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Abstract 

 

The aim of this work is to understand, from a perspective of sociology of 

emotions, how employees within the health care sector experience their 

working environment and the conditions. By analysing how these experiences 

shape the interviewees’ perceptions of the quality of their working 

environment, the dissertation also seeks to arrive at an understanding of what 

the contributing factors are for their choice to either remain in or leave the 

organizations in which they are employed.   

This study has been conducted as a qualitative interview study. Vocational 

categories represented in the study are doctors, nurses, assistant nurses, 

midwives, and physical therapists. 

The analysis has employed an abductive approach, in which empirical 

sensitivity, interpretation, and theory are combined. The interpretative and 

empirical focus, and the theory used concentrate largely on emotions, and the 

resulting analysis is, thusly, a contribution within the sociology of emotions. 

The empirical analysis is organized in three chapters, describing and 

analysing three main areas: dissatisfaction with public organisations, social 

embeddedness, and emotional labour. 

In terms of results, the dissertation demonstrates that workplaces 

undergoing repeated changes without strong support from the staff are 

experienced as bad, while workplaces where the employees feel affirmed and 

competent are experienced as good.  However, it is not working environment 

and conditions alone that are meaningful for the interviewees, but so is the 

balance between work and private life, as well as the balance between social 

relations in and outside of the workplace. 

In addition, the emotional culture in workplaces and among colleagues is of 

crucial importance for the interviewees’ perceptions of their work. It is 

suggested that this pertains to the fact that health care work constitutes a 

specific type of emotional labour, which in the dissertation, is described as 

harbouring work. Hence, more than a matter of working environment and 

conditions, the interviewees’ experiences depend more upon factors such as the 

degree of embeddedness in social relationships, the emotional climate in the 

workplace, and the possibility to form a buffer culture. Moreover, it is these 

factors that underpin how and why employees choose to remain in or leave 

their workplaces. 
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Förord 

 

”Varför jobbar du här”? Sa en klient till mig en gång. Jag minns inte vad jag 

svarade men kanske sa jag lite skämtsamt ”ja, det kan man verkligen fråga sig”. 

Jag tyckte nämligen om att skämta med klienterna, men bara när det passade sig 

förstås. Kanske svarade jag istället ”därför att jag bor så nära” eller ”därför att 

jag tycker om att arbeta här”. Båda svaren hade varit sanna. Ändå slutade jag 

jobba där för nu jobbar jag här, på Karlstad universitet. Varför gjorde jag det, 

varför bytte jag jobb? Och hur kommer det sig att jag kunde veta när det var 

opassande att skämta med klienterna? Upprinnelsen till denna studie har inte 

med mina frågor till mig själv att göra, men har kommit att få det. Egentligen är 

dock bakgrunden till avhandlingsarbetet ett forskningsprojekt inriktat på 

sjukvårdspersonal, arbetsmiljöfrågor och byte av arbetsgivare. 

 

Den här avhandlingen har alltså sin bakgrund i ett forskningsprojekt, ”Nya 

medarbetare och/eller medborgare – en kvalitativ komparativ analys av 

självprivatiseringens bevekelsegrunder bland vårdpersonal”, utan vilket den 

aldrig kommit till. Avhandlingsarbetet har dock, allt eftersom analys och 

skrivande framskridit, gått sin egen väg i förhållande till projektet. Inbäddning 

både i och utanför arbetet är en bidragande orsak till detta. Ett genuint 

emotionellt engagemang har också präglat forskningsprocessen. Arbetet med 

avhandlingen, liksom engagemanget, har pågått ganska länge, men nu är boken 

faktiskt klar! För detta är jag flera personer stort tack skyldig.  

 

Jag vill börja med att tacka alla mina arbetskamrater på avdelningen för sociala 

studier vid universitetet i Karlstad. Tack för att Ni finns! Ni är de bästa 

arbetskamrater man kan ha! 

 

Mina handledare, Gerd Lindgren, Jan-Olof Åberg och Åsa Wettergren, är 

suveräna handledare! Ni har var och en på Ert speciella sätt gjort 

avhandlingsarbetet möjligt. Tack för att Ni stått ut med mig, lyssnat, läst, 

kommenterat och diskuterat. Tack! 

 

Jag vill också tacka Christina Garsten å det varmaste för kommentarer på mitt 

slutseminarium, det gav mig nya insikter som jag inte fått annars. Jag vill även 

rikta ett särskilt Tack till min avdelningschef Anna-Lena Haraldson, min 

studierektor Britt Ovlien-Säll, och kollegorna Margaretha Storck och Anna 

Holm. Utan Er hade den sista tidens arbete med avhandlingen överhuvudtaget 
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inte varit genomförbart. För diverse upptåg och idéer i samband med både 

avhandlingsarbete och annat arbete, Tack Bengt Starrin. För fikapauser och 

diskussioner om både aktuella och inaktuella ämnen, Tack Sven-Erik Karlsson 

och Sten Blomberg. Jag vill också rikta ett tack till Susan Mehler, som med 

utmärkt känsla översatt den svenska sammanfattningen till engelska. 

 

Under doktorandtiden har jag tillhört flera, viktiga buffertgrupper: Röda 

Rummet, Doktorandsektionen och Filmklubben. Det stöd som dessa 

buffertgrupper gett har varit ovärderligt. Röda Rummets syrliga kommentarer 

och vassa pennor, Doktorandsektionens kaffe och smörgåsar samt 

Filmklubbens solidariska och emotionella uppbackning – utan allt detta hade 

arbetet helt enkelt inte varit möjligt. 

 

Alla mina goda kamrater, Annika, Björn, Christina, Daniel, Gudrun, Lillian, 

Malin, Marit, Markus, Mona, Stefan, Wenche, Åsa – Ni har varit och är guld 

värda för mig! (Ni är visserligen ganska jobbiga ibland, men för det mesta helt 

OK – nej, nu skojar jag förstås☺!) 

 

I avhandlingsarbetets allra sista skälvande stunder, och för att den alls blivit klar 

är jag skyldig Er, Malin Wreder och Gunilla Lönnbring som slutläst och lusläst 

manus, samt min handledare Åsa Wettergren som stått ut, och även hon slut- 

och lusläst, ända in i det sista, ett stort Tack! Jag är också skyldig Malin ett extra 

stort tack, både för extra noggrann lusläsning och för att hon tog sig an mig när 

jag kom som nybliven doktorand. Tack för att Ni orkade och Tack för att Ni 

finns! 

 

För ovärderligt stöd i diverse problematiska och oproblematiska situationer, 

Tack Stefan Karlsson, Marit Grönberg Eskel, Daniel Bergh och Annika 

Jonsson. 

 

För återkommande, intressanta och lärorika emotionsteoretiska diskussioner vill 

jag tacka min norska kollega Wenche Falch, klem på Dig!! 

 

För emotionellt stöd på resor till och från jobbet vill jag tacka min kollega och 

goda vän (sedan många år) Mona Sundh, det är min tur att köra nästa gång, 

eller…! 
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Till doktorandkollegorna i slutskedet, (vi som undrade om vi någonsin skulle gå 

i mål Björn, Markus och jag), till Björn Pernrud och Markus Arvidson: Tack för 

aldrig sinande intresse för gnäll, ångest och kaffepauser! 

 

Till min kära familj, make, barn, svärbarn och barnbarn – jag älskar Er fast Ni 

aldrig vill lyssna på mina intressanta och givande kommentarer om klass, kön 

och andra orättvisor. Men nu måste Ni väl ändå inse att morsan vet bäst! Skämt 

åsido – Tack för att ni står ut! Tack också för uppmuntrande tillrop och 

kommentarer, samt för de familjära avbrotten som både fyllt på och dränerat 

min energibank. Till Johan, Anne, Albert och Valter, till Jenny, Henrik, William, 

Vilda och bäbisen i magen, till Jeanna (min minsting), till Per (min make) – 

Tack, vad vore jag utan Er! 

 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till de intervjupersoner som medverkat i 

studien. Utan Ert engagemang och Er villighet att dela med Er av tankar och 

upplevelser hade det inte blivit någon avhandling alls!  

 

Grums i januari 2008 

 

Eva Olsson 
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 Kapitel 1   

Inledning och bakgrund till studien 
 

 

Den studie som ligger till grund för denna avhandling har sin bakgrund i ett 

intresse för människors upplevelser av sina arbetsmiljöer och arbetsvillkor i en 

tid av förändringar. Specifikt är det vårdyrkets organisationer och 

privatiseringar av dem som har varit mitt fokus. Studien var från början del i ett 

större forskningsprojekt1, vars syfte var att undersöka offentliganställdas 

bevekelsegrunder för att byta arbetsgivare men har under arbetets gång kommit 

att utvecklas allt mer självständigt i förhållande till projektet. Denna 

avknoppningsprocess började redan under intervjuerna.  

 

Mitt möte med de intervjupersoner vars berättelser ligger till grund för 

avhandlingen blev både skrämmande och euforiskt. Skrämmande därför att de 

första intervjuerna uttryckte en och samma känsla, nämligen ilska. Euforisk 

därför att jag förstod att det fanns något viktigt i dessa intervjupersoners 

utsagor.  

 

Arg, Engagerad och Inbäddad 

Min studie började med en intervju med en mycket vänlig och förekommande 

medelålders sjuksköterska, Erna, som arbetat i sitt yrke sedan hon gått ut 

sjuksköterskeskolan som ung. Jag blev förvånad över att Erna var så arg. Trots 

att hon trivdes med sitt arbete och sina arbetskamrater var hon arg.  

 

Vid nästa intervju, där intervjupersonen också var en medelålders sjuksköterska, 

upprepades det hela. Även denna sjuksköterska var arg. I motsats till Erna hade 

den andra intervjupersonen, Anita, till slut, efter många år inom landstinget, 

sagt upp sig och fått ett nytt arbete inom den privata sektorn. Hon gav, kanske 

just därför, ännu mer utlopp för sin ilska än vad Erna hade gjort och var 

dessutom oerhört besviken. De två första intervjuerna efterföljdes av två 

intervjuer med läkare som båda hade lämnat den offentliga sektorn för 

anställningar i privata vårdbolag. De två läkarna var också arga, den ene mer än 

den andre, men ilskan fanns hos båda. Den minst ilskne av dessa läkare gjorde 

mig uppmärksam på ännu ett gemensamt drag i de fyra hittills genomförda 

                                                 
1
 Se kapitel tre. 
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intervjuerna: det engagemang som fanns, dels bakom ilskan men också som en 

del av den ilska som uttrycktes. Jag började förstå att här låg en hund begraven. 

Det var inte så enkelt att landstinget som arbetsgivare var urusel och därför 

gjorde intervjupersonerna upprörda och arga, det fanns något mer bakom eller i 

både ilska och engagemang.  

 

Efterföljande intervjuer, där yrkesbeteckningar, arbetsgivare och arbetsmiljöer 

skiftade, fortsatte ge uttryck för både ilska och engagemang och pusselbit 

fogades till pusselbit i det som slutligen visade den bild som jag försöker återge i 

denna bok.  

 

Förutom ilskan och engagemanget tillkom uttryck för känslor som besvikelse, 

förlust och maktlöshet. Naturligtvis var det inte så att intervjuerna förmedlade 

enbart dessa känslor, det fanns glädje och upprymdhet i dem också. Framförallt 

i beskrivningar av det som engagerade: kollegor som var omtyckta, patienter 

som blev hjälpta och arbetsuppgifter som var roliga. Men allt för ofta verkade 

det inte finnas så stor plats för det som upplevdes som engagerande. 

Intervjupersonerna upplevde också att det inte fanns något 

”medbestämmande” att tala om.  

 

Några intervjuer senare, något år efter de första intervjuerna, fick jag kontakt 

med flera anställda inom ett förhållandevis stort privatägt vårdbolag, som 

bidrog med ytterligare pusselbitar. Dessa intervjupersoner berättade om en 

engagerande arbetsmiljö som var landstingets raka motsats. De hjälpte mig 

lägga till de bitar som visar att bekräftelse är viktigt, och att det är positiv 

bekräftelse som behövs. Det intervjupersonerna ville ha och behövde var någon 

som talade om för dem att de gjorde ett bra arbete, att de var värdefulla och att 

deras åsikter var viktiga.  

 

Pusslet visade sig trots det inte vara helt färdigt, det var några bitar som 

saknades. Medan jag funderade över vilka dessa bitar var och hur jag skulle hitta 

dem fortsatte jag göra intervjuer där ilska, engagemang och bekräftelse återkom. 

Det var när jag för säkert tjugonde gången läste igenom de intervjuer jag gjort 

som jag insåg att engagemanget och bekräftelsen hör ihop på ett mycket mer 

intrikat sätt än jag först föreställt mig. Intervjupersonerna var bundna till både 

arbetet, arbetsplatsen och sitt liv utanför arbetet på ett så komplicerat vis att jag 

först hade svårt att förklara det ens för mig själv. Jag såg det, men förstod inte 

hur jag skulle redogöra för det. De faktorer som påverkar människors 
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upplevelser av sina arbetsförhållanden är mer komplicerat ”inflätade” i varandra 

än man tänker sig till vardags. Det gäller även vad som medverkar till att man 

stannar i eller lämnar en viss arbetssituation. 

 

Ovanstående upplevelser och arbete med intervjuer och analys har resulterat i 

en avhandling om sjukvårdspersonal och deras arbetsmiljö sett ur ett 

emotionssociologiskt perspektiv. Studien har utförts genom intervjuer med 

sjukvårdspersonal inom både offentliga och privatiserade vårdorganisationer 

med en huvudsaklig ambition att beskriva och förstå subjektiva upplevelser av 

arbetssituation, arbetsmiljö och arbetsvillkor i relation till vad som uppfattas 

som en god respektive dålig arbetssituation.  

 

Hur vi upplever våra arbetsmiljöer och arbetsvillkor är ett komplext fenomen. 

Det anses svårt att mäta vad som är god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 

därför att det på många sätt är fråga om subjektiva upplevelser av vad som är 

gott eller inte (Furåker 2003:58). Gemensamt är emellertid den emotionella 

hanteringen2 och att det finns strukturella betingelser som inverkar på 

människors valmöjligheter. Individer väljer mellan en uppsättning 

valmöjligheter som villkoras av det samhälle vi lever i. Exempel på strukturer 

som villkorar valmöjligheter är genusstrukturen, som återfinns i samhällen av 

olika typer, såväl historiskt som i modern tid (Hirdman 2001). Klasstruktur är 

ytterligare en sådan social struktur som verkar både seglivad och 

svårföränderlig, samtidigt som den återfinns i olika samhällen (Svallfors 1997, 

1999). Det tycks således som om människors fria val kan begränsas på flera sätt. 

 

Å andra sidan förutsätts ofta att det senmoderna samhället karaktäriseras av en 

pågående och fortgående individualiseringsprocess som befriar människor från 

begränsningar i form av traditioner, kontroll och sociala strukturer (se till 

exempel Giddens 1991, Beck 1992). Enhetliga och kollektiva livsstilar och 

möjligheter sägs ersättas av heterogena och pluraliserade livsstilar och 

möjligheter. Vi antas leva i ett kulturellt friställt samhälle (Ziehe 1986, 1993) 

som leder till större valfrihet och ger individer fler möjligheter, samtidigt som 

detta innebär att människor måste konkurrera på nya sätt och under mer 

marknadsliknande villkor än tidigare. Ökad social rörlighet för individer innebär 

alltså samtidigt större krav på enskilda att bemästra de krav som 

individualiseringen ställer. Människors möjligheter på arbetsmarknaden avgörs 

                                                 
2
 Emotionell hantering som begrepp används ofta synonymt med emotionellt arbete, se vidare kapitel 
två och fem. 
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följaktligen av om de har rätt redskap för att förändra sina positioner. Om inte 

är ansvaret för detta också individualiserat. Det är upp till var och en att göra 

sig anställningsbar, skaffa rätt utbildning och underhålla sin kompetens 

(Garsten & Jacobsson 2004a, 2004b). Individualiseringstesen utgår från att 

anställda kan strukturera både sig själva och sina liv på egen hand (Allvin 1997). 

Individualiseringen förutsätts också leda till en ökad social rörlighet, lägre 

platsbundenhet och ökad geografisk rörlighet. Eventuellt får både klass och kön 

allt mindre betydelse (se till exempel Bell 1974, Beck & Beck-Gernsheim 2002). 

 

Det senmoderna samhället förutsätts alltså medföra förändringar som påverkar 

både individer och samhälleliga organisationer på många sätt. Detta kan med 

visst fog relateras till den svenska välfärdsmodellen och de förändringar av 

denna som skett på senare år.  

 

Den offentliga sektorns förändringar 

Den svenska modellen är ett begrepp som har använts för att beteckna den 

svenska ekonomins medelväg mellan kapitalism och socialism, samt de goda 

relationerna mellan arbetsmarknadens parter. Men begreppet har kanske främst 

stått för välfärdsstat och jämställdhetssamhälle (se till exempel Regeringsför-

klaring 7 oktober 1994). Välfärdsstaten har länge varit i stort oförändrad i sin 

organisatoriska form för de offentliga verksamheterna, och byggt på myndig-

heten, förvaltningen och en offentlig finansiering av systemet. Myndigheterna 

och förvaltningarna har karaktäriserats av klassisk byråkrati (Weber 1983) med 

formella regler, arbetsdelning, specialisering, tydliga hierarkier och praxis för 

övervakning och kontroll. Standardisering och lika behandling av ärenden har, 

liksom ämbetsmannamoral, varit grundstenar inom offentlig förvaltning 

(Forssell 1999:5 s. 7). I slutet av 1980-talet började dock något hända. Den 

offentliga sektorn i sin helhet ifrågasattes mer och mer. De offentliga utgifterna 

för välfärden hade rusat i höjden och den offentliga sektorn hade vuxit sig så 

stor att den bland belackare gick under namnet ”den offantliga sektorn”. 

Byråkratin ansågs otymplig och långsam, kostnaderna för höga och 

effektiviteten för låg. I den reformering som tog sin början runt 1990 ingick 

inte enbart bantning och ekonomisk rationalisering, utan också införandet av 

det marknadstänkande som kom att bli det nav runt vilket omvandlingen av de 

offentliga verksamheterna kretsade (SOU 2001:52 s. 77). I detta ingick också 

det som kallas ”New Public Management” (NPM), en samlingsbeteckning för 

idéer och modeller hämtade från den privata sektorns administrativa praktik 
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(Blomgren 1999:31). NPM3 omfattar inte enbart konkurrensutsättning och 

privatisering (SOU 2001:52 s. 77) utan också kostnadskontroll, finansiell 

genomskinlighet, decentralisering, självstyrande enheter och kundinflytande 

(Blomgren 1999:34). 

 

Beskrivningen av de förändringar som skett handlar till stor del om kampen 

mellan "offentligt" och "privat", men också om ekonomiska nedskärningar och 

organisationsförändringar. De anställda inom den offentliga sektorn har blivit 

färre genom nedskärningar och omorganiseringar, samtidigt som privata drifts-

former fått allt större genomslag (SOU 2001:52 s. 7, 21, 22). Förändringarna har 

skett förhållandevis snabbt under en tioårsperiod och motiven har ibland varit 

svävande och oklara (SOU 1999:66 s. 179 f.).  

 

Reformerna tog sin början genom marknadsanpassning av interna 

organisationer inom kommuner och landsting. I Välfärdsbokslutet för 1990-

talet konstateras att välfärdstjänsternas organisering under decenniet präglades 

av privatisering, brukarfinansiering och decentralisering (SOU 2001:79 s. 142). 

Förekomsten av beställarutförarmodeller, resultatenheter, kundvalsmodeller 

och prestationsbaserade finansieringssystem inom olika välfärdstjänstesektorer 

är dock svår att överblicka eftersom det saknas reguljär statistik över området. 

Utbredningen av olika organisationsmodeller är lika svår att få grepp om, 

eftersom samma beteckning kan ha olika innebörd i olika kommuner.4  

 

Vad gäller sjukvården har flera förändringar införts samtidigt. 

Arbetsfördelningen mellan kommuner och landsting har förändrats genom flera 

stora reformer, bland annat ädelreformen 1992 och psykiatrireformen 1995 

(SOU 2001:79 s. 104). Detta har också inneburit påtagliga förändringar av 

finansieringen. Det som tidigare var landstingens ansvar ligger numera på 

kommunerna, som redan innan i många fall hade svårt att finansiera sina 

verksamheter. Sjukvårdens organisation har också genomgått stora förändringar 

under 1990-talet. Dessa förändringar avser främst styr- och ägarformer. 

                                                 
3
 För en utförlig beskrivning av, och diskussion om, NPM och dess effekter i offentliga omsorgsverk-
samheter hänvisas till Rønning (2004). 
4
 Decentraliseringen spelar här en stor roll. Att man inte har så stor kännedom om hur det ser ut 
beror också på att det saknas fortlöpande nationell uppföljning av ändringen av kommunallagen 
1992. Lagändringen följdes av en allt större variation av styr- och driftsformer inom de kommunala 
verksamheterna. En sådan uppföljning finns, genomförd av Kommunala förnyelsekommittén (SOU 
1996:169). Uppgifter efter 1995 saknas dock i stort sett.  Det saknas därför kunskap om vilka olika 
styrnings- och organisationsformer som finns inom vård, skola och andra välfärdstjänster. Så även 
vad gäller skillnaden mellan olika kommuner. Forskning fattas också vad gäller eventuella konse-
kvenser av förändringarna för personal och patienter, elever och andra brukare av tjänsterna (SOU 
2001:79 s.182). 
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Beställar-utförarmodeller med interna prestationsersättningar har införts i flera 

landsting och privata utförare har blivit allt vanligare, framförallt inom 

primärvården (SOU 2001:79 s. 104 f.).  

 

På landstingsnivå har det till exempel i vissa fall inrättats beställarfunktioner 

som skall köpa vård från olika vårdgivare utifrån befolkningens förväntade 

vårdbehov. Det innebär kontraktsstyrning, konkurrensutsättning och 

koncentration, vilket konkret betyder att tidsbegränsade avtal skrivs med 

producenter efter konkurrensutsättning, ibland i syfte att uppmuntra alternativa 

ägar- och driftsformer. Koncentrationen innebär att den politiska nivån har 

fokuserat på övergripande styrning, uppföljning och kvalitetskontroll. På 

distriktsnivå har klinikerna fått budgetansvar för att i sin tur köpa varor och 

tjänster från serviceenheter. Den ”föråldrade” anslagsfinansiering har dock 

återinförts för vissa verksamheter, speciellt sådana som visat sig vara olämpliga 

att driva på annat sätt, till exempel intensivvård och akutvård (SOU 1999:66 s. 

180). 

 

I SOU 1999:66 kommenteras de dokumenterade utvärderingar som gjorts av 

landstingens och kommunernas förändrade styrformer av vården.5 De 

forskargrupper som granskat utvärderingarna kom fram till att det rådde brist 

på utvärderingar av god kvalité som direkt fokuserade på de ändrade 

styrformerna. Inga mätningar gjordes före reformerna och många andra 

förändringar har skett samtidigt, vilket sammantaget gör att det blir svårt att 

isolera förändringar som ett resultat av de nya styrmodellerna. Olika landsting 

har genomfört de nya styrmodellerna på olika sätt och modellerna har 

förändrats under tiden som gått. De utvärderingar som hade gjorts var i 

huvudsak koncentrerade på att belysa kostnads- och effektivitetsaspekter. 

Andra viktiga aspekter på organisationsförändringarna saknades, till exempel 

konsekvenser för personalens arbetsmiljö. 

 

                                                 
5 Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, gav tre forskar-
grupper i uppgift att ur olika perspektiv kommentera genomförda dokumenterade utvärderingar av 
landstingens och kommunernas förändrade styrformer av vården. De olika perspektiven skulle utgå 
från ekonomi, effektivitet och produktivitet samt arbetsmiljö och demokrati. Forskargrupperna leddes 
av Helene Törnqvist, Rolf Å Gustafsson och Inga-Lill Petterson, samt Cecilia Eriksson. Forskar-
gruppernas rapporter finns som Bilaga 1 till SOU 1999:66. 
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Nya styr- och ägarmodeller, vad betyder ”privatisering” i den svenska 
kontexten? 

Privata verksamheter inom de offentliga välfärdstjänsterna är inte helt nytt. 

Privatläkare, tandläkare, ett fåtal privata skolor och vårdhem är exempel på 

privata verksamheter som funnits länge och till viss del finansierats av samhället 

(se till exempel Trydegård 2001:132). Den privatisering av offentliga 

verksamheter som tagit fart under 1990-talet ter sig dock annorlunda, eftersom 

det ofta kommit att handla om att det privata mer eller mindre ersätter det 

offentliga, till exempel genom alternativa driftsformer eller entreprenadisering 

(Trydegård 2001:95, 97, 104).  

 

Vad betyder då "privatisering" egentligen? Privatisering i strikt bemärkelse 

skulle innebära att offentliga myndigheter, stat, landsting och kommuner, 

överlåter både finansiering, drift och kontroll av en verksamhet till någon 

annan. I denna mening går det inte att privatisera verksamheter som en 

myndighet har ett lagstadgat ansvar för, vilket är viktigt att poängtera i 

sammanhanget (se Trydegård 2001). När man talar om privatisering av den 

offentliga sektorn handlar det därför ofta om en vidare tolkning av begreppet 

privatisering (Trydegård 2001:83). Det kan till exempel handla om olika former 

av ökat inflytande för privata aktörer, ökat inflytande för brukare av offentliga 

tjänster eller höjda brukaravgifter/sänkta subventioneringar. 

 

Eftersom den offentliga sektorns privatisering ytterst styrs av lagar och 

förordningar, blir det alltså frågan om en speciell form av marknadsanpassning. 

Vissa ändringar i lagstiftningen under både 1980 och 1990-talet, underlättade 

för myndigheter att använda alternativa driftsformer (se Antman 1994). Ett 

exempel är ändringen av kommunallagen 1992. Offentliga myndigheter fick då 

möjlighet att lägga ut verksamheter som sjukvård och omsorg på privat 

entreprenad. Redan tidigare fanns privata utförare i verksamheter som städ och 

kost samt kollektivtrafik. Den privatisering som skett bygger på att utförandet 

av en tjänst lämnas över till en privat utförare som kan vara en firma, ett bolag, 

ett kooperativ eller en ideell organisation. Finansiering och kontroll sker 

fortfarande genom den offentliga sektorn. De vanligaste formerna för alternativ 

drift av välfärdstjänster är offentligt ägda företag, driftentreprenader, 

bidragsfinansierad enskild verksamhet, kundvalssystem med enskild utförare, 

köp av platser på enskild institution eller köp av stödfunktioner (Trydegård 

2001:84-86). Utvecklingen kan beskrivas som att den skett framförallt i två 
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vågor, den första 1990-1993 och den andra kring sekelskiftet 2000 (SCB 2001:1, 

2002:4, 2003:10).  

 

När man talar om konkurrensutsättning inom det kommunala området betyder 

det oftast att externa anbudsgivare får möjlighet att konkurrera med varandra 

och/eller med den egna kommunala verksamheten i ett 

upphandlingsförfarande. Konkurrensutsättning kan också ske utan 

anbudskonkurrens. Bidrag som ges till enskilda huvudmän, till exempel 

föräldrakooperativ i barnomsorgen, som då kan anses konkurrera med den 

kommunala verksamheten, är ett sådant exempel. Permanent konkurrens 

mellan offentliga och enskilda utförare uppnås genom kundvalssystemen, där 

konkurrensen uppstår genom att brukarna kan välja fritt mellan kommunala 

och privata utförare. Det räknas dock inte som konkurrensutsättning när det 

förekommer interna förhandlingar mellan en beställarenhet och en utförarenhet 

inom kommuner eller landsting (Trydegård 2001:86).  

 

Inom sjukvården påbörjades således privatiseringen i början av 1990-talet och 

har sedan dess stadigt ökat med en påtaglig ökning kring 2000-talet (SCB 

2002:4). Framförallt primärvården var föremål för ökad privatisering under den 

senare perioden (SCB 2002:4). Stockholms län och andra storstadsområden är 

de områden där privatiseringen har varit och är mest utbredd (SCB 2006).6 7 

 

Inom sjukvården har de vanligaste formerna för privatisering varit offentligt 

ägda bolag och driftentreprenader i form av privata bolag. Enligt SCB (2002:4) 

så är det nästan enbart inom hälso- och sjukvården som offentligt ägda bolag 

förekommer och de flesta av dessa är landstingsägda. En ökning av antalet 

sjukvårdsanställda inom offentliga bolag skedde 1999-2000 som ett resultat av 

att flera sjukhus bolagiserades. Den totala andelen sjukvårdanställda inom privat 

hälso- och sjukvård var dock ännu år 2000 förhållandevis blygsam, ca 13% av 

det totala antalet anställda fanns inom sjukvård som drevs privat i någon form.8 

För åren 2002 – 2004, den tid då denna studies intervjuer genomfördes, fanns 

                                                 
6 Under 2004 och 2005 har dock en förhållandevis stor del av Värmlands sjukvård privatiserats, 
bland annat sjukvården i Säffle och sjukvården i Kristinehamn. Detta är intressant som företeelse i 
jämförelse med storstadskoncentrationen i övrigt, men inget som kommer att kommenteras vidare i 
denna avhandling.  
7 Politiskt så är det svårt att dra slutsatser. Enligt Savolainen (2004) så är privatisering i genomsnitt 
mer vanligt i moderatstyrda kommuner men privatisering av äldreomsorg och omsorg av utvecklings-
störda är vanligare i socialdemokratiskt styrda kommuner än i borgerligt styrda kommuner. 
8 Av det totala antalet anställda inom alla så kallade välfärdstjänster var 9 av 10 offentligt anställda 
(Berggren 2001). 
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ca 14 % av det totala antalet anställda inom sjukvården i privata verksamhets-

former (SCB 2004:18, SCB 2006).  

