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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva några dimensioner av den psykosociala arbetsmiljön 

för präster och diakoner i Svenska kyrkan. Syftet var även beskriva förekomsten av en andlig 

dimension som kan fungera som ett stöd i den psykosociala arbetsmiljön. 

Med utgångspunkt i Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-teori, Hochschilds teori 

(1983) om emotionellt lönearbete och Collins (2004) teori om emotionell energi har denna 

studie sökt svara på i vilken utsträckning krav, kontroll, socialt stöd och stress förekommer i 

Svenska kyrkan. Samt i vilken grad präster och diakoner upplever emotionellt arbete, 

emotionell energi och socialt och andligt stöd. Detta gjordes genom kvantitativ metod, där 95 

pappersenkäter besvarades av präster och diakoner. Studiens resultat visar att det fanns en 

hanterbar och låg kravnivå och en hög grad av kontroll i Svenska kyrkan. Det förekom 

emotionellt arbete i hög grad och respondenterna upplevde en låg grad av stress. Vidare var 

förekomsten av socialt stöd hög, respondenterna upplevde även någon emotionell energi och 

andligt stöd i ganska hög grad. Studiens slutsats var att Svenska kyrkans psykosociala 

arbetsmiljö var god för studiens respondenter. Socialt och andligt stöd fungerar som en buffert 

för emotionellt arbete och stress vilket gjorde att våra respondenter inte upplevde en hög grad 

av stress. 

  

  

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, emotionellt arbete, emotionell energi, krav-kontroll-stöd, 

stress, Svenska kyrkan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Abstract 

The purpose of this essay is to describe some dimensions of the psychosocial work 

environment for priests and deacons in the Church of Sweden. The essay aims to describe the 

essay occurrence of a spiritual dimension wich can work as additional support in the 

psychosocial work environment. With a starting-point in Karasek & Theorell’s (1990) 

demand-control-support theory, Hochschilds theory (1983) in emotional labor and Collins 

(2004) theory in emotional energy has this essay searched for the answer in to what extent 

demand, control, emotional work and stress occurs in the Church of Sweden, and to what 

extent priests and deacons experience emotional energy and social and spiritual guidance. 

This was made by quantitative method, 95 paper surveys were answered by priests and 

deacons. The result of the study shows that there is a reasonable demand level and a high 

extent of control in the Church of Sweden. It occurred that the emotional work occurre in a 

high extent and the informants in the survey experienced a low stresslevel. Furthermore the 

existent of social support was high and there were a high grade of private social support. The 

informants also experienced an emotional energy and a spiritual guidance in a high grade. The 

conclusion of the essay was that in the Church of Sweden the social work environment was 

good for the informants in this survey. Social support and the spiritual guidance contribute the 

informants to be less responsive to stress-issues. 

  

Key words: Psychosocial work environment, emotional labour, emotional energy, demand-

control-support, stress, the Swedish Church 

  

  



Förord 

Vi vill tacka våra respondenter för deltagandet, och hjälpen att belysa fenomenet vi ville 

undersöka. Vi vill också tacka vår handledare Anna-Lena Haraldsson, (som har känts som 

“gudasänd”) för all vägledning och hjälp med att utforma uppsatsen, samt våra familjer för 

tålamod, då vi haft fokus på detta i första hand.   
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1. Inledning 

 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till vår studie följt av problemformulering och 

studiens relevans. Sedan följer en presentation av studiens syfte och frågeställningar, följt av 

en beskrivning av uppsatsens disposition. 

  

1.1 Bakgrund 

Psykosocial arbetsmiljö har en längre tid varit intressant för den sociologiska forskningen då 

det visat sig att en bra psykosocial arbetsmiljö bidrar till nöjdare och mindre stressade 

anställda (Hultberg, 2007). Med psykosocial arbetsmiljö menas interaktionen mellan sociala 

och psykiska faktorer på arbetsplatsen (Theorell, 2003). På senare tid har emotioner fått en 

större roll än tidigare i den sociologiska forskningen som ett eget fält kallat 

emotionssociologi. Med Hochschild i spetsen har just de emotionella komponenterna av den 

psykosociala arbetsmiljön granskats mer noggrant för att förstå dess inverkan på hälsa och 

stress hos de anställda (Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008). De emotionella 

komponenterna har även visat sig speciellt framträdande i människovårdande yrken där det 

arbetas emotionellt och socialt nära andra människor, vilket gör det nödvändigt att tillämpa 

någon form av emotionshantering. I dessa arbeten förekommer ofta emotionellt arbete, vilket 

innebär att de anställda förväntas producera vissa känslor hos kunden/sig själva och trycka 

undan sina egna känslor i vissa situationer (Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008). 

  

Forskningen tyder på att emotionellt arbete bidrar till den psykosociala arbetsmiljöns 

komplexitet och höjer risken för utbrändhet och stress hos de anställda (Hansson, 2008). De 

anställda behöver använda sig av emotionshantering i form av påfyllnad av emotionell energi 

och stöd från olika håll för att inte bli överväldigade av det emotionella arbete de utför 

(Lindqvist, 2016).  

  

En arbetsplats där personer arbetar människovårdande, men som skiljer sig något från andra 

arbetsplatser, är Svenska kyrkan. Detta eftersom det finns ytterligare en dimension av socialt 

stöd som skulle kunna verka positivt i emotionshanteringen, nämligen de anställdas 

trosuppfattning/andlighet. Det andliga stödet skiljer sig från det sociala stödet på den punkten 

att det andliga stödet utgörs av ”imaginary others”, dvs. icke-verkliga personer (Pollner, 
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1989). Enligt Pollner (1989) kan t.ex. Gud, änglar eller en avliden släkting vara en ”imaginary 

other” med vilken människor kan ha en social relation, och på så vis blir den relationen ett 

andligt stöd. Arbetsmiljöverket (2007) har visat att det inom Svenska Kyrkan länge funnits en 

problematik kring den psykosociala arbetsmiljön och studier visar att problematiken har lett 

till stressrelaterade besvär som utbrändhet och emotionell utmattning (Arbetsmiljöverket, 

2007; Hansson, 2000). Det har under senare tid skett organisationsförändringar i Svenska 

kyrkan, till exempel att antalet församlingar har minskat från 2517 (år 2000) till 1464 

församlingar (år 2010). År 2000 separerades Svenska kyrkan från staten, vilket ledde till färre 

resurser. Detta bidrar bland annat till att organisationen måste ses över och omorganiseras. I 

och med separationen från Svenska staten försvann också ekonomiskt stöd. Församlingarna 

på landsbygden har också färre besökare än tidigare, och fler väljer att gå ur Svenska kyrkan 

(Svenska kyrkan, 2011).   

 

Ovan nämnda förändringar har skett inom Svenska kyrkan under en relativt kort tid, vilket 

också påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Det blir då intressant att studera hur det ser ut 

idag i Svenska kyrkan med den psykosociala arbetsmiljön, och om huruvida de anställda 

upplever sig stressade. Detta för att se om det fortfarande finns samma problematik som 

forskningen beskrivit.  

 

Psykosocial arbetsmiljö kan undersökas och beskrivas på många olika sätt, där ett av de mest 

använda sätten är genom Karasek och Theorells modell (1990) för krav, kontroll och socialt 

stöd. Höga krav och låg kontroll kan leda till stress och ohälsa, medan socialt stöd fungerar 

som en buffert mot stress och ohälsa. Genom en balans mellan dessa tre dimensioner uppnår 

de anställda välmående och trivsel (Karasek & Theorell, 1990), varför de är av vikt att 

undersöka i kyrkan. Vidare är kyrkan en arbetsplats där man arbetar människovårdande, vilket 

även innebär att man utför emotionellt arbete. Det blir då relevant att undersöka förekomsten 

av emotionella dimensioner i arbetsmiljön som emotionellt arbete och emotionell energi. 

Präster och diakoners förekomst av andlighet/tro i Svenska kyrkan utgör ytterligare en 

dimension av arbetsmiljön som kan inverka på deras välmående och upplevelse av stress. 

  

1.2 Problemformulering och relevans 

Kyrkans beskrivna problematik tillsammans med förekomsten av en extra dimension av stöd 

och det faktum att det inte finns mycket forskning kring emotionellt arbete i Svenska kyrkan, 
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motiverar denna studie och gör den socialpsykologiskt relevant. Eftersom en sämre 

psykosocial arbetsmiljö (förekomst av emotionellt arbete och obalans mellan krav, kontroll 

och stöd) kan leda till utbrändhet och stress hos de anställda blir det viktigt att undersöka 

förekomsten dessa dimensioner. Detta för att kunna förebygga stress och sjukskrivningar i 

människovårdande yrken. Något som gör denna studie samhällsrelevant.  

  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

  

Syftet med denna studie är att beskriva några dimensioner av den psykosociala arbetsmiljön 

för präster och diakoner i Svenska kyrkan. Vi vill även beskriva förekomsten av en andlig 

dimension som en form av stöd i den psykosociala arbetsmiljön. 

  

Frågeställningar 

  

• I vilken utsträckning förekommer krav, kontroll, socialt stöd och stress i Svenska 

kyrkan? 

• I vilken grad upplever präster och diakoner emotionellt arbete, emotionell energi och 

och andligt stöd? 

   

  

1.4 Uppsatsen disposition 

Kapitel 1 Inledning 

I uppsatsens första kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte och frågeställningar, samt 

uppsatsens disposition.  

Kapitel 2 Tidigare forskning 

I detta kapitel sammanfattar vi de studier som tidigare gjorts på de dimensioner studien vill 

belysa. Sedan följer en sammanfattning av forskningsläget idag och vår studies relevans 

avslutas detta kapitel med.  

Kapitel 3 Teoretisk referensram  
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Här redogör vi för teorier som vi utgått ifrån i denna studie och som använts för att analysera 

vår empiri.  

Kapitel 4 Metod  

Vi går här vidare till att beskriva denna studies metodologiska ansats, följd av en presentation 

av vårt urval. Sedan presenteras studiens instrument och hur datainsamlingen gått till. Vi 

fortsätter med att beskriva studiens reliabilitet och validitet, sedan följer ett avsnitt om 

databehandlingen. Vi tar sedan upp etiska överväganden och avslutar kapitlet med en 

metoddiskussion.  

Kapitel 5 Resultat och analys 

I uppsatsens femte kapitel redovisar vi studiens resultat. Här presenteras även en analys av 

resultaten där vi tillämpar vår teoretiska referensram och jämför resultaten med tidigare 

forskning. Vi redovisar sedan en sammanfattning av resultaten, där vi besvarar våra 

forskningsfrågor och en sammanfattning av våra analyser. 

Kapitel 6 Diskussion 

Slutligen förs en slutdiskussion där reflektioner och våra egna tankar presenteras. Vi avslutar 

kapitlet med förslag på vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

 

  

I följande kapitel presenteras för studien relevant tidigare forskning.  Detta för att se vad 

andra har undersökt tidigare och hur denna studie kan ge ett eget bidrag till forskningen kring 

psykosocial arbetsmiljö/emotioner inom Svenska kyrkan. Kapitlet inleds med studier om 

Kyrkans psykosociala arbetsmiljö. Därefter följer en introduktion till emotionssociologin, för 

att ge en bakgrund till emotionssociologisk forskning, följt av studier om emotioner i 

människovårdande yrken. Därefter presenteras två studier som behandlat andlighet, och 

kapitlet avslutas med en sammanfattning av forskningsläget.  

  

2.1 Kyrkans Psykosociala arbetsmiljö 

Vi inleder med studier gjorda i Svenska kyrkan med fokus på kyrkans psykosociala 

arbetsmiljö.  

  

Den första studien vi vill belysa är Arbetsmiljöverkets rapport (2007) där det konstateras att 

det finns stora arbetsmiljöproblem inom Svenska kyrkan. I rapporten påpekas att det saknas 

åtgärder mot stress i många församlingar, och att det saknas ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Både organisatoriska och sociala faktorer pekas ut som orsaker. De 

anställda upplever en låg grad av kontroll över systemet och krävande arbetsförhållanden; 

något som lett till mindre tid till reflektion och återhämtning samt risk för psykiska sjukdomar 

och stress (Arbetsmiljöverket, 2007). I en senare rapport 2009 rapporterade SACO att 

långtidssjukskrivningar var vanligare i Svenska kyrkan än i andra organisationer. Risken för 

sjukskrivning med psykiska besvär är även högre i yrken som är aktuella inom kyrkan då de 

hör till kategorin kontaktyrken (Försäkringskassan, 2013). 

  

Problematiken i Svenska kyrkans psykosociala arbetsmiljö belystes även i Hanssons (2000) 

kvalitativa studie. Problemområden som pekades ut var bland annat konflikter på 

arbetsplatsen, en svårighet att diskutera teologisk syn och värdegrund (vilket ledde till 

psykiska påfrestningar hos de anställda). Det nämns även att eftersom arbetet är av 

människovårdande karaktär blir det extra påfrestande (Hansson, 2000).  
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2.2 Emotionssociologi 

Fram tills 1970-talet hade emotioner ingen framträdande roll inom den sociologiska 

forskningen. Men i och med förändringar på 1970-talet började emotionssociologin att se 

dagens ljus med Arlie Hochschild som banade väg för emotionernas betydelse i arbetslivet 

(Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008). I Hochschilds The Managed Heart (1983) tar hon 

upp begreppet emotionellt lönearbete i en omfattande studie av flygvärdinneyrket, och hur det 

emotionella arbetet påverkar flygvärdinnorna (Hochschild, 2012).  

