning, men också på 
grund av ett lägre kortisolpåslag vid stressiga situationer. 
 
Även matlagning och olika typer av avslappning räknas in i de emotionellfokuserade 
coping-strategierna, som distraktion. Dessa coping-strategier är effektiva, då de är 
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spänningsreducerande och hjälper kroppen att bygga upp sina reserver igen efter ett 
stresspåslag.  

Studiens betydelse och framtida forskning 
Målet med studien var att få en så bred uppfattning om kvinnliga optikers 
stressupplevelse som möjligt. Då ingen tidigare forskning i ämnet kunde finnas anser 
jag att det finns flera hot mot validiteten. Endast sex personer intervjuades, vilket kan 
vara ett hot mot den kvalitativa generaliserbarheten. Samtliga av kvinnorna kom 
dessutom från samma företag, vilket gör att studien ej kan appliceras på samtliga företag 
eller optikkedjor, då alla drivs olika. Den upplevda stressen kan endast hänvisas till de 
sex kvinnorna, och kan inte anses gälla samtliga kvinnor inom optikeryrket. Min egen 
förståelse för yrket kan vara ett annat hot, då jag själv arbetat i en optikbutik och 
därmed kan ha förutfattade meningar om yrket. Jag anser dock att detta inte var något 
direkt problem för studien.  
  
Reliabilitetsproblem kan anses finnas i intervjuerna, vissa frågor kan ses som ledande 
för intervjupersonerna, vilket kan ha att göra med min egen förståelse för yrket. Jag ville 
helst inte framgå som styrande i min roll som intervjuare, men på grund av att frågorna 
på förhand var bestämda kunde jag uppfatta mig själv som styrande, mitt mål att få fram 
så mycket som möjligt om kvinnornas stressupplevelse anser jag dock vara nått. Det har 
blivit tydligare vilka faktorer som påverkar optikers stressupplevelse, vilket är av 
relevans då detta är ett speciellt yrke i och med kombinationen butiksarbete/ 
omvårdnad. Många kvinnor med denna typ av höganspänningsyrken drabbas av stress 
vilket på sikt kan leda till sjukskrivningar, mer förståelse för hur kvinnliga optiker 
upplever stress kan hjälpa till att se vad som behöver förändras inom yrket för att 
undvika framtida sjukskrivningar och stressrelaterade symtom. 
 
Även om studiens primära syfte var en bättre förståelse för stressupplevelsen, samt 
upplevelsen av hälsa hos kvinnliga optiker på just det aktuella företaget anser jag att 
studien kan ligga till grund för mer omfattande undersökningar på denna yrkesgrupp, 
mer forskning behövs för att kunna avgöra vad som stressar kvinnliga optiker generellt.  
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Bilaga 1- Intervjuguide  
 
Mitt namn är Sara Sköld och jag läser personalvetarprogrammet på Stockholms 
universitet. Jag har valt inriktningen psykologi där jag nu läser påbyggnadskursen och har 
momentet C- uppsats, där denna intervju kommer att ingå. 
Intervjun är konfidentiell, inga namn eller arbetsplatser kommer att redovisas i uppsatsen, 
och endast jag kommer att lyssna på de inspelade banden, citat från intervjuerna kommer 
dock att användas i texten. Intervjun är frivillig och går närsomhelst att avbryta.  
Ämnet för dagens intervju är stress och vad stress innebär för just dig. Om det inte finns 
några frågor så sätter vi igång med intervjun. 

 
ARBETSSITUATION 

 
· Vad stressar dig i ditt dagliga arbete? 

 
· Vad/hur gör du när du är stressad? 

 
· Tänk på följande scenario: många optiker är sjuka, det är en ny kampanj och fullbokat. 

Kunderna står på kö och du hinner inte ta pauser emellan en kund och nästa, hur 
känner/tänker du dig då? Vad gör du i den situationen? 

 
· Vad skulle du vilja ändra på för att minska stressen? 

 
· Vad är mest stressande för dig, jobbet eller hemsituationen? Varför? 

 
· Känner du dig ofta stressad? Varför? 

 
· Vad tycker du om din arbetssituation? 

 
· Kan du påverka eller förändra din arbetssituation? Om ja, på vilket sätt, om nej, skulle 

du vilja påverka och på vilket sätt? Skulle du vilja förändra eller påverka? 
· Händer det att du kan bli irriterad på jobbet? Varför? 