 

De privata vårdformer som förekommer i denna studie är driftentreprenader 

samt enskilda privata vårdgivare med vårdavtal med landstinget. Företagen drivs 

vanligen som aktiebolag, vilket för övrigt är den företagsform som dominerar 

inom den privata vården (Trydegård 2001:105-110). Inom den öppna hälso- 

och sjukvården finns ett trettiotal stora företag som dominerar marknaden. Det 

som utmärker entreprenaderna är att avtalen med landstingen innebär att den 

entreprenadiserade enheten blir fristående i relation till den offentliga 

vårdorganisationen och landstingets övriga enheter under den tid avtalet gäller. 

Vårdavtalet både begränsar och klargör vilka åtaganden entreprenaden har. 

Vårdavtalet styr vilken typ av vård som skall bedrivas, samt vilken typ av och 

hur många patienter som skall tas emot under en viss verksamhetsperiod.  

 

En intraprenad finns också representerad. En intraprenad är inte en form av 

privatisering, men är ändå en typ av friställning från landstinget och dess 

styrning. I en intraprenad får de anställda ansvar för verksamheten och 

budgeten enligt en överenskommelse med landstinget, som fortfarande är 

huvudman för verksamheten. Personalen är landstingsanställda på samma sätt 

som tidigare, men övertar alltså en del av ansvaret för verksamheten. 

Överenskommelsen med landstinget är emellertid inte juridiskt bindande på 

samma sätt som ett avtal mellan ett landsting och en entreprenör, vilket betyder 

att intraprenaden kan drabbas av förändringar eller sparkrav utanför 

överenskommelsen.  

 

Förändringarnas betydelse för välfärdstjänsternas personal 

I två kunskapsöversikter (Wallenberg 2000, Dahlgren 2003) framkommer att 

forskningen om de förändringsprocesser som pågått inom den offentliga 

sektorn huvudsakligen har varit inriktad mot ekonomi, effektivitet och 

styrformer.  

 

Generellt har privatiseringens effekter för personalen blivit avsevärt mindre 

utredd än privatiseringens effekter för ekonomin (Dahlgren 2003). Det är heller 

inte privatiseringens, det vill säga ägandeformens effekter, som i första hand 

studerats, utan konkurrensutsättningen. Enligt Wallenberg (2000) pekar flera 

studier som gjorts på att förändringar i sig skapar negativa attityder och att 
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förändringsprocesser är stressande för personalen. Härenstam m.fl. (1999a, 

1999b, 1999c) konstaterar till exempel att alla förändringar tycks upplevas 

negativt av anställda. Von Otter (1995) hävdar att det är omorganiserandet i sig 

som har negativa konsekvenser, inte den faktiska förändring som 

omorganisationen innebär. Att det inte behöver vara den faktiska förändringen, 

till exempel att nya styrsystem införs, som har negativa konsekvenser för 

personalen understryks också av andra forskare som menar att god information 

från ledningen och möjlighet till delaktighet för de anställda gör det möjligt för 

personalen att slippa den förändringsstress som annars uppstår (se till exempel 

Almers & Aronsson 1991).  

 

Detta styrks till viss del av Falkenberg m.fl. (2004) som studerat hur 

bolagiseringen av S:t Görans sjukhus påverkade personalen.  De slutsatser som 

dras i studien är att bolagiseringen medfört vissa positiva förändringar av 

arbetsvillkoren. Personalen på S:t Göran upplevde till exempel i högre utsträck-

ning ett uppgifts- och relationsorienterat ledarskap i jämförelse med personalen 

på Södertälje sjukhus, som inte genomgick motsvarande förändring.9 Sjukhusen 

utvecklades också olika avseende organisationssamhörighet och inställning till 

frivillig uppsägning. Organisationssamhörigheten var högre och intentionen till 

att sluta lägre på S:t Görans sjukhus (Falkenberg m.fl. 2004:128). Falkenberg 

m.fl. menar att de positiva effekter som iakttagits kan ha flera orsaker, men det 

är svårt att säga om det var bolagiseringen i sig eller hur bolagiseringen 

genomfördes, som haft störst betydelse. Bolagiseringsprocessen pågick i flera år 

och förankring av den planerade förändringen hos de anställda ingick som en 

viktig del i förändringen. Vidare genomfördes chefsutbildningar och en ökad 

självständighet i relation till landstinget underlättade styrningen och gjorde det 

möjligt att skapa gemensamma mål för hela sjukhuset. 

 

Av den sammanställning som Wallenberg (2000) redovisar framkommer att de 

studier som intresserat sig för personalens arbetsförhållanden hos olika 

huvudmän inte sällan har hittat skillnader till de privata utförarnas favör. Även 

inom den svenska tandvården är de privatanställda tandläkarna mer nöjda med 

sin arbetssituation än vad de offentliganställda är (Bejerot 1998). Det kan enligt 

samma studie bero på att de näringslivsinspirerade styrformerna inte slagit 

igenom lika hårt i den privata sektorn som i den offentliga. Blomgren (1999) har 

studerat de nya styrsystemens konsekvenser för sjukvården och kommer fram 

                                                 
9 Även detta sjukhus genomgick dock förändringar. Även här pågick en omstrukturering för att ut-
nyttja befintliga resurser bättre (Falkenberg m.fl. 2004:123). 
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till att omvårdnadsarbetet kan missgynnas eftersom det är svårt att mäta och 

passa in i produktivitetsmallarna (jfr Eliasson-Lappalainen & Szebehely 1998). 

Sjuksköterskor som yrkesgrupp kan däremot gynnas av de nya systemen 

eftersom självständigheten i arbetet stärks.  

 

Wallenberg (2000:8) anser dock att orsaksfaktorerna konkurrens och 

huvudmannaskap inte skiljs åt i de studier han tagit del av. Dessutom kopplas 

de nya styrsystemen inom den offentliga vården samman med konkurrens och 

privatisering på ett oklart sätt. Medan en del forskning (Wallenberg 2000:6) mer 

eller mindre automatiskt kopplar ihop privat huvudmannaskap och konkurrens 

med ekonomiska styrformer så konstaterar annan forskning att det är den 

offentliga sektorn som är mest företagiserad och marknadiserad (se till exempel 

SOU 1996:169 bilaga V s. 359).  

 

Savolainen (2004) pekar på att upphandling av sjukvård nästan alltid har lett till 

minskat antal anställda, vilket medfört ökad arbetstakt för dem som blivit kvar. 

Men Savolainen liksom Wallenberg (2003), framhåller att olika arbetsmiljöut-

redningar som gjorts efter privatiseringar har gett motstridiga resultat. Å ena 

sidan har atmosfären på arbetsplatsen blivit bättre. Å andra sidan har 

privatiseringen ökat osäkerheten och oron bland personalen. Många som 

övergått till en privatiserad arbetsplats från kommun eller landsting upplever 

dock att de fått bättre möjligheter att påverka det egna arbetet och den egna 

arbetsplatsen och komma med egna initiativ. Privatiseringen har ofta resulterat i 

kortare beslutsvägar och enklare ledarskap. 

 

Wallenberg (2003) menar dock att även om såväl intraprenader som priva-

tisering och bolagisering förefaller kunna ge vissa positiva effekter, tycks 

strukturella organisationsreformer av detta slag ha förhållandevis liten betydelse 

för det som händer på arbetsplatsnivå. Han menar att arbetsplatser snarare 

tycks fungera enligt en egen inre dynamik som är relativt självständig i det större 

systemet. Arbetsplatser kan därför utvecklas oberoende av övergripande 

strukturella förändringar (Wallenberg 2000, 2003). 

 

Rasmussen (2000, 2004), som studerat den offentligt organiserade 

äldreomsorgen i Norge, intar däremot en annan ståndpunkt. Med hänvisning till 

de strukturella förändringar som genomförts inom den offentliga sektorn i 

Norge menar hon att dessa fått stor betydelse för det som sker på 

arbetsplatsnivå. Den decentralisering av ansvar och beslut i förhållande till 
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arbetsformer och arbetsuppgifter som skett har lett till att anställda känner ett 

större engagemang för både arbete och organisatoriska målsättningar. Detta är 

dock nödvändigtvis inte enbart positivt (Rasmussen 2000, Rasmussen 2004, 

Håpnes & Rasmussen 2007). När det decentraliserade ansvaret för arbetet inte 

följs av decentralisering av resurser, separeras ansvaret för arbetet från makten 

över resurserna, vilket tycks resultera i att anställda påtar sig ett allt för stort 

ansvar för arbetet. Rasmussen (2000, 2004) beskriver detta med hjälp av 

begreppet ”den giriga organisationen”. I den giriga organisationen kombineras 

den attraktiva sidan av ökat ansvar och större frihet i arbetet med centraliserad 

resultatstyrning och central kontroll över resurser.  På arbetsplatsnivå kan detta 

leda till att anställda intensifierar sitt arbete, men att de så småningom mister 

förtroendet för ledningen och koncentrerar sig på sina arbetsuppgifter och 

kollegor samt på att överleva. På sikt kan anställda också börja söka sig bort 

från organisationen (Rasmussen 2004, Håpnes & Rasmussen 2007). 

 

Anställdas villkor inom den offentliga vården 

Flera utredningar och forskningsrapporter, både statliga offentliga utredningar 

och andra större forsknings- eller utredningsprojekt har kommit med alarmer-

ande resultat angående arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de landstingsan-

ställda inom sjukvården (SOU 2001:79 s. 108, Vårdens Arbetshälsorapport 

2000, Vården under 90-talet. Del 1. 2000:4, Vården under 90-talet. Del 2. 

2000:5, Härenstam m.fl. 1996, 1999a, 1999b). Anställda inom den offentliga 

sjukvården har som grupp fått sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor under 1990-

talet. Det beror på en hög förändringstakt, och på att befogenheterna inte har 

ökat i takt med ansvaret. Inflytandet har också minskat i takt med att arbetstakt 

och arbetskrav ökat. Mindre organisatoriska enheter tycks dock ha klarat sig 

bättre än större i den omvandling som skett inom vården. Det gäller också vissa 

yrkeskategorier (Vårdens Arbetshälsorapport 2000:146-152). De minsta 

arbetsplatserna och yrkeskategorierna, som till exempel sjukgymnaster, upplever 

sig inte ha varit utsatta för förändringar i lika hög grad som andra. De som 

arbetar på mindre enheter är också de som är minst benägna att byta arbetsplats 

eller arbetsgivare, oavsett om enheten finns inom privat eller offentlig 

verksamhet (Furåker 2003:72, 113, 126 f.). 

  



 21 

Skillnader mellan privat- och offentliganställd vårdpersonal 

Furåker (2000) har gjort en studie av offentligt och privat anställdas upplevelser 

av sitt arbete som gäller anställda inom skiftande offentliga och privata 

verksamheter. Han konstaterar att de privatanställda är mer stolta över sin 

organisation och mer benägna att arbeta hårt för sin arbetsgivare än 

offentliganställda är. Tillfredsställelsen med det egna arbetet är också högre 

bland privatanställda än bland anställda i den offentliga sektorn. De 

offentliganställda är å andra sidan stoltare över sitt arbete och anser sig i högre 

grad än privatanställda göra nytta både för samhället och för sina 

medmänniskor. 

 

Jämförelser mellan offentlig- och privatanställda finns också i en studie av 

arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse inom Västra Götalandsregionens 

primärvård, det så kallade PrimA-projektet10 (Furåker (red) 2003). De skillnader 

som framkommer är att privatanställda är betydligt mer nöjda med sin lön än 

offentliganställda. De är också mer nöjda med bemanningssituationen. De 

privatanställda är även mer benägna att värdera ledningen positivt och anser i 

högre utsträckning att personalens kompetens utnyttjas och att verksamheten är 

effektiv (Furåker 2003, Berglund 2003a, 2003b).  

 

En viktig drivkraft till att vilja arbeta på en privat vårdcentral tycks vara friheten 

från den offentliga primärvårdsorganisationen. Det antas ge mer kontroll över 

verksamheten och bättre påverkansmöjligheter. Stort inflytande över 

arbetssituationen, flexibilitet och korta beslutsvägar är positiva upplevelser som 

förs fram av personalen. Det vårdavtal som den privata vårdgivaren förhandlar 

sig till kan dock bli begränsande, då det kan inträffa förändringar under 

avtalstiden som inverkar negativt på vårdcentralens handlingsutrymme. Vad 

gäller fortbildning lyfter Berglund (2003a:35) fram att det finns en risk att läkare 

på privata vårdcentraler inte ägnar sig åt angelägen sådan.11 Skälen till detta 

skulle vara dels att samhörigheten med den offentliga verksamheten minskar 

och därmed även deltagandet i landstingets utbildningar, dels att det kan 

upplevas svårare att vara frånvarande eftersom det mer direkt drabbar 

organisationen och kollegorna på den privata vårdcentralen.  

                                                 
10
 PrimA-projektet är en studie utförd av sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet på upp-

drag av Västra Götalandsregionens revisorer. Studien bygger på data hämtade från både offentliga 
och privata vårdcentraler, och har genomförts med hjälp av både intervjuer och enkäter. I studien 
görs inga frekventa jämförelser mellan offentliga och privata vårdcentraler (eftersom de senare är så 
få och de förra så olika sinsemellan) men data från de offentliga enheterna används som referens-
kategori i förhållande till de privata (Furåker 2003:65). 
11
 Detta är inget som förs fram i denna avhandlings intervjuer, här sägs snarare tvärsom. 
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Berglund (2002) har undersökt primärvårdspersonalens inställning till att byta 

arbete och/eller arbetsplats.12 Av de 3756 personer som besvarat frågan har 55 

procent13 funderat på att byta arbete/arbetsplats, eller bestämt sig för att göra 

det. Det skäl till att byta arbetsplats som det fanns störst enighet runt var att 

lönen var för låg (83 procent). Ett annat mycket viktigt/viktigt skäl var att det 

nuvarande arbetet var för stressigt (56 procent). Det fanns mindre enighet kring 

övriga skäl, som till exempel karriärmöjligheter och personaltäthet.14 Nästan en 

tredjedel av dem som svarat ansåg dock att deras nuvarande arbetsuppgifter 

inte kändes meningsfulla nog för att de skulle vilja stanna kvar på arbetsplatsen 

(32 procent).  

 

I enkäten efterfrågas också vad de som vill byta arbetsplats tänkt sig att söka sig 

till. Av de 1915  personer som besvarat frågan uppgav 27 procent att de ville 

byta till annan arbetsplats inom primärvården. 33 procent ville byta till en 

arbetsplats utanför primärvården men inom sjukvården, och 41 procent ville 

byta till en arbetsplats utanför sjukvården. Frågor om att byta yrke fanns också i 

enkäten. De viktigaste orsakerna till att vilja byta yrke var att den nuvarande 

lönen var för låg, att sjukvården genomgår en utveckling till det sämre och att 

det nuvarande yrket är för stressigt. Vidare inverkar enligt Furåker (2003:113) 

arbetsmiljö- och arbetstillfredsställelsefaktorer tydligt på oddsen för att vilja 

lämna sin arbetsplats.  

 

Att många av dem som ville byta yrke menar att sjukvården genomgått 

försämringar, och att så många som en tredjedel av dem som ville byta 

arbetsplats ville göra det för att deras arbetsuppgifter inte kändes meningsfulla 

är iögonfallande.  

 

Vårdarbete som en speciell typ av arbete  

Det poängteras i flera av studierna som undersökt vård- och omsorgsarbetets 

arbetsmiljö och arbetsvillkor att vård- och omsorgsarbete är speciellt på många 

sätt (jfr Gustafsson 2000). I Vården under 90-talet skriver man: 
                                                 
12 Resultaten redovisas deskriptivt och bygger på en enkätundersökning som gjordes hösten 2001 
inom PrimA-projektet. 
13 Av dessa 2065 personer har 11 procent bestämt sig för att byta arbetsplats. 
14 Att det inte fanns några karriärmöjligheter på den nuvarande arbetsplatsen angav nästan 39 
procent som ett mycket viktigt eller viktigt skäl medan ca 35 procent uppgav att man ville söka sig till 
en arbetsplats med större personaltäthet. Endast 5,8 procent prioriterade ett arbete utomlands och 
angav detta som ett viktigt eller mycket viktigt skäl till att byta arbetsplats. I redovisningen framgår 
inte hur många som besvarat var och en av dessa frågor. 
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Vårdarbete har stora förutsättningar att utgöra det goda arbetet. Det är mer 
stimulerande, kreativt, utvecklande och meningsfullt än de flesta andra arbeten. 
(Vården under 90-talet. Del 1. Den organisatoriska nivån 2000:4, s.110) 

 

Samtidigt är vårdarbetet i lägre grad än andra arbeten obundet och fritt, två 

faktorer som brukar karaktärisera det goda arbetet (Karasek & Theorell 1990, 

Gustavsson 1998, Karlsson & Eriksson 2000). Anställda inom vården har också 

lägre inflytande och kontroll jämfört med andra yrkesgrupper (Vården under 

90-talet. Del 1. 2000:4, Härenstam m.fl. 1999a, jfr Karasek & Theorell 1990). 

Det goda vårdarbetet motverkas enligt rapporten bland annat av tidsbrist, 

upprepade omorganiseringar och bristande tillit mellan anställda och mellan 

anställda och ledning.   

 

Vårdarbetet är också speciellt på andra sätt. Härenstam m.fl. (1996) konstaterar 

i den branschspecifika delrapporten som publicerats inom MOA-projektet15 att 

vårdpersonalens arbete inte består av särskilt mycket rutinarbete. Arbetet består 

i huvudsak av att aktivt använda sin kunskap, erfarenhet och kreativitet. 

Arbetets kreativa del består främst i att ständigt möta och bemöta nya 

människor (Härenstam 2000:89). Att arbeta i ett vårdyrke betyder alltså att det 

inte finns så stort utrymme under arbetsdagen att tänka på annat (som under 

rutinarbete), arbetet kräver tvärtom hög koncentration på det som pågår i stort 

sett hela tiden. Det innebär att tiden för återhämtning och reflektion under 

arbetsdagen blir alldeles för kort (Härenstam m.fl. 1999c:76, Vårdens 

arbetshälsorapport 2000:150). Det innebär också att det som är ”stimulerande, 

kreativt, utvecklande och meningsfullt” i vårdarbetet även kan bli en belastning. 

Det kan emellertid motverkas genom tillräckliga resurser, en god organisation 

och uppskattning från vårdens huvudmän (Vården under 90-talet. Del 1. 

2000:4, s. 110).  

 

Tillgång till resurser, god sammanhållning och feedback är också av stor vikt för 

det som är drivkraften i arbetet, att vara till nytta för patienten (Härenstam m.fl. 

1999b:33). De hotbilder som anställda själva ser, att blir utsliten och utbränd, 

                                                 
15
 MOA-projektet (Moderna arbetsvillkor och angränsande livsvillkor för kvinnor och män. Metod- 

utveckling för befolkningsstudier), hade som syfte att utveckla metoder för studier av arbets- och 
livsvillkor som är anpassade till dagens snabba förändringar i arbetslivet. Projektet har utmynnat i tre 
slutrapporter och gett ett omfattande kunskapsunderlag både om metodutveckling och om arbets- 
förhållanden inom olika sektorer, arbets- och livssituationer. 
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att göra fel eller att patienterna inte får den vård de behöver (Härenstam 2000: 

94), ställer också frågan om ”den goda organisationen” på sin spets.  

 

Att arbeta med patienter är i hög grad ett relationellt, emotionellt arbete som 

bygger på att den som utför det kan utnyttja sina empatiska förmågor och sin 

sociala skicklighet (Larson & Yao 2005, Bolton 2003). Vårdarbetaren möter 

ofta sin patient i en för patienten utsatt situation. Bemötandet är viktigt både 

för vårdarbetarens egen känsla av att klara av sitt arbete och för patientens 

fortsatta tillfrisknande (se till exempel Larson & Yao 2005). Det emotionella 

arbete som utförs innebär i sin tur att vårdarbetaren måste ha tillgång till 

organisatoriskt stöd, inte enbart fysiskt utan också emotionellt (se Eriksson, 

Starrin & Jansson 2003, Mor Barak, Nissly & Levin 2001). 

 

Det är denna emotionella aspekt av organisationsförändringarnas effekter som 

står i centrum för den här avhandlingen. De emotionella aspekterna av det 

organisatoriska livet i allmänhet och av de förändringar som genomförts i 

synnerhet, är genomgående otillräckligt belyst i tidigare studier.   

   

Avhandlingens syfte  

Avhandlingens syfte är formulerat mot den bakgrund som beskrivits ovan.  

Den offentliga vårdsektorn har förändrats under de senaste tjugo åren. Den har 

bantats, den har omorganiserats och dess gränser i förhållande till den privata 

sektorn har förflyttats. Vad har detta inneburit för anställda inom sjukvården 

sett ur ett emotionssociologiskt perspektiv? Hur uppfattar och upplever 

anställda de förändringar som skett och hur påverkar deras upplevelser och 

erfarenheter deras sätt att se på sina arbetsplatser?16 

 

Syftet med denna avhandling är att med ett emotionssociologiskt perspektiv 

som utgångspunkt dels lyfta fram hur de intervjuade beskriver och upplever 

sina arbetsplatser och villkoren för sitt arbete, dels att analysera betydelsen av 

dessa upplevelser för de intervjuades uppfattningar om vad som är goda 

respektive dåliga arbetsmiljöer. Som en integrerad del i syftet belyser jag 

också subjektiva och emotionella faktorer som leder till att man 

lämnar respektive stannar kvar i vad som betecknas som en dålig arbetsmiljö.    

 
                                                 
16 Under samma tid har en pågående individualisering av samhället präglat människors livsvillkor. 
Indivudaliseringen förutsätter att individer lösgör sig från traditioner och gamla, kollektiva föreställ-
ningar om det goda livet på en arbetsmarknad, som numera kräver anpassning och flexibilitet. 
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Studien begränsar sig till den intervjuade sjukvårdspersonalens egna, subjektiva 

upplevelser av arbetssituation, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Huruvida privata 

vårdgivare är bättre än offentliga vårdgivare som arbetsgivare, om vi skall 

privatisera sjukvården eller inte är, liksom frågor om kostnader och effektivitet, 

spörsmål som denna studie inte behandlar. 

 

Avhandlingens disposition 

I avhandlingens inledande kapitel beskrivs bakgrunden till de senaste årens 

förändringar inom offentlig sektor och sjukvården med tonvikt på 

omorganisering och privatisering. Jag ger också en kortare, förklarande 

redovisning av privatisering av offentliga verksamheter i den svenska kontexten. 

I anslutning till detta beskriver jag också vad vi vet om förändringarnas 

betydelse för anställda inom välfärdssektorn. Kapitel ett avslutas med 

syftesformulering och avhandlingens frågeställningar.  

 

I kapitel 2 presenteras studiens teoretiska perspektiv, emotionernas sociologi.  

Tidigare forskning med anknytning till avhandlingens syfte och 

problemformulering, där tonvikten ligger på forskning som anknyter till 

emotionsperspektivet, presenteras också. Centralt i presentationen är 

emotionellt arbete i organisationer, tidigare forskning om emotionellt 

lönearbete i sjukvårdsarbete och det emotionella arbetets konsekvenser. 

Forskning om arbetstrivsel, arbetstillfredsställelse och personalomsättning 

presenteras också kort och relateras till emotionsperspektivet. 

 

I kapitel 3 beskrivs metod och tillvägagångssätt samt metodens brister och 

förtjänster. Här behandlas urval, insamling av data och tolkningsprocess. En 

kortfattad beskrivning av intervjupersonernas arbetsplatser ges också. De därpå 

följande tre kapitlen är empiriska kapitel som beskriver och analyserar det 

empiriska materialet.  

 

I kapitel 4, det första av de empiriska kapitlen, beskrivs intervjupersonernas 

erfarenheter och upplevelser under teman som framträder som centrala i 

analysen. Dessa teman är relaterade till besvikelser och förluster samt ett 

engagemang i organisation, kollegor och patienter. I intervjumaterialet syns ett 

utbrett missnöje med de offentliga arbetsplatserna. Här beskriver jag vad som 

karaktäriserar detta missnöje och hur dess motpol upplevs. I detta kapitel läggs 

grunden för den analys som redovisas i kapitel fem och sex där två huvudteman 
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fokuseras: social inbäddning och emotionellt lönearbete. Avsikten är att i det 

första empiriska kapitlet visa det empiriska materialet men sedan koncentrera 

framställningen på de områden som jag genom min analys uppfattar som de 

mest framträdande i materialet. 

 

I kapitel 5 fokuseras balansering och social inbäddning. Intervjupersonerna 

”balanserar” mellan olika villkor, dels arbetsplatsens och arbetets, dels 

privatlivets. Balanseringen förklaras med hjälp av inbäddningsteorin och att 

intervjupersonerna är inbäddade i sociala relationer på arbetet och i privatlivet. 

Här behandlas kön och könade upplevelser och erfarenheter. Både missnöje 

och att vara nöjd med arbetsplatser och arbetsvillkor placeras därmed i ett 

vidare perspektiv. Det leder vidare till betydelsen av arbetsplatsvillkor för resten 

av livet – hur lyckas intervjupersonerna balansera arbete och privatliv?  

 

Kapitel 6 belyser intervjupersonernas arbete och relaterar detta till emotionellt 

lönearbete och emotionell hantering. I samband med det diskuterar och resonerar 

jag också runt vad som är emotionellt lönearbete på en arbetsplats, i relation till 

vad som kan beskrivas som mellanmänsklig emotionell hantering, vilket vi alla 

måste arbeta med i vardagslivet. Vidare är betydelsen av emotionell kultur på 

arbetsplatsen i fokus, vilket jag relaterar till det arbete intervjupersonerna utför. 

 

I det sista kapitlet, kapitel 7, presenteras och diskuteras slutsatser. Här fokuseras 

betydelsen av emotionell kultur och gruppkulturer på arbetsplatser i förhållande 

till anställdas upplevelser av goda, respektive mindre goda, arbetsmiljöer. En 

typologi för arbetsgrupper presenteras och anställdas behov av emotionellt stöd 

poängteras. Studiens slutsatser problematiseras också i förhållande till 

samhällsutveckling, individualisering och den samtida synen på emotioners 

betydelse.  
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Kapitel 2 

Emotionernas betydelse i arbetslivet 
 

 

I detta kapitel beskrivs studiens problemområde i relation till tidigare forskning 

på området. Inledningsvis presenteras avhandlingens emotionssociologiska 

perspektiv och relateras till forskning om sjukvårdsarbete. Jag beskriver också 

kort andra emotionsteoretiska studier av sjukvårdsarbete.  

 

Därefter tar jag upp forskning om arbetstillfredsställelse och personalomsätt-

ning. Jag beskriver de perspektiv inom dessa forskningstraditioner som jag 

funnit särskilt relevanta i förhållande till min studie. 

 

Emotionssociologiska utgångspunkter och perspektiv 

Vad är enligt sociologer emotioner? ”Att känna är ett sinne” skriver Hochschild 

(1990), men vilken typ av sinne det är frågan om finns det olika teorier om. Det 

finns dock i huvudsak tre olika perspektiv inom den emotionssociologiska 

traditionen: ett organismiskt, ett interaktionistiskt och ett socialkonstrutivistiskt 

(Hochschild 1990:119 f., Barbalet 1998/2001, Dahlgren & Starrin 2004). Enligt 

det organismiska perspektivet är vissa emotioner biologiskt givna, medfödda 

och universella. Enligt det interaktionistiska perspektivet har emotioner både en 

biologisk och en social sida. Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är 

emotioner och emotionella uttryck huvudsakligen kulturellt och socialt 

konstruerade.  

 

Det tycks dock finnas en gemensam bas i sociologers tolkning av vad 

emotioner är, som utgår från att emotioner består av fyra komponenter. Dessa 

komponenter, eller element (Hochschild 1990:118) består i a) en bedömning av 

situationen, b) förändringar i den kroppsliga upplevelsen, c) det fria eller det 

undertryckta känslomässiga uttrycket i form av gester, och d) kulturella etiketter 

på bestämda konstellationer av de tre första komponenterna. Det senare, det 

vill säga d), betyder helt enkelt att vi namnger känslor och kallar dem för till 

exempel ”ilska”, ”skam”, ”glädje” eller ”rädsla”. 
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Olika sociologiska perspektiv lägger vikt vid olika komponenter (a-d). För de 

sociologer som driver den organismiska emotionstesen är vissa, speciella emo-

tioner särskilt viktiga eftersom dessa ses som universella och mer eller mindre 

biologiskt givna (se till exempel Kemper 1990, 2001). Det socialkonstruktivis-

tiska perspektivet kan sägas vara det organismiska perspektivets motsats. Emo-

tionernas biologiska sida blir där mindre intressant (Dahlgren & Starrin 2004), 

och man lägger mycket större vikt vid komponenten d) i kombination med 

komponenten c).  

 

Det interaktionistiska emotionsperspektivet placerar sig mellan de båda förra 

perspektiven. Den interaktionella emotionstesen innehåller en förening av 

biologisk och kulturell/social påverkan på emotioner. Enligt detta perspektiv 

kan inte det ena reduceras till det andra, det är mer dynamiskt än så. Emotioner 

har en biologisk, en personlig och en social sida som påverkar individen 

samtidigt. Det sociala kan inte reduceras till det personliga, det personliga kan 

inte reduceras till det biologiska, och det biologiska kan inte reduceras till det 

sociala (Dahlgren & Starrin 2004:18). Hochschild (1983), som är en av detta 

perspektivs mest tydliga företrädare, beskriver till exempel emotionernas 

biologiska sida som ”signalfunktioner” och emotionerna som ett biologiskt 

givet ”sinne” (1983: 219). Hon menar att: 

 
biological factors enter in – there are nerves, hormones, and neurotransmitters –
without these we would feel no emotion, just as without eyes we would not see. 
But social forces have given shape to the biological, have turned it into a strip of 
experience with a name, a history, a meaning, and a consequence of a certain 
sort. (Hochschild 1990:120) 

 

Det finns alltså en bilogisk aspekt som är viktig, men Hochschilds utgångspunkt 

är att emotioner och dess betydelse konstrueras socialt. Det interaktionistiska 

perspektiv som Hochschild utvecklar bygger på ett samhandlingsperspektiv där 

emotioner får sin betydelse och mening i relation till en specifik sociohistorisk 

kontext (Hochschild 2003:81). I denna specifika kontext får emotioner sin 

mening genom en normativ dimension, en expressiv dimension och en politisk 

dimension. Den normativa dimensionen handlar om relationen mellan känslor 

och känsloregler, det vill säga förväntningarna från andra om vilka känslor och 

känslouttryck som är lämpliga. Den normativa dimensionen säger något om hur 

emotioner värderas i en speciell kontext liksom att det alltid finns en möjlighet 

till konflikt mellan känslor och känsloregler. Den expressiva dimensionen 

handlar om relationen mellan en persons känslor och andra människors 
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förståelse av de känslor som uttrycks. Här finns alltid en möjlighet till 

”felkommunikation”, det vill säga risken att bli missförstådd om en känsla 

uttrycks på fel sätt i en viss kontext. Den politiska dimensionen handlar om 

relationen mellan en persons känslor och målsättningen med dessa känslor. Här 

ligger fokus på bedömningen eller värderingen av effekten på dem som har 

högre eller lägre status eller mer eller mindre makt än en själv (Hochschild 

2003: 81 f.). 