  

Sedan dess har forskningen om emotionernas betydelse ökat inom sociologisk forskning, och 

just emotioner i arbetslivet intresserar många, däribland Eva Olsson som skrivit en avhandling 

om Emotioner i arbetslivet (Olsson, 2008), vilken vi kommer att utforska vidare i 

nästkommande avsnitt.  

  

2.3 Emotioner i människovårdande yrken 

Ett flertal studier pekar på vikten av det sociala stödet för att hantera emotionellt arbete. Det 

sociala stödet verkar fungera som en buffert för det emotionella arbetet och stress, och genom 

goda sociala relationer på arbetsplatsen kan emotionell energi verka skyddande mot stress.  

  

En av dessa studier beskriver Eva Olsson i sin avhandling Emotioner i arbete (2008) där hon 

undersökte kvarhållande faktorer i arbetet för vårdanställda, som gjorde att de valde att stanna 

kvar på jobbet trots eventuellt missnöje. Hon genomförde en intervjustudie med 22 

semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju med 8 vårdanställda. Olsson (2008) 

använder Hochschilds (2012) teorier om Emotionellt lönearbete då vårdarbetet bygger på 

relationer både till kunder/klienter och till arbetskollegor av emotionell karaktär, där 

personalen förväntas producera känslor (trygghet och lugn) hos patienten och hos sig själva 

(sorg, glädje). Vidare måste de hantera emotioner som uppstår i hen själv, likväl som i 

kollegor och i kunder/klienter. Olsson (2008) använder begreppet härbärgeringsarbete som 

en del av det emotionella arbetet. Att härbärgera innebär att som lyssnare bära patientens 

känslor i sig själv, och samtidigt visa upp ”rätt” känsla för patienten. ”Man blir som en 

container både för egna och andras känslor” (Olsson, 2008, s.163).  Det ställer krav på hög 

inlevelseförmåga, och man kan inte låta den andres känslor ta över sina egna, därför innebär 

det en balansgång. Tid är en förutsättning för att härbärgeringen ska fungera. Saknas tiden kan 
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det istället uppstå emotionell dissonans, vilket innebär ett glapp mellan den uttryckta och den 

upplevda känslan (Olsson, 2008).  

  

Studien visade att organisatoriska faktorer som neddragningar och omorganisering gjorde att 

respondenterna kände att de inte var fria att påverka sin arbetssituation, något som skapade 

missnöje. Trots de organisatoriska faktorerna tycktes respondenterna vilja stanna kvar på 

jobbet, något som Olsson (2008) fann berodde på några kvarhållande faktorer. En av dessa 

faktorer var social inbäddning, vilket innebär att individen är socialt inbäddad via 

meningsfulla relationer både på och utanför arbetsplatsen, vilket gör att de känner en 

grupptillhörighet och solidaritet till gruppen. På arbetet kan detta ta formen av att de trivs med 

sin arbetsgrupp, och att de känner ett socialt stöd från dessa för att kunna hjälpa varandra med 

emotionshantering. Arbetsgruppen blir en sorts buffert för det emotionella arbete de utför och 

emotionell energi genereras. Det visar sig även i att individer har nog med tid till bearbetning 

och reflektion för att hantera emotioner som uppstår i arbetet (Olsson, 2008).  

  

Sofia Sedin (2015) sätter fokus på de sociala relationerna som stöd för att hantera emotionellt 

arbete. I en intervjustudie med sex semistrukturerade intervjuer lägger Sedin (2015) fokus på 

socialarbetares emotionella arbete i mötet med föräldrar och/eller barn, där hon finner att 

socialarbetarna verkar ha svårt att balansera arbete och privatliv, vilket leder till 

stressrelaterade besvär såsom sömnsvårigheter. Sedin (2015) använder sig av teorier kring 

emotionellt arbete, emotionell energi och emotionshantering. Resultatet visar att 

socialarbetarna väljer att trycka bort sina egna känslor i mötet med klienter. Det viktigaste i 

emotionshanteringen verkar vara stödet från kollegor både spontant och genom handledning, 

där de kan släppa ut sina emotioner och få stöd och hjälp att hantera eventuella svårigheter 

(Sedin, 2015).  

  

En annan studie som tar upp emotionellt arbete och socialt stöd är artikeln “organisering av 

tid och emotioner i psykiatrin” (2016) av Mona Lindqvist. Lindqvist (2016) skriver om 

strategier för behandlare inom psykiatrin för att undvika att bli dränerade på emotionell energi 

i ett arbete, som kräver mycket emotionellt arbete. Studien som beskrivs i artikeln var 

kvalitativ där det gjordes fokusgruppsintervjuer med sex behandlare under tre olika tillfällen, 

och sedan även fem individuella intervjuer med behandlare. Det framkommer att i situationer 

med traumatiska händelser och starka känslor blir det extra svårt att härbärgera klientens 

känslor, då behandlaren bör hålla en viss distans till innehållet och samtidigt visa empati för 
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den som upplevt det. Detta kan leda till emotionsstumhet och ytagerande (distans från sina 

egna känslor), då de inte klarar av att härbärgera de starka känslorna. Lindqvist (2016) 

kommer fram till några faktorer som verkar skyddande för att man inte ska bli emotionell 

dränerad av det emotionella arbetet. Dessa är att ha nog med tid och stöd för kollektiv 

emotionshantering, vilket hjälper de anställda att bättre kunna härbärgera sina klienters 

känslor. Lindqvist, (2016) tar här hjälp av Collins (2004) resonemang om emotionell energi 

för att konkludera sin artikel, där Lindqvist (2016) menar att för att klara av och bearbeta 

upplevelser i sin emotionshantering behöver behandlare ta stöd av sina kollegor för att ge 

varandra positiv emotionell energi. Stödet de får från varandra gör att de kan lätta både sin 

egen emotionella börda och sina kollegors emotionella börda.   

  

I en studie av Harangi ”Känslomässiga påfrestningar på medarbetarna vid arbete med 

ensamkommande flyktingbarn på ett HVB hem” (2013) studeras både känslomässiga 

påfrestningar och psykosocial arbetsmiljö i relation till interaktion med klienterna 

(ungdomarna). I studien som utfördes genom tio semistrukturerade intervjuer kommer 

Harangi (2013) fram till att arbetet med ensamkommande flyktingbarnen upplevs som både 

givande och emotionellt krävande. Respondenterna verkar uppleva den psykosociala 

arbetsmiljön som ganska stressande och använder sig av olika sätt för emotionshantering. Det 

emotionella arbetet tillsammans med en mindre optimal psykosocial arbetsmiljö ökar 

tendensen till psykisk ohälsa hos personalen. Harangi (2013) har bland annat använt sig av 

teorier kring emotionellt arbete och psykosocial arbetsmiljö.  

  

Hansson skriver även i sin avhandling (2008) om den komplexa och problematiska 

psykosociala arbetsmiljön i människovårdande yrken. Hansson använder Christina Maslachs 

(1997) resonemang om att i människovårdande yrken, där arbetet sker socialt och emotionellt 

nära andra människor, löper personalen större risk att bli utbränd (få emotionell utmattning 

och känna sig dränerad på energi). Av vikt för hälsan är även att ha tid till återhämtning och 

att inte ställa orimliga krav på sig för att känna sig tillräcklig (Hansson, 2008).  

  

En annan studie behandlar emotionellt arbete, använder kvantitativ metod och utgår ifrån 

Karaseks och Theorells teori om psykosocial arbetsmiljö. Aleksander Perski et al. (2002) 

skriver i artikeln “emotionell utmattning vanlig bland kvinnor i offentlig sektor” om 

emotionell utmattning bland kvinnliga anställda inom människovårdande yrken. Detta 

eftersom det funnits en ökning av stress hos arbetare, då speciellt bland kvinnor som jobbar i 
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den offentliga sektorn där sjukskrivningar på grund av utbrändhet och psykisk ohälsa ökat 

avsevärt. Utbrändhet på grund av bland annat emotionell utmattning är vanligast 

förekommande hos just människor som jobbar i människovårdande yrken. Genom en 

enkätundersökning gjord på 183 kvinnliga anställda i geriatrisk vård och 143 kvinnliga 

anställda vid Försäkringskassan skattades emotionell utmattning och även vissa dimensioner 

av den psykosociala arbetsmiljön genom Theorell och Karaseks Krav - kontroll - 

stödmodellen. Resultatet visade på höga nivåer av emotionell utmattning hos de kvinnliga 

anställda, vilket även kunde relateras till psykisk, fysisk och social trötthet och andra 

utmattningssymtom (Perski et al., 2002). 

 

Den enda studie vi fann om just emotionellt arbete i kyrkan var ”Att kastas in i en centrifug 

på morgonen och ut på kvällen, något omtumlad” - en studie i emotionellt arbete med 

papperslösa flyktingar av Andersson och Magg (2011). De skriver att anställda i kyrkan ofta 

jobbar med utsatta människor i samhället, vilket innebär att dagligen utsättas för starka 

emotioner på olika sätt. De utförde fyra semistrukturerade intervjuer med medarbetarna i 

Svenska kyrkan, som hjälper papperslösa flyktingar och en observation. De använder Collins 

teori om emotionell energi och Hochschilds teori om emotionellt arbete. I resultatet kommer 

de fram till att medarbetarna utför ett emotionellt arbete, deras största drivkraft i arbetet är 

rättvisa, och att de upplever att de får emotionell energi från sina kollegor (Andersson & 

Magg, 2011).  

  

2.4 Stöd av andlighet 

Efter presentationen av studier kring emotionellt arbete med fokus på det sociala stödet och 

emotionell energi som skyddande “buffert” för emotionellt arbete och stress kommer vi nu att 

redogöra för två studier som behandlat andlighet. 

Pollners (1989) studie Divine Relations, Social Relations, and Well-Being tar upp att troende 

har möjlighet att, förutom att erhålla socialt stöd från kyrkan de tillhör, också få stöd av sin 

religion. Pollner (1989) menar att människor kan få socialt stöd av “icke verkliga” personer. 

Detta stöd kan innebära råd, vänskap och stöd. I denna studie använder Pollner sig av en teori 

av Caughey (1984) om imaginära sociala världar. Pollner (1989) kallar de “icke verkliga” 

personerna för “imaginary others”, och förklarar vidare hur det kan röra sig om avlidna 

släktingar, men också andra andevarelser, exempelvis änglar. Texter som finns inom 
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religioner, exempelvis bibeln, innehar “personer” som människan kan identifiera sig med och 

få vägledning av, eller stöd i någon form. Gud är en av dessa “imaginary others”. Genom att 

ha en relation med någon, dvs. ha ett socialt stöd från en icke-verklig person, kan den 

relationen, till skillnad från andra som kommer och går i ens liv vara beständig. Denna typ av 

andligt stöd visade sig i Pollners (1989) studie påverka välmående i positiv riktning för 

respondenter. 

 

En annan studie som belyser andlighet som en psykosocial faktor utfördes i Tysklands 

katolska stift av Frick, Eckhard et al. (2015), där de genom en enkätstudie (med 8574 

respondenter) undersökte den psykosociala arbetsmiljön i Tyska kyrkan. Här nämns 

upplevelsen av det andliga som en faktor som verkar positivt för minskad stress. Vidare 

verkade organisatoriska faktorer som arbetstid, arbetslagets storlek etc. ha en liten relevans.  

  

2.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Forskningen kring emotioner i människovårdande yrken belyser på olika vis hur emotionellt 

arbete leder till en högre risk för utbrändhet och stress (Lindqvist, 2016; Harangi, 2013; 

Hansson, 2008; Perski et al., 2002). Detta eftersom de anställda blir dränerade på emotionell 

energi genom hårt emotionellt arbete/dåligt härbärgeringsarbete (Lindqvist, 2016; Harangi, 

2013, Hansson, 2008). I vår studie kan detta kopplas till det emotionella arbete som prästerna 

och diakonerna utför. 

  

Forskningen belyser även det sociala stödets funktion för emotionshanteringen av det 

emotionella arbetet, då det sociala stödet fungerar som en buffert för stress och emotionellt 

arbete. Genom det sociala stödet erhålls även emotionell energi (Olsson, 2008; Lindqvist, 

2016; Sedin 2015; Andersson & Magg, 2011). Även tid till återhämtning och reflektion 

nämns som en viktig skyddande faktor för det emotionella arbetet (Olsson, 2008; Lindqvist 

(2016); Harangi, 2013). Förekomsten av socialt stöd är intressant för vår studie då det kan 

leda till att de anställda i kyrkan är mer eller mindre stressade beroende på hur stor buffert av 

socialt stöd de har. 

  

Studierna om kyrkans psykosociala arbetsmiljö menar, att det finns stora problem med 

kyrkans psykosociala arbetsmiljö, som resulterar i stressymptom som emotionell utmattning 

och utbrändhet. (Arbetsmiljöverket, 2007; Frick, Eckhard et al., 2015; Hansson, 2000). 
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Forskningen pekar på både organisatoriska och sociala faktorer som orsaker till den mindre 

bra arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket (2007) nämner låg grad av kontroll, krävande 

arbetsförhållanden och bristande tid till reflektion och återhämtning som några av orsakerna. 