 
· Finns det herarkier eller informella ledare? 

 
· Finns det konflikter i gruppen, går dessa att lösa? 

 
· Vad betyder arbetskamraterna för dig? 

 
· Hur fungerar du med din chef? 

 
· Får du gå på kurser eller någon annan typ av vidareutbildning? Är det viktigt? 

 
· Finns det något du vill förändra på din arbetsplats? 

 
· Hur upplever du arbetsgruppen på arbetsplatsen? För många, för få, lagom? 

 
· Hur många män respektive kvinnor finns på arbetsplatsen? 

 



 

· Skulle fler män ge ett annat arbetsklimat? På vilket sätt? 
 

· Upplever du att du får stöd av chefer och kollegor när du stöter på problem? På vilket 
sätt? 

 
· Hur upplever du att kundkontakten fungerar för dig? 

 
· Har du den lön du anser att du borde ha utifrån arbetsbördan? Varför, varför inte? 

 
· Hur upplevde du det att vara nyutexaminerad? 

 
· Händer det att du behöver jobba övertid? På vilket sätt får du kompensation för dessa 

timmar? Upplever du att det händer ofta? 
 

· Hur tycker du att du blir bemött av kunderna? 
 

· Hur ofta är det personalmöte? Är det tillräckligt? Känner du att det fungerar bra eller 
skulle du vilja ha ut något annat? 

 
· Hur upplever du att du klarar av ditt yrke? Varför? 

 
· Har du kontroll över de krav som ställs på dig i ditt arbete?  

 
· Finns det kafferaster? Om ja, vad betyder de för dig? Om nej, skulle du vilja ha en 

kafferast och varför? 
 

· Hur trivs du på arbetet? 
 

· Hur länge sitter du vid datorn varje dag? Uppskatta i % 
 

· Att stå i butik, hur känns det i kroppen? Får du ont någonstans? 
 

· Hur ofta kan du sitta still och vara avslappnad på arbetet? 
 

· Utnyttjar du de friskvårdsalternativ som erbjuds på din arbetsplats? 
 

· Varför har du valt att bli optiker? Är du nöjd med ditt val? Varför? 
 

· Vad tror du att du gör om 5- 10 år? 
 

 
HEMSITUATIONEN 

 
 

· Upplever du stress i din hemsituation? (familj, hemmet eller annat)? Varför? 
 

· Hur fördelas hemarbetet (i %)? Är du nöjd med det? 
 

· Har du möjlighet till fritidsintressen? Skulle du vilja ha mer tid? Varför, varför inte? 



 

 
 
 

KOMBINATION ARBETE/HEMSITUATION 
 

· Äter du ofta värktabletter som exempelvis Ipren? Varför? 
 

· Har du ont någonstans i kroppen? Var? Hur ofta? Går värken över om du exempelvis 
är ledig? 

 
· Har du någon du kan prata med om problem på jobbet eller problem hemma? 

 
· Känner du att du hinner med allt som ska göras? Varför/varför inte? 

 
· Kan du känna dig upprörd över plötsliga, oförutsägbara händelser? Varför? 

 
· Är du ofta nervös? Om ja, vad tror du att det beror på? 

 
· Har du eller har du haft sömnproblem? Vad tror du de berodde på? 

 
· Upplever du att du bekymrar dig över saker, kan du ge exempel? Hur ofta bekymrar 

du dig? 
 

· Har du fått panikkänslor någon gång? Var och varför tror du att du fick dem? 
 

· Hur tror du att andra uppfattar dig? Har de rätt? 
 

· Hur gör du för att slappna av? Hur ofta? 
 

· Har du möjlighet att koppla av på jobbet/fritiden? Hur kopplar du av? Finns det tid för 
dig själv? 

 
· Hur ofta känner du dig glad på arbetet? På din fritid? 

 
· Kan du skratta och se det komiska i situationer på arbetet eller fritiden? Ge exempel. 

 
· Är du över lag nöjd med din nuvarande livssituation? Är det något du skulle vilja 

förändra? 
 

· Finns det något övrigt du skulle vilja ta upp när det gäller din upplevelse av stress? 
 
 

 