 

I rätt kontext - och i rätt sällskap - vägleder våra emotioner oss genom att vi 

känner och känner igen andra människors känslor och beteenden. På samma 

sätt känner vi igen stämningar, därför att vi lärt oss regler för hur, var och när 

bestämda känslor bör, får eller skall uttryckas.   

 

Hur emotioner behandlats i relation till arbetslivet, arbetsmiljö och arbetsvillkor 

är naturligtvis särskilt intressant i denna studie. Liksom när det gäller 

sociologins historia allmänt kan man här dela in sociologins utveckling efter den 

klassiska17 perioden i en kognitiv18 och en efterkognitiv period19 (Barbalet 

1998/2001:15-22). Under sociologins kognitiva period ansågs inte emotioner 

spela någon roll utanför familjelivet (Parsons 1951 i Barbalet 1998/2001). Livet 

utanför familjen, i synnerhet arbetslivet, ansågs med nödvändighet behärskat av 

neutralitet och rationalitet. Organisationssociologin har under en lång period 

därför inte intresserat sig för att förklara livet i organisationer med hjälp av 

emotioner. Istället har emotioner rationaliserats bort, till och med i de fall där 

forskaren faktiskt inte bara observerat emotionella uttryck utan också analyserat 

dem (se till exempel C W Mills 1951).  

 

Organisatoriska fenomen har alltså huvudsakligen förklarats med hjälp av 

rationella, kognitiva perspektiv. Emotioner i organisationer och/eller 

emotionella förklaringsmodeller har, i den mån de förekommit, haft marginell 

betydelse (Barbalet 1998/2001:19 f.). Så ser grenar av organisationssociologin 

fortfarande ut, organisationsteorin finns inom ett forskningsfält som fokuserar 

på rationalitet och kognitioner (Dahlgren & Starrin 2004:173). Steven Fineman, 

en av de organisationssociologer som arbetar för att förena emotions- och 

organisationsperspektivet, skriver: 

 

                                                 
17
 1800- och tidigt 1900-tal. 

18
 1930-talet fram till 1970-talet. 

19
 Slutet av 1970-talet och framåt. 
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Writers on organizations have successfully ”written out” emotions, to the extent 
that it is often impossible to detect their existence.” (Fineman 1993a:1) 

 

Vi som arbetar i eller besöker olika ”organisationer” har dock upplevt att det 

finns en annan sida också, den som Fineman (1993b, 1996, 2000) kallar för 

organisationens emotionella arena. Han menar att livet i organisationer, liksom 

livet i övrigt, karaktäriseras av emotionella aktiviteter. Anställda tänker och 

känner i förhållande till varandra, i förhållande till organisationen i stort och i 

förhållande till organisationens produktion.20 Den sociala aktivitet som 

försiggår i organisationer både producerar och reflekterar emotioner (Fineman 

1993b:14). Människor i organisationer älskar, hatar, upplever rädsla, ilska, skam, 

stolthet, lycka och glädje, precis som människor utanför organisationer gör det. 

Fineman menar vidare att emotioner i organisationer huvudsakligen kan 

analyseras på tre olika sätt. De kan betraktas som ”grus i maskineriet” i 

förhållande till förnuft och rationalitet, som ”smörjmedel” för förnuft och 

rationalitet, eller som sammanflätade med kognitioner utan att någon av dem 

ges företräde (Fineman 1996:547). Det senare karaktäriserar ett 

interaktionistiskt perspektiv på emotioner, som enligt Fineman, kommit att 

dominera emotionssociologiska studier inom organisationssociologin (Dahlgren 

& Starrin 2004: 176). Det leder till att kultur och anställdas samspel i skapandet 

och återskapandet av kulturella värden, normer och regler hamnar i centrum. 

Det är detta senare perspektiv som fångat mitt intresse. När teorier om 

emotioner får inflytande i analyser av samtida företeelser tillkommer en 

dimension som annars underanalyseras, rationaliseras eller förtigs. 

 

Wettergren (2005) menar att den samtida emotionssociologins syfte kan sägas 

vara att rekonstruera sambandet mellan förnuft och känsla. Ett samband som 

kom i vanrykte under sociologins kognitiva epok (se Barbalet 1998/2001 kap. 

1). Med detta syfte som ledstjärna är det enligt Wettergren (2005:87) viktigt att 

visa att a) emotioner är inte enbart omstörtande och dramatiska b) emotioner 

uppstår ur det sociala livet och är föremål för hantering och reglering utifrån 

sociala regler och normer och c) emotioner är inte en supplementär dimension i 

handlingar utan en nödvändig del av handlingen i sig.   

Handlingar kan således aldrig beskrivas som enbart rationella eller enbart 

emotionella. Detta har stor betydelse för hur livet i arbetsorganisationer 

beskrivs och tolkas.  

 

                                                 
20 Produktionen, vilket den består i varor eller tjänster, föder också emotioner. 
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Emotionellt arbete i organisationer 

Emotioner i organisationer kan studeras utifrån en mängd olika sätt att närma 

sig området. Här finns Hochschilds pionjärarbete, The Managed Heart (1983), där 

hon studerar flygvärdinnors och skuldindrivares emotionella lönearbete. 21 Efter 

Hochschild har speciella, enskilda emotioner studerats i en organisatorisk 

kontext. Här finns till exempel studier av rädsla och lojalitet (Flam 1993), 

medkänsla (Frost m.fl. 2000) samt studier av orättvisa och kränkningar (Harlos 

& Pinder 2000). Det finns också studier av fördelningen av emotionellt arbete 

mellan olika yrkesgrupper (James 1993, Flam 2002), emotionellt lönearbete, 

autenticitet och emotionell dissonans22 (Ashforth & Tomiuk 2000) liksom 

ingående studier av olika yrkens emotionella lönearbete23 (Pierce 1999, Leidner 

1993, Jackall 2000, Bloch 2002). Vidare finns studier som speciellt fokuserar på 

genus och organisation  ur olika könsteoretiska perspektiv (Hearn 1993, Parkin 

1993, Mumby & Putnam 1992).  

 

Emotionssociologiska studier av organisationer behandlar allt från speciella 

organisationers emotionella kulturer till specifika emotioners betydelse i 

arbetslivet i stort. En betydande del av forskningen behandlar eller berör 

”emotionellt lönearbete” och utvecklar Hochschilds (1983) teorier på olika sätt 

(se Steinberg & Figart 1999). Fokus på den emotionella hantering som studeras 

kan till exempel läggas antingen på de anställda eller på de kunder, patienter 

eller klienter som är föremål för de anställdas arbete.  En annan form av 

utveckling av Hochschilds teori är att fokusera effekterna av det emotionella 

lönearbete som anställda utför, vilket vanligen inkluderar regler för och träning i 

hur till exempel kunder skall bemötas (Steinberg & Figart 1999, Kruml & 

Geddes 2000).  Andra forskare vill gå ifrån Hochschilds dikotoma indelning av 

emotionell hantering i emotionellt lönearbete kontra emotionellt arbete till en 

mer rigorös konceptualisering. Morris och Feldman (1997) menar till exempel 

att det inte enbart är det emotionella lönearbetets förekomst eller frekvens som 

är viktig, även varaktigheten i de kontakter den arbetande har med en kund eller 

en patient har betydelse. De anser vidare att längre och djupare kontakter ställer 

andra krav än många, korta och ytliga kontakter. Ju längre och mer djuplodande 

                                                 
21
 Jag har valt att använda begreppet emotionellt lönearbete som en direkt översättning av 

Hochschilds begrepp emotional labor. Min avsikt är att tydliggöra att begreppet avser det arbete som 
försiggår inom en lönearbetssituation. I detta kapitel används förutom emotionellt lönearbete, be-
greppen emotionellt arbete och emotionell hantering. De två senare begreppen används ofta syno-
nymt med varandra. Här använder jag dem som samlingsbegrepp för olika typer av emotionsarbete.  
22
 Emotionell dissonans är en del av Hochschilds begreppsapparat och beskriver det tillstånd som 

uppstår då känslor och känsloregler kommer i konflikt med varandra. 
23
 De refererade författarna studerar jurister, anställda på McDonalds, poliser och universitetslärare. 
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ett möte är, desto mer planering och förberedelse krävs, medan det mer 

stiliserade, korta mötet ofta kan skötas efter ett i förväg bestämt manus eller 

”script” som ser likadant ut för tio olika möten. Morris och Feldman (1997) 

liksom Kruml och Geddes (2000) vill se begreppet emotionellt lönearbete som 

flerdimensionellt och söker i sina studier att identifiera dessa olika dimensioner.  

 

Det finns med andra ord olika perspektiv på emotionellt lönearbete i 

arbetslivet. De flesta forskare skiljer dock mellan emotionellt lönearbete 

(emotional labour) och känslor i/av arbetet (emotion in work) (Dahlgren & 

Starrin 2004:56). Begreppet emotionellt lönearbete introducerades av 

Hochschild 1983 och definieras vanligen som det arbete som utförs enligt en 

arbetsgivares speciella emotionella föreskrifter. Hochschild (1983:147) pekar på 

tre gemensamma karaktäristika som förenar emotionella lönearbeten. För det 

första förekommer direktinteraktion med kunder, patienter eller klienter – öga 

mot öga eller röst mot röst. För det andra skall den emotionelle lönearbetaren 

producera speciella emotionella tillstånd, både hos ”kunden” och hos sig själv. 

För det tredje har inte den emotionelle lönearbetaren själv kontroll över vilka 

emotionella tillstånd som skall produceras eller hur detta skall gå till, utan 

kontrollen ligger hos arbetsgivaren som sätter regler för de anställdas beteenden 

och övervakar att reglerna efterlevs.  

 

Emotionellt lönearbete eller emotionellt arbete? 

Allt emotionellt arbete eller emotionell hantering24 som förekommer i 

arbetslivet anses alltså inte som emotionellt lönearbete25, men det finns forskare 

som vill omdefiniera eller vidga begreppet. Mumby och Putnam (1993) vill 

exempelvis vidga begreppet emotionellt lönearbete med hjälp av begreppet 

”arbetskänslor”. De menar att organisationer inte bara är arenor för 

”emotionellt lönearbete”, de är även arenor för ”arbetskänslor”, som påverkas 

av riktlinjer för emotionell hantering och emotionella uttryck (Mumby & 

Putnam 1992, Putnam & Mumby 1993). Arbetskänslor är en följd av den 

sociala interaktionen mellan de anställda på arbetsplatsen, vilket innebär att 

emotionella riktlinjer förhandlas kollegor emellan (Putnam & Mumby 1993). 

Både det som sker mellan kollegor i arbetsgrupper och det emotionella 

                                                 
24 Vi hanterar våra emotioner genom att arbeta emotionellt (se t.ex. Hochschild 2003:95), begreppen 
används dock vanligen synonymt.  
25 Det emotionella arbete som inte är emotionellt lönearbete kallar Hochschild (1983) för ”emotion 
work”. 
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lönearbetet har betydelse för hur anställda uppfattar sin arbetssituation menar 

Putnam och Mumby.   

 

Pugliesi (1999) skiljer mellan två typer av emotionell hantering inom 

arbetssituationen: självfokuserad emotionell hantering och den andre-fokuserad 

emotionell hantering. Dessa två olika typer av emotionell hantering omfattar 

interaktioner med både klienter/patienter och kollegor. Den distinktion mellan 

emotionellt lönearbete och annat emotionellt arbete (Hochschild 1983) som 

vanligen görs blir då problematisk. Att definiera emotionellt lönearbete som det 

arbete som riktas mot kunder och ställer krav på den anställde att hantera sina 

egna emotioner i kundmötet är för snävt, enligt Pugliesi. Anställda hanterar 

egna såväl som andras emotioner i arbetet, emotionellt lönearbete riktas mot 

andra än kunder, och det emotionella lönearbete som utförs är inte enbart 

guidat av organisation/arbetsgivare eller upplevt som alienerande. Pugliesi 

(1999:129) menar till och med att det emotionella arbete som sociala relationer 

inom arbetsplatskontexten kräver är det emotionella lönearbete som är mest 

framträdande och plågsamt för anställda.  

 

Även Bolton (2003) vill omdefiniera och utöka innehållet i begreppet 

emotionellt lönearbete. Hon menar att behovet av emotionell hantering kan 

hänföras till de emotionella regler som har sin grund i både organisation, yrke 

och samhälle (Bolton 2003:7). Inom arbetssituationen efterlever vi såväl 

företagets/organisationens (i vissa fall kommersiella), som vår professions 

yrkesetiska emotionella regler tillsammans med de samhälleliga, kulturella regler 

som råder, och reglerar vårt framträdande efter dessa. Det innebär att det inom 

lönearbetets sfär inte förekommer emotionell hantering som enbart är 

emotionellt lönearbete lika lite som det finns emotionell hantering som enbart 

är annat emotionellt arbete. Ibland kan kommersiella, professionella och sociala 

regler kollidera med varandra, men Bolton (2003:12) menar att anställda hela 

tiden söker efter, och finner, utrymme för att kringgå och bearbeta de 

dilemman som uppstår i de organisationer där de arbetar. Bolton vill emellertid 

ersätta begreppet emotionellt lönearbete helt med en typologi bestående av fyra 

olika emotionella hanteringsstrategier (Bolton 2003:7, 13 f.). Hon benämner 

dem pekuniär, föreskriven, presentationsinriktad respektive filantropisk strategi. 

Dessa olika typer av emotionell hantering inbegriper både emotionellt 

lönearbete och annat emotionellt arbete i förhållande till lönearbetet. Den 

distinktion Hochschild (1983) gör mellan de två formerna av emotionell 
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hantering löses därmed upp och ersätts av distinktioner som utgår från hur de 

känsloregler som styr den emotionella hanteringsstrategin kan klassificeras.26  

 

Trots att emotionellt lönearbete i första hand satts i samband med olika typer 

av servicearbeten, så finns variationer i vad som fokuseras.  Diskussionen 

angående huruvida emotionellt lönearbete skall omfatta även arbetskänslor eller 

inte är intressant. Omfattas även arbetskänslor innebär det att vi får en bredare 

definition som också inbegriper sociala relationer mellan kollegor. Det 

emotionella arbete som utförs ”backstage” när kunder, klienter eller patienter 

inte är närvarande, kan då också begreppsliggöras som en form av emotionellt 

lönearbete. Definitionen av emotionellt lönearbete kan således vara snäv som 

Hochschilds (1983) ursprungliga definition, eller bredare som Pugliesis (1999) 

definition. Jag har utgått från Hochschilds definition i min analys, men kommer 

att problematisera den med hjälp av mina data. Jag kommer vidare att använda 

begreppet emotionellt lönearbete när jag hänvisar till det arbete som försiggår inom lönearbetet 

och är dikterat av arbetsgivare, profession eller liknande, begreppet emotionell hantering när 

jag hänvisar till det emotionella arbete som inte är dikterat av arbetsgivaren, samt begreppet 

emotionellt arbete som samlingsbegrepp för båda typerna.  

 

Emotionellt lönearbete i sjukvård och omsorgsarbete 

De forskare som intresserat sig särskilt för det emotionella lönearbetet inom 

sjukvården problematiserar både omsorgsbegreppet, empatibegreppet  och 

definitionen av emotionellt lönearbete (James 1992, 1993, Smith  1992, Staden 

1998, Bolton 2000, 2002, 2003, Larson & Yao 2005). 

 

Smith (1992), James (1992) och Bolton (2000, 2001) ser alla emotionellt 

lönearbete som en del av omsorgsarbetet, men begreppsliggör detta på olika 

sätt. Smith (1992:8) menar att sjuksköterskor måste utföra emotionellt 

lönearbete i samma utsträckning som flygvärdinnor och att de utför emotionellt 

lönearbete i förhållande till både patienter och varandra. Hon företräder alltså 

den bredare definitionen av emotionellt lönearbete. Smith menar vidare att 

begreppet omsorgsarbete är förknippat med så många kontrasterande och 

motsägelsefulla definitioner att det blir svårt att använda det – är det arbete eller 

är det kärlek? Är omsorgsarbete beroende av naturlig fallenhet eller kräver det 

skicklighet? (jfr Wærness 1983, 1984, Eliasson (red) 1992, 1996, Eliasson-

                                                 
26 De känsloregler som styr den emotionella hanteringen kan vara kommersiella, professio-
nella/organisatoriska eller sociala.  
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Lappalainen & Szebehely (red) 1998). Vidare förutsätts kvinnor utföra 

omsorgsarbete som resultat av en tyst, medfödd kunskap, vilket marginaliserar 

omsorgsarbetet till att vara ”det lilla extra” som inte kräver vare sig utbildning 

eller skicklighet (Smith 1992:135, jfr Eliasson 1992b). Smith (1992:135 ff.) 

menar tvärt emot att den emotionella hantering som ingår i omsorgsarbetet är 

emotionellt lönearbete och kräver både utbildning och träning i att hantera 

känslor, både för att arbetet skall gagna patienterna och för att sjuksköterskorna 

själva skall orka utföra det.  

 

James (1992) definierar omsorgsarbete som en kombination av organisation, 

fysiskt arbete och emotionellt lönearbete. Hon menar att samtidigt som de 

organisatoriska villkoren sätter ramarna för båda formerna av arbete, är det 

emotionella lönearbete som utförs ett osynligt arbete i förhållande till det 

fysiska arbetet (James 1992:504). Arbetet schemaläggs och rutiner skapas utifrån 

det fysiska omsorgsarbetet,  vilket också innebär att fysiska behov går före 

emotionella. Även James menar att det emotionella lönearbete som utförs av 

sjuksköterskor har låg status på grund av associationer till kvinnlighet, tyst 

kunskap och naturlig fallenhet. Hon poängterar dock att emotionellt lönearbete 

kräver både engagemang, kompetens och en viss frihet i den organisatoriska 

kontexten (James 1992: 504 f.). 

 

Bolton (2000) intar en något annorlunda hållning till emotionellt lönearbete 

som begrepp. Hon menar att det visserligen beskriver att sjuksköterskor måste 

anstränga sig för att uppträda professionellt, men att det inte fullt ut beskriver 

den altruistiskt motiverade emotionella hantering som sjuksköterskor utför. 

Bolton vill hellre använda en kombination av Hochschilds (1983) begrepp 

emotionellt arbete och emotionellt lönearbete, som hon beskriver som 

emotionellt arbete i form av en gåva utan krav på gengåva (Bolton 2000:584).  

Bolton (2000:581) menar att sjukvårdspersonalen har ett frihetsutrymme i 

mötet med patienten där de själva kan avgöra hur relationen patient-vårdare 

konstrueras. Det emotionella arbete som utförs i frihetsutrymmet är inte 

emotionellt lönearbete utan ett arbete som har sin grund i vårdpersonalens 

önskan att ”göra en skillnad” för patienten, ett arbete som leder till 

arbetstillfredsställelse för personalen som utför det. Sjuksköterskorna engagerar 

sig i patienterna och gör vad de kan för att underlätta både sjukdomstiden och 

tillfrisknandet, och de gör det genom ett engagemang som går längre än vad 

organisatoriska och professionella regler kräver (jfr Wærness (1996) 

resonemang om omsorgsrationalitet). Bolton påpekar också att 
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sjuksköterskorna utför emotionellt arbete mot varandra, även här som ”gåva”, 

dock i form av en gåva som kräver en ”gengåva”. Hon ser emellertid inte detta 

som emotionellt lönearbete, och kan därför anses företräda en snäv definition 

av begreppet emotionellt lönearbete i förhållande till arbetskänslor enligt 

tidigare fört resonemang. 

 

Larson och Yao (2005) jämför klinisk empati med emotionellt lönearbete och 

hävdar att läkare som kan engagera sig i terapeutiska relationer med patienter 

underlättar patienternas tillfrisknande samtidigt som läkarna själva blir mer 

effektiva.  Läkare behöver lära sig ett empatiskt förhållningssätt därför att det är 

en viktig del i den behandling patienten ges. Därmed är det också en form av 

emotionellt lönearbete. Larson och Yao hävdar också att detta arbete kan 

utföras med hjälp av djupt agerande, men även med hjälp av ytligt agerande.27 

Även Staden (1998) problematiserar empatibegreppet. Staden ser i en studie av 

sjuksköterskor att de terapeutiska relationerna mellan sjuksköterskor och deras 

patienter har stor betydelse även för sjuksköterskors upplevelse av sitt arbete. 

Hon menar att sjuksköterskor använder en förmåga att uppfatta den andres 

behov genom ett empatiskt förhållningssätt som de utvecklat genom 

livserfarenhet. De hanterar effekterna av detta arbete genom att kombinera 

ytligt och djupt agerande, även det strategier som de lärt sig genom 

socialisation. När sjuksköterskorna känner att de lyckas bemästra de situationer 

som inträffar är de också nöjda med sitt arbete. Staden menar att det 

sjuksköterskorna gör faller under emotionellt lönearbete. De använder sin 

skicklighet i uppfatta andras behov och sin förmåga att uppträda omsorgsfullt, 

men i en lönearbetssituation. 

 

Det emotionella lönearbetets konsekvenser 

Det finns också en hel del forskning runt själva hanterandet av de känslor som 

man kan få i sitt arbete där Hochschilds (1983) emotionsteori ligger till grund 

för teoretisk och empirisk utveckling. Utgångspunkten är att man som anställd 

antingen känner de känslor man skall förmedla, eller så gör man det inte. I det 

senare fallet måste man som anställd jobba med sig själv för att möta sin 

kund/klient/patient på bästa sätt. Hochschild menar att bearbetningen av de 

                                                 
27 ”Surface acting” och “deep acting”, se Hochschild (1983). Genom ett ytligt agerande kan vi försöka 
ändra våra känslor utifrån och inåt, det vill säga vi använder ansikte och kropp för att uttrycka en 
annan känsla än den vi känner. Genom ett djupt agerande försöker vi istället ändra våra känslor 
inifrån och ut, genom att vi föreställer oss att vi känner det vi bör känna för att på så sätt framkalla 
känslan.  
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egna emotionerna tar sig främst två uttryck. Antingen låtsas man känna de för 

tillfället ”rätta” känslorna, så kallad surface-acting, ytligt agerande, eller så 

arbetar man med sig själv så att man faktiskt känner det som bör kännas, så 

kallad deep-acting, djupt agerande.  Skillnaden mellan det man känner och det 

man visar upp kallas för emotionell dissonans28 (Hochschild 1983:90). 

Zammuner, Lotto och Galli (2003:4) kallar det tillstånd då man spontant känner 

det som jobbet kräver för ”emotionell konsonans”, vilket innebär att man inte 

behöver reglera vare sig sina känslor eller sina känslouttryck. Det finns dock 

situationer då emotionell konsonans också leder till, eller kan övergå i, 

emotionell dissonans. Ett exempel är sådana situationer då man helt enkelt 

känner för mycket för de patienter man arbetar med.  

 

Det finns anledning att fundera över vad i arbetsmiljön som kan ge negativa 

eller positiva effekter i samspel med emotionellt lönearbete (Wharton 1999, 

Zapf m.fl. 1999, Mor Barak, Nissly & Levin 2001, Zammuner, Lotto & Galli 

2003). Wharton (1999) menar att det kan finnas speciella egenskaper i arbetets 

innehåll som påverkar eller har konsekvenser för det emotionella lönearbete 

som utförs. Hon menar också att organisationen och organisatoriska element i 

sig kan ha betydelse, liksom individuella egenskaper hos den anställde. Både 

Smith (1992) och Larson och Yao (2005) menar att sjukvårdspersonalens 

emotionella lönearbete antingen kan försvåras eller underlättas. De hinder som 

finns och försvårar för läkare att engagera sig i empatiska möten med sina 

patienter är till exempel en pressande arbetsmiljö och en tung arbetsbörda, att 

empati inte anses viktigt samt en utbredd cynism inom läkarkåren (Larson & 

Yao 2005:1100). Smith (1992) ser i stort sett samma hinder för positiva effekter 

av sjuksköterskornas emotionella lönearbete och menar att för dem finns 

dessutom den genusaspekt som tagits upp tidigare som ännu ett hinder. Att 

empati, vård och omsorg anses som naturligt feminina egenskaper gör att det 

inte ses som ”riktigt arbete”. Detta trots att forskning påvisar att patienter 

tillfrisknar snabbare i en empatisk, trygg och tillitsskapande atmosfär (Larson & 

Yao 2005:1100).  

 

Ett annat hinder som försvårar det emotionella lönearbetet är att 

vårdutbildningar inte ger nödvändig utbildning eller träning i hur man hanterar 

olika emotioner, eller hur man utvecklar sin empatiska förmåga (Smith 1992, 
                                                 
28
 Emotionell dissonans (Hochschild 1983:90) beskriver det tillstånd som uppstår då de känslor vi 

känner inte överensstämmer med de känslor vi bör eller får känna. Den emotionella dissonansen 
hanteras av individen genom en förändring av antingen det hon känner eller av uttrycket för det hon 
känner.   
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Larson & Yao 2005). Både Smith och Larson och Yao menar att det 

emotionella lönearbete som utförs inom vården har en ”kostnad” för den som 

utför det. Kostnaden uppstår ur den anställdes svårigheter att hantera de 

känslor som arbetet väcker hos henne/honom.  

 

Hochschild (1983) beskriver tre möjliga typer av kostnader det emotionella 

lönearbetet kan orsaka den som utför det. Att vara allt för närvarande i sin 

yrkesroll kan leda till att man blir utbränd. Om man däremot distanserar sig från 

sitt arbete för att slippa det emotionella lönearbetet kan man antingen få 

skuldkänslor för detta eller bli cynisk. Hochschild menar att problemet ligger i att 

balansera närvaron av sitt ”själv” i yrkesrollen på ett sådant sätt att stressen som 

yrkesrollen orsakar ”självet” blir så liten som möjligt (1983:188). Ju mindre egen 

kontroll över mötet med kunden-klienten-patienten den anställde har desto 

större är risken att drabbas av någon av dessa ”kostnader”. Hochschild påpekar 

också att de anställda tillsammans kan bearbeta de krav som arbetet ställer på 

dem. Tillsammans kan de ”try to reclaim the managed heart” (1983:197).  

 

Smith (1992) beskriver olika typer av hanteringsstrategier som sjuksköterskor 

använder för att motverka emotionell dränering. Bland annat beskriver hon hur 

de distanserar sig från patienten och från sina egna känslor för patienten genom 

att objektifiera och avpersonifiera patienterna. De undertrycker och 

undervärderar ”omsorg” som arbetsuppgift och hänger sig istället åt rent 

tekniska vårdande arbetsuppgifter. 

 

I vissa arbetsmiljöer finns dock en emotionell kultur som värdesätter vad Smith 

(1992:139) kallar för ”att arbeta med människor” och emotionellt 

omhändertagande av patienter som en viktig del av vård och omsorg, lika viktig 

som den rent fysiska och tekniska aspekten som ingår i vårdandet av sjuka. I 

sådana miljöer finns också emotionellt stöd att få, vilket underlättar både 

hanterandet av patienterna och de egna emotionerna. En av de mest angelägna 

frågorna för vårdpersonal blir därför hur de på bästa sätt kan åstadkomma 

emotionellt stödjande kulturer på sina arbetsplatser och därmed ge varandra det 

emotionella stöd som förhindrar utbrändhet och negativa hanteringsstrategier. 

Larson & Yao (2005) förespråkar utbildning och träning i ”deep acting” och 

”surfice acting”. Genom att använda sådana tekniker kan läkare dels utveckla 

sin empatiska förmåga, dels lära sig hantera sitt eget engagemang. I 

förlängningen blir det således en fråga om att uppnå arbetstillfredsställelse och 

samtidigt undgå utbrändhet, cynism och desillusionering. Smith (1992) 
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framhåller också att det ofta finns en tongivande kraft bakom en emotionellt 

stödjande arbetsmiljö, till exempel en avdelningschef. Smith menar till och med 

att chefers ”emotionella stil” och positiva inställning till emotionellt 

omhändertagande av både patienter och underställd personal kan ha den mest 

avgörande betydelsen för att vården av patienterna fungerar väl och att den 

underställda vårdpersonalen (sjuksköterskorna) mår bra. I en studie visar Smith 

(1992) att när vårdpersonalen kände sig uppskattade och fick emotionellt stöd 

av sin överordnade så kände de sig mer kapabla att ta hand om sina patienter. 

Utan stöd var det upp till personalen själva att hitta strategier för att hantera 

sina emotionella upplevelser, bland annat för att inte ha tankarna kvar på 

arbetet när de befann sig hemma med familjen. Det innebar att de lärde sig 

genom ”trial and error”, vilket är en metod som kostar på känslomässigt.  Att 

sakna engagerade arbetskamrater innebar både att sakna stöd och att sakna 

förebilder. Det emotionella lönearbete som vårdpersonalen utför ställer alltså 

vissa bestämda krav på arbetsmiljö, chefer och socialt stöd.  