Hansson (2000; 2008) spinner vidare på dessa orsaker och menar även att den psykosociala 

arbetsmiljön påverkas negativt av emotionellt krävande arbete, för höga krav i relation till 

upplevelse av kontroll. En annan komponent som verkar göra den psykosociala arbetsmiljön 

bättre och minska risken för stressymptom är tron/andligheten hos de anställda i kyrkan 

(Frick, Eckhard et al., 2015). Andlighet har även visat sig fungera som en form av stöd genom 

relationer till ”imaginary others” (Pollner, 1989). Det blir av intresse för vår studie att 

undersöka förekomsten av krav, kontroll, emotionellt arbete och andligt stöd för att se om 

dessa förekommer i hög/låg grad och hur de förhåller sig till varandra, då den tidigare 

forskningen ger en negativ bild av kyrkans psykosociala arbetsmiljö. 

 

Efter att ha sett vad tidigare studier kommit fram till, kommer denna studie att undersöka 

några dimensioner av kyrkans psykosociala arbetsmiljö för att se om det har skett någon 

försämring/förbättring. Vi vill även visa på en tyngdpunkt på emotionernas roll i kyrkan 

genom att utgå ifrån Hochschilds (1983) teori om emotionellt arbete och Collins (2004) teori 

om emotionell energi. Detta eftersom flera studier betonar vikten av socialt stöd som 

genererar emotionell energi, för att klara av det emotionella arbetet (Olsson, 2008; Sedin, 

2015; Lindqvist, 2016; Harangi, 2013; Andersson & Magg, 2011). Vidare vill vi undersöka 

det andliga stödets betydelse för präster och diakoner, då detta är en dimension av stöd som 

kan verka positivt för de anställda (Frick, Eckhard et al., 2015 & Pollner, 1989). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

 

I följande kapitel redogör vi för de teorier vi har utgått från i denna studie. Vi tar upp Karasek 

och Theorells (1990) teori om krav-kontroll-stödmodellen, Hoschschilds (1983) teori om 

emotionellt lönearbete och Collins (2004) teori om emotionell energi.  

  

3.1 Karasek och Theorells Krav - kontroll - stödmodell 

För att kunna beskriva förekomsten av dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd i den 

psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan, har vi utgått ifrån Karasek och Theorells krav-

kontroll-stödmodell (1990). Modellen utvecklades för trettio år sedan av stressforskaren Töres 

Theorell och den amerikanske forskaren Robert A Karasek. Teorin förklarar psykosocial 

arbetsmiljö utifrån de tre dimensionerna krav, kontroll, stöd som påverkar individers hälsa på 

arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Ursprungligen arbetade Karasek (1979) fram en krav-kontroll-modell som användes till att 

mäta förekomsten av negativ stress. Genom att kombinera höga och låga krav, samt hög och 

låg kontroll kunde Karasek (1979) komma fram till fyra olika typer av arbeten: 

lågstressarbeten, högstressarbeten, aktiva arbeten och passiva arbeten (se figur 1.). Denna 

modell vidareutvecklades senare tillsammans med Theorell (1990) för att kunna tillämpa 

modellen på analys av psykosocial arbetsmiljö och stress. Psykisk och fysisk ohälsa kan 

uppstå när arbetet har 

höga krav och låg 

kontroll (Karasek 1979). 

 

Figur 1. (fritt efter 

Karasek, 1979) 

 

  

 

 

                               Hög 

             Kontroll 

 

                                    Låg 

Krav 

       Låga                          Höga 

Lågstressarbeten Aktiva arbeten 

Passiva arbeten Högstressarbeten 



13 
 

Kontroll 

När Karasek och Theorell (1990) talar om kontroll syftar de på de anställdas inflytande och 

makt att påverka sin arbetssituation. De skiljer även på “kontroll över” och “kontroll i” sitt 

arbete.  

Det finns två vidare steg i beslut och handlingsutrymme. Det ena är möjligheten att påverka, 

som innebär att man har strukturer för att exempelvis skapa rättvisa. Det andra är 

kunskapskontroll. Det innebär att den anställde har möjlighet att påverka hur, vad och när det 

ska utföras arbetsuppgifter, samt att den anställde ska vara delaktig i de delar och beslut som 

innefattas i den anställdes tjänst/ arbetssituation. Viktigt är också, att det den anställde kan 

påverka, både genom att ha koll på sin arbetsuppgift samt att vara delaktig i besluten som tas. 

Dessutom och när man har rast. Karasek och Theorell (1990) menar att anställda med ett stort 

handlingsutrymme i dessa bitar, har kontroll över sin arbetssituation och ett exempel på vad 

det kan innebära kan vara schemaläggning eller att den anställde får vara med i 

beslutsfattandet kring exempelvis omorganisationer. 

 

Krav 

Begreppet krav menar Karasek och Theorell (1990) är olika varianter, exempelvis 

produktionskrav eller psykologiska krav. Denna uppsats kommer att behandla psykologiska 

krav, vilka innebär krav som uppstår när kraven från arbetet är högre än den anställdes 

kontroll över arbetssituationen. Dessa krav kan exempelvis vara svårighetsgrad på 

arbetsuppgifter, monotona arbetsuppgifter och storlek på arbetsbörda. När kraven är höga kan 

det leda till att den anställde upplever negativ stress men även att hen utvecklas positivt, 

beroende på hur hög kontroll hen har över arbetssituationen. Om den anställde upplever hög 

kontroll kan denne ha handlingsutrymme att motverka de negativa effekterna av kraven 

(Karasek & Theorell, 1990).  

 

Lågstressarbeten innebär att de anställda upplever en hög grad av kontroll och låga 

psykologiska krav. Den höga graden av kontroll gör att de krav som finns blir hanterbara. 

Enligt Karasek och Theorell (1990) har de som arbetar i lågstressarbeten mindre negrativ 

stress och ohälsa än de andra tre kategorierna av arbeten (se figur 1.), och arbetarna i denna 

kategori har då alltså en bättre psykosocial arbetsmiljö.  

Högstressarbeten kännetecknas av höga psykologiska krav och låg grad av kontroll. Detta gör 

att de har ett mindre handlingsutrymme (kontroll) i förhållande till de krav som ställs på dem 

(de känner att de inte kan påverka sin situation). Dessa typer av arbeten är ofta av monoton 
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karaktär. Ett exempel är, servitriser, och upplevs som mest negativt stressande. Detta kan  

leda till ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

Aktiva arbeten innebär att de anställda upplever både hög grad av kontroll och höga 

psykologiska krav. I aktiva arbeten använder de anställda sin chans att påverka sin situation 

(kontroll) och kan därmed omvandla stress från höga krav till utmaningar och utvecklas 

genom detta (Karasek & Theorell, 1990). Karasek och Theorell (1990) menar att detta är den 

bästa arbetssituationen av de fyra (se figur 1.), då den istället för att leda till negativ stress 

leder till utveckling och trivsel, dvs utgör en god psykosocial arbetsmiljö.   

Passiva arbeten innebär att de anställda upplever både låg kontroll och låga psykologiska 

krav. Eftersom den anställde inte har någon chans att påverka sin situation (kontroll) och 

dessutom inte har några krav på sig drivs hen inte heller framåt i utvecklingen, vilket leder till 

inaktivitet. Denna arbetssituation skapar mest negativ stress och ohälsa efter högstressarbeten 

(Karasek & Theorell, 1990).  

 

Socialt stöd 

Begreppet socialt stöd lades till i krav-kontroll-modellen efter att Karasek och Theorell 

(1990) genom sin forskning funnit att socialt stöd spelade en viktig roll för de anställdas 

möjligheter att hantera psykologiska krav. Socialt stöd i form av god social interaktion mellan 

anställda, mellan anställda och chefer och mellan anställda och kunder/patienter kunde 

fungera som en buffert för negativ stress, som kan uppstå i de två minst gynnsamma 

arbetssituationerna (se figur 1); högstressarbeten och passiva arbeten. Det sociala stödet 

visade sig således vara vitalt för en god psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990).  

Efter tillägget av socialt stöd utgjorde detta en stomme i Karasek och Theorells (1990) 

modell, avseende hur individer hanterar stress och psykosocial ohälsa på arbetet.  

 

Stress  

Forskning från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet visar att det finns ett 

samband mellan utsatthet för stress och sjukdomssymptom. Individer som upplever hög 

arbetsrelaterad stress får ofta varierande besvär i form av värk i muskler, mage, huvud, samt 

minnesproblem och sömnsvårigheter (Westerlund, 2012). 

  

Genom exempelvis höga förväntningar, bristande stöd eller konflikter kan stress orsakas. Alla 

människor reagerar och påverkas olika på stress. Känt är också att stress både kan vara 

stimulerande för en person i relation till prestation, men om den uppstår i negativ bemärkelse, 
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kan stress skapa stora påfrestningar på vår fysiska hälsa. Hur människan hanterar stress beror 

på tidigare erfarenheter av stress och socialt stöd. (Arbetsmiljöverket & Statistiska 

Centralbyrån, 2001) 

 

Karasek och Theorell (1990) utökade sin tidigare modell (se figur 1) med dimensionen av 

socialt stöd. Den nya modellen (se figur 2) visar hur en psykosocialt frisk organisation bör 

jobba mot balans mellan krav, kontroll och stöd för sina anställda. Genom den nya modellen 

kan kombinationen av dessa tre tillsammans bidra till att individen utvecklas på ett hälsosamt 

och bra sätt. Karasek och Theorell (1990) nämner även begreppet återhämtning som ett 

viktigt inslag för att individen inte ska bli utbränd. Att skippa återhämtning är ofta något som 

sker bland nyanställda som vill “köra på”, och även bland personal som “lever för sitt arbete”. 

 

 

Figur 2. Källa: Karasek, -Theorell, Helathy Work, 1990 

  

Genom krav-kontroll-stödmodellen vill vi påvisa hur viktigt socialt stöd är i prästers och 

diakoners arbetssituation.Vid rätt socialt stöd kan det underlätta hanteringen av de emotioner 

som uppstår i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Härbärgering av konfidenters (och 

konfidenters anhörigas) känslotillstånd ingår i prästers och diakoners psykosociala 

arbetsmiljö. Därmed är det extra viktigt med balans mellan krav, kontroll och stöd. Med det 

sociala stödet följer trygghet i olika former av återhämtning. Sociala emotioner som 

härbärgeras hos präster och diakoner accepteras, detta fungerar även som ett skydd mot 

negativ påverkan av arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 



16 
 

Denna teori är viktig för vår studie eftersom den ger en bild av den sociala arbetsmiljön. 

Vidare visar den på betydelsen av socialt stöd vilket även kopplar till vårt syfte att minska 

stress och ohälsa och även betydelsen av att ha tid till återhämtning.  

 

3.2 Hochschilds teori om emotionellt lönearbete 

Denna studie syftar till att beskriva förekomsten av några dimensioner av den psykosociala 

arbetsmiljön i Svenska kyrkan, däribland emotionellt arbete. Vi har därför utgått ifrån 

Hochschilds (1983) teori om emotionellt lönearbete. 

  

Redan 1975 publicerar Arlie Hochschild sina inledande analyser av emotionellt arbete, som 

hon senare utvecklar i boken The Managed heart (1983). Hochschilds teori om 

emotionshantering och emotionellt utbyte blir en viktig teoretisk referensram inom ämnet, och 

hon blir den första som på ett mer systematiskt sätt uppmärksammar emotionernas allt större 

betydelse på våra arbetsplatser (The Managed heart, 1983). Människans känslor fungerar som 

ett sjätte sinne som orienterar människor i det sociala rummet. Känslor produceras och formas 

inom givna kulturella ramar. Alla människor utför “emotionellt arbete” eller 

“emotionshantering” i förhållande till “känsloregler” och “uttrycksregler” - normer som anger 

vad som är “rätt” känsla och “rätt” känslouttryck i en given situation (The Managed heart, 

1983). Människan kan hantera sina känslor genom “ytagerande” eller “djupagerande” 

(surface-and deep acting), menar Hochschild (1983). Ytagerande innebär att man uttrycker en 

känsla men känner något annat. Det uppstår då en skillnad mellan vad vi känner och vad vi 

visar.  Djupagerande är att föreställa sig situationen annorlunda och frammanar den känsla du 

vill uttrycka (och alltså också känner den). Den känslan vi visar är då också den känsla, som 

vi känner. Känslan blir således äkta genom ett känsloarbete (Hochschild, 1983).  

  

Emotionella lönearbeten har tre drag enligt Hochschild (1983). För det första krävs att 

kontakten med andra människor sker ansikte -mot-ansikte eller röst-mot-röst. För det andra 

krävs, att den enskilde förväntas producera ett emotionellt tillstånd hos andra personer, till 

exempel tacksamhet, lugn, trygghet eller rädsla, och för det tredje att arbetsgivaren genom 

träning eller övervakning utövar en kontroll över den enskildes emotionella aktiviteter. Detta 

kan handla om bemötande av en kund eller hur vi ska bemöta en patient, med andra ord om 

vad vi får göra och inte får göra (Hochschild, 1983).  
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Vi behöver känslor för att reagera och reflektera. Därför är det svårt att i människors 

uppförande inte ta hänsyn till de egna känslorna. Hochschild (1983) menar, att ett emotionellt 

lönearbete där man använder sin personlighet och sina känslor som arbetsverktyg, är i motsats 

till arbete, där det produceras saker, svårare att ha kontroll över. Vi kommer att använda 

denna teori, där vi bland annat kommer att använda oss av Hochschilds begrepp emotionellt 

arbete och ytagerande. 

  

3.3 Collins teori om emotionell energi 

I vår studie vill vi bland annat beskriva förekomsten av emotionell energi. Detta eftersom 

denna dimension hänger ihop med socialt stöd och andligt stöd (där energi kan genereras 

genom lyckade interaktionsritualer). Vidare hänger det även ihop med emotionellt arbete då 

detta kan göra, att de anställda blir dränerade på emotionell energi. Vilket gör emotionell 

energi till en viktig emotionell dimension av den psykosociala arbetsmiljön. För att beskriva 

förekomsten av emotionell energi har vi utgått ifrån Collins (2004) teori om emotionell 

energi. 

 

Socialpsykologen Randall Collins anser att social interaktion består av processen som uppstår 

när människor möts och delar ritualer, kallade interaktionsritualer. Det som gör att vi 

människor blir socialt responsiva är vår benägenhet att kunna svara på andra individers 

sociala närvaro, och hur våra medmänniskor blir lyssnade till (Johansson & Lalander, 2010). 

Collins menar att människan får starka känslor av social närvaro av att ha ritualer för sig, både 

naturliga och formella, och han anser att detta ger människan emotionell energi. För att detta 

ska ske behövs det fyra delar för att emotionell energi ska uppstå (Johansson & Lalander, 

2010). 

 

Interaktionsritualer 

Collins menar att interaktionsritualer uppkommer om fyra kriterier uppfylls, vilka är fysisk 

och psykisk närvaro, gemensamt fokus, att man är två eller fler deltagare och att det blir en 

barriär mellan de deltagande och omvärlden (Johansson & Lalander, 2010). Fysisk och 

psykisk närvaro beskriver Collins som “mänskliga kroppar som rör sig till samma plats”, och 

det är början på ritualen där två eller fler deltar. Genom den fysiska närvaron blir samspelet 

mellan individerna enklare, och de kan komma in i liknande rytm, och på så sätt påverkas av 
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varandras kroppsrörelser. Det behövs också ett gemensamt fokus, vilket skapar en känsla av 

sammanhang, enhet och solidaritet, en social magnetism som bidrar till att människan känner 

sig avgränsad från omvärlden. Dessa två komponenter (fysisk och psykisk närvaro samt 

gemensamt fokus), påkallar människans uppmärksamhet och skapar en känsla av att det är en 

barriär mellan dem och omvärlden. En liknande känsla av upphetsning och spänning 

utvecklas, och den emotionella energin föds fram ur energin vi får i möten med andra 

människor. När Collins jämför med teorin om att ritualen kräver ett gemensamt objekt, skapas 

upplevelsen av samhörighet och en känsla av sammanhang skapas. Detta i sin tur, ökar 

känslan av enhet och solidaritet (Johansson & Lalander, 2010). I mötet med konfidenter i 

kyrkan, i mötet med andlighet (bön/Gud) och med kollegor, uppfylls kriterierna för 

interaktionsritualer enligt Collins (Johansson & Lalander, 2010). Då deltagarna är fysiskt och- 

eller psykiskt närvarande, man har ett gemensamt fokus (på ett problem/Gud/ett ljus). Detta 

gör att det blir en barriär mellan deltagarna och omvärlden vilket ger en liknande känsla av 

upphetsning och resulterar i att man får emotionell energi (Johansson & Lalander, 2010).  
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4. Metod 

 

  

I följande avsnitt presenteras den valda metoden. Därefter redogör vi för urvalsprocessen och 

datainsamlingsmetoden. Hur vi valt att analysera materialet/ vår insamlade empiri, samt hur vi 

diskuterar kring studiens validitet och reliabilitet redogörs för i detta metodavsnitt. Vidare 

också vilka fördelar och begränsningar vald metod har, som också avslutas med en 

forskningsetisk diskussion. 

  

4.1 Metodologisk ansats 

Denna studie syftar till att beskriva förekomsten av några dimensioner av psykosocial 

arbetsmiljö. Vi har därför valt att använda en kvantitativ ansats, då denna ansats används när 

forskningen vill beskriva förekomsten av fenomen och för att finna samband mellan dessa 

(Trost, 2007). En kvalitativ ansats hade varit att föredra om studien skulle undersöka 

subjektiva beskrivningar av fenomen  eller respondenternas livsvärldar (Trost, 2007).   

  

4.2 Urval 

Studiens urval är baserat på de individer inom Svenska kyrkan som vi föreställde oss utföra 

ett emotionellt utmanande arbete, nämligen präster och diakoner i Svenska kyrkan. Eftersom 

en av oss ämnar bli diakon och har gjort sin praktik och teologiska utbildning inom Svenska 

Kyrkan, använde vi oss av ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval, då vi hade tillgång till 

respondenter över hela Sverige. Vi använde oss av ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att forskarna själva bestämmer vem som ska få ett formulär, och så att säga 

“tager vad man taga kan” (Trost, 2007). Eftersom vi inte har ett OSU, obundet slumpmässigt 

urval, kan vi inte uttala oss om populationen utan bara om vårt stickprov, då det är det vad 

man tänker sig när man talar om slumpurval i vardagslag (Trost, 2007).  

 

Vid dialog med en diakon och en präst vid Karlstad Stift diskuterades hur många medarbetare 

som skulle kunna ha möjlighet att delta i studien. Detta bidrog till att vi fick utöka vårt 

område och även få respondenter utanför stiftet. 5 präst kvinna, 8 präst man, 8 diakon kvinna 

och 6 diakon man, dvs. 27 stycken enkäter fick vi in från Karlstad Stift. Resterande enkäter 
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togs in vid en konferens där präster och diakoner från hela Sverige deltog i Uppsala, samt 

under en resa till Vadstena Pilgrimscentrum. 16 präst kvinna, 17 präst man, 18 diakon kvinna 

och 17 diakon man, totalt 68 enkäter. Detta blev totalt 95 enkäter. Totalt 21 präst kvinna, 25 

präst man, 26 diakon kvinna och 23 diakon man.  

 

Enkät användes som mätinstrument. Enligt Bryman (2002) är det bra att vara bekant med det 

som skall undersökas och i viss mån känna till miljön som undersöks. Detta hjälper forskarna 

att dels ställa relevanta frågor, dels att tolka materialet. Enkäterna delades ut till en lika stor 

del kvinnor och män i de två yrkesgrupperna, och till en lika stor del präster som diakoner. 

Detta för att kunna jämföra grupper, kvinnor män, präster och diakoner. 

  

Medelvärdet för variabel ålder visar att deltagarnas medelålder var 50 år där den yngste 

deltagaren var 22 år och den äldste deltagaren var 68 år. Könsfördelningen var relativt jämn 

med 47 kvinnor och 48 män. Fördelningen mellan präster och diakoner var även den relativt 

jämn med 46 präster och 49 diakoner. Medelåldern var för präster 55 år och för diakoner 44 

år. 37,9% av deltagarna hade hemmavarande barn under 12 år. Vi delade även in ålder i 

åldersspann, där vi kan se att största delen av respondenterna var över 51 år. 

  

Åldersspann Antal 

20-35 år 14 

36-50 år 27 

51 + år 54 
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4.3 Instrument 

En pappersenkät konstruerades för att samla in empirisk data, vilket är vanligast 

förekommande i kvantitativa ansatser (Trost, 2007). Enkäten skapades med sammanlagt 40 

frågor indelade i fyra teman (emotioner, krav-kontroll & socialt stöd, meningsfullhet och 

trivsel, hälsa och stress). Våra frågeställningar avsåg att se, hur förekomsten ser ut av krav, 

kontroll, socialt stöd, stress. emotionellt arbete, emotionell energi och andligt stöd i Svenska 

kyrkan hos yrkeskategorin präster och diakoner. Temat emotioner svarar på förekomst av 

emotionellt arbete och emotionell energi. Temat krav, kontroll, socialt stöd svarar på 

förekomst av krav, kontroll och socialt stöd. Temat meningsfullhet och trivsel togs med som 

en kontrolldel för att se om det skulle generera resultat vi kunde koppla till våra 

frågeställningar. Temat hälsa och stress svarar på förekomst av stress. Vidare svarar temat 

emotioner och krav, kontroll, socialt stöd på förekomsten av andligt stöd. Ålder togs med för 

att kunna beskriva urvalet, för att kunna se, om det är en jämn åldersfördelning eller om 

urvalet har en ojämn åldersfördelning. 

 

Vi operationaliserade frågeställningarna genom att dela in dem i de dimensioner vi ville 

undersöka: -krav, kontroll, socialt stöd, stress, samt  -emotionellt arbete, emotionell energi 

och andligt stöd. Exempel på frågor som vi använt för att undersöka krav och kontroll är: 

“Har du tillräckligt med tid till återhämtning och reflektion? och “Har du frihet att bestämma 

hur ditt arbete ska utföras?” Flera frågor under denna dimension hämtades från ett redan 

färdigt instrument (Karasek & Theorell, 1990), men vi lade även till några egna frågor tex. 

“Upplever du höga krav hemifrån?”. Till dessa frågor använde vi fyra svarsalternativ på en 
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likertskala (nästan aldrig, sällan, ibland, ofta). Frågorna om socialt stöd följdes av fyra 

svarsalternativ på en instämmande skala (Instämmer inte alls, instämmer något, instämmer 

delvis, instämmer helt). En fråga från frågorna om socialt stöd användes för att beskriva 

förekomsten av andlighet som stöd, denna var: “Jag finner hjälp och stöd i min tro för att 

hantera mina och andras emotioner på arbetet” och följdes av fyra svarsalternativ på en 

instämmande skala (Instämmer inte alls, instämmer något, instämmer delvis, instämmer helt). 

  

För att beskriva förekomsten av stress på arbetet användes en befintlig stress-skala (Rydberg, 

2016) där frågorna presenteras genom att fråga om hur ofta respondenterna upplevt ett antal 

symtom (ex. huvudvärk, ryggvärk och stress) under de senaste tre månaderna. 

Svarsalternativen var på en femskalig likertskala och bestod av aldrig, sällan, ibland, ofta och 

aldrig.   

 

För att operationalisera emotionellt arbete skapade vi egna frågor som vi ansåg mätte 

dimensionen. Exempel på en av dessa frågor är: “Jag visar upp en annan känsla än den jag 

egentligen känner i mötet med konfidenter”. Vi skapade även egna frågor/påståenden som 

skulle belysa emotionell energi exempelvis: “Jag känner mig tom på energi efter mötet med 

konfidenter”. Till dessa frågor använde vi fyra svarsalternativ på en likertskala (nästan aldrig, 

sällan, ibland, ofta). En utav frågorna om emotionell energi skapades för att även belysa 

andligt stöd.  

   

I enkäten fanns även ytterligare två dimensioner (Meningsfullhet & trivsel och allmänt 

mående) med, men som sedan ströks från databehandlingen eftersom de inte tillför någonting 

till studiens syfte. Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor rörande kön, ålder, befattning samt 

hemmavarande barn för att vi skulle kunna jämföra eventuella skillnader mellan grupper.  

 

4.4 Datainsamling 

Kontakten med våra respondenter togs genom personliga träffar (konferens i Uppsala, 

pilgrimscentrum Vadstena och kring Värmland), där enkäterna delades ut. På enkätens 

försättsblad informerades deltagarna om studiens syfte, samt att de ifyllda enkäterna skulle 

behandlas enligt de etiska principerna. Vidare följde informationen om ungefärlig tid för att 

fylla i enkäten. För att ge deltagarna möjlighet att fylla i enkäten under stressfria förhållanden 

fick de komma till forskaren för att lämna ifylld retur. Någon av forskarna satt även med vid 
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ifyllandet av enkäterna och respondenterna kunde på så vis fråga om någonting var oklart, och 

forskarna kunde förklara hur de menade. Enkäterna lades i en låda som forskarna hade,  

öppnades och räknades när samtliga enkäter var inlämnade. Den av oss, som hade 

kontaktnätet med respondenterna delade ut ca: 70 % av enkäterna på en konferens i Uppsala 

och i Vadstena, där båda yrkesgrupperna förekom. Resterande samlades in på hemmaplan i 

Värmlands län. Med enkäten följde ett missivbrev, där vi tydliggjorde studiens syfte, vilka 

etiska principer vi förhöll oss till, och att deltagandet var frivilligt. Samtliga respondenter 

hade få kommentarer, var positiva till att medverka i denna studie och upplevde studien som 

intressant.  

  

4.5 Internt bortfall 

Borg och Westerlund (2011) beskriver bortfall som individer som valts till studiens stickprov 

men som inte kunnat undersökas. En typ av bortfall är det interna bortfallet som innebär att 

enkäten inte är korrekt ifylld, då det saknas ett eller flera svar. Detta kan till exempel bero på 

att frågan blivit missförstådd (Borg & Westerlund, 2011). I denna studie fick vi fem interna 

bortfall, då en eller fler frågor var obesvarade i fem enkäter. De frågor som inte fylldes i var 

av skild karaktär, och det var inte heller samma frågor i de olika enkäterna, samt en sida som 

lämnades blank på grund av att respondenten skulle upp på scenen och tala. Detta gjorde att vi 

inte tog med dessa i databehandlingen. Det interna bortfallet kan alltså bero på att enkäten inte 

är korrekt ifylld eller på grund av missförstånd (Borg och Westerlund, 2011). 

 

4.6 Databehandling 

Bakgrundvariablerna var ålder, kön, befattning och antal hemmavarande barn under 12 år. 