 

Forskningen om emotionellt lönearbete inom sjukvården tar i förhållande till 

den mer traditionella omsorgsforskningen ett nytt grepp om begreppet 

omsorgsarbete i avsikt att problematisera betydelsen av det. Forskning om 

emotionellt lönearbete inom sjukvården och den forskning som går under 

beteckningen omsorgsforskning behandlar dock i stort sett samma fenomen, 

men på olika sätt. De svenska omsorgsstudierna tenderar att förstärka den 

traditionella bilden av omsorgsarbete som kvinnoarbete vilket bygger på tyst, 

medfödd kunskap (Lill 2006, Wreder 2005, Nilsson Motevasel 2002). 

Omsorgsforskningen och forskningen om emotionellt lönearbete överlappar 

dock varandra till viss del. Båda forskningstraditionerna intresserar sig för 

vilken arbetsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för det arbete som skall 

utföras. Här finns också vissa överensstämmelser oavsett om arbetet riktar sig 

mot kund, klient eller patient. Det finns till exempel behov av ett 

frihetsutrymme i själva mötet mellan anställd och kund/klient/patient. Både 

omsorgsforskningen och forskningen om emotionellt lönearbete noterar detta 

(se t.ex. Wærness 1983,  Szebehely 1995, Hochschild 1983, Smith 1992, Bolton 

2000, 2003). Även betydelsen av socialt stöd framkommer i båda typerna av 

forskning. Den kollegiala gruppens betydelse framkommer till exempel i 

Fransséns (1997) studie av omsorgsarbetets vardag och även i Szebehelys 

(1995) studie av olika organisationsmodeller för hemtjänst. Inom emotionellt 

lönearbete-forskningen finns den kollegiala gruppen som både resurs och dess 
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motsats hos till exempel Smith (1992) och Bolton (2000, 2001, 2003), som båda 

intresserar sig för sjuksköterskors arbetssituation. 

 

Det finns således både skillnader och likheter mellan det arbete som benämns 

omsorgsarbete och emotionellt lönearbete. Båda formerna innefattar 

emotionella krav, men dessa kan studeras på olika sätt. Inom 

omsorgsforskningen ligger fokus ofta på det omsorgsrationella, erfarenhets- 

och kontextbaserade kvinnoarbetet, medan forskning om emotionellt 

lönearbete i större utsträckning rör sig tvärs över kön, erfarenheter och 

kontexter.  

 

Arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse 

Eftersom avhandlingens frågeställning berör ämnen som trivsel och 

tillfredsställelse på arbetet ska vi även översiktlig se på tidigare forskning om 

detta. När man vill studera anställdas upplevelser av sina arbeten och 

arbetsplatser utgår man vanligen från någon teoretisk modell29 som försöker 

mäta arbetstillfredsställelse, arbetstrivsel och/eller goda arbeten (Gustavsson 

1998, Karlsson & Eriksson 2000).   

 

Att trivas med sitt arbete har betydelse av flera skäl, dels för att det påverkar 

huruvida man byter arbete eller ej, dels för att anställda som trivs också 

presterar bättre (Herzberg, Mausner & Snyderman 1959, Hackman & Oldham 

1976, 1980). Arbetstillfredsställelse är därför viktigt både för anställda och 

arbetsgivare. Mycket av den forskning som gjorts avseende 

arbetstillfredsställelse har emellertid varit fokuserad på industriarbete i manlig 

kontext (Gustavsson 1998:37) vilket innebär att den inte är direkt överförbar till 

arbete av annan karaktär. På senare år har det dock utvecklats perspektiv som 

fokuserar både arbetsmarknadens förändringar, tjänstesektorns tillväxt och 

arbetsvillkor.  Ett exempel är forskning om betydelsen av psykologiska 

kontrakt30 mellan arbetsgivare och arbetstagare (Isaksson 2001). Den så kallade 

flexibla arbetsmarknaden har också utforskats med hjälp av olika perspektiv på 

                                                 
29 En sådan välkänd och ofta använd modell är Karasek och Theorells (1990) så kallade krav-
kontroll-stöd modell (se till exempel Karlsson & Eriksson 2000, även Astvik 2003). Till de klassiska 
teoribildningarna inom forskningen om arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation hör också 
Herzbergs två-faktorteori (Herzberg m.fl. 1959) och Hackman och Oldhams arbetsgemenskaps-
modell (Hackman & Oldham 1976, 1980) som båda koncentreras på utformningen av arbets-
situationen, arbetsuppgifter och personalpolitiska förhållanden samt till viss del även mellanmänsk-
liga och sociala förhållanden på arbetsplatsen. 
30 Begreppet psykologiska kontrakt avser de oskrivna, informella överenskommelser och 
förväntningar som finns mellan individ och organisation (Isaksson 2001:177). 
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arbetstillfredsställelse.31 Exempel här är studier av bemanningssektorn (se till 

exempel Bellaagh & Isaksson 1999, Garsten 2004), men också studier av 

begreppet flexibla organisationer (Karlsson & Eriksson 2000, Furåker, 

Håkansson & Karlsson (red) 2007). Studier av flexibla organisationer riktar sig 

mot både industri- och tjänstesektorn. Furåker, Håkansson och Karlsson (2007) 

ger en översikt över aktuell litteratur på området och konstaterar bland annat 

att både flexibilitet och dess motsats har olika betydelse för ledning och 

anställda.   

 

Av särskilt intresse är emellertid de många undersökningar av den offentliga 

sektorns verksamheter som gjorts på senare tid och som berör 

arbetstillfredsställelse liksom arbetsmiljö. Det man huvudsakligen kommer fram 

till här är att de många och omfattande förändringar som offentlig sektor 

genomgått på senare år medfört en sämre arbetsmiljö och en sjunkande 

arbetstillfredsställelse (Härenstam m.fl. 1999a, Furåker (red) 2003, Gustafsson 

& Szebehely 2001, 2005, se också Jönsson, Tranquist & Petersson 2003). De 

villkor som lett till sämre arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse inom 

sjukvården stämmer dock ganska väl med vad forskning tidigare sett som 

villkor för arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse. Inflytande, kontroll, 

arbetstakt, socialt stöd och bekräftelse är viktiga områden, som när de inte 

motsvarar anställdas behov leder till lägre arbetstrivsel och lägre 

arbetstillfredsställelse. Det tycks dock som om patientrelationen komplicerar 

behovet av dessa grundläggande faktorer (Härenstam m. fl. 1996). 

 

Arbetstillfredsställelse i tjänstearbeten 

Den forskning om arbetstillfredsställelse som är särkilt intressant för denna 

avhandling är de studier som är inriktade mot arbeten som innefattar kontakter 

med kunder, patienter eller klienter.  Huruvida dessa kontakter generellt sett 

påverkar arbetsupplevelsen positivt eller negativt finns det ingen samstämmig 

uppfattning om. Schou (1991) hävdar till exempel utifrån en studie av 

ingenjörer att graden av kundkontakt har ett direkt samband med graden av 

arbetsmotivation och graden av arbetstillfredsställelse. Högre grad av 

kundkontakt gav högre grad av arbetstillfredsställelse. Andra forskare är dock 

mer tveksamma till kundkontakters positiva inverkan (se till exempel 

Macdonald & Sirianni 1996) och påpekar att det finns en asymmetri inbyggd i 
                                                 
31
 Här återkommer bland annat Herzbergs och Hackman och Oldhams modeller, men också model-

ler som ”det individualiserade arbetet” (Allvin 1997) där anställdas totala  livsprojekt får ett större 
utrymme (se till exempel Bellaagh & Isaksson 1999).  
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relationen servicepersonal-kund. Huruvida kundrelationen kan vara en jämlik 

relation ifrågasätts. Att kundrelationer kräver flexibilitet och följsamhet 

poängteras också, och de anställdas möjlighet till individuellt beslutsutrymme 

kan därmed ifrågasättas. Järvholm (1996) poängterar att det avgörande för om 

framtidens tjänstearbeten kommer att vara ”goda arbeten” eller medför negativ 

stress beror på servicepersonalens möjlighet till kontroll över den dagliga, 

konkreta arbetssituationen.  

 

Mot arbetstagarens kontroll står arbetsgivarens behov av kontroll över 

verksamheten, ofta i form av rutiner för kundmötet. Rutinisering medför en 

opersonlig form av service, med regler som inte tillåter den flexibilitet som en 

viss situation kan kräva. Leidner (1993) hävdar att problemet med rutinisering 

inte bara gäller rena serviceyrken utan också andra yrken som innehåller 

interaktion, till exempel försäljare, präster, lärare och läkare. Rutiner kan dock 

också vara ett skydd mot ett allt för uppslukande engagemang i 

”kundrelationen” från anställdas sida. Tjänstearbete kan som tidigare antytts 

leda till ett behov för servicepersonal att distansera sig från de påfrestningar 

som kundrelationer kan innebära.  

 

I en studie som genomförts av Gustavsson (1998) tittar man särskilt på 

kundinteraktionens påverkan på arbetstillfredsställelsen. ”Kunder” i denna 

studie är inte enbart kunder i traditionell bemärkelse, utan också studenter, 

patienter och klienter eftersom olika yrkesgrupper med olika typer av 

”kundkontakter” studeras.32 Det framkommer att ”kundernas” grad av 

inflytande påverkar de anställdas möjlighet till inflytande och kontroll. Det blir 

ofta frågan om ett konkurrensförhållande, där det som är bra för kunden inte 

alltid är bra för den anställde. Vidare innebär många kundkontakter en stor 

social påfrestning, vilket medför att den anställde inte är så intresserad av, eller 

orkar med, sociala kontakter och social samvaro på sin fritid. Det påverkar 

således den anställdes sociala liv på fritiden negativt (se också Abiala & Ahrne 

1995). Ett intensivt engagemang i kunden, patienten eller klienten medför också 

att det kan vara svårt att lägga jobbet åt sidan när arbetsdagen är slut. Att lägga 

jobbet åt sidan är något man måste lära sig och också ofta gör med tiden, men 

det krävs olika typer av avstängningstekniker för att distansera sig. Att inte 

kunna distansera sig från arbetet blir ett stressmoment i sig.  Ett ännu mer 

framträdande stressmoment är bristen på tid kopplat till kundkontakter 

                                                 
32 De yrkesgrupper som studeras är bibliotekarier, primärvårdspersonal, högskolelärare, försäkrings-
kassepersonal, socialsekreterare, poliser, resebyråtjänstemän, advokater och restaurangpersonal. 
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(Gustavsson 1998:115). Hög grad av offentlighet och kösituationer förvärrar 

upplevelsen av stress. Bristande resurser och våld eller hot om våld skapar 

också stress. Det är dock bristen på tid i relation till det som skall utföras som 

är den stora källan till stress. Hög arbetsmängd och tidsbrist blir särskilt 

kännbart i ett serviceyrke där själva kärnan i arbetet är interaktionen (se t.ex. 

Szebehely (red) 2005, jfr Eliasson 1992a). Detta kan vara särskilt känsligt i yrken 

inom vård och omsorg, där relationen mellan vårdtagare och hjälpare ofta har 

karaktär av ett djupare känslomässigt engagemang än en servicerelation 

(Trydegård 2005:157). Hochschild (1983) poängterar också att ett av de 

viktigaste arbetsvillkoren i serviceyrken är att kundkontakter måste få ta tid, 

man kan anta att detta får ännu större betydelse i relationer av mer 

känslomässig karaktär. 

 

Att det ingår emotionellt arbete i kundintensiva yrken är flera författare överens 

om.  Leidner (1993) och Abiala och Ahrne (1995) kommer till ungefär samma 

slutsats som Hochschild gjorde 1983. Det emotionella arbete som krävs i ett 

serviceyrke leder till olika strategier för att hantera de påfrestningar som uppstår 

och kan på sikt leda till identitetsförändringar och psykiska sjukdomstillstånd 

hos den anställde (se också Abiala 2000). Abiala och Ahrne (1995) ser till 

exempel samma behov av social distansering hos hårfrisörskor som Gustavsson 

(1998) iakttar hos sjukvårdspersonal, advokater och socialsekreterare.  

 

Speciellt för primärvårdspersonalen i Gustavssons (1998:104) studie tycks vara 

att den professionella identiteten och kompetensen har stor betydelse för 

bemötandet av patienten och för känslorna som uppkommer hos personalen av 

dessa patientmöten. Primärvårdspersonalens ”kundkontakt” karaktäriseras av 

”vilja att ge stöd och hjälp”, och av att avstängningstekniker används för att 

distansera sig från arbetet efter arbetsdagens slut.  

 

Socialt stöd 

Det sociala stödet från kollegor framställs som viktigt för att anställda skall 

kunna hantera de känslor som kund- och patientrelationer leder till (Abiala & 

Ahrne 1995, Gustavsson 1998, Leppänen 2006, Jönsson, Tranquist & Petersson 

2003). Anställda behöver ha möjlighet att tala med varandra både för att 

avreagera sig och för att stämma av sina egna upplevelser med kollegorna. 

Huruvida kundkontakter kan vara en del i det sociala stödet är en annan viktig 

fråga. Om det sociala stödet från ledning och kollegor är bristfälligt, kan då stöd 
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från kunder, patienter eller klienter uppväga detta? Mycket tyder på att svaret är 

nej. Anställda behöver det kollegiala stödet och den sociala samhörigheten på 

arbetsplatsen för att kunna bearbeta de känslor som arbetet mot kunder, 

patienter, klienter eller studenter leder till (Hochschild 1983, Smith 1992, Abiala 

& Ahrne 1995, Gustavsson 1998, Bolton 2000, Leppänen 2006). 

 

Petersson m.fl. (2006:5) beskriver det grundläggande villkoret för arbete med 

människor33 som att befinna sig mellan två verkligheter: organisationen och 

klienterna. Organisationen sätter ramen och villkoren för arbetet medan arbetet 

utförs i samspel med klienterna. Detta innebär att det är två verkligheter som 

skall samverka och två typer av sociala relationer som skall hanteras, dels 

relationer inom organisationen, dels relationer till klienter.  

 

Det sociala stödet på en arbetsplats förutsätts ofta ha en koppling till 

fenomenet utbrändhet (se till exempel Eriksson, Starrin & Jansson 2003). Mor 

Barak, Nissly och Levin (2001) tar upp utbrändhet som en faktor som påverkar 

både arbetstillfredsställelse, planer på att byta arbete och faktiskt genomförda 

frivilliga uppsägningar. I en genomgång av forskningen om frivilliga 

uppsägningar och personalomsättning inom olika sektorer som arbetar med 

människor, ser de att utbrändhet är den faktor som karakteriserar negativ 

påverkan i förhållande till arbetstillfredsställelse, tankar om att byta jobb eller att 

faktiskt göra det.  

 

Att utbrändhet framstår som en viktig faktor just inom människovårdande 

yrken men inte inom andra yrken framhålls. Detta kopplas till att arbete med 

människor är emotionellt intensivt och att de som arbetar med människor ofta 

känner stort ansvar för sina ”klienter”, större än till organisationen. Konflikten 

mellan stor arbetsbörda och professionell vilja att göra ett bra arbete kan därför 

leda till att den anställde gör sitt yttersta, vilket går ut över den egna hälsan. Mor 

Barak, Nissly och Levin (2001) drar slutsatsen att människor inom vårdsektorn 

slutar sina arbeten huvudsakligen därför att de är missnöjda med sin 

arbetssituation, de är utsatta för stress och utbrändhetsrisker och saknar stöd 

från chefer eller organisation.  

 

Det finns ofta ett samband mellan arbetstrivsel och rörlighet i form av frivillig 

sorti från en arbetsplats (se t.ex. Furåker (red) 2003). Det är därför av intresse 

                                                 
33 Den typ av arbete med människor som avses här beskrivs som det arbete som utförs inom den 
offentliga sektorns olika typer av human serviceorganisationer (Petersson m.fl. 2006:5). 
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att också se på vad teorier om frivillig uppsägning och personalomsättning kan 

tillföra tidigare fört resonemang. 

 

Orsaker till frivillig uppsägning och personalomsättning 

Trots att personalomsättning troligtvis kan kopplas till trivsel och emotionellt 

arbete så saknas oftast både emotionella dimensioner och koppling till annat än 

den faktiska arbetssituationen i teorier om personalomsättning.34 Klassiska 

teorier om personalomsättning utgår från att anställda lämnar arbeten om de 

inte trivs och om det finns ett annat arbete att gå till. Det som traditionellt har 

upptagit forskarnas intresse har ganska ensidigt rört sig runt 

arbetstillfredsställelse och arbetsmarknad (Mitchell & Lee 2001:191). Redan 

1958 argumenterade emellertid March och Simon för att det inte enbart är 

faktorer som har med arbetet att göra som påverkar människors inställning till 

att stanna kvar i, eller lämna, ett arbete utan även faktorer som har med det 

övriga livet att göra. March och Simon (1958: 72) konstaterade bland annat att 

familjemedlemmar kan ha åsikter om vilka arbeten som är passande och att 

individers integration i det samhälle där de bor är viktig. 

 

Utvecklingen av olika modeller för frivillig uppsägning av tjänst (turnover) har 

med tiden lett till mer komplexa, men också mer empiriskt svårtestade 

modeller, i försök att fastställa de processer som föregår ett beslut om 

uppsägning (se till exempel Mobley m.fl. 1979, Hulin, Roznowski & Hachiya 

1985). Så kallad arbetstrivsel ses här som en medierande35 länk mellan den 

objektiva arbetssituationen och intentionen att sluta (Mobley m.fl. 1979). Andra 

faktorer som anses kunna påverka beslut om uppsägning är ålder, 

utbildningsnivå, antal anställningsår och civilstånd (Orkan 1974, Hellgren, 

Sjöberg & Sverke 1997, Mor Barak, Nissly & Levin 2001). Man har också 

utvecklat en modell som innefattar psykologiska processer som påverkar 

beteende och beslut. Modellen visar att så kallade ”signifikanta händelser” både 

i och utanför arbetet påverkar till exempel graden av så kallat ”organisatoriskt 

engagemang” och lojalitet (organizational commitment36) (Mitchell & Lee 

2001).  Begreppet organisatoriskt engagemang används huvudsakligen för att 
                                                 
34
 Orkan (1974) beskriver begreppet personalomsättning som ett uttryck för rörlighet på arbetsmark-

naden vilken uppstår både genom pensionsavgång, frivillig uppsägning, byte av arbetsgivare eller 
genom tillfälliga avbrott som vid graviditet och militärtjänstgöring.     
35
 Detta har bekräftats i flera studier som visat att en värdering av arbetsvillkoren leder till en så 

kallad affekt (känslostämning) i form av varierande grad av arbetstrivsel, och att en låg trivsel leder 
till funderingar på och en önskan att sluta. 
36
 Organisatoriskt engagemang och organisatorisk lojalitet har studerats sedan början av 1950-talet 

men har trots det ingen entydig definition (Meyer & Allen 1991:62). 
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beskriva ett ömsesidigt utbyte mellan individ och organisation som påverkar 

den anställdes identifikation och lojalitet med organisationen (Sjöberg 1997, 

Hult 2004). Anställda som identifierar sig med och är lojala mot sin arbetsgivare 

anses både arbeta bättre och vara mindre benägna att byta arbete (Meyer & 

Allen 1991).  

 

Resultatet av den sammanlagda forskningen visar emellertid att anställda säger 

upp sig frivilligt av många olika skäl. Långt ifrån alla som gör det har ett annat 

jobb att gå till och färre än man kan tro har gjort någon egentlig utvärdering av 

sin arbetssituation, vilket teorier om personalomsättning ofta förutsätter 

(Mitchell & Lee 2001). Det är ingen regel att missnöjda säger upp sig, liksom 

det inte heller är regel att tillfredsställda och nöjda anställda stannar kvar i en 

viss organisation (Mitchell & Lee 2001). Vissa modeller inkluderar förhållanden 

i arbetet som påverkar privatlivet och/eller förhållanden i privatlivet som 

påverkar arbetet (till exempel Herzbergs (1966) modell för 

arbetstillfredsställelse och Mitchell & Lees (2001) modell för frivillig 

uppsägning).  Emotionella aspekter av det organisatoriska eller privata livet 

förekommer också, främst inom ”organizational commitment” perspektiven (se 

Meyer & Allen 1991, Meyer, Allen & Smith 1993) men också inom senare 

utveckling av ny teori för personalomsättning (Mitchell & Lee 2001, Mitchell 

m.fl. 2001, Lee m.fl. 2004).  De emotionella aspekterna är emellertid ofta mer 

implicita än explicita, och blir därför otillräckligt utredda. 

 

Den bristande förmågan hos de traditionella modellerna att förklara frivilliga 

uppsägningar har dock föranlett Mitchell m.fl. (2001) att testa andra 

förklaringsmodeller genom kvantitativa, empiriska studier av anställda inom till 

exempel detaljhandel och sjukvård. Den modell som Mitchell m.fl. använder 

kallas för ”job embeddedness”-modellen  och  har utvecklats som en reaktion 

på att den tidigare forskningen har koncentrerats alltför mycket på frågor som 

enbart rör arbetet, arbetsplatsen och arbetsorganisationen.  

 

Inbäddning på arbetet 

Begreppet inbäddning, ”embeddedness”, används sociologiskt som ett relativt 

brett begrepp (se till exempel Granovetter 2004, Mitchell m.fl. 2001, Giddens 

1991).  Det används till exempel för att förklara relationer inom sociala nätverk, 

kultur, politik och religion. Giddens (1990, 1991) som använder begreppet 

”disembeddedment”, urbäddning, menar emellertid att individen blir mer och 
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mer löskopplad från konkreta och lokala sociala relationer genom samhällets 

globalisering och individualisering. I förhållande till frågan om hur och varför 

människor byter arbete blir det i det nya, avtraditionaliserade samhället en fråga 

om att friställda individer gör individuella val utifrån individuellt konstruerade 

livsplaner. Både individer och familjer blir rörligare, såväl socialt som 

geografiskt, när klass- och genusstrukturer förändras och avtraditionaliseras 

(Giddens 1990, 1991, Sennett 2000).37  

 

Hur människor rör sig på arbetsmarknaden är ett av de fenomen som studerats 

med hjälp av begreppet inbäddning (Granovetter 1995). Enligt Granovetter 

finns vissa svårigheter med att studera hur det går till när människor får ett 

arbete eller byter arbete och arbetsgivare. Han tar bland annat upp att tillfälliga 

händelser och ren tur kan ha större påverkan än vad forskningen kan göra reda 

för (Granovetter 1995:x, xi). Granovetter menar dock att det faktiskt går att 

studera både tillfälligheter och lyckträffar genom att utveckla idéer om hur den 

sociala kontexten påverkar dessa händelser. Det som kallas för ”en ren slump” 

går med andra ord att förklara och ”en ren lyckträff” är egentligen aldrig ”bara” 

det.  

 
By contrast, the central theme of Getting a Job involves the explication of one 
element of what is usually considered ”luck” in job-finding: having the right 
contact in the right place at the right time. (Granovetter 1995:xi) 

 

Granovetter (1973, 1983, 1995) argumenterar på ett mycket övertygande sätt 

för att kontakter och nätverk, både formella och informella, har stor betydelse 

för hur människor hittar, söker och får arbete och kopplar detta till inbäddning, 

i betydelsen att individer/aktörer är inbäddade i sociala relationer som i sin tur 

är inbäddade i sociala strukturer.  

 

Emellertid utgår han från inbäddning i relation till arbetsmarknaden, inte i 

relation till förhållanden utanför arbetsmarknaden (familj, boende, sociala 

åtaganden med mera), trots att han uttryckligen menar att människors 

handlingsmöjligheter och beteenden alltid är inbäddade i konkreta, pågående 

system av sociala relationer (Granovetter 1985: 487, 504).  

 

                                                 
37
 Vare sig Giddens eller Sennett ser särskilt positivt på denna samhällsutveckling. Båda oroar sig för 

människans utveckling som samhällsvarelse och vad samhällets utveckling  i längden kan medföra 
för våra sociala institutioner. 
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Den inbäddningstes som Mitchell m.fl. (2001:1103) beskriver menar att 

inbäddning beror både av faktorer som är organisationsrelaterade och faktorer 

som inte har med vare sig arbete eller arbetssituation att göra. Det senare kan till 

exempel röra sig om familjebindningar av olika slag, konflikter mellan arbete 

och familj, samt andra åtaganden inom privatlivet som påverkar attityder och 

bindning till arbetet. Lee och Maurer (1999) fann till exempel att förekomst av 

barn och make/maka/sambo är en bättre bakgrundsvariabel för att förutsäga 

frivillig uppsägning än organisatoriskt engagemang.  

 

Organisationsrelaterade faktorer som har betydelse för att stanna kvar i en 

organisation kan vidare ha mer med organisationen av arbetet att göra än med 

organisationen i stort och arbetet som sådant. Bevekelsegrunder för, eller 

anledningar till, att stanna kan uppstå utifrån att man arbetar i ett projekt eller 

en arbetsgrupp där det uppstår ett annat slags engagemang38 än det som den 

anställde har till sitt arbete eller sin organisation.  

 

Med hjälp av begreppet arbetsinbäddning, utvecklar Mitchell m.fl. en teori som 

tar fasta på att människor i allmänhet och anställda i synnerhet kan bli 

inbäddade på olika sätt. Begreppet delas upp i tre olika komponenter, 

anknytningar, passform och uppoffringar. Dessa tre komponenter relateras var 

och en till arbetsorganisationen å ena sidan samt privatlivet å andra sidan. Det 

är den anställdes totala inbäddningssituation som anses avgörande. 

Komponenten anknytningar mäter antalet förbindelser eller relationer till 

människor eller grupper både inom och utanför arbetet. Passform mäter hur väl 

en individ passar in i sin omgivning sett utifrån till exempel kompetens, 

intressen och värderingar. Den tredje komponenten uppoffringar mäter vad 

som måste offras om individen byter arbete och/eller bostadsort.  

 

Begreppet arbetsinbäddning avser att mäta anställdas kvantitativa bidningar 

men inte det känslomässiga innehållet i dessa bindningar. Den uppenbara 

avsikten med denna kognitiva inriktning är att hålla isär begreppen inom 

arbetsinbäddnings-teorin från liknande begrepp som till exempel 

”commitment”-begreppet och arbetstillfredsställelse-begreppet, som båda 

                                                 
38 Dessa typer av engagemang kallar Reichers (1985) för ”constituent commitments”, vilket inklude-
rar bindningar till fackföreningar, team och andra arbetsrelaterade grupper. 
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beskrivs som mer känslomässigt orienterade39 (Mitchell & Lee 2001:245 f., 

Mitchell m.fl. 2001:1108).  

 

Trots att begreppet arbetsinbäddning beskriver att man som anställd blir 

beroende av relationer och band till andra människor i och utanför sin 

arbetssituation, förutsätts alltså möjligheten att skilja mellan kognition och 

emotion. Här vill jag dock i linje med mitt tidigare resonemang hävda att även 

arbetsinbäddningsteorin måste ses i ljuset av att kognition och emotion är 

sammanflätade med varandra. Känslor är inte enbart ett komplement i 

kognitiva processer, känslor är istället invävda i våra kognitiva processer oavsett 

vad det är vi tänker på eller vilken typ av aktivitet vi företar oss (Williams 

2000:564). Istället för att se känslor och förnuft som två motsatta poler på en 

skala, eller som antingen det ena eller det andra, kan vi välja att se känslor och 

förnuft som en helhet.  Känsla och förnuft går då in i varandra oavsett om vi är 

inbäddade genom ett antal anknytningar, en mer eller mindre god passform 

eller genom ett antal mer eller mindre viktiga uppoffringar. Likaså går känsla 

och förnuft i varandra även om vi till exempel är känslomässigt, normativt eller 

tvångsengagerade enligt Meyer och Allens (1991) commitmentmodell.40  Vi kan 

nämligen vara passionerat förnuftiga likaväl som förnuftigt passionerade (se 

Williams 2000:563 f.). Möjligheten att emotionerna är det som driver 

kognitioner i en viss riktning41 är alltså lika stor som tvärt om. Därför kan vi 

inte bortse från emotioner och emotionernas betydelse oavsett vilken etikett vi 

sätter på en viss företeelse eller ett visst fenomen.  

 

                                                 
39
 Författarna menar att komponenten anknytningar är helt och hållet icke-emotionell, medan kompo-

nenterna passform och uppoffringar indirekt och i andra hand kan anses vara influerade av känslor 
(Mitchell m.fl. 2001:1108). 
40
 Enligt Meyer och Allen (1991) kan organisatoriskt engagemang (commitment) indelas i tre olika 

typer av engagemang som beskriver olika typer av bindningar till organisationen. Dessa olika typer 
av engagemang får mycket olika effekter för såväl organisation som individ. Alla tre typerna av 
engagemang ökar bindningen till organisationen och gör det svårare för anställda att lämna den, 
men på olika sätt. Känslomässigt engagemang innebär att den anställde identifierar sig med, känner 
tillhörighet till, deltar i och är emotionellt bunden till organisationen. Känslomässigt engagerade 
anställda delar och tror på organisationens värderingar och målsättningar. De tycker om att arbeta i 
organisationen och vill fortsätta göra det. Varaktighetsengagemang innebär att den anställde är 
medveten om att vissa kostnader är förbundna med att lämna organisationen vilket i sin tur binder 
den anställde till organisationen och gör det svårare att lämna den. Dessa kostnader kan vara 
förbundna med arbetssituationen och anställningen lika gärna som med privatlivet. Den anställde 
stannar därför inte i organisationen därför att hon vill utan därför att hon måste. Normativt 
engagemang innebär att den anställde tycker sig ha en moralisk förpliktelse mot organisationen. Den 
anställde har en uppfattning om vad som bör göras för organisationen, vad som är rätt och riktigt. Att 
stanna kvar i organisationen blir därför en fråga om att göra det som är moraliskt rätt.  
41
 Att känslor eller kognitioner drivs i en viss riktning hänger samman med både medel och mål för 

handlingar. 
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Kapitel 3  

Metod  
 

 

Jag kommer i detta kapitel att redogöra för hur jag gått till väga när jag 

genomfört och tolkat de intervjuer som ligger till grund för analysen i senare 

kapitel. Jag har använt en kvalitativ metod, kvalitativa intervjuer och en 

förhållandevis allmänt använd kvalitativ analysmetod som innebär att forskaren 

letar efter mönster och teman i de transkriberade intervjuerna. Genom 

abduktion har jag pendlat mellan empiri och teori. Den teoretiska tolkningen 

och den abduktiva slutledningen resulterar i vad som kan kallas för en plausibel 

tolkning (Alvesson & Sköldberg 1994: 44, Lindgren 2006:56) med hjälp av 

spårhundsbegrepp som emotionellt lönearbete, engagemang och inbäddning.  