Variabeln ålder var kontinuerlig och delades ej in utan användes för att få ut medelvärde på 

ålder. Variablerna kön, befattning och antal hemmavarande barn under 12 år var dikotoma 

och användes för att kunna göra jämförelser mellan olika grupper. 

  

Innan vi kunde matade in svaren för analys i SPSS räknade vi ut vad varje skalsteg skulle ha 

för värde. Svarsalternativen på de fyrskaliga likertskalorna för krav och kontroll, emotionellt 

arbete och emotionell energi fick värdena 1-4, där 1 var nästan aldrig och 4 var ofta. 

Svarsalternativen på den fyraskaliga instämmandeskalan för socialt stöd fick värdena 1-4, där 
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1 var instämmer inte alls och 4 var instämmer helt. Svarsalternativen på den femskaliga 

likertskala för stress fick värdena 1-5, där 1 var aldrig och 5 var alltid. Vissa frågors värden 

inverterades för att de skulle beskriva dimensionerna korrekt, dessa var: “Jag känner med 

mina konfidenter och visar även öppet mina känslor i mötet med konfidenter”, “Kräver ditt 

arbete en för stor arbetsinsats?”, “ Upplever du att du har höga krav på dig hemifrån?”, 

“Förekommer det ofta motstridiga krav i ditt arbete?”, “Innebär ditt arbete att du gör samma 

saker om och om igen?” och “Jag känner mig tom på energi efter mötet med konfidenter”, (se 

bilaga). Vi exkluderade frågorna i temat meningsfullhet och trivsel i databearbetningen då vi 

efter datainsamlingen insåg att dessa inte tillförde något till vår studies syfte.  

 

Svaren från de ifyllda pappersenkäterna matades därefter för hand in i SPSS för analys.  

Deskriptiv data framtogs med rådata. Det blev fem interna bortfall, då respondenterna inte 

svarat på alla frågor. Vi tog fram frekvenstabeller för alla enskilda frågor i index: emotionellt 

arbete, emotionell energi, psykosocial arbetsmiljö, socialt stöd och stöd av andlighet. Detta 

för att kunna titta på förekomsten av ovan nämnda dimensioner. Därefter slog vi ihop frågor 

som behandlade samma dimension till index, detta för att kunna ge ett samlat mått för de olika 

dimensioner vi ville undersöka. På så sätt kan vi uttala oss om höga respektive låga poäng på 

de olika dimensionerna och få en övergripande bild av kyrkans psykosociala arbetsmiljö. Sju 

index skapades som var: krav, kontroll, socialt stöd, stress, emotionellt arbete, emotionell 

energi och andligt stöd. Dessa skapades utav de frågor i enkäten som belyste respektive 

dimension. Tabeller över indexen skapades där data som togs fram sattes i relation till ett 

mittvärde (full poäng på index delat i två), för att kunna göra en tabell med antal och andel 

respondenter som hade hög respektive låg poäng på dimensionen. Efter detta gjordes ett test 

för att få fram poäng på Cronbach's Alpha för de olika dimensionerna. Detta för att se hur hög 

den interna konsistensen var mellan de enskilda frågorna i de olika indexen.  

 

4.7 Reliabilitet och Validitet 

Vi använde oss av fyra begrepp för att stärka studiens reliabilitet 1) kongruens, dvs. likhet 

mellan frågorna som avses mäta samma sak. Ett exempel på detta är under ett av våra teman 

“meningsfullhet och trivsel” följande påståenden: a) Jag upplever att mitt jobb är meningsfullt 

b) Jag trivs mycket bra på min arbetsplats c) Jag trivs mycket bra i min arbetsgrupp. Detta för 

att kunna göra ett index med de likartade frågorna. 2)Precision, dvs. om hur respondenten 

kryssar i frågorna i enkäten. Ju lättare det är att fylla i enkäten, desto högre precision. 3) 
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Objektivitet, om respondenten registrerar samma sak är objektiviteten hög 4) konstans tar upp 

tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden, eller vad det kan vara fråga om, inte 

ändrar sig. Det ska alltså inte ha betydelse om respondenten svarar idag eller imorgon, för hur 

svaret blir (Trost, 2007). Att studien fått fram mätbara värden på variabler för varje enhet, och 

haft en hög standardisering har stärkt reliabiliteten. 

 

Reliabiliteten stärks också enligt Kvale och Brinkmann (2009), av att det inte fanns några 

yttre faktorer (mobiltelefoner, oväsen etc) som påverkade ifyllandet av enkäten, då det gjordes 

i lugn och ro i avskild miljö (eget rum). Tillförlitligheten (reliabiliteten) stärks av att vi 

bedömer att det finns goda möjligheter till att upprepa studien. Vi gick tillväga på liknande 

sätt när vi delade ut enkäterna, och väntade tills respondenten var klar. Respondenterna var på 

gott humör och vi fick inga frågor på att något var oklart i enkäten, vilket vi antar betyder att 

enkäten haft en tydlig struktur i sin uppbyggnad och var lätt att svara på. Eftersom en av oss 

gjort sin praktik och delar av sin utbildning i Svenska Kyrkans lokaler och miljö, och kunde 

titulera sig som diakonkandidat utgjorde det att både forskaren och respondenten kände sig 

“hemtama” i miljön, vilket också är viktigt för reliabiliteten. 

  

Pålitligheten stärks av att vi endast ställt frågor vilka haft en anknytning till det vi haft för 

avsikt att undersöka, vilket är av relevans för validiteten. Enkäten höll en hög grad av 

standardisering, då dels enkäten, och dels situationen under ifyllandet, varit lika för alla 

respondenter .”Gör jag en undersökning om inställningen bland präster till kvinnor som 

präster, har studien en hög grad av strukturering om jag vet vad jag vill fråga om och allt 

handlar om just det ämnet och inte om en massa annat”, citerat i Trost, (2007). Våra 

frågeställningar och vårt syfte delades upp och operationaliseras genom våra enkätfrågor, så 

att vi skulle få svar på alla olika dimensioner vi önskade av dem. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att upplevelsen av vad som anses vara intressant är individuellt, varför resultatet 

kan skiljas åt vid upprepning av studien. Validiteten kan också stärkas av att vi tagit med 

tidigare forskning, förkunskaper och teorival. 

  

Genom operationalisering har vi gjort våra begrepp mätbara i form av frågor i enkäten där vi 

använt svarsalternativ i likertskalor för att kunna jämföra svarsalternativen med varandra och 

kunnat se påverkan. Av hänsyn till reliabilitet och validitet har vi ringat in att vi har mätt det 

vi avsett att mäta, samt att vi fått en översikt över hur stor betydelse slumpen har och 

påverkar. Detta har vi gjort genom att de frågor som ställts i enkäten haft relevans för 
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undersökningens syfte. För en god validitet har vi också ställt frågor som är enkla att förstå 

och som är relativt raka för svaret. Strukturen i enkäten gjordes att frågorna och 

svarsalternativen är utformade på samma vis. 

  

Vi mätte även Cronbach’s Alpha på alla index (förutom andlighet då denna endast bestod av 

resultat av två frågor) för att se den interna konsistensen i svaren. Enligt Field (2005) är 

Chronbach’s alpha ett mått på hur väl några frågor korrelerar med varandra. Detta används för 

att se om frågorna har en gemensam nämnare och huruvida det finns en reliabilitet (om 

frågorna är pålitliga). Måttet på Chronbach’s alpha blir högre ju desto bättre frågorna stämmer 

överens med varandra. Brukligt är att högre mått än 0,60 indikerar hög innehållsmässig 

reliabilitet (Field, 2005). Poängen på Cronbach’s Alpha visar att skalorna krav, kontroll och 

socialt stöd samt stress hade god reliabilitet, och skalorna emotionellt arbete och emotionell 

energi hade medel-låg reliabilitet. 

 

Index Chronbach's alpha 

Krav 0,62 

Kontroll 0,56 

Socialt stöd 0,76 

Stress 0,79 

Emotionellt arbete 0,33 

Emotionell energi 0,49 

  

  

4.8 Etiska överväganden 

Vi utgick från Vetenskapsrådets utgåva om Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. I denna nämndes individskyddskravet som indelats i fyra 

grundläggande etiska krav att ta hänsyn till i forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven 

innefattar informationskravet, som innebär att studiens syfte skulle redogöras för deltagarna. 

Det andra kravet var samtyckeskravet som innebär att medverkan var frivillig och att 

deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan när de ville. Det tredje kravet var 

konfidentialitetskravet som garanterade att information kring deltagarna behandlades 

konfidentiellt. Det fjärde, och sista kravet, var nyttjandekravet som innebär att den insamlade 

informationen enbart skulle användas i syfte av denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

följde dessa krav genom att förklara studiens syfte på enkätens framsida och informera om 

anonymitet och konfidentialitet. Respondenternas anonymitet och konfidentialitet säkrades 
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genom att vi använde oss av en låda i vilken alla enkäter lades, blandades och öppnades när 

samtliga enkäter var inlämnade. Om frivillighet att delta och rätt att avbryta deltagandet i 

studien informerades muntligt. Vi informerade även om att informationen endast skulle 

användas för vår c-uppsats och att alla enkäter efter godkänd uppsats skulle förstöras.  

4.9 Metoddiskussion 

Vi finner givetvis brister i vår studie. Bland annat kan vi anmärka på vårt urval, där det är en 

relativt hög medelålder (50 år), med en ojämn åldersfördelning där större delen av urvalet var 

51+ år. något som skulle kunna påverka bland annat nivån av stress. Detta eftersom de flesta 

förmodligen gjort klart “småbarnsåren” med allt vad det innebär. Här svarade 37,9% att de 

hade hemmavarande barn under 12 år. Vårt antagande är att en präst eller diakon lever mer 

jämställt med sin partner, och att på så sätt har det ”lugnare hemma”. Antagandet grundar vi 

på att de ”lever sin tro”, dvs har Jesus som föredöme (Jämför Galaterbrevet 3:18). Varför de 

även skulle svara lägre på stress än till exempel en anställd i ett icke-akademiskt yrke och i en 

yngre ålder. Den höga medelåldern kan även påverka hur våra respondenter har svarat på 

frågorna om stress, då flera av symtomen för stress även kan vara åldersrelaterade eller dylikt 

(ex. Ont i rygg/ont i ben).  

  

Ytterligare en reflektion kring metoden är studiens validitet, dvs om enkäten mäter det den 

avser att mäta (Trost, 2007). Vi utformade flera egna frågor och skapade index både utav 

dessa och utav frågor från befintliga index (ex. Karasek & Theorells krav-kontroll-stöd 

modell). Detta gör att vi inte kan vara lika säkra på validiteten som vid användandet av ett 

beprövat index. Vi kan heller inte veta om respondenterna svarat sanningsenligt eller bara 

fyllt i, ibland av bekvämlighet/rutin för att det ska gå snabbt. Vidare vet vi inte om 

respondenterna uppfattat frågorna som vi önskat. Exempelvis i frågorna om emotionell energi, 

kanske begreppet emotionell energi skulle ha förklarats bättre. Kanske skulle svaren bli 

annorlunda om vi hade använt oss av en vidare skala med exempelvis sju steg istället för de 

nuvarande fyra stegen, alternativt en VAS-skala där de får sätta ett kryss på en streckad linje. 

Vi använde en stress-skala (index) som använts i tidigare forskning, men subjektiv upplevelse 

av stress kan vara svår att fånga upp och kanske skulle vi fått ett annat resultat med ett 

annorlunda stress-index. Vi övervägde att använda en stress-energi-skala men eftersom denna 

endast mäter upplevelse av stress just nu ansåg vi den inte gav ett rättvist mått av negativ 

stress som vi ville mäta. Den stress-skalan vi valde anser vi mäter negativ stress på ett bra sätt, 

då den innehåller många av de symtom som upplevs vid stress.  



28 
 

 5. Resultat & Analys 

 

  

Syftet med denna studie var att beskriva några dimensioner av den psykosociala arbetsmiljön 

för präster och diakoner i Svenska kyrkan. Vi vill även beskriva förekomsten av en andlig 

dimension som kan fungera som stöd i den psykosociala arbetsmiljön, med följande 

frågeställningar som vi ämnar besvara i detta kapitel.  

  

• I vilken utsträckning förekommer krav, kontroll socialt stöd och stress i Svenska 

kyrkan? 

• I vilken grad upplever präster och diakoner emotionellt arbete, emotionell energi och 

andligt stöd?  

  

För att besvara ovanstående frågeställningar redovisas först resultatet av förekomsten av krav 

& kontroll och socialt stöd, följt av förekomsten av stress. Därefter redogör vi för och 

analyserar förekomsten av emotionellt arbete, emotionell energi och till sist andligt stöd. 

Redovisningen görs med hjälp av tabeller. Efter varje tabell under respektive underrubrik 

redovisas även höga respektive låga poäng på de sju index som skapades. Dessa redovisas 

med hjälp av stapeldiagram. Vidare avslutas varje underrubrik med en analys av den 

dimension/de dimensioner som redovisats. Avslutningsvis redogör vi för övergripande 

resultat och analys. 

  

5.1 Krav & kontroll 

Tabell 1 (krav) visar att de flesta respondenter upplever en hanterbar kravnivå, där många 

känner att de har tid till arbetsuppgifterna och till återhämtning och reflektion. De flesta 

präster och diakoner upplever att arbetet kräver en för stor arbetsinsats ibland (67% av 

prästerna och 45% av diakonerna). Fler präster än diakoner anser att deras arbete kräver en för 

stor arbetsinsats. Många präster och diakoner upplever att de ibland har tillräckligt med tid att 

hinna med arbetsuppgifterna (67% av prästerna och 78% av diakonerna) och ibland tid till 

återhämtning och reflektion (50 % av prästerna och 42% av diakonerna). Fler diakoner än 

präster har ibland tillräckligt med tid till arbetsuppgifterna och återhämtning; och fler präster 

än diakoner upplever ofta höga krav hemifrån (15% av prästerna och 6% av diakonerna). 
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Vidare upplever de flesta att det förekommer motstridiga krav i arbetet ibland (80% av 

prästerna och 55% av diakonerna). 

  

Tabell 1. Krav, fördelat på präster och diakoner, (procentuell fördelning) 

Krav 
 Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta Totalt 

Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats?      

Präster 2,2 8,7 67,4 21,7 100 

Diakoner 2,0 40,8 44,9 12,2 100 

Har du tillräckligt med tid till att hinna med 

arbetsuppgifterna? 

     

Präster 0 13,0 67,4 19,6 100 

Diakoner 0 2,0 77,6 20,4 100 

Har du tillräckligt med tid till återhämtning och 

reflektion? 
     

Präster 0 19,6 50,0 30,4 100 

Diakoner 0 8,1 42,9 49,0 100 

Upplever du att du har höga krav på dig hemifrån?      

Präster 21,7 26,1 37,0 15,2 100 

Diakoner 42,9 30,6 20,4 6,1 100 

Förekommer det ofta motstridiga krav i ditt arbete?      

Präster 2,2 8,7 80,4 8,7 100 

Diakoner 8,2 36,7 55,1 0 100 

 

Resultaten i tabell 2 visar att de flesta respondenter upplever att de ofta har hög grad av 

kontroll i arbetet. De flesta respondenter svarar att de får lära sig nya saker i arbetet ofta (57% 

av prästerna och 65% av diakonerna), arbetet kräver skicklighet ofta anser 74% av prästerna 

och ibland anser 65% av diakonerna. Arbetet kräver påhittighet ofta enligt 67% av prästerna 

och 67% av diakonerna, arbetet innebär att göra samma sak om igen ibland enligt 65% av 

prästerna och 53% av diakonerna. Frihet att bestämma över hur arbetet ska utföras upplever 

56% av prästerna ofta och 33% av diakonerna ofta.  
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Tabell 2. Kontroll, fördelat på präster och diakoner, (procentuell fördelning) 

Kontroll 
 Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta Totalt 

Får du lära dig nya saker i ditt arbete?      

Präster 0 0 43,5 56,5 100 

Diakoner 0 0 34,7 65,3 100 

Kräver ditt arbete skicklighet?      

Präster 0 4,3 21,7 73,9 100 

Diakoner 0 2,0 65,3 32,7 100 

Kräver ditt arbete påhittighet?      

Präster 0 0 32,6 67,4 100 

Diakoner 0 4,1 28,6 67,3 100 

Innebär ditt arbete att du gör samma saker om och 

om igen? 
     

Präster 0 26,1 65,2 8,7 100 

Diakoner 0 36,7 53,1 10,2 100 

Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska 

utövas? 
     

Präster 0 2,2 41,3 56,5 100 

Diakoner 9,0 2,0 65,3 32,7 100 

Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt 

arbete? 

     

Präster 0 0 45,7 54,3 100 

Diakoner 0 2,0 57,1 40,8 100 

 

Resultat på index krav och index kontroll (se diagram 1 och 2) visar att de flesta upplever låga 

krav, men det finns några som upplever höga krav (mest präster). Vidare visar resultaten att 

alla respondenter upplever hög kontroll. 

 

 Diagram 1. Krav                                                   Diagram 2. Kontroll 

 
 

 

Analys 

  

Enligt Karasek & Theorell (1990) är krav och kontroll två viktiga faktorer i psykosocial 

arbetsmiljö. Modellen de utvecklade (se figur 1, s.12) baseras på dessa faktorer och en 
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god/dålig psykosocial arbetsmiljö beror på om det finns en balans/obalans mellan krav och 

kontroll. Karasek & Theorell (1990) tar upp fyra former av arbeten utefter i vilken grad man 

upplever krav och kontroll (se figur 1, s.12). De menar att kravnivån ska vara hanterbar och 

att individen behöver ha kontroll över och i sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). De mest 

idealiska kategorierna i modellen är lågstressarbeten och aktiva arbeten. De minst idealiska är 

högstressarbeten och passiva arbeten, då psykisk och fysisk ohälsa kan uppstå när arbetet har 

höga krav och låg kontroll (Karasek 1979). 

 

Flera respondenter upplever krav i olika former ibland, vilket kan hävdas vara hanterbart, med 

tanke på att de upplever en hög grad av kontroll i arbetet. Enligt Karasek och Theorell (1990) 

kan yrket som präst och diakon klassas som lågstressarbeten (se figur 1, s.12), då 

respondenterna upplever en låg grad av krav och hög grad av kontroll. Enligt Karasek och 

Theorell (1990) har de som arbetar i lågstressarbeten mindre negativ stress och ohälsa än de 

andra tre kategorierna av arbeten, och arbetarna i denna kategori har då alltså en bättre 

psykosocial arbetsmiljö. Karasek och Theorell nämner begreppet återhämtning som ett viktigt 

inslag för att individen inte ska bli utbränd (1985). Där kan vi se att respondenterna upplever 

även detta i hög grad, och borde utgöra ett skydd mot bl.a. emotionellt arbete och utgöra en 

förutsättning för att respondenterna ska trivas på arbetsplatsen och vara välmående (Olsson, 

2008; Lindqvist, 2016; Harangi, 2013 och Karasek & Theorell, 1990). Vidare fanns det vissa 

skillnader mellan präster och diakoner där prästerna upplevde något högre krav än diakonerna 

(se diagram 1). Skillnaderna kan förklaras genom att de två yrkeskategorierna skiljer sig på 

vissa punkter, då de har olika arbetsuppgifter. Där diakonerna arbetar mer socialt inriktat med 

t.ex. hembesök, stödjande samtal, sorgegrupper etc. Prästerna huvuduppgift är att leda 

religiösa ceremonier, fungera som förmedlare mellan människa och Gud, och även att utföra 

stödjande samtal i viss mån. Det ligger mer krav på prästerna då de är huvudansvariga för 

ritualer som bröllop, dop, begravningar osv, vilket skulle kunna förklara varför prästerna 

upplever något högre krav än diakonerna.  

 

5.2 Socialt stöd 

Karasek och Theorell (1990) menar att utav de tre faktorerna i deras modell för psykosocial 

arbetsmiljö, är socialt stöd själva stommen för en fungerande psykosocial arbetsmiljö. För att 

besvara frågan om i vilken grad man upplever socialt stöd på arbetsplatsen redovisas 

resultaten på dimensionen socialt stöd nedan.  
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Större delen av respondenterna instämmer helt  till att det är en lugn och behaglig stämning på 

arbetsplatsen (57% av prästerna och 65% av diakonerna). Prästerna instämmer helt  till att det 

är en god sammanhållning (74%) medan diakonerna instämmer till stor del (65%). De flesta 

respondenter instämmer helt till att de kommer bra överens med sina överordnade (67% av 

prästerna och diakonerna) och instämmer till stor del att de trivs bra med sina kamrater (65% 

av prästerna och 53% av diakonerna). Större delen av respondenterna upplever att de får stöd 

från handledningen (57% av prästerna instämmer helt och 65% av diakonerna instämmer till 

stor del.  Resultatet visar även på högt stöd från kollegor (54% av prästerna instämmer helt 

och 57% av diakonerna instämmer till stor del) och ett ganska stort stöd av andligheten (74% 

av prästerna och 53% av diakonerna instämmer till stor del). Fler diakoner än präster upplever 

att de får hjälp att bearbeta emotioner via handledningen och kollegor.  

   

Tabell 3. Socialt stöd, fördelat på präster och diakoner, (procentuell fördelning) 

Socialt stöd 
 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

något 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

helt 

Totalt 

Det är en lugn och behaglig stämning på min 

arbetsplats. 
     

Präster 0 0 43,5 56,5 100 

Diakoner 0 0 34,7 65,3 100 

Det är en god sammanhållning      

Präster 0 4,3 21,7 73,9 100 

Diakoner 0 2,0 65,3 32,7 100 

Jag kommer bra överens med mina 

överordnade. 
     

Präster 0 0 32,6 67,4 100 

Diakoner 0 4,1 28,6 67,3 100 

Jag trivs bra med mina arbetskamrater.      

Präster 0 26,1 65,2 8,7 100 

Diakoner 0 36,7 53,1 10,2 100 

Jag får hjälp att bearbeta emotioner och 

liknande via handledningen. 

     

Präster 0 2,2 41,3 56,5 100 

Diakoner 9 2,0 65,3 32,7 100 

Jag får hjälp att bearbeta emotioner och 

liknande av mina kollegor. 

     

Präster 0 0 45,7 54,3 100 

Diakoner 0 2,0 57,1 40,8 100 

Jag finner hjälp och stöd i min tro för att 

hantera mina och andras emotioner på 

arbetet. 

     

Präster 0 4,3 73,9 21,7 100 

Diakoner 0 18,4 53,1 28,6 100 
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Resultat av index socialt stöd (se diagram 3) visar att alla respondenterna upplever i hög grad 

att de får socialt stöd. 

 

 Diagram 3. Socialt stöd 

  

Analys 

De flesta respondenter verkar komma bra överens med sina överordnade och trivs bra med 

sina kamrater. Större delen av respondenterna upplever att de får stöd från handledningen, 

kollegor och andligheten. Det fanns vissa skillnader där fler präster än diakoner instämmer 

helt till att det är god sammanhållning, något fler präster än diakoner trivs bra med sina 

arbetskamrater; och fler präster än diakoner instämmer helt till att de får stöd av handledning 

och kollegor. Överlag visade resultaten (se tabell 3) att prästerna upplever något högre socialt 

stöd än diakonerna. Detta kan bero på att präster och diakoner har olika yrkesposition och 

ansvarsområden, där präster har en högre position än diakoner. Präster arbetar även mer 

individuellt och är inte lika beroende av sina arbetskamrater som diakonerna. Detta kan göra 

att präster har färre sociala relationer vilket kan leda till att det blir mindre konflikter med 

kollegor etc. Till skillnad från diakonerna som arbetar mer socialt och har många kollegor 

både under och över sin position, som gör de sociala relationerna mer komplicerade. Överlag 

upplever dock respondenterna  i hög grad att de får socialt stöd (se diagram 3), vilket utgör 

själva stommen i psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1985).  

 

Enligt Karasek och Theorells modell (1990) bör en organisation jobba mot balans mellan 

krav, kontroll och stöd för sina anställda vilket bidrar till hälsosamma och mer välmående 

anställda. Vi kan se av frågorna i tabell 1 och 2 att det finns en god balans mellan de olika 
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aspekterna (krav, kontroll och stöd) vilket gör att Svenska kyrkans arbetsmiljö (för studiens 

respondenter) är god. Detta går emot den tidigare forskningen om kyrkans psykosociala 

arbetsmiljö, där det har beskrivits problem med just höga krav, låg grad kontroll och liten tid 

till återhämtning och reflektion (Arbetsmiljöverket, 2007; Hansson, 2008). Eftersom det 

sociala stödet var högt för studiens respondenter bör det även utgöra en buffert mot negativ 

stress och emotionellt arbete (Karasek & Theorell, 1990; Lindqvist, 2016; Olsson, 2008).  

 

5.3 Stress 

Stress nämns i både tidigare forskning som en konsekvens av emotionellt arbete (Lindqvist, 

2016; Harangi, 2013; Hansson, 2008 & Perski et al., 2002) och som en konsekvens av dålig 

psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990). För att besvara frågan om i vilken grad 

upplevelser av stress på arbetsplatsen tolkas och analyseras frågorna kring stress (tabell 3) 

nedan. 

 

 Resultatet för stress (se tabell 4) visar att överlag upplever de flesta respondenter aldrig eller 

sällan de olika stressrelaterade symtomen. Angående om de känner sig stressade svarar de 

flesta prästerna (52%) dock ibland medan de flesta diakonerna svarar sällan (51%) eller 

aldrig (25%). Fler präster än diakoner har ibland eller ofta huvudvärk (37% av prästerna mot 

25% av diakonerna). Fler präster har ibland eller ofta värk i axlar/skuldror/nacke (37%), än 

diakoner (14%). Det är många fler präster som ibland eller ofta har värk i rygg/höfter (48%), 

än diakoner (14%). Det är ingen diakon som alltid har värk i rygg/höfter men 2% av prästerna 

upplever detta. 30% av prästerna har värk i händer/knän/ben/fot ibland eller ofta, och endast 

16% av diakonerna upplever detsamma. Fler präster än diakoner är nervösa ibland eller ofta 

(36% av prästerna mot 12% av diakonerna), och det är även fler präster (50%) än diakoner 

(18%) som är irriterade ibland eller ofta. 15% av prästerna och 4% diakonerna har svårt att 

sova ibland. Ingen av respondenterna har ofta svårt att sova. Resultatet (se tabell 3) visar att 

präster är något mer stressade än diakoner, men att respondenterna överlag inte upplever 

mycket stress.  
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Tabell 4. Upplevelse av stress under de senaste tre månaderna fördelat på präster och 

diakoner (procentuell fördelning). 