 

Jag beskriver i följande kapitel så noggrant jag kan hur jag gjorde det jag gjort, 

varför och vad det kan ha för betydelse. Jag beskriver också hur urval och 

intervjuer gått till, samt hur jag gått till väga vid kodning, tolkning och analys av 

mitt material. Jag diskuterar och reflekterar också över forskareffekter, 

möjligheter och begränsningar liksom svagheter och styrkor hos metod och 

material.  

 

Metodval 

Denna studie var från början del av ett projekt42, men har efter 

datainsamlingsfasen tagit en helt självständig väg i förhållande till projektet. Jag 

kommer därför enbart att förhålla mig till det syfte och de frågeställningar som 

hör till min studie. 

 

Studien är kvalitativ och datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer 

med sjukvårdspersonal utifrån en intervjuguide strukturerad i ett antal teman. 

Dessa teman behandlar bland annat arbetsmiljö, arbetsvillkor och tidigare 

erfarenheter samt framtidsplaner. Intervjuerna, som har genomförts i två 

omgångar, har bandats och skrivits ut ordagrant. I första omgången 

                                                 
42 Forskningsprojektet i fråga har namnet ”Nya medarbetare och/eller medborgare – en kvalitativ 
komparativ analys av självprivatiseringens bevekelsegrunder bland vårdpersonal”. 
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genomfördes ett antal enskilda intervjuer, i andra omgången genomfördes en 

fokusgruppintervju, dock ej med samma informanter som intervjuats enskilt. 

 

Studiens syfte sammanföll i början av forskningsprocessen med projektets syfte, 

som var att undersöka offentliganställdas bevekelsegrunder för att byta 

arbetsgivare. Det var detta ursprungliga syfte som styrde valet av metod. Fokus 

i datainsamlingen har dock hela tiden legat på intervjupersonernas erfarenheter 

och upplevelser. Omformuleringen av syftet till studiens nuvarande – att 

beskriva och förstå informanternas subjektiva upplevelser av arbetsplatser, 

arbetssituationer, arbetsmiljö och arbetsvillkor ur ett emotionssociologiskt 

perspektiv – är en konsekvens av de resultat som kommit fram i analysen. 

Dessa pekar mot en stor komplexitet i intervjupersonernas upplevelser av sina 

arbetsmiljöer och inte minst på känslors betydelse för dessa, samt för hur man 

resonerar om dem. Följaktligen har valet av metod fungerat väl även för det 

omformulerade syftet, med reservation för att observationer skulle ha varit ett 

önskvärt komplement till intervjuerna. Observationer hade gjort det möjligt att 

studera interaktionsritualer43 på arbetsplatsen direkt, istället för som nu indirekt 

genom intervjupersonernas utsagor. I metodvalet ingår vidare den kvalitativa 

intervjun, ett val som mot bakgrund av studiens syfte framstår som lämpligt. 

Vid den kvalitativa intervjun är det informanternas upplevelser, erfarenheter 

och värderingar som står i förgrunden, samt intervjuarens möjlighet att följa 

upp och revidera frågeställningar (Kvale 1997). Det mest lämpliga bedömdes 

också vara att göra enskilda intervjuer då sådana ger intervjupersonerna såväl 

som forskaren tillfälle att utveckla tankar, formuleringar, svar och frågor i lugn 

och ro. 

 

I ett senare skede av studien beslutades att även en fokusgruppintervju skulle 

genomföras. Att detta beslut togs berodde dels på att det gav en möjlighet att 

fördjupa ett par av studiens frågeställningar, dels att det gav en möjlighet att 

följa upp resultatet av analysen. För enkelhetens skull och vis av tidigare 

erfarenhet (svårigheter att få sjukvårdsanställda intresserade av att medverka i 

studien, redogörs för i kommande avsnitt) bedömdes att en fokusgrupp lättast 

skulle gå att samordna genom någon form av ”naturlig” gruppbildning, vilket 

kom att utgöras av en grupp sjuksköterskor i vidareutbildning.  

 

Intervjupersonernas utsagor har sedan tolkats och analyserats med hjälp av en 

kvalitativ analysmetod. Jag ville beskriva och förstå det som intervjupersonerna 

                                                 
43
 Begreppet interaktionsritualer introduceras i kapitel fyra. 
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berättade för mig, men genom min analys se bakom det självklara och förgivet 

tagna för att få en djupare förståelse av det fenomen jag studerat. Jag ville få 

reda på något mer än det både jag och andra forskare redan vet men utifrån de 

unika intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. 

 

Det innebär att jag inte kan säga något om hur vanligt förekommande det jag 

kommer fram till är, jag kan med andra ord inte generalisera mina resultat. Jag 

kan heller inte uttala mig om de organisationer som indirekt förekommer i 

studien. Det jag uttalar mig om är intervjupersonernas upplevelser och 

erfarenheter av dessa arbetsplatser och organisationer. Hur organisationerna 

rent faktiskt och objektivt fungerar säger jag alltså ingenting om.   

 

Urval av intervjupersoner 

De intervjupersoner som deltagit i studien har valts ut mot bakgrunden av ett 

intresse av att belysa betydelsen av arbetsmiljö och arbetsvillkor på olika typer 

av arbetsplatser. Tanken var från början att utföra intervjuerna vid två olika 

sjukhus, ett offentligt och ett privat organiserat. Detta som en konsekvens av 

det ursprungliga syftet med studien, att inom ramen för forskningsprojektet 

undersöka bevekelsegrunderna hos sjukvårdpersonal för att lämna offentlig 

sektor till förmån för den privata vårdsektorn. Att hitta både lämpliga enheter 

och intresserade intervjupersoner visade sig dock inte vara så lätt. För att få 

kontakt med privat organiserad vårdpersonal bestämde projektgruppen44 att ett 

privat sjukhus skulle erbjudas möjligheten att delta i studien. Jag fick på så sätt 

kontakt med flera intervjupersoner som var intresserade av att medverka, men 

intresset för medverkan var inte så stort som projektgruppen hade hoppats. Det 

visade sig emellertid vara lättare att få kontakt med lämpliga intervjupersoner 

via så kallat snöbollsurval. Det betyder att intervjupersoner som ingick i studien 

kände någon som de trodde kunde vara intresserad, tog kontakt med denne och 

sedan lämnade över namn och telefonnummer till mig, varefter jag tog 

kontakt.45 Eftersom det antal intervjupersoner som kom från det privata 

sjukhuset blev så lågt ansågs det inte meningsfullt att försöka få 

offentliganställda vid ett enda sjukhus att medverka heller, snöbollsurvalet blev 

istället den form av urval som kom att användas. Genom snöbollsurvalet kunde 

                                                 
44 Projektgruppen har bestått av Gerd Lindgren, Jan CH Karlsson och Jan-Olof Åberg. 
45 Vid dessa telefonsamtal informerades intervjupersonen om studiens syfte och gällande forsknings-
etiska regler, anonymitet, konfidentialitet mm. Syftet presenterades som ett intresse av hur intervju-
personen upplevde sin arbetssituation och eventuella tankar om att byta arbete eller arbetsgivare, 
samt i förekommande fall bevekelsegrunder för ett val av en privat arbetsgivare. 
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jag få intervjupersoner från olika typer av arbetsplatser, inte enbart sjukhus, 

oavsett om det var privat eller offentligt organiserat. 

 

På detta sätt kom studiens respondenter att bestå av 22 personer, varav 9 

anställda inom offentlig sektor och 13 anställda inom privat sektor. De som var 

privatanställda hade samtliga arbetat inom offentlig vård tidigare. 2 av 

intervjupersonerna har dessutom vandrat mellan sektorerna, alltså gått från 

offentligt till privat och sedan tillbaka till den offentliga sektorn.  

 

För att få intervjupersoner till fokusgruppen tog jag kontakt med företrädare 

för en vidareutbildning för vårdpersonal och fick på så vis tillgång till ett 

intranät där jag kunde sätta in en annons och söka efter intresserade deltagare. 

Fokusgruppen kom till sist att bestå av 8 sjuksköterskor i vidareutbildning inom 

psykiatri, 6 kvinnor och 2 män. Alla var vid intervjutillfället anställda inom 

offentlig vård, 7 i Sverige och 1 i Norge. En av intervjupersonerna hade tidigare 

erfarenhet som privatanställd.   

 

Av de enskilt intervjuade är 17 kvinnor och 5 män, de yrkeskategorier46 som 

finns representerade är läkare, psykolog, sjuksköterska, undersköterska, 

barnmorska och sjukgymnast. Bland sjuksköterskorna, liksom bland läkarna, 

finns olika specialiteter representerade. Den yngste intervjupersonen har varit 

yrkesverksam i fem år medan den äldste har arbetat inom vården i mer än 

trettio år. De flesta intervjupersonerna är dock mellan 30 och 50 år gamla och 

har arbetat inom vården hela sitt yrkesverksamma liv. Antalet intervjupersoner 

som medverkat i studien är alltså totalt inklusive fokusgrupp 30 till antalet, 

varav 23 är kvinnor och 7 är män. Jag hänvisar till eller citerar 

intervjupersonerna i avhandlingstexten med hjälp av fingerade förnamn för att 

garantera deras anonymitet. 

 

Intervjupersonerna kom till sist att representera arbetsplatser på både sjukhus 

och vårdcentraler inom såväl offentlig som privat vård.  Även arbetsplatser av 

typen ”läkarhus” finns med som representant för privat organiserad vård. En 

offentligt organiserad intraprenad finns också representerad (de olika 

organisationerna och arbetsplatserna beskrivs på s. 68). Både arbetsplatser i 

storstad och landsbygd är representerade. 

 

                                                 
46
 Av de intervjuade är sex läkare, sju sjuksköterskor, tre sjukgymnaster, tre barnmorskor, två under-

sköterskor och en psykolog.  
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Hur har urvalet och den slutliga representationen av intervjupersoner påverkat 

studien? Istället för en studie vid två olika större enheter (som då förmodligen 

hade varit belägna i två större städer) har jag fått intervjupersoner som 

representerar både olika typer av enheter och olika typer av levnadsbetingelser i 

tätorter av olika storlek. Detta torde vara värdefullt i sig även om det inte är 

frågan om ett representativt urval. Istället för ett ensidigt storstadsperspektiv 

har jag fått möjlighet att fånga ett mångsidigt, blandat perspektiv genom utsagor 

från människor som befinner sig på så olika orter som en större tätort med mer 

än 120 000 invånare och en värmländsk tätort med mindre än 30 000 invånare.  

 

Intervjuerna 

De enskilda intervjuerna utfördes under tiden april 2002 – april 2004 och har 

genomförts med hjälp av intervjuguide (se bilaga 1) och bandspelare. 

Intervjuguiden är strukturerad i teman och innehållet består av bland annat 

frågor om intervjupersonernas bakgrund, nuvarande arbetssituation, tidigare 

anställningar samt planer för framtiden. Tyngdpunkten i samtalen ligger på hur 

informanterna ser på sina arbetsorganisationer och sitt arbete, hur de upplever 

arbetsmiljö och arbetsvillkor samt varför de bytt arbetsgivare eller inte. Den 

sista frågeställningen hänger samman med det ursprungliga syftet. Intervjuerna 

har vanligen inletts med att informanterna ombetts att berätta om sin bakgrund 

och avslutats med att informanterna tillfrågats om intervjuaren missat någon för 

ämnet viktig fråga. De bandade intervjuerna har skrivits ut ordagrant. 

 

Intervjuerna har enligt informanternas önskemål genomförts på deras 

arbetsplatser, i deras hem eller på Karlstads universitet och har samtliga haft 

karaktären av samtal. Intervjuernas längd har varierat från cirka 45 minuter till 

cirka två timmar. Det finns en stor mängd metodlitteratur som behandlar den 

kvalitativa forskningsintervjun, dess kvalitetskriterier och svårigheter (se till 

exempel Kvale 1997, Repstad 1993). Det första som bör poängteras är att den 

kvalitativa intervjun är ett medel i den forskning som är inriktad mot att 

upptäcka något och att intervjun är en interaktion där både intervjuare och den 

intervjuade reagerar på och påverkar varandra (Starrin 1994, Starrin & Renck 

1996, Kvale 1997, Repstad 1993). Varje intervjusituation blir därför ”ny”, ingen 

är den andra lik. Intervjusituationen skiljer sig dock från det vardagliga samtalet 

trots att den kvalitativa forskningsintervjun utmärks av den samtalsliknande 

formen. Det är alltid en av parterna (forskaren) som styr samtalet, ställer frågor 

och följdfrågor (Kvale 1997: 26). En forskningsintervju har också ett bestämt 
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syfte och följer en viss systematik. Forskaren har ett visst ämne som är föremål 

för intervjun och följer vanligen en mer eller mindre strukturerad frågeguide 

(Kvale 1997). Det finns alltså flera viktiga avvikelser från det mer allmänna, 

vardagliga samtalet, även om de gjorda intervjuerna är av samtalskaraktär, som i 

mitt fall.  

 

Fokusintervjun genomfördes i februari 2006 på Karlstads universitet och följer 

huvudsakligen ovanstående mönster. Intervjuns frågeområden skiljer sig något 

från de enskilda intervjuernas eftersom tyngdpunkten låg på fördjupning av 

enstaka frågeställningar och prövning av vissa analysresultat. De teman som 

togs upp i fokusgruppen var därför inriktat mot sjukvårdsarbetet som 

emotionellt arbete, kollegornas och arbetsgruppens betydelse, samt upplevelser 

av att var nöjd med det egna arbetet (se bilaga 2).  

 

Att intervjua flera deltagare i grupp är ett alternativ till den kvalitativa, enskilda 

intervjun, och kan som sådant vara ett mycket bra alternativ (Bryman 2004). 

Metoden innebär att en grupp deltagare samtalar och diskuterar runt ett eller ett 

begränsat antal fokus (ämnen). I vårt fall var diskussionsfrågorna avgränsade till 

att behandla trivsel på arbetsplatsen, vad som krävs av dem som arbetar inom 

sjukvården och varför man byter arbete. Intervjun dokumenterades med hjälp 

av bandspelare, vilket förmodligen är det vanligaste (Bryman 2004). En 

fokusgrupp leds vanligen av en eller två moderatorer vars uppgift är att ställa 

frågor utifrån en intervjuguide, att leda diskussionen och att ge samtliga 

personer möjlighet att delta aktivt i diskussionen (Bryman 2004, Esterberg 

2002). Jag valde att genomföra intervjun med hjälp av två moderatorer47, då jag 

ansåg att den förhållandevis stora gruppen annars kunde bli komplicerad att 

hantera. Intervjun strukturerades som ett relativt fritt samtal och pågick i en och 

en halv timme. 

 

Fördelarna med att använda gruppintervju ligger främst i att deltagarna 

stimulerar varandra (Bryman 2004, Esterberg 2002). I en grupp kan man med 

hjälp av de andra erinra sig sådant som man inte skulle ha tänkt på om man 

varit ensam. Resultatet kan då bli en mer varierad och uttömmande belysning av 

fokusområdet än vid enskilda intervjuer.  

 

Nackdelar med att använda gruppintervjuer är att deltagarna kan påverka 

varandra så att av gruppen oönskade åsikter eller erfarenheter inte kommer till 

                                                 
47
 Fokusintervjun genomfördes med professor Gerd Lindgren och Eva Olsson som moderatorer. 
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uttryck. Det kan också förekomma att åsikter framförs som ingen egentligen 

har, men som alla tror att andra har (Esterberg 2002:111). 

 

Min fokusgrupp var en så kallad ”naturlig grupp” (Bryman 2004, Esterberg 

2002), det vill säga de kände varandra och ingick sedan tidigare i en 

gruppgemenskap, vilket torde ha en viss betydelse för hur samtalet i gruppen 

avlöpte48. De olika gruppmedlemmarnas plats i gruppen, att någon gärna pratar 

medan andra pratar mindre, var tydligt både under intervjun och efter utskrift 

av den samma. Som moderator försökte jag så frekvent som möjligt uppmuntra 

även de tystare att ingå i samtalet. Detta lyckades mer eller mindre bra, vilket 

kan ha berott på både att de olika frågeställningarna var mer eller mindre 

intressanta och på gruppdynamiken i sig.  

 

Att använda kvalitativ intervju som datainsamlingsteknik har både för- och 

nackdelar, oavsett om det är frågan om enskild intervju eller intervju i grupp. 

Intervjusituationen skall kännas ”trygg” för informanten så till vida att hon/han 

kan lämna ut sina tankar och åsikter. Det är forskarens ansvar som intervjuare 

att skapa en sådan trygg situation. Man bör därför anstränga sig för att vara 

både lyhörd och respektfull samtidigt som man också vill få så uttömmande 

svar som möjligt på sina frågor. Det är många gånger en svår balansgång, som 

jag i efterhand kan höra via de inspelade intervjuerna att jag lyckats mer eller 

mindre bra med. Detta kommer också att bli synligt i kommande empiriska 

avsnitt, då citat från intervjuer återges. Läsaren kommer att bli varse att enstaka 

intervjupersoner är mer representerade än andra, vilket kan bero just på att vissa 

intervjuer blivit fylligare och djupare än andra. Alla intervjupersoner var heller 

inte så roade av att göra långa, ordrika utläggningar som svar på de frågor jag 

ställde. Vissa intervjupersoner svarar kort och koncist på mina frågor medan 

andra tar omvägar, glömmer bort frågan eller kommer in på stickspår. Detta har 

också medfört att jag redigerat vissa citat som återges där jag bedömt att det 

underlättar förståelsen av dem.  

 

Till de verkliga fördelarna med att göra intervjuer hör att man kan följa upp 

frågor och svar och att man kan vara flexibel, det vill säga att man kan anpassa 

sitt språk och sitt sätt att ställa frågor efter intervjupersonen ifråga (Repstad 

                                                 
48 Om gruppen skall vara homogen ur någon aspekt eller inte bestäms av syftet med studien 
(Esterberg 2002). För mitt syfte var en naturlig grupp inte alls något dåligt val. Jag menar att det 
tvärtom var bra att gruppmedlemmarna kände varandra sedan tidigare. Det gav ett utmärkt tillfälle att 
faktiskt se hur gruppen hade gemensamma symboler som de återskapade rituellt i den interaktion vi 
som moderater både bevittnade och blev en del av.  Här syftar jag på teorin om interaktionsritualer 
(Collins 2004) vilken jag kommer att redogöra för senare.  
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1993:64 f.). Till nackdelarna hör den så kallade intervjuareffekten (se till 

exempel Rosengren 1978:98, Starrin & Renck 1996, Repstad 1993:55 f.) och att 

det kan vara svårt att hålla en nödvändig distans till intervjupersonen (se bland 

annat Starrin & Renck 1996:73). Att hålla distans i intervjusituationen samtidigt 

som situationen skall vara avslappnad och förtroendeingivande är det svåraste. 

Det är lätt hänt att bli alldeles för försiktig i sitt frågande när man vill 

upprätthålla en god kontakt med sin intervjuperson. Å andra sidan kan en allt 

för distanserad intervjurelation utgöra ett hinder för att få mer grundliga svar på 

frågor.  Återigen en balans som är svår och som jag själv hela tiden, i varje 

intervjusituation, varit tvungen att arbeta med. 

 

Är det intervjupersonerna säger att de gör också det de gör? Nej, kanske inte. 

Men oavsett om intervjupersonerna i denna studie rationaliserar sina beslut 

och/eller gör efterkonstruktioner, och oavsett om deras svar är impulsiva eller 

genomtänkta, så finns det flera genomgående och gemensamma teman i deras 

svar, vilket får anses tyda på att det också finns en delad definition av 

situationen som kan analyseras (se till exempel Starrin & Svensson 1994).  

Denna delade definition (”kärnan”) är i detta fall att intervjupersonerna talar 

om ”hinder” kontra ”möjlighetsutrymme”, två olika kvaliteter som antar ett 

antal olika variationer i de olika fallen. Avvikande eller extrema fall med hänsyn 

till upplevelsen av att där finns just ”hinder” kontra ”möjlighetsutrymme” finns 

inte i materialet (Miles & Huberman 1994 anser att extrema fall bör analyseras 

särskilt, vilket jag hade gjort om så varit fallet). Alla intervjupersoner upplever 

till exempel hinder i landstingsorganisationerna, de är för stora, det finns inga 

möjligheter att påverka, de är för rationaliserade med mera, vilket vi också 

kommer att se i följande analyskapitel. Denna tydliga samstämmighet gjorde 

mig till en början ganska konfunderad och också lite misstänksam. Vad döljer 

sig bakom missnöjet? Jag kunde emellertid konstatera att det låg mycket 

frustration bakom missnöjet, och att denna frustration kunde knytas till 

gemensamma upplevelser av olika fenomen.  

 

För att få ett så rättvisande material som möjligt att utgå ifrån är det dock 

viktigt att få reda på så mycket som möjligt i intervjusituationen. Att ställa rätt 

följdfrågor vid rätt tillfälle hjälper till att fånga upp både explicit och implicit 

information, men är för att vara sanningsenlig inte helt lätt. Som intervjuare är 

jag ofta försiktig för att inte störa den intervjuades pågående tankegång och det 

är lätt hänt att jag glömmer en följdfråga som inte ställdes på en gång därför att 

jag inte ville avbryta.  Detta är som regel sådant jag ser när intervjun skrivs ut. 
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Jag anser däremot att det måste vara tillåtet med en del utvikningar. Dessa 

utvikningar som ofta sker ger för det mesta mer information än man kanske 

tror i intervjuögonblicket. 

 

Sammanfattningsvis kan jag säga om de intervjuer som gjorts att jag alltid lät 

intervjupersonen ifråga sätta gränsen för samtalet. Märkte jag till exempel att en 

intervjuperson inte var intresserad av att lämna ut sitt privatliv så slutade jag 

fråga om det för att istället inrikta mig på det som intervjupersonen verkade 

vilja tala om. Det kan i bästa fall leda till att intervjupersonen tillåter mer privata 

frågor senare. Det är dock min erfarenhet att det sällan är särkilt givande att 

vara för påstridig; det gäller att ha någon form av sensibilitet i olika situationer. 

I relation till studiens syfte var det dessutom nödvändigt att låta 

intervjupersonerna styra samtalet. Det är de intervjuades upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar som är själva ”studieobjektet”. Givet detta syfte 

låter sig helt enkelt samtalen inte göras på annat sätt, då går den explorativa 

dimensionen förlorad. 

 

Analys 

Analysen av intervjuerna har skett genom vad som närmast kan beskrivas som 

ett abduktivt arbetssätt. Jag hämtar emellertid min inspiration och analysteknik 

främst från Glaser och Strauss (1965, 1967) och Glaser (1978) samt Starrin m.fl. 

(1991). Detta betyder inte att studien är att karaktärisera som en grounded 

theory-studie eftersom jag inte har följt Glaser och Strauss ursprungliga metod 

för övrigt. Däremot använder jag mig av analystekniken och beskriver den med 

hjälp av Glaser och Strauss ursprungliga begrepp.  Enligt min uppfattning är 

den analysteknik som förespråkas av Miles och Huberman (1994) i stort sett 

den samma som den metod jag använder, men de har en annan 

begreppsapparat.49 

 

Att jag låter mig inspireras av grounded theory och dess analysteknik beror på 

att jag vill ha det förhållningssätt till min empiri som metoden representerar. Jag 

inspireras av grounded theory och analysteknikens närhet till empirin och 

förhållningssättet att teori alltid skall vara grundad i det empiriska materialet, 

inte läggas på eller pressas över empirin. Att analysen skall ha något att säga 

                                                 
49 Att jag använder GT:s begreppsapparat och analysteknik och så ihärdigt håller fast vid den beror 
på att det är denna teknik jag lärt mig och tidigare använt sedan många år. Det innebär också att jag 
utvecklar den för varje gång jag arbetar med den och därför blir det svårt att plötsligt börja kalla det 
jag gör för något annat, byta begrepp för kodning och så vidare. 
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dem som tillhör området och vara användbar för dem i praktisk verksamhet är 

också en ambition som jag menar är viktig. Däremot kan jag inte följa 

metodiken i övrigt, jag kan aldrig vara teoretiskt nollställd eller se på min empiri 

utan vissa förbehåll. Som forskare är jag alltid begränsad av min egen erfarenhet 

och teoretiska kunskap, likaväl som av min egen förförståelse som jag aldrig kan 

frigöra mig från. Däremot kan man som forskare utnyttja och utvidga både sin 

förförståelse och förståelse, särskilt med hjälp av det abduktiva 

analysförfarandet.  

 

Kodning har skett både manuellt och med hjälp av dataprogram. Till att börja 

med ställdes förhållandevis öppna och enkla frågor till materialet som till 

exempel ”vad uttrycker de data jag har?” (Starrin m.fl. 1991:40).  Målsättningen 

med analysen är att identifiera företeelser, egenskaper och innebörder som inte 

tidigare är uppmärksammade eller tidigare otillfredsställande uppmärksammade. 

Målet är att identifiera variationen, strukturen och/eller processen i den 

företeelse, egenskap eller innebörd som identifierats (Starrin 1994:21).   

Kategorier, egenskaper och dimensioner är de begreppsliga verktyg jag använt. 

Kategorier är begrepp som åstadkommer skillnader och kräver jämförelser, 

medan egenskaper är begrepp som refererar till beskaffenhet eller attribut hos 

något. Dimension refererar till en mätbar utsträckning av något slag som inte 

behöver vara numerisk (Lindgren 2006:55).   

 

Det blir en fråga om att tolka utifrån etiska, inte emiska principer (Patton, 

1990). Med hjälp av kodning och etisk tolkning av intervjuernas utsagor vill jag 

som forskare få en förståelse som går bortom det intervjupersonerna säger. Det 

intervjupersonerna förmedlar kan gestaltas med hjälp av emiska principer och 

grundar sig då på att intervjupersonernas egen kulturella självförsteålse skildras 

så troget som möjligt, eller med hjälp av etiska principer, vilket innebär ett mera 

traditionellt forskarperspektiv. Med hjälp av etiska tolkningsprinciper kliver 

forskaren in i en annan, i mitt fall en vetenskaplig, sociologisk världsbild som 

tillfogas och fördjupar de empiriska regelbundenheter som framträder. Därmed 

tolkas studieobjektet i ljuset av teorier, kategoriseringar och klassifikationer 

tillhörande en abstrakt och teoretisk ram inom ett speciellt vetenskapligt system 

(Patton 1990). Analysen gör att tolkningar och kategoriseringar lämnar den 

empiriska nivån. 

 

Det betyder att min tolkning går från en ren empirisk beskrivning och 

återgivning av det intervjupersonerna säger till ett abstrakt, teoretiskt 
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förhållningssätt till det sagda. Jag vill med andra ord mer än beskriva vad som 

sägs, jag vill tolka med hjälp av teoretiska inslag och därmed gå utanför 

intervjupersonernas egen tolkning av sina upplevelser. 

 

Kodning 

Mitt arbete med analys och kodning skulle jag vilja beskriva på följande sätt: 

Analysen börjar redan vid utskriften av den bandade intervjun och därför har 

jag valt att göra utskriftsarbetet själv. Kvale (1997) menar att analysen börjar 

redan under själva intervjun, vilket jag kan hålla med om, men den är då 

fragmenterad och okoncentrerad. Medan jag skriver ut intervjun kan jag 

däremot börja kodningen eftersom jag då är mer fokuserad på analysmomentet. 

De tankar som dyker upp under transkriberingen går för övrigt lätt förlorade 

om de inte skrivs ner omedelbart.  

 

Efter utskrift läser jag intervjun och påbörjar vad Glaser och Strauss (1967) 

kallar för den öppna kodningen i formell bemärkelse. Den öppna kodningen 

går till så att noteringar görs i kanten av intervjun och det är en första 

beskrivande kodning av materialet. Här är det inte frågan om begrepp eller 

teoretiska anmärkningar i första hand utan som regel mera en beskrivning av 

vad som sägs med hjälp av vardagliga ord och begrepp. Denna första kodning 

leder till en första sortering av materialet (Glaser & Strauss 1967, se också 

Starrin m.fl. 1991). Jag har gått igenom intervjuerna flera gånger när jag arbetat 

med den första kodningen och även varvat mellan olika intervjuer som jämförts 

med varandra.  

 

Jag började koda materialet när jag hade fyra intervjuer utskrivna. Efter att ha 

kodat dessa fyra första intervjuer, varav två med offentliganställda och två med 

privatanställda, gick jag vidare med att genomföra intervjuer med privatanställd 

personal, kodade dem, gick vidare till intervjuer med offentligtanställd personal 

och så vidare. Intervjuerna med den ena kategorin personal ledde till ett behov 

av att inhämta nya svar från den andra kategorin personal. Jämförelsen mellan 

intervjuerna gjordes i ”block” skulle man kunna säga, och mitt intresse 

koncentrerades på om jag skulle hitta variationer på teman och mönster som 

dök upp i intervjuerna, särskilt i jämförelser mellan offentliganställda och 

privatanställda.  
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Selektiv kodning 

Den abduktiva ansatsen innebär ett ständigt pendlande mellan empiri, idéer och 

teoretiska antaganden (Alvesson & Sköldberg 1994, se också Glaser 1978). När 

tolkningar börjar överväga och rena beskrivningar blir färre, eller då 

beskrivningar övergår i tolkning, börjar den selektiva kodningen (Starrin m.fl. 