Stress 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Totalt 

Huvudvärk       

Präster 32,6 30,4 28,3 8,7 0 100 

Diakoner 16,3 59,2 18,4 6,1 0 100 

Ont i magen       

Präster 28,3 58,7 8,7 4,3 0 100 

Diakoner 42,9 42,9 14,3 0 0 100 

Värk i axlar/skuldror/nacke       

Präster 15,2 47,8 26,1 10,9 0 100 

Diakoner 67,3 16,3 12,2 4,1 0 100 

Värk i rygg/höfter       

Präster 19,5 32,6 34,8 13,0 0 100 

Diakoner 67,3 16,3 10,2 4,1 2,0 100 

Värk i händer/knän/ben/fot       

Präster 15,2 54,3 23,9 6,5 0 100 

Diakoner 65,3 18,4 12,2 4,1 0 100 

Nervös       

Präster 30,4 43,5 21,7 4,3 0 100 

Diakoner 46,9 40,8 12,2 0 0 100 

Irriterad       

Präster 13,0 37,0 41,3 8,7 0 100 

Diakoner 22,4 59,2 14,3 4,1 0 100 

Stressad       

Präster 8,7 30,4 52,2 8,7 0 100 

Diakoner 24,5 51,0 24,5 0 0 100 

Svårt att sova       

Präster 45,7 39,1 15,2 0 0 100 

Diakoner 79,6 16,3 4,1 0 0 100 

 

Resultatet av index stress (se diagram 4) visar att de flesta respondenter upplever låg grad av 

stress, men det finns några som upplever hög grad av stress. Präster upplever sig något mer 

stressade än diakoner.   

 

Diagram 4. Stress 
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Analys 

Med en högre grad av socialt stöd som verkar skyddande mot stress (Karasek & Theorell, 

1990), så borde stressen vara relativt låg hos våra respondenter. Resultaten av krav och 

kontroll (se diagram 1 och 2) indikerar enligt Karasek och Theorell (1990) att yrkena präst 

och diakon faller inom kategorin lågstressarbeten. Lågstressarbeten kännetecknas av hög grad 

kontroll, låg grad krav, och är den yrkeskategori som är minst utsatta för negativ stress 

(Karasek & Theorell, 1990). Detta är även fallet i vår studie, då endast en liten del av 

respondenterna upplevde hög nivå av stress (se diagram 4). Vilket kan argumentera för att 

våra respondenter har en god psykosocial arbetsmiljö. Den något högre graden av stress hos 

prästerna kan bero på att de har ett större ansvarsområde än diakonerna, och även att de 

upplever mer krav än diakonerna. Det kan även bero på en hög medelålder i gruppen, då 

symtom som värk i höfter/rygg kan vara åldersrelaterade och kanske inte beror på att de är 

stressade i arbetet.  

 

5.4 Emotionellt arbete 

Arlie Hochschild (1983) beskriver emotionellt lönearbete som att den anställde har kontakt 

med en kund ansikte mot ansikte, producerar känslor hos sig själv och kunden för att man i 

sitt arbete förväntas göra detta. Ovanstående kriterier stämmer in på yrkeskategorierna präst 

och diakon, där man förväntas härbärgera konfidentens känslor och hjälpa dem. Som präst 

eller diakon förväntas man inge lugn och trygghet gentemot respondenterna. För att besvara 

frågan om förekomsten av emotionellt arbete tolkas och analyseras frågorna kring emotionellt 

arbete nedan. 

  

I tabell 5. angående emotionellt arbete visar resultaten att fler präster än diakoner ofta trycker 

undan sina egna känslor i mötet med konfidenter (72% av prästerna mot 31% av diakonerna). 

Det är många respondenter som använder sig visar upp en annan känsla än den som upplevs 

(ytagerande) där 30% av prästerna och 33% av diakonerna gör detta ofta, och 55% av både 

prästerna och diakonerna gör detta ibland. Respondenterna visar upp sina riktiga känslor i 

mötet ibland  (67% av prästerna och 63% av diakonerna) och upplever att de blir drabbade av 

så kallad känslosmitta sällan (63% av prästerna och 45% av diakonerna). Det är fler diakoner 

än präster som upplever känslosmitta ibland eller ofta (55% av diakonerna mot 37% av 
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prästerna). Här har även ingen respondent svarat nästan aldrig vilket innebär att alla 

respondenter någon gång blivit drabbade av känslosmitta.   

 

Tabell 5. Emotionellt arbete, fördelat på präster och diakoner, (procentuell fördelning) 

Emotionellt arbete 
 Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta Totalt 

Jag trycker undan mina egna känslor i mötet med 

konfidenter. 
     

Präster 2,2 10,9 15,2 71,7 100 

Diakoner 2,0 20,4 46,9 30,6 100 

Jag visar upp en annan känsla än den jag egentligen 

känner i mötet med konfidenter. 

     

Präster 8,7 6,5 54,3 30,4 100 

Diakoner 2,0 10,2 55,1 32,7 100 

Jag känner med mina konfidenter och visar även 

öppet mina känslor i mötet med konfidenter. 
     

Präster 0 28,3 67,4 4,3 100 

Diakoner 0 28,6 63,3 8,2 100 

Jag blir smittad av konfidenters känslor och bär 

sedan med mig dem efter mötet. 
     

Präster 0 63,0 30,4 6,5 100 

Diakoner 0 44,9 40,8 14,3 100 

 

Resultaten på index emotionellt arbete (se diagram 5) visar att det förekommer emotionellt 

arbete i hög grad för våra respondenter. Det är även något mer diakoner än präster som 

upplever hög grad av emotionellt arbete.  

 

 

Diagram 5. Emotionellt arbete 
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Analys 

Nästan alla respondenter svarar att de upplever hög grad av emotionellt arbete. Något som 

stöds av tidigare forskning där det påvisats att man i människovårdande yrken utför ett stort 

emotionellt arbete (Olsson, 2008; Sedin, 2015; Lindqvist, 2016, Perski et al., 2002; Andersson 

& Magg, 2011) och som även nämns i Hoschchilds teori om emotionellt arbete (Hoschchild, 

1983). Många respondenter trycker undan sina egna känslor i mötet med konfidenter, vilket 

Hochschild (1983) tar upp som ett typiskt drag i det emotionella arbetet. De flesta 

respondenter upplever även hög grad av ytagerande, vilket kan vara ett sätt att hantera det 

emotionella arbetet, där man distanserar sig från sina egna känslor och visar upp en annan 

känsla (Hoschchild, 1983). Något som forskning har visat kan leda till att man blir dränerad 

på energi (Lindqvist, 2016). Det är fler diakoner än präster som ibland upplever känslosmitta. 

Att bli smittad av en känsla kan bero på att härbärgeringen inte fungerat som den ska, och att 

man inte lyckats hålla en balansgång mellan att visa inlevelse (empati) och att hålla en viss 

distans till känslan (Olsson, 2008). Det är fler som ofta använder sig av ytagerande än vad de 

gör av att visa upp de känslor de egentligen känner, vilket tyder på att respondenterna tacklar 

det emotionella arbetet genom att just distansera sig till konfidentens känslor för att undvika 

känslosmitta (Hochschild, 1983). Att många respondenter trycker undan sina egna känslor, 

använder sig av ytagerande tyder på att det finns ett relativt stort emotionellt arbete på denna 

arbetsplats (Hochschild, 1983). Fler diakoner upplever känslosmitta ibland eller ofta än 

präster och diagram 5 visar även att något fler diakoner än präster upplever hög grad av 

emotionellt arbete. Detta kan förklaras med att diakoner arbetar mer socialt med stödsamtal 

och stödgrupper  än präster. Diakonerna utsätts därför i något högre grad för emotionellt 

arbete.  

 

Det emotionella arbetet har i tidigare forskning visat sig leda till en högre risk för utbrändhet 

och stress (Lindqvist, 2016; Harangi, 2013; Hansson, 2008; Perski et al., 2002). Denna studies 

respondenter upplevde dock låg grad av stress, vilket enligt Karasek och Theorells (1990) 

modell kan härledas till att balansen mellan krav, kontroll och socialt stöd (som fungerar som 

en buffert mot emotionellt arbete och stress) var god, då respondenternas yrken var 

lågstressarbeten med hög grad av socialt stöd.  
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5.5 Emotionell energi 

För att besvara frågan om i vilken grad de upplever att de får emotionell energi på 

arbetsplatsen tolkas och analyseras frågorna kring emotionell energi (tabell 6) nedan.  

De flesta respondenterna känner sig ibland dränerade på energi efter mötet med konfidenter 

(52% av prästerna och 59% av diakonerna). Större delen av prästerna känner sig ibland och 

ofta fyllda av energi efter mötet med respondenter (87%), dock känner sig större delen av 

diakonerna sällan (53%) eller nästan aldrig (14%) fyllda av energi efter mötet med 

respondenter. De flesta respondenter uppger att de ibland eller ofta får energi från 

andligheten. Fler präster upplever ofta (54%) energi från andligheten än diakoner, där de 

flesta svarar att de upplever detta ibland (61%).  

  

Tabell 6. Emotionell energi, fördelat på präster och diakoner, (procentuell fördelning) 

Emotionell energi 
 Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta Totalt 

Jag känner mig tom på energi efter mötet med 

konfidenter. 
     

Präster 26,1 15,2 52,2 6,5 100 

Diakoner 0 28,6 59,2 12,2 100 

Jag känner mig fylld av energi efter mötet med 

konfidenter. 

     

Präster 0 13,0 41,3 45,7 100 

Diakoner 14,3 53,1 20,4 12,2 100 

Jag fyller på min energi genom min tro på 

arbetsplatsen. 
     

Präster 2,2 26,1 17,4 54,3 100 

Diakoner 0 10,2 61,2 28,6 100 

 

Resultatet på index emotionell energi (se diagram 6) visar att det är fler som upplever låg grad 

av emotionell energi. Det är även en stor skillnad mellan präster och diakoner, där fler 

diakoner än präster upplever låg grad av emotionell energi. 
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Diagram 6. emotionell energi 

 

Analys  

Överlag blir de flesta respondenter dränerade på energi ibland och fyllda av energi ofta och 

ibland av både mötet med konfidenter och andlighet. Något som stämmer överens med 

fynden i (emotionellt arbete och socialt stöd) där det framkommer att respondenterna arbetar 

emotionellt i hög grad vilket gör att de dräneras på energi, och de upplever högt socialt stöd 

vilket gör att de även får emotionell energi påfylld. Det faktum att de upplever att de får 

emotionell energi på olika vis förklaras med Collins teori om emotionell energi, där 

interaktionsritualerna “mötet med konfidenter” och “möte med andligheten” uppfyller Collins 

kriterier (Johansson & Lalander, 2010). Man är två eller fler personer, i fysisk närhet (att 

samtala med Gud blir en annan sorts närvaro), har samma uppmärksamhetsfokus (att få 

ordning på ett problem/Gud/ett ljus etc.) och resultatet blir emotionell energi (Johansson & 

Lalander, 2010).  

  

Skillnaderna mellan diakoner och präster på frågorna om emotionell energi kan förklaras av 

att de två yrkeskategorierna har olika arbetsuppgifter och upplever lite olika grad av 

emotionellt arbete. Det emotionella arbetet gör att den arbetande blir dränerad på emotionell 

energi (Lindqvist, 2016; Harangi, 2013, Hansson, 2008). Diakonerna som upplevde något mer 

emotionellt arbete känner sig oftare dränerade på energi och upplever sig avsevärt mindre 

fyllda av energi efter ett möte än präster.  
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5.6 Andligt stöd 

En andlig dimension har i tidigare forskning visat sig fungera som ett extra stöd (Pollner, 

1989) och som en faktor som verkar positivt för minskad stress (Eckhard et al., 2015). 

Resultatet från de två frågor som mätte andligt stöd redovisas nedan.  

Resultatet i tabell 7. visar att fler präster än diakoner får ofta energi ifrån andligheten på 

arbetsplatsen (54% av prästerna mot 29% av diakonerna). De flesta diakoner svara ibland 

(61%) på denna fråga. Det är totalt fler diakoner än präster som upplever detta ibland eller 

ofta (89% av diakonerna mot 72% av prästerna). På frågan om andligt stöd svarar 74% av 

prästerna att de instämmer till stor del, och 53% av diakonerna svarar det samma. 

Tabell 7. Andligt stöd, fördelat på präster och diakoner, (procentuell fördelning) 

Andligt stöd 
 Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta  

Jag fyller på min energi genom min tro på 

arbetsplatsen. 
     

Präster 2,2 26,1 17,4 54,3 100 

Diakoner 0 10,2 61,2 28,6 100 

      

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

något 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

helt 

 

Jag finner hjälp och stöd i min tro för att 

hantera mina och andras emotioner på 

arbetet. 

     

Präster 0 4,3 73,9 21,7 100 

Diakoner 0 18,4 53,1 28,6 100 

 

På resultatet av de två frågorna tillsammans (se diagram 7) visas att de flesta upplever högt 

andligt stöd, det finns dock även en del som upplever lågt andligt stöd. Fler diakoner än 

präster upplever hög grad av andligt stöd. 
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Diagram 7. Andligt stöd 

 

Analys 

Genom samtal med Gud (änglar etc), som blir “imaginary others”, kan diakonerna och främst 

prästerna i denna studie finna socialt stöd (Pollner, 1989). De flesta av respondenterna 

upplever sig hjälpta av stöd i form av tro/andlighet, då de får emotionell energi från detta och 

stöd i emotionshanteringen. Förvånande var att det fanns även en del respondenter som 

upplevde låg grad av andligt stöd, då vi hade väntat oss att det skulle vara en extra hög grad 

av detta eftersom yrkena är av religiös karaktär. Vi hade även en föreställning att det andliga 

stödet kunde vara en extra dimension som hjälper de anställda att hantera det emotionella 

arbetet och en sämre psykosocial arbetsmiljö (Pollner, 2002; Frick, Eckhard et al., 2015). 