1991). Koder läggs samman till kategorier eller teman som så småningom kan 

länkas till varandra. Det innebär att man är på väg mot eller har hittat vad 

Starrin m.fl. (1991:41) kallar för en huvudvariabel och att man börjar se 

”konturerna av en teori” (Starrin m.fl. 1991:41).  

 

Det som händer här påverkar också kommande intervjuer, man reviderar sin 

intervjumanual utifrån den selektiva kodningen, frågandet blir mer koncentrerat 

runt det som framstår som viktigt att fråga om. För min del handlade det här 

om betydelsen av engagemang, kollegor och emotioner.  

 

Både tolkningar och beskrivningar av materialet gör att jag måste gå utanför 

mina egna data och egna kunskaper för att leta i litteratur och andra studier 

efter teoretiska bindningar, uppslag eller teorier som jag kan ha nytta av (Starrin 

m.fl. 1991).  

 

Den öppna kodningen fortsatte jämsides med den selektiva, och koder kom i 

sin tur att sorteras under vissa teman. Ett övergripande tema som uppkom 

tidigt, redan vid den allra första analysen som sker då man skriver ut sina 

intervjuer, var ”missnöje med den offentliga organisationen/landstinget”. Detta 

missnöje med landstingen som arbetsgivare delades av privatanställda och 

offentliganställda. Det fortsatta analysarbetet inriktades därför på att koda 

skillnader och likheter mellan de två grupperna. En typ av skillnad mellan de två 

grupperna kallades för ”stanna-kvar-villkor” respektive ”att-lämna-villkor”.50 

Den sortering i kluster eller teman som tog vid ledde till att flera viktiga 

kategorier51 med egenskaper bildades (”villkorad individualisering”, 

”engagemang”, ”hängivenhet”, ”vanmakt”, ”balansering”, ”individualiserad 

stress”, ”tid” med mera). Dessa kategorier, teman eller kluster innehåller motiv 

till att byta arbetsgivare vilket innefattar värderingar (både i förhållande till 

arbete och det offentliga åtagandet), synen på arbete och privatliv, samt 

                                                 
50
 Dessa koder hör samman med det ursprungliga syftet: vilka bevekelsegrunder har 

sjukvårdspersonal för att lämna den offentliga sektorn för en privat arbetsgivare? 
51
 Ofta bildas också underkategorier, det vill säga kategoriers egenskaper blir i sin tur kategorier med 

egna egenskaper. En kategori kan på så sätt få flera egenskaper som blir underkategorier som i sin 
tur också har egenskaper.   
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arbetsmiljö och arbetsvillkor. Kategorierna kom i den fortsatta analysprocessen 

att koncentreras runt de två begreppen ”hinder” och 

”möjligheter/handlingsutrymme”. 

 

Kommen så här långt, sittande med massor av koder, väl så många kategorier 

och en hel del memos/PM insåg jag att jag skulle få problem med 

datamängden. Behovet av sorteringshjälp började därför kännas påträngande. 

Jag beslutade därför, även om det var sent påkommet, att införskaffa ett 

kodningsprogram (dataprogrammet QSR NUD.IST) och lära mig använda 

detta. Att lägga in de manuellt kodade intervjuerna i programmet resulterade 

sammanlagt i inte mindre än cirka 700 öppna koder. 

 

När kategorier och deras egenskaper börjar växa fram kommer forskaren att 

upptäcka två olika typer av kategorier, skriver Glaser och Strauss (1967: 107). 

Dessa två olika typer är dels de kategorier som forskaren skapar själv, dels de 

kategorier som skapas med hjälp av ord eller begrepp som intervjupersonerna 

använder i sina utsagor, så kallade ”in vivo” koder. Allt eftersom teorin växer 

fram kommer forskaren att upptäcka att de kategorier som är 

intervjupersonernas egna formuleringar är de processer eller beteenden som 

skall förklaras medan de kategorier som forskaren själv skapat ofta är 

förklaringen.  

 

Som ett exempel är kategorin ”hinder och möjligheter” en kategori som jag 

skapat utifrån det mina intervjupersoner säger, det vill säga jag tolkar det som 

om det är detta de talar om. Kategorin ”engagemang” är en kategori som 

skapats direkt utifrån intervjupersonernas egna formuleringar. Engagemang är 

också mycket riktigt en process som kan förstås med hjälp av begreppen hinder 

och möjligheter.  

 

I det fortsatta analysarbetet kom jag att inrikta mig på två ”organisationstyper” 

som en renodling av vad intervjupersonerna pratade om (se kapitel fyra), samt 

stanna-kvar-villkor och att-lämna-villkor. Stanna-kvar-villkor kan i analysen vara 

hinder för att flytta på sig liksom det kan vara möjlighetsutrymmen som gör att 

man stannar. Att-lämna-villkor kan på samma sätt vara hinder för att stanna 

liksom ett möjlighetsutrymme som gör att man flyttar. Detta kan möjligen 

också uttryckas som negativ respektive positiv ”flytt”. Ett stanna-kvar-villkor 

som är ett hinder för att flytta på sig är till exempel att vara inbäddad i familjen, 

vilket också kan bli ett att-lämna-villkor som hindrar att man stannar kvar.  
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Teoretisk tolkning, analysverktyg och teoretiska perspektiv  

Den selektiva kodningen innebär att den teoretiska tolkningen kommer att 

avlösa de mer deskriptiva tolkningarna av materialet. Denna övergång kan 

närmast beskrivas som att lämna de empiriska regelbundenheter som finns i 

materialet och gå över till den eller de teoretiska tolkningar man finner möjliga 

och intressanta, men kan också kallas för abduktion (Alvesson & Sköldberg 

1994:44). Abduktion beskrivs enklast som en form av pendling mellan empiri 

och teori (Alvesson & Sköldberg 1994: 42). Vid användandet av ett abduktivt 

analysförfarande relateras en observation till en teori eller en teori till en 

observation och resultatet ses som en tolkning (Lindgren 2006:56). Den 

teoretiska tolkningen, eller den abduktiva slutledningen om man så vill, ses inte 

som en logisk slutsats utan som en plausibel tolkning (Alvesson & Sköldberg 

1994: 44, Lindgren 2006:56). De empiriska regelbundenheter som uppträder i 

materialet leder således till den teoretiska tolkningen. Den teoretiska tolkningen 

har i mitt fall skett genom vad som närmast kan beskrivas som ett användande 

av spårhundsbegrepp eller ”sensitizing concepts” (Starrin m.fl. 1991:20), vilka 

uppkommit genom abduktion. Spårhundsbegreppens karaktäristika är att vara 

mer känsliga för empiriska data än de definitiva begreppen, de är också mer 

vägledande än styrande i analysen (Starrin m.fl. 1991:20).   

 

De spårhundsbegrepp som det abduktiva arbetssättet ledde fram till beskriver 

de empiriska regelbundenheter jag ser och min tolkning av dessa genom att 

relatera olika kategorier till varandra. Begreppet ”organizational commitment” 

som beskriver både engagemang och identifikation i förhållande till en 

arbetsorganisation (Allen & Meyer 1990, Meyer & Allen 1991, Meyer, Allen & 

Smith 1993) blev till exempel till hjälp i analysen därför att begreppet kan 

relateras till emotionellt arbete, och får med hjälp av emotionsteori ytterligare 

en dimension. Engagemang och lojalitet är ”känslomässiga” processer som kan 

uppmuntras eller förhindras. Begreppet arbetsinbäddning (Mitchell m.fl. 

2001:1104) blev ytterligare ett viktigt hjälpmedel i tolkning och analys av data, 

samt då kategorier skulle relateras till varandra. Begreppet ingår i en teori som 

förklarar varför människor stannar kvar i sina arbetsorganisationer, men också 

vad som kan bidra till att de lämnar den.  

 

Som kärnkategori utmejslas till sist ”hinder och möjligheter för engagemang”. I 

relation till organisationerna kan hinder kategoriseras som ”att bli utsliten och 
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använd” medan möjligheter kategoriseras som ”att bli hänförd och välanvänd”. 

”Att bli utsliten och använd” har egenskaperna (eller dimensionerna) ”blir inte 

sedd”, ”tid som inte finns”, ”omorganisationer som slår sönder”, ”besparingar 

utan mål” och ”lojalitet som inte uppskattas/värderas”. Kategorin ”att bli 

hänförd och välanvänd” har egenskaperna ”att bli sedd”, ”kontroll”, ”lojalitet 

som uppskattas” och ”likhet i gruppen”.  

 

I den första genomläsningen av materialet är det som sagt missnöjet med 

landstingsorganisationerna som är mest slående. Allt eftersom både intervjuer, 

tolkning och analys fortsked var det emellertid engagemang och vanmakt som 

framstod som de viktigaste ”egenskaperna” eller variationerna vilka krävde en 

djupare förståelse. Det emotionsteoretiska perspektivet och begreppet 

”emotionellt arbete” gjorde dock att ”engagemanget” och ”vanmakten” föll på 

plats. Intervjupersonerna berättar inte enbart om en dålig arbetsmiljö, de 

berättar också om att de är utsatta för emotionell belastning som har sitt 

ursprung i att de utför ett emotionellt arbete. Därför blev också ”emotionellt 

arbete” mer än ett ”spårhundsbegrepp”, tillsammans med det viktiga 

engagemanget bildas en möjlig förklaringsmodell. Den slutliga analysen 

kommer därför att handla om de relationer mellan arbetsmiljö, arbetsvillkor och 

det emotionella arbete som utförs som enligt intervjuerna kan tolkas som det 

mest centrala.  

 

Det ursprungliga syftets intresse för byte av arbetsgivare ledde dessutom till 

inbäddningsperspektivet, som visade sig ha betydelse både för hur man kan 

tolka faktorer som leder till att de intervjuade stannar kvar i eller lämnar en viss 

arbetssituation, och för betydelsen av att inte rationalisera emotioner i den 

sociologiska analysen. 

  

Att se emotioner i arbetet 

Vad säger intervjupersonerna om sitt arbete som gör att jag kan tolka deras 

utsagor som implikationer på att de utför emotionellt arbete?  

 

De talar för det första om att de vill arbeta för patienternas bästa och att den 

bästa belöningen i arbetet är ”nöjda patienter”. De talar också om att de vill 

”göra nytta” eller ”göra en insats”. De talar om relationer, dels relationen till 

patienten, dels relationen till kollegor och överordnade. De talar vidare om 
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bemötandet av patienter och om känslor i förhållande till olika patienter; det 

senare kommer bäst fram i fokusintervjun. De talar om empati och sympati.  

 

De talar, vilket kanske är det mest ”talande” egentligen, om att de är, inte är, 

eller vill vara engagerade. De talar om engagemang i arbetet, organisationen, 

patienterna och kollegorna på ett sådant sätt att röst och röstläge avslöjar olika 

känslor i förhållande till det de talar om. Det går också att se i 

intervjuutskrifterna att talet flyter eller stannar upp, att intervjupersonerna får 

svårt att hitta ord, hostar, hummar och så vidare. Enligt Bloch (1996) är detta 

också indikatorer på olika känslor. Glädje och lycka medför till exempel att talet 

flyter lätt och ledigt medan känslor som sorg eller ilska kan göra att talet blir 

hackigt, sökande och rörigt. Jag behandlar dock inte utsagorna utifrån ett sådant 

perspektiv eftersom jag inte gjort vare sig en sådan form av utskrift eller 

närläsning av de transkriberade intervjuerna. Däremot kan jag se att det är 

relevant även när det gäller intervjupersonerna i min studie, det märks i hur talet 

flyter när de blir arga, upprörda eller glada. 

 

Min egen bakgrund som anställd i en offentlig organisation gör också att jag 

fångar upp uttryck för känslor på ett annat sätt än vad jag skulle ha gjort om jag 

inte haft denna bakgrund. Min förförståelse kan härvidlag leda mig både rätt 

och fel, vilket är ett problem. Det har dock lett till att jag ganska frenetiskt letat 

alternativa tolkningar. Det som slutligen gör att jag litar på min ursprungliga 

tolkning av materialet är att jag hittar indikationer på att den är rätt även i andra 

forskningsresultat. Ett exempel är MOA-studiens delrapport ”Lust att vårda 

eller vårdförlust?” (Härenstam m.fl. 1996) där det goda arbetet beskrivs av 

studiens intervjupersoner. De säger bland annat att arbetet upplevs som lustfullt 

och effektivt när allas erfarenhet och kompetens tas tillvara, när alla känner 

varandra och vet vad var och en kan. Dessa situationer beskrivs som att de ger 

en känsla av ”flyt”. Upplevelsen har ett samband med en gemensam 

motivation: att vara till nytta för patienten. 

 

I eftertankens kranka blekhet – vilken betydelse har det jag kommer fram 
till och vad kan det användas till? 

Denna avhandlingsstudie bygger helt på ett begränsat antal intervjupersoners 

upplevelser och hur jag tolkat dessa. Det är inte ett resultat som går att 

generalisera till en större population vare sig inom offentlig eller privat sektor. 

Empirisk generalisering är alltid förknippad med kvantitativa 
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bestämningsmetoder (Danermark m.fl. 1997:129), metoder som jag inte använt. 

Resultatet är däremot generaliserbart i teoretisk och analytisk mening (Repstad 

1993:138), det vill säga andra forskare kan använda mina teoretiska och 

analytiska resonemang för vidare studier som involverar andra intervjupersoner 

och andra organisationer och arbetsplatser.   

 

En annan viktig fråga är, kunde jag ha gjort på något annat sätt än så som jag nu 

gjort? Och har jag lärt mig något av mitt sätt att hantera mitt material? Ja, vill 

jag nu svara på båda frågorna.  

 

Jag kunde för det första ha gjort en uppföljande enkät efter den första analysen 

av det kvalitativa materialet. Där kunde jag ha formulerat några av de viktiga 

frågeställningarna inklusive de möjliga svarsalternativ som stiger fram ur den 

kvalitativa analysen. På så sätt kunde jag ha gjort mitt material möjligt att 

generalisera på ett annat sätt än jag kan nu. Jag kunde vidare ha gjort fler 

intervjuer och även fler fokusgruppintervjuer för att fördjupa och koncentrera 

min analys av både emotionellt arbete, social inbäddning och kön och 

genusdimensioner. Det vill säga jag kunde ha gjort fler intervjuer där jag 

avgränsade mitt frågande till de områden som framstod som viktiga efter 

genomförd analys och därvid fått möjlighet att göra en djupare och mer effektiv 

analys av de frågeställningar som det känns som att jag bara ”snuddar” vid nu.  

 

Det jag tagit upp ovan sammanfattar också till viss del det jag lärt av att 

genomföra denna studie. Ett empiriskt material vinner på fördjupning och 

koncentration; inhämtning, tolkning och analys bör varvas. Det har jag i och för 

sig också gjort, men jag hade lite för bråttom. Det hade varit bättre om analysen 

fått gå lite längre mellan varven av nya intervjuer. Jag har också lärt mig att det 

alltid är bra att använda olika typer av metoder för att samla in data. Jag skulle 

till exempel gärna ha gjort observationer om jag hade haft tid. Det hade varit 

värdefullt, särskilt med tanke på att jag bland annat använder ritualteori för att 

tolka mina data.  

 

Den sista och viktigaste frågan: har jag hanterat mitt material på ”rätt” sätt och 

därmed också fått ut så mycket som möjligt av det? Lönnbring (2003) 

framhåller fem kriterier för att bedöma sitt eget forskningsarbete med tanke på 

validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning. Begreppen validitet och 

reliabilitet har inte samma innebörder i kvalitativ forskning som i kvantitativ 

(Svensson 1996), men det betyder inte att begreppen är mindre betydelsefulla 
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eller mindre centrala i den kvalitativa forskningen. Däremot kan det vara 

svårare att redogöra för hur valid respektive reliabel en kvalitativ studie är i 

jämförelse med en kvantitativ. De fem kriterier som Lönnbring (2003:85) 

föreslår som vägledning när man bedömer sin studie är: objektivitet, reliabilitet, 

intern validitet, extern validitet och tillämpbarhet. Dessa fem kriterier är också 

de som jag förhållit mig till genom forskningsprocessen. Objektivitet i form av 

forskareffekter har jag redan till viss del diskuterat. Svårigheten här är att 

objektivitet alltid eftersträvas, samtidigt bör man vara medveten om att det 

aldrig går att uppnå fullständig objektivitet. De frågor jag ställt mig utöver det 

redan diskuterade här, är till exempel i vilken mån jag fått intervjupersoner att 

svara så som de tror att de bör svara, eller i vilken mån mitt kön påverkat i 

intervjusituationen. När det gäller den första frågeställningen har jag hela tiden 

försökt fråga och förhålla mig på ett sådant sätt att inte vissa svar skall verka 

”bättre” eller ”sämre” än andra, liksom jag försökt följa upp frågor och svar 

genom att ställa frågan på ett annat sätt eller genom att be om konkretiseringar.  

När det gäller mitt kön så är jag väl medveten om att det påverkat i alla 

intervjuer. När jag intervjuade kvinnor fanns hela tiden ett tyst samförstånd 

runt olika betydelser av kön och genus, till exempel i samtal om hierarkier, 

manligheter och kvinnligheter. Här kan jag inte beskriva det på annat sätt än att 

kvinnor ofta förstår och ser varandras upplevelser genom en lins av en könad 

förståelse som bygger på tyst kunskap men sällan kläs i ord. I mina intervjuer 

har jag dock försökt klä denna förståelse i ord och frågat igen för att 

konkretisera även min förståelse av de svar jag fått. När det gäller mitt kön i 

förhållande till de manliga intervjupersonerna har effekten varit den omvända. 

Männen har på ett tydligt sätt anpassat sina svar efter att jag är kvinna, 

förtydligat och konkretiserat, eller närmare bestämt utgått från att jag som 

kvinna inte alltid förstår saker och ting på samma sätt som de gör.  

 

Om någon annan gjort denna studie, hade det då gett samma resultat? Nej, 

förmodligen inte (tolkning är inte intersubjektivt testbart). Här kommer olika 

forskares individuella preferenser, kunskaper och möjligheter in. Jag fattade 

omedelbart intresse för den emotionella dimensionen, vilket det inte är säkert 

att någon annan gjort. Däremot hade kanske engagemanget och arbetsmiljön 

fångat en annan forskares intresse på samma sätt, men då kunnat utvecklas till 

en annan form av analys.  

 

Angående forskningsprocessens konsistens, reliabilitet och interna validitet vill 

jag påstå att jag ständigt reflekterat över både tolkning och analys i förhållande 
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till vad som är rimligt, meningsfullt och trovärdigt. Jag har konfronterat mina 

egna hypoteser och teoretiska tolkningar med andras, jag har sökt andra möjliga 

tolkningsvägar och jag har också konfronterat mina ”huvudspår” med de data 

som inte passat in i huvudspåren. Genom att göra det senare har till exempel en 

del av resonemangen runt ”professionellt engagemang”, ”inbäddningsproble-

matiken” och betydelsen av kön tagit form. Jag har också funderat över om det 

jag kommer fram till är rimligt, meningsfullt och trovärdigt. Detta var också 

föremål för en form av utvärdering i fokusgruppintervjun. Det framkom då 

förhållandevis tydligt att resultaten får anses som både rimliga, meningsfulla och 

trovärdiga. Vidare har jag gjort egna mindre utvärderingar då jag träffat 

sjukvårdspersonal i andra sammanhang, vilket också lett till att jag förstått att 

jag inte var helt fel ute. Jag har då fått synpunkter som i vissa fall hjälpt mig 

vidare i min analys.  

 

När det gäller den externa validiteten i form av generaliserbarhet är det inte, och 

har aldrig varit frågan om att producera generaliserbara resultat på det sätt som 

vanligen avses. Det vill säga analysen är inte överförbar till alla sjukvårdsan-

ställda eller till alla offentliga och alla privata vårdorganisationer. När det gäller 

tillämpbarhet däremot, kan mina analytiska reflektioner mycket väl vara 

tillämpbara för andra forskare, liksom slutsatserna kan vara tillämpbara för dem 

som skall organisera olika verksamheter. 

 

En kort beskrivning av organisationerna  

Organisationerna i denna studie består av både större och mindre sjukhus52, 

vårdcentraler samt privata mottagningar av typen ”läkarhus” och 

företagshälsovård. De alternativa verksamheter som finns representerade är av 

typen entreprenad, enskilda avtal med Landstinget samt intraprenadverksamhet.  

De yrkesgrupper som finns representerade är, som redan nämnts, läkare, 

psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor och 

sjukvårdsgymnaster.  

 

Reglering och finansiering genom sjukvårdslagen och skattemedel är de samma 

inom offentliga såväl som inom privata verksamheter. Det som främst skiljer de 

landstingsdrivna enheterna från de privata vårdbolagens enheter är att 

beslutshierarkierna inom avdelningar och enheter kan se något annorlunda ut. 

För en vårdcentral som drivs på entreprenad av ett vårdbolag kan till exempel 

                                                 
52 Sjukhus och vårdcentraler som drivs i såväl offentlig som privat regi finns med i studien.  
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en chef för vårdcentralen ingå i företagets chefsgrupp och vara direkt 

underställd vårdcentralens regionala verkställande sektorsledning som i sin tur 

är underställd vårdbolagets koncernstyrelse. Inom landstingsorganisationen kan 

vårdcentralerna och dess primärvårdschefer ligga under en länsverksamhetschef 

som i sin tur är underordnad landstingsdirektör, landstingsstyrelse och 

landstingsfullmäktige. Avdelningar och enheter inom 

landstingsorganisationerna har för det mesta en enhets- eller avdelningschef 

som tar hand om den dagliga ledningen av arbetet men har en begränsad 

delegation. Frågor som berör investeringar, större förändringar i arbetets 

organisering och liknande hanteras som regel högre upp i organisationen. Det 

ser i stort sett likadant ut inom de privatiserade enheterna, med undantaget att 

sjukhusets eller vårdcentralens chef har större beslutskapacitet. De mindre 

”läkarhusen” som finns med i studien är anknutna till ett producentkooperativ 

som drivs som aktiebolag. Ägarna arbetar på sina enheter och ansvarar för 

verksamheten men har vissa centrala resurser gemensamma.  

 

Både de privata organisationerna och landstingsorganisationerna i studien finns 

dels i större städer, dels i centralorter i landsbygdsregioner. Storleken på 

organisationerna varierar mellan sjukhus som har ca 200-3000 anställda, 

vårdcentraler med ca 20-30 anställda och läkarhusmottagningar samt 

företagshälsovård med ett fåtal (upp till 14) anställda. Inom de olika enheterna 

finns höggradigt autonoma yrkesgrupper liksom yrkesgrupper med lägre 

autonomi. Organisationstillhörigheten bygger i samtliga fall på anställning i 

form av visstidsanställning, timanställning etc. Tillfälligt inhyrda från 

exempelvis bemanningsföretag räknas inte som tillhöriga organisationen.  

      

I ett av fallen är organisationen en intraprenad. De anställda har tagit över 

ansvaret för enheten men är fortfarande anställda av landstinget och 

underställda landstingsorganisationen. Skillnaden mot övriga enheter är att de 

anställda fått ansvar för budget och utförande inom gällande lagar och 

förordningar, men de undantas inte från eventuella organisatoriska förändringar 

eller besparingskrav.  

      

Landstingsorganisationerna i studien har genomgått mer eller mindre 

omfattande förändringar de senaste åren och en del av de enheter som finns 

med har nyligen omorganiserats. Av de privata organisationerna har ett par en 

till synes stabil organisering sedan flera år, medan en av organisationerna 

förhållandevis nyligen har hittat sin stabilitet. Inom de flesta enheter finns 
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emellertid en uppenbar oro för fortsatta förändringar eller för att stabiliteten 

skall hotas.53  

 

Därmed skall vi nu gå vidare till analysen av materialet som är indelad i tre 

kapitel vilka behandlar tre olika aspekter; missnöje, social inbäddning samt 

emotionellt lönearbete.  

 

                                                 
53 Inom de privata enheterna finns en oro för vad som händer om enheten går tillbaka till Landstinget.  
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Kapitel 4  

Missnöjd eller nöjd? 

Missnöjet med Landstingsorganisationen 
  

 

Inledning 

Detta är det första av tre kapitel som beskriver och analyserar det empiriska 

materialet. Jag kommer här att lyfta fram intervjupersonernas upplevelser av 

sina arbetssituationer, arbetsmiljöer och arbetsvillkor. Det är alltså intervjuper-

sonernas beskrivningar av arbetsplatser och arbetsvillkor som är i fokus. 

Beskrivningarna utgör det underlag mot vilken tolkning och analys tar sats och 

utvecklas vidare i kommande kapitel.     

 

Missnöje, engagemang och att vara nöjd är centralt i det här kapitlet, eftersom 

intervjupersonernas beskrivningar och upplevelser koncentreras runt dessa 

motsatta poler. Missnöjet drabbar främst landstingsorganisationen som 

omväxlande kallas för ”trög koloss”, ”sjunkande skepp” och ”stor apparat”. 

”Kolossen” beskrivs vidare som en organisation som är ”opåverkbar”, 

”ointresserad” eller ”osolidarisk”.  

 

Som en ilsket röd missnöjestråd löper omorganisationer och ekonomiska 

besparingar genom intervjuerna.54 Missnöjet med omorganisationer och det 

ekonomiskt trängda läget blir därför också återkommande teman under olika 

rubriker i detta kapitel.55 Engagemanget i arbete och organisation är ytterligare 

en röd tråd som löper genom alla intervjuer. Engagemanget, vilket öppnar för 

ett flertal olika tolkningar, kommer att lyftas fram både i detta och följande 

                                                 
54
 Den offentliga sektorns förändring under perioden från och med 1980-talet och framåt har framför-

allt bestått av ekonomiska besparingar och omorganisationer (SOU 2001:52). Att detta drabbat per-
sonalen och deras arbetsmiljö på ett negativt sätt poängteras i flera studier av den offentliga sektorns 
utveckling (se till exempel Vårdens Arbetshälsorapport 2000:146-152, Härenstam 2000, Härenstam 
m.fl. 1999c:76).  
55
 De villkor som intervjupersonerna beskriver, omorganisationer och en ständigt pågående 

effektivisering och rationalisering av arbetet, är förmodligen fenomen som många anställda känner 
igen. Sundin och Wikman (2004) menar att det kanske faktiskt är så att vi befinner oss i en period av 
intensiv förändring av metoder för organisering av både produktion och tjänster. Det kan därför vara 
så att de villkor som intervjupersonerna beskriver sammanfaller med lönearbetets villkor i stort, och 
gäller för många andra yrkesgrupper såväl som för sjukvårdsanställda. Därmed inte sagt att utfallet 
blir det samma i alla typer av arbeten. 
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kapitel. Motpolen till missnöjet, att vara nöjd, beskrivs av intervjupersonerna 

framförallt som att få gensvar på sitt engagemang. Jag inleder emellertid med att 

ta upp de missnöjesyttringar intervjupersonerna ger uttryck för. Därefter visar 

jag hur intervjupersonerna upplever möjligheterna att engagera sig i 

utvecklingen av arbetsplatsernas organisation, arbetet och kollegorna. I det 

sammanhanget ställer jag berättelser om sämre villkor och bättre villkor mot 

varandra. Slutligen gör jag en sammanfattande analys och tolkar 

intervjupersonernas upplevelser med utgångspunkt i en emotionssociologisk 

ram.  

 

Intervjupersonernas upplevelser hör tidsmässigt hemma i en period präglad av 

förändringsiver (Björkman 2001, Røvik 2000). Omorganisationer och 

förändringar i form av nya ledningsstrategier hör numera till vardagen på många 

arbetsplatser. Ingen sektor har undgått detta, men däremot finns mer eller 

mindre väl fungerande arbetsplatser och organisationer. Min framställning av de 

olika organisationerna grundas helt på intervjupersonernas subjektiva 

beskrivningar och upplevelser utan att någon jämförelse av faktiska 

förhållanden i offentliga och privata organisationer görs. 

 

Besvikelser och förluster 

Ja ... men du vet att ... ja man har så många tankar ... det kan ju vara också att 
man är sliten och att man har liksom känt att nu får det vara nog ... som gör att 
man ser ... på saker med mer kritiska ögon än vad man skulle behöva ... men jag 
tycker att ... jag tycker att jag har varit så jävla positiv i alla år ... men nu så 
släpper jag fram det som jag liksom har tänkt hela tiden att ... man har ju sett 
brister och så ibland men man har liksom slätat över och tänkt att ja ja ... det är 
den och den orsaken och det liksom ... ja det blir [så] och det var inte så illa 
ment och det kan man inte hinna tänka på ... men nu fanimej kan de hinna tänka 
också för det får en annan göra jämt! ... nu liksom känner man att nu är jag inte 
överslätande längre ... (skratt) Nu får det vara ... det kommer ju till en sån gräns 
... så det tog trettio år det... (skratt)… (Anita, sjuksköterska) 

 

Anita ger uttryck för en ackumulerad vrede som har sin grund i en rad 

besvikelser och förluster under årens lopp. Hon är inte ensam. En gemensam 

och återkommande berättelse är den om omorganisationer och de 

konsekvenser de får för intervjupersonerna och verksamheten (se också 

Jönsson, Tranquist & Petersson 2003: 10856). De omorganisationer som skett 

                                                 
56 I en studie av villkor i arbetet med människor beskriver Jönsson, Tranquist och Petersson (2003) 
att vad de kallar human servicearbete tycks karaktäriseras av omorganisationer där de anställda har 
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har inte sällan inneburit att avdelningar antingen splittrats eller slagits samman, 

att antalet anställda blivit färre eller att arbetsuppgifter förändrats. Detta har 

inneburit att arbetskraven blivit högre och att de anställda upplever en ökande 

psykisk stress, men framförallt att de förlorat tillfällen som erbjudit möjligheter 

till arbetstillfredsställelse och arbetsglädje.  

 

Omorganisationerna ger på ett tydligt sätt upphov till både besvikelser och 

förluster. Dels därför att intervjupersonerna menar att de inte kan påverka det 

som sker, dels därför att de anser sig förlora etablerade arbetsformer och 

arbetskamrater som de tycker om och arbetar bra tillsammans med. Så här 

kommenterar sjuksköterskan Monika omorganisationerna:  

 
…det får aldrig vara bra någon längre tid utan det kommer alltid nya beslut … 
(Monika, sjuksköterska) 

 

Besvikelse och saknad yttrar sig ofta i en vrede riktad mot ”kolossen”:  

 

…ibland skulle man ju bara vilja resa sig upp och gå därifrån ... och ruska om… 
(Erna, sjuksköterska) 

 

Erna i citatet ovan är riktigt arg vid flera tillfällen under intervjun, men hon har 

trots det stannat kvar hos sin arbetsgivare. Det gjorde däremot inte Kajsa: 

 
Och då blev jag så förbannad så då sa jag bara rätt upp och ner att då säger jag 
upp mig. (Kajsa, barnmorska) 

 

Missnöjet tar sig alltså uttryck genom ilska och vrede, men det finns även en 

sorg och en uppgivenhet i vreden. 

 
…och det hjälper inte vad man gör… (Anita, sjuksköterska)  

  

Besvikelser och förluster kan beskrivas med hjälp av upplevda förhållanden på 

arbetsplatserna och kommer i det följande att diskuteras under rubrikerna ”brist 

på bekräftelse”, ”missnöjda patienter och kollegor” samt ”uppbrutna 

arbetsgrupper och tiden som försvann”. 

   
                                                                                                                                        
mycket begränsat inflytande, inte upplever att förändringarna ger positiva resultat och sällan känner 
arbetsro.  
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Brist på bekräftelse 

…jag kan inte påstå att vi hade medbestämmande det berodde väl på att 
organisationen ser ut som den gör inom landstinget och att det var mycket 
omorganisationer, omorganiseringar på [sjukhuset] och det kände vi, vi kände 
oss alltid överkörda, ännu högre uppifrån då. (Britt, sjuksköterska) 

 
En gemensam upplevelse i intervjuerna är att personalen inom den offentliga 

vården inte kan göra sin röst hörd. Upplevelsen av att inte kunna påverka det 

som händer på arbetsplatsen finns hos alla yrkeskategorier som är 

representerade i studien. Det som förmedlas genom intervjuerna är att 

personalen inte kan påverka57 vid omorganisationer, ekonomiska neddragningar 

eller andra förändringar som planeras. Trots att medbestämmandelagen följs 

och det bildas arbetsgrupper som aktivt arbetar med förslag och planering, 

upplever sig de intervjuade ständigt överkörda.   

 
Nej, sedan så kom det då ett annat beslut rätt vad det var, nu skall vi göra såhär, 
utan att någon förklarade eller talade om varför det hade blivit så. (Britt, 
sjuksköterska) 

 

Det är inte enbart bekräftelse i form av medbestämmande som 

intervjupersonerna saknar, de önskar sig också en annan typ av uppskattning 

och bekräftelse från arbetsgivarens sida: 

 

Man kan ju sakna den där känslan hos landstinget, att ja, va bra just du är, och vi 
är glada för att just du är här. Det är mer att, här är det en rad på schemat som 
fattas, vad skall vi kasta in där. Ja, nu är den raden fylld, jaha det var Bettan, 
jaha nu är raden fylld och då är vi nöjda. (Kristina, barnmorska) 

 

Barnmorskan som citeras ovan säger också att hon inte känner att landstinget är 

rädd om sin personal. Hon menar, liksom fler intervjupersoner, att personalen 

inom landstingen hanteras som objekt. De flyttas runt som om de vore 

schackpjäser, säger en annan intervjuperson. Därför blir det också svårt att se 

sig som en värdefull och uppskattad ”medarbetare”. Vårdsektorn ses gärna som 

ett klassamhälle i sig, där yrkeskategorier värderas olika, vilket inte minst 

vårdpersonal själva poängterar av och till. Men här finns en gemensam 

upplevelse som drabbar alla kategorier inom vården. En av läkarna säger: 

                                                 
57 Här menar intervjupersonerna faktiskt att det gäller överlag inom landstingsorganisationen, inte 
enbart på deras enhet eller avdelning. Se också hur Britt uttrycker sig i citatet ovan.  
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Ja, under de åren jag har jobbat så har det gått lite upp och ner, jag tycker väl 
inte alltid jag har varit så nöjd med hur jag har blivit, kanske, om jag nu får vara 
kategorisk och säga, uppskattad då. För det är ju alltid roligt att höra att man gör 
nånting som gör nytta, då va… (Henrik, läkare) 

 

Just detta ”att göra nytta” är en viktig faktor i arbetet som återkommer i flera 

intervjuer. Det tycks hänga samman med varför man en gång valde att arbeta 

inom vården. Det är inte frågan om en självutplånande Florence Nightinggale-

anda, utan en göra-nytta-anda som hänger samman med att vara professionell 

och göra ett bra jobb. Man är och vill vara stolt över sitt arbete och över att 

utföra uppgifter som har betydelse för andra människor. Därför känner 

intervjupersonerna sig kränkta av att det de gör inte tillmäts någon betydelse. I 

förlängningen har de själva, som anställda inom vården, inte heller någon större 

betydelse.  

En av sjuksköterskorna i fokusgruppen säger: 

 
Jag tror att dom har en speciell syn på oss också, ledningen, jag tror inte att dom, 
det känns i alla fall inte som att dom bryr sig så mycket om oss liksom, dom på 
golvet där ... utan dom bestämmer si och så skall det vara och det får ni fixa! 
[…] det bestäms så himla mycket och sedan så skall vi bara fixa det där, och 
många gånger gör vi väl det … (Lisa, sjuksköterska) 

 

I stället för bekräftelse får anställda i den offentliga organisationen ofta känna 

sig som en belastning för verksamheten, snarare än som en tillgång (jfr Hoggett 

2005).  

 

…man är till belastning känns det som. Landstinget bara tycker att man kostar 
pengar. (Hanna, sjuksköterska) 

 

Missnöjda patienter och missnöjda kollegor 

Omorganisationer och neddragningar har enligt personalen oönskade effekter 

för arbetet med patienterna. De anställda känner sig otillräckliga därför att de 

inte hinner med patienterna så som de skulle önska. Det kan till exempel bero 

på bemanningssituationen. En av sjukgymnasterna berättar: 
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Ja, det har ju skruvat upp tempot väldigt mycket. Vi har ju … nu kommer jag 
inte riktigt ihåg, men jag tror att vi är 25-30% mindre bemannade nu än vi var 
från början när vi startade intraprenaden. Det är rätt mycket så det har varit 
ganska rejäla personalneddragningar. Och det innebär ju det tycker jag att vi inte 
hinner riktigt med och vi har de här köerna, och det hänger där hela tiden. Så det 
är mycket mera stressande och otillfredsställande därför att man inte kan jobba 
som man vill, man vill ju inte ha det här kösystemet utan man vill ta tag i det när 
det behövs. Och det är ju inte så tillfredställande och folk blir ju såklart ledsna 
och tycker att dom inte vill vänta och så ... (Gun, sjukgymnast) 

 

Patienterna blir ledsna eller till och med arga, vilket sjuksköterskan Hanna 

nedan berättar om. Själv känner hon sig maktlös. Hon kan inte göra något för 

att underlätta för patienterna och inte för sig själv heller. 

 
…jag kände när jag jobbade på X-mottagningen […] en kort period under förra 
sommaren, när folk bara ringde och ringde och skulle ha tider och tider, och till 
slut så, det finns inga tider, jag kan inte ge dig någon [tid]. Och då, en del gråter 
en del är förbannade, och jag bara sitter där mitt emellan och kan inte göra 
någonting… (Hanna, sjuksköterska). 

 

Det som påverkar de anställdas möjlighet att sköta patientarbetet så som de 

tycker att det bör skötas är dels personaltätheten dels de ekonomiska ramarna. 

Ekonomin har betydelse för sådant som inköp av instrument och apparaturer, 

för vilka behandlingsmetoder som kan användas, och för lokalernas utrustning. 

  

....man kände ju lite grann ... vad vi skulle kunna göra om vi hade resurser si och 
så och vad det var som hämmade oss, framförallt ekonomiskt då så ... blev det 
väl en känsla av ... ja, nedstämdhet eller desperation … (Henrik, läkare) 

 

Nedstämdhet och desperation kan förefalla som förhållandevis starka uttryck. 

De är emellertid återkommande teman i intervjuerna. De som skall utföra 

patientarbetet är inte själva nöjda med sitt arbete. De tycker att patienterna får 

vänta alldeles för länge och att de inte får den uppmärksamhet de har rätt till. 

Att patienterna är missnöjda är därför delvis en tolkning som 

intervjupersonerna gör mätt mot sina egna ambitioner. Sjuksköterskan Ernas 

kommentar till en patientenkät där resultatet var att patienterna i allmänhet var 

mycket nöjda med den vård de fått, var till exempel att ”de var väl nöjda därför 

att de överlevt”. Dessutom har den offentliga vården ett aldrig sinande 

patientunderlag. Patienterna blir fler, äldre och sjukare enligt personalens 

uppfattning. Det innebär att patientarbetet blir tyngre, att det blir fler patienter 
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och mindre tid för varje patient, samtidigt som utrymmet för återhämtning 

krymper. En av sjuksköterskorna beskriver sin arbetssituation: 

 

[Det] finns… många dagar, och oftare och oftare som det kändes, var det för 
mycket och man kände sig otillräcklig. Man hade liksom inte koll på läget 
riktigt, så mycket patienter att man kanske inte hann se alla. Och det är ju en 
otrevlig känsla. Det är liksom ibland Guds försyn att det inte händer nånting. 
Och sådana dagar är ju inte trevliga att jobba, då är man ju helt slut. Och jobbar 
man en sån kväll då, för det är ju kvällarna som är jobbigast, och sedan så skall 
man börja då kvart i sju på morgonen. (Mia, sjuksköterska)  

 

Arbetssituationen kräver av flera skäl mer än de anställda i längden orkar med. 

En av sjuksköterskorna som också var chef för sin avdelning berättar hur hon 

försökte upprätthålla en positiv inställning både till sitt eget arbete och till de 

organisatoriska förändringarna: 

 
…jag försökte ...ja, och sedan så var det väl det att det blev mycket klagomål 
från personalen också, att de orkar inte med alltihopa och det blir sånt tryck från 
allmänheten ... ja det kändes liksom att ... man kunde inte försvara det längre ... 
på något sätt ... och jag är inte den som ger mig i första taget utan jag försöker 
men ... när man tänker tillbaka så har det varit många år utan något direkt 
ordentligt stöd ... jag har haft tre olika chefer på lika många år … (Anita, 
sjuksköterska) 

 

Uppbrutna arbetsgrupper och tiden som försvann 

Ett annat av personalen oönskat resultat av både omorganisationer och 

ekonomiska besparingar är att avdelningar och arbetsgrupper splittras och 

arbetskamrater försvinner. Monika berättar: 
 

…vi hade en avdelning där vi hade en liten avdelning och mottagning på samma 
våning, vi var ihop liksom. Men så fick det inte vara. För det var för dyrt [så] vi 
skulle slås ihop med en stor avdelning. Och sådana här grejer som man tycker är 
bra skall hela tiden [förstöras] ... eller det skall alltid, omorganisation gör att det 
liksom, har man kommit på ett bra sätt så händer det något så. (Monika, 
sjuksköterska) 

 

Detta innebär, menar Monika, att: 

 
…det här stora med att bli en stor avdelning för att man skall tjäna lite personal, 
det har aldrig känts riktigt bra. En avdelning med fyra specialiteter är inget ... 
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eftersträvansvärt för någon. [Man har] fyra specialiserade doktorer på olika 
ställen och skall ronda med fyra olika specialiteter, det har aldrig varit nåt bra. 
[…] Och sedan är det ju arbetskompisar, att man trivs med dom. Det är ju det 
som blivit lite sämre med den här stora avdelningen. Man känner att vi på [vår 
specialitet] vi försöker kämpa här och dom försöker kämpa där. Förut när vi var 
en avdelning så, bad man någon om hjälp så var det mycket lättare. Men nu 
känner man, nej men jag måste klara av mina patienter först. Det är precis som 
att vi delar upp det så. Jag kan inte hjälpa dom på [den andra] sidan förrän jag är 
färdig med mitt, så var det aldrig förut. Så det här att man känner att alla jobbar 
för samma är hemskt viktigt. Och riktigt så känns det inte nu. (Monika, 
sjuksköterska) 

 

Läkaren Henrik som lämnat det offentliga sjukhuset för en ny arbetsplats menar 

att läkarkåren till viss del varit mindre utsatt för just personalneddragningar. 

Men de ekonomiska neddragningarna har ändå haft återverkningar för kåren. 

Han säger: 

 
[det handlar ju] om besparingar så ... det ligger ju i det ... det var ju många 
arbetskamrater, kanske inte på läkarsidan men ... inom andra kategorier som 
försvann va. […] Ja av egen kraft och vilja men det var ju många som blev 
uppsagda också, det var ju det. Framförallt på mitten av nittio-talet, och det 
gjorde ju att man fick en känsla inom sig att ... det var väl mycket annat i 
samhället som det satsades mer på än just sjukvården, kändes det som. (Henrik, 
läkare) 

 

Trivseln på arbetsplatsen sträcker sig även utanför den egna, kollegiala gruppen. 

Som läkare är man beroende av relationer med andra yrkesgrupper som 

sjuksköterskor och undersköterskor. Upparbetade och väl fungerande relationer 

mellan yrkeskategorierna har påverkats av neddragningar och omorganisationer, 

som i sin tur har påverkat arbetet i sig. Inte minst kan man dra slutsatsen att det 

sociala klimatet i stort påverkas av att kollegor försvinner och att de som blir 

kvar upplever att deras arbetsinsatser inte värderas.  

 

Att trivas på arbetsplatsen är viktigt, det är alla intervjuade överens om. Det 

underlättar arbetet betydligt. Här har arbetskamraterna stor betydelse av flera 

skäl (jfr Sandelands & Boudens 2000). Gemenskapen och att ha roligt 

tillsammans som ett sätt att ”fylla på” återkommer i flera intervjuer. Detta tycks 

också ha med själva arbetet att göra.  

 
[arbetskamrater] har stor betydelse, det har det. Det är liksom lite grann det man 
ger ju mycket av sig själv på nåt vis i jobbet, man anstränger sig för andra, man 
ger av sig själv till patienter, så det är mycket av den påfyllnaden man får i 
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gemenskapen på jobbet. Av arbetskompisar och så, att man har roligt på 
fikarasten och så, ja, ... (Maja, sjukgymnast) 

 

Arbetet i sig är sådant att de som utför det behöver en kollegial 

sammanhållning. Inte enbart för att diskutera rätt behandling utan också för att 

”prata av sig”, ”fylla på energi” och ”pusta ut”. Att man kan arbeta tillsammans 

med ”rätt” arbetskamrater, det vill säga kollegor man trivs med och samarbetar 

bra med är därför viktigt. 

 
Men dom dagarna är bäst när man har dom som man jobbar bra med och ... då 
kan det vara hur mycket som helst att göra, då funkar det ändå. Om alla vet 
precis vad dom skall göra så. […] [Men] det fattades ju så mycket folk så vi gick 
ju liksom, jobbade extra och bytte turer hela tiden, det var aldrig när man tittade, 
o titta i morgon kväll då jobbar vi, å vad skönt det skall bli. Och så kom man så 
var det aldrig så. För att det var alltid någon som dom hade ringt som fick jobba 
på morgonen, så gick vi kort på kvällen. (Monika, sjuksköterska) 

 

Arbetskamraterna har också betydelse för om man känner att man gjort ett ”bra 
jobb”, menar Monika. Hon fortsätter: 

 

Ja men det känner man ofta när man, som nu när jag jobbade helgen, då känner 
man, dels så behöver man jobba med såna som man tycker är där för att jobba, 
liksom. Och så känner man att allt har flutit på utan att man behöver konstra och 
diskutera något. Utan jag gör mitt och dom gör sitt, och sedan så hjälps vi åt, 
och så är dagen bra, så är det mycket. Jag styrs ju så mycket av dom andra också 
tycker jag. För att det är ju inte bara jag som kan göra så att patienten mår bra, 
och jag hinner ju inte med allt själv. (Monika, sjuksköterska) 

 

Att den kollegiala sammanhållningen har betydelse för själva sjukvårdsarbetet är 

också ett återkommande fenomen. Maja som citeras nedan säger i stort sett 

samma sak som intervjupersonen ovan: 

 

Arbetskamraterna är ju otroligt viktiga, dom betyder ju en stor del av hur jobbet 
känns. Ett jättetungt jobb kan vara hur lätt som helst med en som man jobbar bra 
med och som jobbar ungefär lika som en annan. (Maja, sjukgymnast) 

 

Men Maja för samtidigt fram att ”känslan” av arbetet har med den kollegiala 

sammanhållningen att göra. Hon talar om en sammanhållning som bottnar i en 

likhet mellan kollegorna. Kollegor som har samma inställning till det arbete som 

skall utföras arbetar också bra tillsammans.  
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Att personalstyrkan ”slimmas” innebär inte enbart att färre skall göra samma 

arbete som tidigare och att både personal och patienter blir missnöjda58 med 

den vård som ges. Det innebär också att det blir svårare att hinna med lunch- 

och kafferaster. I synnerhet saknas det tid till gemensamma raster.  

 
…istället för fikapauser så har man i dagens läge handledning,59 det ligger på 
schemalagd tid och det blir så fel på nåt sätt då va ... att man inte kan prata, 
alltså arbetet är en stor del av ens liv, arbetskamraterna är en väldigt stor del av 
ens liv. Man måste få trivas, man måste ha tid till att ha trevligt också. Det har ju 
minskat i och med att man har skurit ner personalen till det yttersta. Man 
försöker minska antalet personer på arbetsplatsen hela tiden. (Britt, 
sjuksköterska) 

 

Tidsbristen innebär också att det blir svårare att hitta tid för att jobba 

tillsammans. ”Jag skulle önska att vi kunde arbeta två och två oftare”, säger en 

av barnmorskorna, ”det finns så mycket att lära av varandra”. Hon önskar 

också att det fanns andra möjligheter att arbeta tillsammans i grupper, för att 

diskutera hur man skall arbeta och för att tillsammans planera sin verksamhet. 

Det finns för lite plats för sådana diskussioner idag, menar hon. Att det finns så 

lite tid för gemensam samvaro innebär enligt Monika att: 

 
…det [blir] faktiskt så om det är lugnare någon gång, då blir det att man sitter i 
fikarummet och pratar med sina jobbarkompisar. För det hinner man inte annars. 
(Monika, sjuksköterska) 

 

Det saknas med andra ord tid för både reflektion och social samvaro i den 

organisation som intervjupersonerna beskriver. I den mån denna tid finns kan 

den ofta vara ”schemalagd” i en institutionell ram som begränsar vad som skall 

reflekteras och diskuteras, som vid personalmöten eller handledning. 

 

”Tid som inte finns” i den offentliga organisationen innebär också att tid för 

återhämtning mellan arbetspass fattas, eller att arbetet utförs på så kallad 

”obekväm arbetstid” vilket begränsar på ett annat sätt. 
 

Jag tror aldrig, om jag klarade mig ekonomiskt skulle jag aldrig gå upp på heltid 
när man jobbar skift, för man sliter så, man kan vara ledig liksom en torsdag på 

                                                 
58 Vilket i vissa fall är intervjupersonernas egen konstruktion, patienterna ”borde” vara missnöjda.  
59 Handledning betyder i det här fallet att patientärenden diskuteras utifrån behandlingsmetoder, 
lämplig medicinering osv. på schemalagd arbetstid. 
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nästan två veckor om man jobbar helgen. Eller två dagar kan det bli men det blir 
inte två dagar i rad på liksom 14 dagar nästan, det är för jobbigt. (Mia, 
sjuksköterska) 

 

Skiftarbete sliter på kroppen men även på det sociala livet, familjelivet och 

fritiden. Att arbeta när resten av familjen, släktingar, vänner och bekanta är 

lediga gör att stora delar av den sociala samvaron och gemenskapen går 

förlorad.  

 

.... så ... man har ju känt att helgerna, det går så många helger iväg, livet springer 
ifrån en på nåt vis när man jobbar så mycket helger. (Mia, sjuksköterska) 

 

Att vilja något annat 

I intervjumaterialet återfinns en gemensam uppfattning om och erfarenhet av 

landstingsorganisationerna. Den kan sammanfattas som att intervjupersonerna 

önskar andra arbetsvillkor inom landstingen. Britt säger att hon önskar: 

 
…att det skulle vara mjukare. Att man fick tid att ge patienterna den 
omvårdnaden de skall ha, att man inte kände att man gjorde ett halvdant jobb. 
(Britt, sjuksköterska) 

 

Hon säger också: 
 

Jag skulle ta bort dom här tvättstugeschemana som har tillkommit och det här 
timeshare där man skall gå omlott och man skall ha så lite personal samtidigt 
som möjligt, det skulle finnas mer personal på avdelningen och man skulle ha 
tid att sitta ner och fika därför att det betyder så mycket ... det låter så simpelt … 
(Britt, sjuksköterska) 

 

Så kallade tvättstuge-scheman och timeshare-scheman innebär att de anställda 

själva får välja arbetspass för en viss period och att de minst populära 

arbetspassen fördelas enligt någon form av rättviseprincip. Britt menar 

emellertid att det, förutom att ge de anställda möjligheter att välja arbetspass, 

också inneburit att personalstyrkan dragits ner. Kristina önskar att man hade en 

klar och tydlig målsättning med arbetet, något hon saknar idag.  

 
…om man ska [beskriva] en bra arbetsplats så ska man ju ha målbeskrivningar 
så att man jobbar mot något gemensamt hela tiden och man ska diskutera hur 
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man jobbar och hur vi bäst ska göra för att uppnå vissa saker. Man ska försöka 
sträva gemensamt … (Kristina, barnmorska) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att omorganisationer och ekonomiska 

neddragningar har gett de intervjupersoner som deltar i studien negativa 

upplevelser. De anser sig ha förlorat arbetskamrater, och upplever att de arbetar 

mer än de egentligen orkar utan att kunna ge den vård de vill ge. Detta urholkar 

engagemanget för arbetet. 

 
…det är så ont om personal så att ... och då blir det ju att alla ... det är en viss 
attityd, att ingen bryr sig på nåt vis, det är inte mitt problem, för att det är så stor 
apparat ändå, det håller på att ... det här skeppet, som jag säger, som jag kallar 
Landstinget, det håller på att få mer och mer slagsida vilket gör att ingen orkar 
bry sig om någonting ... (Hanna, sjuksköterska) 

 

Ingen orkar ”bry sig” längre säger Hanna. Även Johan som också är 

sjuksköterska, är inne på samma linje. 
 

…många vet ju vad man ska göra för att komma till rätta med en patient som 
inte har det bra men sedan är det ju om man orkar att göra det … (Johan, 
sjuksköterska) 

 

Läkaren Tore går ännu längre: 

 
…det finns ... en utbredd halvutbrändhet bland vår personal, som i allmänhet 
sitter fast i landstinget, har inga alternativ utan hular och går och jobbar och 
hukar sig och det är mera en fråga om att överleva än den här entusiasmen och 
engagemanget som man kände som nyutexaminerad för tjugo år sedan det är 
borta nu. (Tore, läkare) 

 

Det är emellertid inte enbart missnöje, dåliga arbetsvillkor och mindre bra 

arbetsmiljöer som beskrivs i intervjuerna. Även engagemang och flyt är viktiga 

teman som återkommer. 

 

Engagemang och flyt 

Intervjupersonerna beskriver alla att de har någon typ av engagemang i sina 

arbeten och organisationer. Jag upplevde tidigt i analysen att ”engagemang” var 

ett centralt tema som kan tolkas på flera olika sätt. Det kan tolkas som ett 

organisatoriskt engagemang, som ett karriärengagemang, som ett engagemang i 
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arbetet, som ett engagemang i kollegorna och/eller som ett engagemang i det 

offentliga uppdraget.60 Det senare kan även kallas för en form av etos. 

Offentligt etos betyder vanligen att offentligt anställda tjänstemän besitter en 

hög moral och efterlever etiska principer och principer om rättssäkerhet i sitt 

yrkesutövande. Offentliga tjänstemän är demokratins tjänare, inte maktens 

drängar (Lundquist 1998). Att tjäna allmänheten eller att arbeta i samhällets 

tjänst är ett kännetecken för ett offentligt etos (Lundquist 1999:151 f.). Det 

finns en moral som styrs av att det är offentliga medel som bekostar 

verksamhet och löner. Vårdpersonal drivs även av vårdideologiska skäl (se till 

exempel Hasselbladh 1995:86 f.) vilka inte enbart kan hänföras till ett offentligt 

etos, utan också till ett professionellt etos. Engagemang handlar dessutom om 

känslor vilket gör det förhållandevis sammansatt och komplicerat. 

 

Engagemanget har en nära koppling till arbetstrivsel och arbetsglädje. Intervju-

personerna beskriver att det krävs vissa bestämda omständigheter för detta. 

Dessa omständigheter beskrivs existera i de privata organisationerna, men sällan 

i landstingen. Det är därför huvudsakligen privatanställda intervjupersoner som 

kommer till tals i detta avsnitt. En av läkarna, Karin, beskriver vad som är 

viktigt för engagemanget. Hon berättar att hon tycker att det finns flera viktiga 

faktorer. Arbetsgemenskap är en av dessa, men också att man kan påverka, att 

man utvecklas och att den arbetsuppgift man är satt att utföra faktiskt är möjlig 

att utföra. Sist men inte minst tar hon upp vikten av ”feedback” – att man får 

veta att man gör bra ifrån sig. Hon har redan tidigare i intervjun talat om vikten 

av bekräftelse från kollegor, patienter och ledning – nu trycker hon extra på att 

det är viktigt med uppmuntran och bekräftelse från ledningen.  

 

När intervjupersonerna berättar att de upplever sig engagerade, inbegriper det 

alltid någon form av positiv bekräftelse och positiv uppmärksamhet. En av 

barnmorskorna jämför till exempel sin nuvarande arbetssituation med en 

tidigare och säger: 

 
…som det har varit här på den här vårdcentralen, så har jag blivit sedd, jag har 
blivit uppskattad jag har fått uppmuntran. Dom idéer jag har om hur jag kan 
påverka alltså förändra inom ramen för uppdraget, förbättra mitt arbete, har jag 
fått gehör för hos min chef som vet vem jag är. Jag är en person som är i ett 
arbetslag som hela vårdcentralen är. Det är alltså hanterbart, jag vet vilka 
människor jag skall vända mig till och dom vet vilken jag är. Det är inte någon 

                                                 
60
 Jag kommer tillbaka till de olika formerna för engagemang i senare kapitel, framförallt i det avslu-

tande kapitlet. 
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sådan här grå massa som ett landsting är. Det är jättestor skillnad på att jobba på 
det här viset tycker jag. (Isa, barnmorska) 

 

Läkaren Henrik säger: 

 
Det känns tycker jag, mer tillfredställande nu, därför att vi har här en bättre 
situation, tycker jag, att kunna jobba med vård […] vi har inte några våldsamma 
köer, vi kan någorlunda tillgodose inom kort tid det vi skall göra. Det känns 
väldigt trivsamt tycker jag. Där har det blivit en bättre situation för mig. Just att, 
det gör då att när man träffar patienter som kommer fortare under vård och får 
hjälp, då är ju största chansen att man får höra lite grann positiva saker från dom 
människorna också. Det känns ju roligt … (Henrik, läkare) 

 

Intervjuerna uttrycker inte bara ett behov av engagemang, de uttrycker också ett 

behov av ömsesidighet. Intervjupersonerna tycks mena att de genom sitt 

engagemang i arbetet, patienterna och kollegorna ger av sig själva på ett sådant 

sätt att det måste finnas någon form av ömsesidighet för att engagemanget skall 

kunna leva vidare. Det engagemang intervjupersoner ger uttryck för kräver ett 

gensvar från någon annan. Det finns alltså villkor för olika typer av 

engagemang, framförallt villkor för att engagemang skall leva vidare. 

 
Ja, jag kom på det, eftersom det nu är så att man får tillbaka någonting här för 
sitt engagemang, så fortsätter man att engagera sig och lägger ner sig och jobbar 
på att det skall bli himla bra för ens kollegor och för ens patienter ... och det 
tycker jag att det är värt mer pengar, för jag ... är ju mer engagerad här, som 
person än vad jag var på sjukhuset, eftersom här blir jag hela tiden gödd till att 
fortsätta liksom. (Kajsa, barnmorska) 

 

Bekräftelse 

Intervjupersonerna beskriver både att och hur de blir bekräftade och 

uppskattade på olika sätt på olika nivåer i organisationen. I citatet nedan 

berättar Hanna, som är sjuksköterska, att hon känner sig betydelsefull och att 

det beror på ett annat ”tänkande” i den organisation hon arbetar i nu. Hon 

jämför med landstinget och sjukhuset hon arbetat på tidigare. 

 
…jag ser en väldig skillnad på den lilla tiden som jag har varit här hur dom 
behandlar personalen. Det är ett helt annat tänkande. Det är, jaa, jag kan inte 
riktigt förklara vad det är, dom bemöter en på ett helt annat sätt helt enkelt. Det 
är ett mindre företag, är det ju framförallt. Vi var bjudna på julbord på 
[restaurangen] här [i stan], och högsta chefen kom och var med och åt och så 
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här. Jag begär liksom inte, det är inte det att man behöver ha presenter, men en 
uppskattning… (Hanna, sjuksköterska) 

 

Det hon beskriver handlar lika mycket om att högste chefen tog sig tid att delta, 

som att hon blev uppmärksammad och belönad genom att bli bjuden på 

julbord. Att högste chefen tar sig tid för att träffa personalen och inte delegerar 

julfesten till någon annan chef i organisationen är en bekräftelse på att han 

tycker att personalen är viktig.  