Detta kan ju fortfarande vara fallet för våra respondenter, då de flesta faktiskt upplevde hög 

grad av andligt stöd. Det var även fler diakoner som upplevde hög grad av andligt stöd än 

präster (se diagram 7), men fler präster upplever ofta att de får energi från sin andlighet (se 

tabell 7).  

5.7 Könsskillnader 

Även om denna studie inte hade syftet att hitta skillnader mellan män och kvinnor på de olika 

dimensionerna (se tabell 8) fann vi några skillnader som kan vara intressanta att lyfta fram, 

framför allt då det kan inspirera till vidare forskning. 
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Fler kvinnor än män tillämpar ytagerande ofta (49% mot 15%), det är även något fler kvinnor 

än män som trycker undan sina egna känslor i mötet med konfidenter (55% mot 46%). 

Kvinnor verkar således utföra mer emotionellt arbete än män.  

 

Tabell 8. Emotionellt arbete, fördelat på kvinnor och män, (procentuell fördelning) 

Emotionellt arbete 
 Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta Totalt 

Jag trycker undan mina egna känslor i 

mötet med konfidenter. 
     

Kvinna 2,1 10,6 31,9 55,3 100 

Man 2,1 20,8 31,3 45,8 100 

Jag visar upp en annan känsla än den jag 

egentligen känner i mötet med konfidenter. 

     

Kvinna 4,3 4,3 42,6 48,9 100 

Man 6,3 12,5 66,7 14,6 100 

Jag känner med mina konfidenter och visar 

även öppet mina känslor i mötet med 

konfidenter. 

     

Kvinna 0 19,1 76,6 4,3 100 

Man 0 37,5 54,2 8,3 100 

 

Det verkar även vara något fler kvinnor än män som upplever att de ofta får emotionell energi 

från sin tro/andlighet (52% mot 31%). Något fler män än kvinnor känner sig dränerade på 

energi efter ett möte med konfidenter (13% mot 6%). Vad detta kan bero på är svårt att säga, 

men en teori skulle kunna vara att eftersom kvinnor upplever ett något större emotionellt 

arbete än män, behöver de även mer emotionell energi för att inte bli utbrända. 

Tabell 9. Emotionell energi, fördelat på kvinnor och män, (procentuell fördelning) 

Emotionell energi 
 Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta Totalt 

Jag känner mig tom på energi efter mötet med 

konfidenter. 
     

Kvinna 19,1 25,5 48,9 6,4 100 

Man 6,3 18,8 62,5 12,5 100 

Jag fyller på min energi genom min tro på 

arbetsplatsen. 
     

Kvinna 0 12,8 36,2 51,5 100 

Man 2,1 22,9 43,8 31,3 100 

Vidare känner även kvinnor sig i högre grad hjälpta av det sociala stödet än männen. 43% av 

kvinnorna känner sig ofta hjälpta av handledningen, mot 17% av männen, och 41% av 

kvinnorna upplever ofta stöd från arbetskollegor, mot 6% av männen. Även här kan det 

hävdas att eftersom kvinnor i högre grad utför emotionellt arbete än männen, behöver 

kvinnorna en större ”buffert” än männen för att undvika stress och ohälsa. Hansson (2008) 

talar om hur det emotionella arbetet gör att man blir emotionellt dränerad på energi och löper 

större risk att bli utbränd. Finns då en buffert av socialt stöd och emotionell energi verkar det 

skyddande mot stress (Olsson, 2008; Lindqvist, 2016; Andersson & Magg, 2011).  
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Tabell 10. Socialt stöd, fördelat på kvinnor och män, (procentuell fördelning) 

Socialt stöd 
 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

något 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

helt 

Totalt 

Jag får hjälp att bearbeta emotioner och 

liknande via handledningen. 
     

Kvinna 10,6 12,8 34,0 42,6 100 

Man 14,6 35,4 33,3 16,7 100 

Jag får hjälp att bearbeta emotioner och 

liknande av mina kollegor. 
     

Kvinna 8,5 17,0 34,0 40,5 100 

Man 10,4 47,9 35,4 6,3 100 

Jag finner hjälp och stöd i min tro för att 

hantera mina och andras emotioner på 

arbetet. 

     

Kvinna 4,3 25,5 44,7 25,5 100 

Man 16,7 31,3 45,8 6,3 100 

 

5.8 Övergripande resultat 

• I vilken utsträckning förekommer krav, kontroll, socialt stöd och stress i Svenska 

kyrkan? 

De övergripande resultaten visar att det finns en hanterbar kravnivå som är låg och en hög 

grad av kontroll i Svenska kyrkan vilket gör yrkena präst och diakon till lågstressarbeten 

enligt Karasek och Theorells modell (1990). Präster och diakoner löper därför mindre risk än 

andra yrken att drabbas av negativ stress (Karasek & Theorell, 1990). Detta tillsammans med 

en hög grad av socialt stöd (som fungerar skyddande mot emotionellt arbete och stress) 

indikerar en god psykosocial arbetsmiljö för studiens respondenter. Eftersom den 

psykosociala arbetsmiljön upplevdes som god, finns det alltså en dimension kvar som skulle 

kunna orsaka stress hos våra respondenter; då det emotionella arbetet. Respondenterna 

upplevde en låg grad av stress.  

 

• I vilken grad upplever präster och diakoner emotionellt arbete, emotionell energi och  

och andligt stöd?  

Resultaten visar att det  förekommer emotionellt arbete i hög grad, det förekommer något hög 

grad av emotionell energi och respondenterna upplever i ganska hög grad stöd i form av 

andlighet.  
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5.9 Övergripande analys 

Att det är en låg grad av stress överlag hos våra respondenter kan bero på även om det finns 

ett visst emotionellt arbete, är det en god psykosocial arbetsmiljö, och det finns hög grad av 

skyddande stöd som socialt stöd och stöd av andlighet. De skyddande faktorerna blir en 

buffert för stress vilket gör att våra respondenter inte upplever hög grad av stress (Karasek & 

Theorell, 1990; Lindqvist, 2016; Olsson, 2008). Den höga graden av emotionellt arbete där 

främst ytagerande tillämpas, gör att respondenterna upplever lägre grad av emotionell energi, 

då de blir dränerade på detta (Lindqvist, 2016). Sviterna av det emotionella arbetet vägs dock 

upp av det sociala och andliga stödet. Skillnaden som fanns mellan diakoner och präster på de 

olika dimensionerna kan förklaras med att de innehar olika arbetsuppgifter vilket har gjort att 

prästerna upplever något högre krav och är något mer stressade. Det har även gjort att något 

fler diakoner än präster upplever hög grad av emotionellt arbete, och lägre grad av emotionell 

energi, då diakonerna arbetar mer socialt än prästerna med fler konfidenter och stödsamtal etc. 
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6. Diskussion 

 

  

Något som förvånade oss var att 100 % av våra respondenter fick höga poäng på indexet 

psykosocial arbetsmiljö och 89,5% fick låga poäng på stress, vilket går emot vad den tidigare 

forskningen talat för, med just Svenska kyrkans problematik med arbetsmiljön. Möjliga 

orsaker till detta resultat kan vara organisations förändringar (Svenska kyrkan) och att kyrkan 

arbetat bättre och mer med just den psykosociala arbetsmiljön än tidigare år. En annan 

möjlighet är att vi inte fått med just de dimensioner i vår skala (psykosocial arbetsmiljö) som 

fångar viss problematik tidigare forskning tagit upp, t.ex. organisatoriska faktorer. Den låga 

poängen på stress kan bero på att det finns en del sjukskrivningar inom kyrkan på grund av 

just stress, vilket påverkar resultatet eftersom dessa inte deltagit i vår studie. Om vi hade delat 

ut enkäter även till sjukskrivna präster och diakoner hade resultaten på stress antagligen höjts.  

 

Resultaten visar att på det viktiga faktum att socialt stöd är viktigt för att individen ska må bra 

på arbetsplatsen, och att det verkar skyddande mot stress. Kyrkan verkar således vara en bra 

arbetsplats och en vidare utveckling och fortsatt arbete kring det sociala stödet är att 

rekommendera. Fortsatt arbete med att lägga tid till reflektion och återhämtning, och fortsatt 

handledning, samt att informera nya präster och diakoner om vikten av att skapa goda 

relationer på arbetsplatsen, där man kan få hjälp med sin härbärgering och sitt emotionella 

arbete. Skillnader mellan kvinnor och män på några av de olika dimensionerna upptäcktes 

även, detta skulle kunna vara föremål för fortsatt forskning inom ämnet psykosocial 

arbetsmiljö. Ett annat förslag till fortsatt forskning kan även vara att göra en undersökning om 

psykosocial arbetsmiljö med betoning på emotioner i Svenska kyrkan men med ett annat 

metodval; kvalitativ metod med intervjuer. Detta för att få en djupare förståelse för 

respondenternas subjektiva upplevelser. 
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Bilaga  

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
  
Hej, 

  

Vi heter Natasja Dedaj och Miriam Pettersson och vi vill gärna att du deltar i vår 
enkätundersökning bland präster och diakoner i Sverige. Vi studerar socialpsykologi (C-

kurs), och arbetar just nu med en uppsats inom området emotionssociologi. 

  

I bifogad enkät kommer du att få besvara ett antal frågor. Det är frivilligt att delta men 
vi är väldigt tacksamma, om du kan ta dig tid att besvara detta formulär. Uppgifterna 

kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt.  

  

Om du har några frågor kring undersökningen eller ifyllandet så kontakta gärna någon av 

oss.  

Natasja Dedaj 072-3890183 

Miriam Pettersson 070-7147414 

  

1. Ålder _________ 

2. Kön 

• [ ] Kvinna 

• [ ] Man 

3. Befattning 
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• [ ] Präst 

• [ ] Diakon 

4. Antal hemmavarande barn (12 år eller yngre) __________ 

  

5. Emotioner 

 Nästan 

aldrig 
Sällan Ibland Ofta 

Jag trycker undan mina egna känslor (tex. sorg, maktlöshet) i 

mötet med konfidenter. 
        

Jag visar upp en annan känsla än den jag egentligen känner i 

mötet med konfidenter (tex. du ler och verkar glad fast du 
egentligen är ledsen/sorgsen/irriterad). 

        

Jag känner med mina konfidenter och visar även öppet mina 

känslor i mötet med konfidenter.  
        

Jag blir smittad av konfidenters känslor och bär sedan med mig 

dem efter mötet. 
        

Jag känner mig tom på energi efter mötet med konfidenter.         

Jag känner mig fylld av energi efter mötet med konfidenter         

Jag fyller på energi genom min tro (meditation/bön/bibeln etc.) 

på arbetsplatsen. 
        

  

6.Psykosocial arbetsmiljö 

  

Markera ett svar per rad 

 Nästan 
aldrig 

Sällan Ibland Ofta 

Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats?         
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Har du tillräckligt med tid för att hinna med 

arbetsuppgifterna? 
        

Har du tillräckligt med tid till återhämtning och reflektion?         

Upplever du att du har höga krav på dig hemifrån?         

Förekommer det ofta motstridiga krav i ditt arbete?         

Får du lära dig nya saker i ditt arbete?         

Kräver ditt arbete skicklighet?         

Kräver ditt arbete påhittighet?         

Innebär ditt arbete att man gör samma saker om och om 

igen? 
        

Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?         

Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt 

arbete? 
        

7. Markera ett svar per rad 

 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

något 
Instämmer 

till stor del 
Instämmer 

helt 

Det är en lugn och behaglig stämning på 

min arbetsplats 
        

Det är en god sammanhållning         

Jag kommer bra överens med mina 

överordnade 
        

Jag trivs bra med mina arbetskamrater 

(kan vara en eller flera) 
        

Jag får hjälp att bearbeta emotioner och 

liknande via handledningen 
        

Jag får hjälp att bearbeta emotioner och 

liknande av mina kollegor 
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Jag finner hjälp och stöd i min tro 

(meditation/bön/bibeln etc.) för att 

hantera mina och andras emotioner på 
arbetet. 

        

  

8.Meningsfullhet och trivsel 

  

Markera ett svar per rad 

 Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta 

Jag upplever att mitt jobb är meningsfullt         

Jag trivs mycket bra på min arbetsplats         

Jag trivs mycket bra i min arbetsgrupp         

  

9.Hälsa och stress 

Hur mår du? 

 Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt 

            

  

  

  

10. Hur nöjd är du med ditt liv just nu? 

 Väldigt nöjd Nöjd Varken nöjd eller missnöjd Missnöjd Väldigt missnöjd 

            

  

Vad skulle du vilja ändra på om du hade möjligheten?___________________________________ 
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11. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna haft följande besvär?  

Sätt ett kryss på varje rad!         

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Aldrig 

Huvudvärk           

Ont i magen           

Värk i axlar/skuldror/nacke           

Värk i rygg/höfter           

Värk i händer/knän/ben/fot           

Nervös           

Irriterad           

Stressad           

Svårt att sova           

  

Vi tackar ödmjukast för din medverkan! 
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