 

Läkaren Karin beskriver också känslan av uppskattning och bekräftelse, men på 

ett annat sätt. Karin jämför även hon med sin tidigare arbetssituation: 
 

…dom blir jättenöjda med oss. Och det räcker för många. För mig också, 
egentligen. Ja men faktiskt, att det är någon som säger, skitbra jobbat XX 
vårdcentral, kolla här vad duktiga ni är, det här har ni gjort! Alltså, det är good 
enough. Det har ju aldrig hänt i den offentliga sjukvården någon gång. (Karin, 
läkare) 

 

Hur en arbetsgivare kan bekräfta personal med relativt små medel berättas ännu 

tydligare av Annika som även hon arbetar hos en privat vårdgivare. 

 
…det är väldigt bra kitt så. Hela december, varje fredag dricker vi glögg. Och 
det är barnavårdscentralen som har det på sin lott, ett sådant där livslångt 
åtagande tror jag. Vi brukar ta upp lunch ibland, allt det där står företaget för, vi 
tar upp lunch och så äter vi det gemensamt då. […] Julklappar får vi, vi dricker 
luciakaffe och allt sådant där, sill-lunch hade vi då i juni när skolan slutade. […] 
När man fyller år får man alltid biobiljetter. Det är också sånt där som är, för ett 
företag så är det inga större pengar men för en anställd är det ju en del av den 
uppmärksamheten och uppskattningen. […] Ja personalfest har vi haft och det 
har vi inte lagt en krona till heller. Vi hade italiensk afton med vinprovning. Och 
det är ju ofta sådant som försvinner först när man skall spara pengar och det är 
egentligen det som betyder mest för personalen många gånger, och då tar man 
bort det som var ett nöje, så det skall man värna om, det gör lite grann. Vi var på 
personalfest, det har vi vartannat år, vi var väl 300-400 personer på 
Saltsjöbaden, hela företaget, då bodde vi på Grand Hotell, det var jättefint. 
(Annika, sjuksköterska) 

 

Belöningen för gott utfört arbete behöver med andra ord inte alls vara en hög 

bonus eller en lönehöjning, även om detta också nämns i sammanhanget. Det 

som i första hand krävs av en arbetsgivare för att skapa en god relation med 

anställda tycks vara den bekräftelse som i intervjuerna kallas för ”att bli sedd”. 

”Att bli sedd” som en resurs för verksamheten är den stora skillnaden mellan 
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de två organisationerna ”offentlig” och ”privat”, så som intervjupersonerna 

beskriver det. En av sjuksköterskorna som bytt arbetsgivare framhåller detta 

extra tydligt när hon berättar om hur hon blev mottagen på sitt nya arbete och 

var med om något hon inte varit med om tidigare. 

 

…för det första så möttes jag av att de kramade om mig här på morgonen och de 
kom med en stor bukett med tulpaner och ställde på bordet här ... och hälsade 
mig välkommen. Innan jag skulle börja [fick jag komma] och beställa skrivbord 
och det material jag behövde ha i jobbet ... och när jag kom hem första dagen 
ifrån jobbet så kom det ett blomsterbud med en stor orkidé ... och där stod det 
"välkommen till [Företaget XX]". Nästan alla [säger], inte alla då men ... alla 
som stannade och pratade eller som har kommit hit "men va roligt välkommen, 
vad roligt det skall bli att det kommer nytt folk och att ni kommer igång på 
företagshälsan igen, vad roligt att du har kommit hit, välkommen och här är det 
en bra arbetsplats" ... otroligt positivt mottagande … (Anita, sjuksköterska) 

 

Nöjda patienter och nöjda kollegor 

När intervjupersonerna beskriver ”goda” arbetssituationer är också nöjda 

patienter och nöjda kollegor centralt. Annika säger, när jag frågar henne vad 

som gör att hon känner sig nöjd med sitt arbete: 

 
Det är patientnöjdheten, eller kundnöjdheten, ... att man har gjort någonting så 
att man har fått uppskattning från en annan person kan man väl säga. […] att 
man får beröm helt enkelt [från sina arbetskamrater eller från patienter]. Det är 
väl det det handlar om och då kan man ju känna sig nöjd. Det är nånting som vi 
är ganska dåliga på överlag. Att ge beröm. Man får ju ofta veta när man har gjort 
något dåligt det går ju ganska fort, omgående skulle jag vilja säga. Men har man 
gjort något bra så kanske man aldrig hör något. (Annika, sjuksköterska) 

 

Att Annika nästan rättar sig själv och byter ut ”patientnöjdheten” mot 

”kundnöjdheten” har en viss betydelse. Patienter är ”kunder” inom den 

privatiserade vården, vilket inte alltid ses med blida ögon av intervjupersonerna. 

Det som tycks hända när ”patienten” blir ”kund” är att patienten/kunden 

förmodas ha rätt till en högre ”servicegrad”. Inte därför att patienten/kunden 

själv betalar sin vårdkostnad utan därför att det är en organisatorisk norm att se 

patienten som ”kund”. Ett av de privata vårdbolagen förmedlar denna norm via 

mottot ”Kunden har alltid rätt”. Detta motto skall enligt bolagsstyrelsen vara 

personalens ledstjärna. Å ena sidan är personalen inte helt nöjd med detta 

motto. En patient som är kund får emellertid också ta tid eftersom den är just 
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kund, vilket å andra sidan stämmer bra överens med sjukvårdspersonalens 

professionella etos. 

 

Oavsett om patienten är kund eller patient så har det dock betydelse om 

patienten/kunden är nöjd eller inte. Men det är inte enbart patient- eller 

kundnöjdheten som är viktig. 

 

… jag kände att här, att det var bra här, jag fick uppskattning från både patienter 
och arbetskamrater på ett annat sätt här ... (Kajsa, barnmorska) 

 

Flera av intervjupersonerna har valt att arbeta inom vården därför att de vill 

arbeta med människor. ”Jag är inte den tekniska människan eller den 

naturvetenskapliga människan”, säger en av sjuksköterskorna. Hon skulle 

kanske kunna säga ”jag är den sociala människan”,61 en människa som vill 

arbeta i ett socialt sammanhang tillsammans med andra sociala varelser (på ett 

sätt som är berikande för alla parter). Karin, som är läkare, säger att hon tycker 

att det som är viktigt för henne i jobbet är: 

 

…att jag som doktor känner att det faktiskt betyder nåt det jag gör, att vad skall 
jag säga, it makes a difference på nåt sätt. Att det inte är betydelselöst utan 
jätteviktiga saker jag jobbar med. Och att det jag gör kan få en betydelse i en 
annans människas liv, att ... ja ... själva yrket är betydelsefullt. Mitt arbete är 
jätteviktigt. Och där får jag liksom belöningen i form av nöjd patient. Det är 
gott. (Karin, läkare) 

 

Belöningen i arbetet är alltså att det man gör betyder någonting, dels för en 

själv, dels för någon annan (patienten), men också i ett större perspektiv. Själva 

yrket är betydelsefullt. Karin beskriver vidare vad som skapar känslan av 

mening och betydelsefullhet.   

 

…jag arbetar i en grupp med människor som jag känner mig stolt över och som 
jag liksom känner mig berikad av. Det är ju också nånting som jag är jättenöjd 
över. Att jag har möjlighet att liksom styra hur jag jobbar, att det betyder 
nånting det jag gör och det jag tycker, och att om jag tycker att det här blir 

                                                 
61
 Eller den ”socialt responsiva” människan, det begrepp som Asplund (1987) använder för att be-

skriva människans socialitet.   
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tokigt, att vi kan svänga det och göra annorlunda, det betyder mycket. (Karin, 
läkare) 

 

Det är också ”slitigt att jobba med människor hela tiden”, som en av 

sjuksköterskorna säger. Därför behöver man inte bara kollegornas stöd, utan 

också nöjda patienter och medbestämmande, menar Karin. Fenomenet ”nöjda 

kollegor” betyder inte bara att kollegorna är nöjda med varandra, de är också 

nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation. De ”nöjda kollegorna” får en 

gemensam upplevelse av arbetet som de ”missnöjda kollegorna” inte får.  

 

Fungerande arbetsgrupper och tid som finns 

Arbetsgrupperna i de organisationer där intervjupersonerna finns ser lite olika 

ut beroende på vilken organisation det är frågan om. Sjukhusen har till exempel 

en mer sammanhållen yrkeskår på sina avdelningar än vad vårdcentralerna har. 

En yrkeskategori som barnmorskor kan därför ha olika utgångslägen på så sätt 

att de kan arbeta tillsammans med andra barnmorskor på en 

förlossningsavdelning, eller vara ensamma i sitt yrke på en mödravårdscentral 

på en vårdcentral.  

 

En av barnmorskorna berättar med anledning av detta hur hon som ensam i sitt 

yrke blivit behandlad. På sin gamla offentliga arbetsplats hamnade hon i 

kategorin ”kringpersonal”. Vare sig hennes arbete eller hennes åsikter tillmättes 

någon större betydelse. På sin nya arbetsplats har hon dock en annan 

upplevelse. Hon beskriver hur hon ingår i ett arbetslag där gemenskapen har 

uppstått genom en gemensam målsättning som delas av alla. 

 

Det är tydligt vad vi har för målsättning här, det är: vi skall bli den bästa 
vårdcentralen i länet. Och det är ett gemensamt mål som vi känner är tydligt tror 
jag för oss alla oavsett om vi är läkarsekreterare eller doktor. […] vi jobbar 
[alltså] lite annorlunda. Ihop. Om du vill kalla det för organisation eller inte, 
men det tycker jag är den största skillnaden. (Isa, barnmorska) 

 

Den gemensamma målsättningen uppstod alltså genom ett annorlunda sätt att 

jobba ihop. Isa beskriver hur det gick till: 
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…sedan så tillsattes det alltså arbetsgrupper helt enkelt, där man plockade in all 
personal, ingen hamnade utanför. Då var alltså allt från sekreterare till 
undersköterskor med, all personal. Och sedan så hade man alltså rätt att avsätta 
tid för det här arbetet under arbetstid, det var alltså helt tillåtet. Eller det var en 
skyldighet skulle jag vilja säga, att man skulle jobba med detta. (Annika, 
sjuksköterska) 

 

Det upplevs som viktigt att alla, oavsett yrkeskategori eller funktion, deltar i 

dessa grupper. Deltagandet medför att alla engageras i frågorna som skall 

hanteras och att man får en större förståelse för varandra över yrkesgränser. De 

anställda lär också känna varandra på ett sätt som de inte skulle ha gjort annars.  

 

Det finns också tid till annat samarbete: 

 

[Arbetskamrater] betyder väldigt mycket, det gör det. Och det är ju att vi 
använder ju varandra för det första, vi är ju, vi har alltså den öppenheten att man 
kan säga att "det här kan inte jag", kan du hjälpa mig, eller, kan du komma och 
titta på den här och hjälpa mig att göra den här bedömningen, det gör vi ofta, 
skulle jag vilja säga. Och det är ju ett väldigt bra stöd, fyra ögon ser ofta mer än 
två, så den biten det är faktiskt väldigt bra. (Annika, sjuksköterska) 

 

Flera intervjupersoner berättar att det finns en ökad rädsla för ”att bli anmäld” 

inom sjukvården idag jämfört med förr. Av det skälet kan det, menar de, kännas 

bra om man ibland kan ta hjälp av en kollega. Men även om de inte är rädda för 

att bli anmälda kan de vara osäkra och behöva en kollegas stöd. Huruvida det är 

möjligt att få stöd däremot, kanske inte enbart är en fråga om tid, utan framstår 

också som en fråga om socialt klimat, vilket antyds i det Annika säger ovan.  

 

Tiden är emellertid viktig, både för samarbetet och för känslan av 

arbetstillfredsställelse. Att ha tid för patienten är enligt flera intervjupersoner ett 

kriterium för känslan av att ha gjort ett bra arbete. Att ha en gemensam syn på 

patienten tycks vara ytterligare ett kriterium för upplevelsen av att ha gett god 

vård och känslan av att ha gjort ett bra arbete.  

 

…det var ju mycket bättre patientvård [på det privata sjukhuset]. Det var inte för 
att vi som sjuksköterskor var duktigare på patientvård utan för att vi hade mer 
tid för patienterna, vi hade en helhetssyn, patienterna var det viktigaste, det var 
våra kunder, patienten var lika mycket kund som patient. Även om inte dom 
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betalade med privata pengar, för det var ju ofta landstingen som köpte våra 
tjänster, så var det ändå kunder så att säga va. Patienterna fick en mycket bättre 
omvårdnad, absolut. (Britt, sjuksköterska) 

 

Britt beskriver ovan att hon och hennes kollegor hade en gemensam syn på sina 

patienter. Att patienterna var lika mycket kunder som patienter beskriver den 

gemensamma syn som fanns vilket är intressant i sig. Men vad krävs för att få 

en gemensam syn på patienten? Av det Britt säger framgår att ”tid som finns” 

är viktigt, inte bara för att patienten får personalens tid utan också för att de 

som arbetar har den tid de behöver för att skapa en gemensam syn på sitt 

arbete.  

 

Ja det var ju det sättet man önskade att man hade haft tid till på andra ställen 
också. Man kände sig nöjdare när man gick hem. Man visste att man hade tagit 
hand om patienter på bästa sätt och man visste att man hade lämnat över 
patienten på bästa sätt. (Britt, sjuksköterska) 

  

De organisatoriska målsättningarna ökar förutsättningarna för att göra ett gott 

arbete tillsammans. De berättar vad som förväntas av en och gör det möjligt att 

bedöma om man har uppfyllt förväntningarna eller inte. Det blir dessutom 

lättare att jobba tillsammans i en arbetsgrupp när det finns en målsättning som 

är klar och tydlig.  

 
Jag tror att det är så här att när man har så här tydliga mål, som vi har, då blir det 
så här enkelt att dra åt samma håll. Och det är också så här, JA! Vi har nått i 
mål! Vad duktiga vi är, det skapar en väldig samhörighet i personalgruppen. Det 
blir mycket enklare liksom, alla vet vart vi skall och alla drar åt samma håll. Det 
blir ingen skuldkänsla för att man inte räcker till, därför att vi har ju avtalat så att 
vi skall räcka till. Så att man behöver inte känna den här kollektiva skulden, 
sjukvården funkar inte, liksom, du vet. Utan, vi gör vårt, det här skall vi göra. 
Och det gör vi. Och det gör vi tillsammans. Så det är mycket lä ... alltså, jag 
säger, vi har många svåra personer i våran personalgrupp, men det är inga 
problem, därför att på nåt sätt så blir det så att man kan utnyttja varandra, för 
alla har goda sidor också. Jag tror att det är, man behöver inte syndabockar, som 
jag tyckte att man gjorde i den offentliga vården. Där man på nästan varje 
arbetsplats har syndabockar. Det har inte vi. Det är skönt alltså. (Karin, läkare) 

 

Karin poängterar dessutom betydelsen av det emotionella klimatet med tydlig 

hänvisning till en tillåtande atmosfär – syndabockar behövs inte. Förekomst av 
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syndabockar och mobbning anses vanligen signalera otrygga, sociala relationer 

såväl som ett dåligt socialt klimat (Scheff & Starrin 2002). Karins arbetsplats ser 

inte alls ut så, utan där åstadkommer arbetsgruppen en annan typ av emotionell 

kultur62 tillsammans.  

 

Tid för återhämtning mellan arbetspass och att vara ledig helger och röda dagar 

har också betydelse för upplevelsen av arbetet. Flera av intervjupersonerna har 

lämnat landstingsorganisationen just för att slippa arbeta skift, helger och röda 

dagar. I längden tär det på både kroppen och det sociala livet, samtidigt som det 

passar bättre eller sämre vid olika tidpunkter i livet. ”Man kan planera sönder 

det här med att träffa vänner” säger en av undersköterskorna. Hon säger också 

att: 

 

[Jag] har inte jobbat helger på över två och ett halvt år och jag känner 
fortfarande att det är guld värt att vara ledig helger, så det värdesätter jag otroligt 
mycket. […] man kan få infall varenda fredagskväll att besöka vänner eller 
bjuda hem några, utan att behöva känna att jag skall upp klockan sju i morgon 
bitti, det får inte bli sent. Utan nu kan man vara social och inte behöva planera 
hela tiden. Och just att barnen kan räkna med att man är ledig varenda helg om 
dom skall göra något och så. (Lotta, undersköterska) 

 

Även en av läkarna menar att det är en lättnad att slippa jobba helger och röda 

dagar. ”[D]å slipper man oroa sig för att man skall behöva vara borta från 

familjen julafton, påsk och midsommar”, säger han.  

 

I detta avsnitt är det hittills de privatanställda intervjupersonerna som beskriver 

hur de uppfattar villkoren i den privata organisationen, och att det finns 

faktorer där som skiljer sig från de offentliga organisationerna. Sammantaget är 

de privatanställda mer nöjda med sina arbetsvillkor. De känner sig mer 

uppskattade och tycker att de i högre utsträckning kan påverka sin situation. 

Men även offentliganställda kan känna sig relativt nöjda av och till. Har man en 

                                                 
62
 Begreppet emotionell kultur avser de känslo- och uttrycksregler som gäller i en viss kultur 

(Hochschild 1983) och kan avse den emotionella kultur som råder i ett visst samhälle under en viss 
historisk tidpunkt (se till exempel Dahlgren & Starrin 2004: kapitel 2, Stearns 1994), men det kan 
också avse den emotionella kultur som råder på en viss arbetsplats eller i en viss arbetsgrupp (se till  
exempel Starrin 2005). Arbetsplatsen eller arbetsgruppen kan till exempel präglas av inbjudande 
känslor som vänlighet och omtanke, eller dess motsats. Den känslokultur Karin beskriver i citatet kan 
tolkas som en omtänksam kultur (jfr Frost m.fl. 2000:25-28). 
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bra avdelningschef kan man till exempel påverka sina villkor på avdelningsnivå. 

Det finns också möjlighet att få bekräftelse på avdelningsnivå i organisationen. 

 
…jag har haft tre av cheferna och den ena är ju extra ordinary, alltså. Sån där 
som får en att känna, men kommer DU idag, å var bra det skall gå då, och så 
där. Ja, det är ju sånt som får en att vilja ställa upp också. […] och hon gör sig 
inte till, utan hon är sån, varför har du det här jobbet frågade jag henne, men jag 
tycker ju så mycket om ER, säger hon då … (Kristina, barnmorska) 

 

En annan möjlighet är att ha lyckats skapa en egen ”nisch” eller tillhöra ett 

område och/eller en personalkategori som uppskattas, vilket läkaren Rolf nedan 

tycker sig uppleva att han gör.  

 
Tillhörde jag en annan personalkategori och sysslade med ett jobb på en nisch 
där det fanns hot om att man inte skulle behövas, eller att man inte blev sedd och 
uppskattad och så vidare, då skulle det kanske vara en annan sak. Men jag har 
funnit en väldigt bra verksamhet som jag tycker är viktig och jag är nöjd med 
lönen … (Rolf, läkare) 

 

Detta säger han trots att han tillhör den kategori intervjupersoner som 

huvudsakligen får sin bekräftelse från patienter och kollegor. I den offentliga 

organisationen är patienter och kollegor den huvudsakliga källan till 

uppmuntran och bekräftelse, inte chefer eller arbetsledning. Men även denna 

källa är som vi tidigare sett hotad av att tiden inte räcker till, av vårdköer och av 

personalens egen uppfattning att den vård som ges inte är bra nog. 

 

Att inte vilja något annat  

De erfarenheter av god arbetsmiljö som intervjupersonerna beskriver kan 

sammanfattas med att den erbjuder möjligheter till engagemang, bekräftelse och 

social sammanhållning. De privatanställda intervjupersoner som medverkat i denna 

studie önskar inte andra arbetsvillkor än dem som de för tillfället har. Däremot 

är de oroliga för att arbetsvillkoren kan komma att förändras.  

 
…det var ganska mycket fokus på oss i början för vi var den första 
vårdcentralen utanför storstadsregionen, och då var det kanske lättare. För det 
känns att det har blivit lite större va, och lite mer svårt att se strukturen även här, 
men det är inte så stort som ...[Landstinget]. (Camilla, läkare) 
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Konkurrensutsättningen kan också medföra att arbetsplatsen återgår till 

landstingsdrift eller till ett byte av privat utförare av den vård som bedrivs.  

 
Det kan också vara så att man blir uppköpt av någon annan som man inte vill 
jobba med. Det vet man ju inte när man är i den privata världen. (Annika, 
sjuksköterska) 

 

Den främsta oron gäller emellertid att organisationen växer och kan komma att 

bli allt för stor – kanske lika stor som landstinget. Tillbaka till landstinget vill 

personalen inte heller. De är allt för besvikna på landstingsorganisationen för 

att kunna tänka sig det.  

 

Nu har jag tänkt att jag vill aldrig jobba offentligt mer. Så tänker jag nu. Eller, 
ja, i nödfall om jag säger så. (Isa, barnmorska) 

 

Det skulle vara en prövotid skulle jag vilja säga. Då finge man ju känna efter 
vad mycket utrymme vi skulle få som personal, och hur mycket styrning det 
bleve som vi inte kunde påverka själva. (Annika, sjuksköterska) 

 

De som trots allt är nöjda med sina villkor i den offentliga organisationen är 

framförallt nöjda med den trygghet som landstingsorganisationen erbjuder. På 

min fråga varför man stannar i organisationen när den har sådana problem får 

jag svar som: 

 

…vad som får dom att stanna kvar, ja, det är ju en trygg arbetsplats som det ser 
ut idag. (Kristina, barnmorska) 

 

Ja, det har ju en hel del med trygghet att göra, det är en väldig trygghet att 
tillhöra en organisation där man har en bestämd plats och en bestämd roll. (Rolf, 
läkare) 

 

Den goda arbetsmiljön – en konklusion 

Vi har nu sett hur intervjupersonerna beskriver och upplever de arbetsplatser 

där de tillbringar sin arbetstid. Ur intervjupersonernas berättelser utkristalliserar 

sig ett mönster av missnöjesfaktorer såväl som faktorer som underlättar 

engagemang och arbetstillfredsställelse. Å ena sidan beskrivs stress, höga 

arbetskrav, ständiga omorganisationer och brist på bekräftelse som bidrar till att 

känslan av arbetsglädje och engagemang har svårt att infinna sig. Å andra sidan 
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beskrivs en arbetsmiljö som kanske inte alls är mindre stressig, har lägre 

arbetskrav eller är utsatt för färre omorganisationer, men där engagemanget 

uppmuntras och premieras.  

 

Det är en beskrivning av vad som närmast kan kallas för fragment av två olika 

organisationskulturer.63 I den ena kulturen uppmärksammas inte anställda 

oavsett om de gör ett bra arbete eller inte, samarbete mellan olika kategorier 

anställda försvåras och ansvar följs inte av befogenheter. I den andra kulturen 

fungerar livet i organisationen ungefär tvärt om. Anställda uppmärksammas och 

belönas för utfört arbete, samarbetet mellan anställda uppmuntras och ansvar 

följs av befogenheter.  

 

Inom den ena kulturen råder vidare en slags allmän förvirring runt 

organisationens och verksamheternas målsättning, vem som fattar beslut och 

om vad, samt huruvida införda förändringar verkligen kommer att bestå. Även 

här står den andra kulturen i kontrast genom att den uppfattas som enhetligt 

målstyrd, samtidigt som det är extremt tydligt vem som fattar beslut och har 

ansvaret. Dessutom är oron för förändringar mindre eftersom de anställda 

uppfattar sig som mer delaktiga i förändringsprocesserna. 

  

Den kollegiala samhörigheten har också olika förutsättningar i de två 

kulturerna. I den ena kulturen är den kollegiala samhörigheten helt enkelt svår 

att upprätthålla, eller till och med omöjlig att åstadkomma i vissa perioder. 

Återkommande förändringar som bryter upp eller slår samman arbetsgrupper 

stör sammanhållningen. I den andra kulturen samlas olika yrkesgrupper runt ett 

gemensamt problem, alla förväntas delta och alla blir hörsammade. Den lokala 

beslutskapaciteten har stor betydelse, liksom organisationens och ledningens 

förmåga att ”samla sina styrkor”. Intervjupersonerna framhåller inte enbart att 

chefen för den aktuella verksamheten har rätt att ta beslut utan även att han 

eller hon också faktiskt gör det. Att gruppernas arbete därmed kan leda till 

förändringar och att beslut om nya rutiner och liknande frågor kan tas på plats 

                                                 
63 Organisationskultur är, liksom begreppet kultur, ett begrepp som kan användas och definieras på 
flera sätt (Alvesson 2001).  Jag skulle närmast vilja ansluta mig till den definition av organisations-
kultur som Alvesson (2001) återger med hjälp av Frost (Ed) (1985). Att rikta sin uppmärksamhet mot 
en organisationskultur betyder då att rikta sin uppmärksamhet mot betydelsen av  symboler, ritualer, 
myter, historier och legender som organisationens medlemmar tycks lägga vikt vid och påverkas av.  
Organisationskultur kan då definieras som ett mönster av till exempel åsikter, symboler, normer, 
värderingar, riter och ritualer som tolkas och konstrueras av organisationens medlemmar (Alvesson 
2001:3 f.). 
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har betydelse. Intervjupersonerna motiveras vidare av att alla förväntas delta 

och att allas bidrag är värdefulla. 

 

Den goda arbetsmiljön tycks alltså vara en fråga om emotionell 

organisationskultur.64 I följande analys kommer jag särskilt att beakta denna 

möjlighet och gör därför en analys av intervjupersonernas upplevelser med 

hjälp av teorier om just emotioner.  

 

En okänslig, girig organisation 

Intervjupersonerna berättar hur organisatoriska förändringar slår sönder 

vardagen i arbetet. Etablerade arbetsgrupper bryts upp och arbetsformer 

omintetgörs. De ekonomiska neddragningarna medför att arbetsstyrkan 

krymper och att färre skall göra mer. Ansvar följs inte av befogenheter. 

Resurserna för att utföra arbetsuppgifterna krymper också. Medbestämmandet i 

förändringsprocesserna är i stort sett obefintligt.  

 

Intervjupersonerna förmedlar vidare en upplevelse av att arbetsuppgifterna 

trots detta skall utföras med bibehållen kvalitet av pigga och fräscha 

arbetstagare som tycker att arbetet är roligt. Hur ledningen ser på de anställdas 

behov av bekräftelse kan vi inte veta. Inte heller huruvida ledningen anser att 

personalen gör ett bra arbete. Även om vi inte har tillgång till ledningens syn, 

framgår det att de anställda själva uppenbarligen inte uppfattar att de gör ett bra 

arbete om de inte får det bekräftat. De uppfattar istället att organisationen blir 

mer och mer ”girig” (Lindgren 1999, 2001a, se också Flam 2000:53 ff.), det vill 

säga den begär mer och mer av sina anställda men ger mycket lite tillbaka (jfr 

Tilander, Fackel & Tiller 2005). Detta förhållande får intervjupersonerna att 

känna sig värdelösa och de blir besvikna, frustrerade, arga och uppgivna. 

Kanske kan man säga att anställdas behov av bekräftelse och respekt 

rationaliseras bort i den organisatoriska besparings- och effektivitetsivern, de 

verkar i alla fall inte tillgodoses.  

 

                                                 
64
Jag menar då att emotionell kultur är en del av organisationskulturen.  Organisationer präglas av 

en tongivande, övergripande känslokultur (jfr Frost m.fl. 2000). Organisationskulturer ger upphov till 
att känslor och uttryck för känslor värderas på olika sätt, det emotionella/sociala klimatet kan vara 
mer eller mindre öppet och vissa känslor tillåtna eller förbjudna, högt värderade eller lågt värderade 
beroende av de känslo- och uttrycksregler som ligger i den aktuella kulturen (jfr Hochschild 
1997/2001, Frost m.fl. 2000, Starrin 2005).  
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De intervjupersoner som känner sig utnyttjade av sina arbetsgivare uppfattar sig 

som ”en belastning” i arbetsgivarens ögon. De känner sig som ett nödvändigt 

ont som kostar pengar och därför måste utnyttjas maximalt. Känslan av att bli 

utnyttjad frammanas av konkreta händelser i de anställdas vardagliga arbete. 

Det arbete de lägger ner när de samlas i arbetsgrupper för att diskutera 

planerade förändringar tas till exempel inte tillvara. De kunskaper som finns om 

arbetet har ingen betydelse för de politiska företrädarna, som verkar fatta sina 

beslut utifrån en annan rationalitet än den de anställda företräder. 

Intervjupersonerna tycker sig också märka att ledningen ser på dem på ett 

särskilt sätt. De är ”fotfolket”, som skall fixa det de blir ålagda att fixa, vilket de 

ofta också gör – stolta men arga.65 Stolta därför att de klarar av de svåra 

arbetsförhållanden (för patienternas skull) som påtvingas dem och arga därför 

att de utnyttjas och behandlas respektlöst. Priset de anställda betalar är inte 

enbart att de sliter hårt och riskerar att bli utslitna, de betalar också med 

besvikelse, resignation och uppgivenhet. I förlängningen får organisationen 

betala i form av sjunkande lojalitet. Intervjupersonerna riktar sin lojalitet åt ett 

annat håll, mot varandra som kollegor66 och mot patienterna som är både 

arbetets innehåll och arbetets resultat.67 

 

Hur lojalitet inom arbetsorganisationer uppstår har i organisationsteoretiska 

sammanhang förklarats genom att människor är eller blir beroende av, eller 

engagerade i, sitt arbete, sin organisation och/eller sina kollegor (Meyer & Allen 

1991, Meyer, Allen & Smith 1993, Mitchell & Lee 2001). Dessa teorier utgår 

från att människor blir känslomässigt bundna via sociala band och 

gemensamma värderingar till sin arbetsorganisation, kollegorna eller den lokala 

omgivningen. Det emotionella perspektivet vidareutvecklas dock inte. 

Teoretiskt förutsätts den emotionella dimensionen, men den görs inte explicit 

och ses varken som förklarande eller i behov av förklaring.  

 

För att få en tydligare bild av emotionernas betydelse kan istället begreppet 

interaktionsritualer vara användbart (Collins 1990, 2004). Enligt Collins är all 

social interaktion mellan två eller flera personer som engagerar sig i någon form 

av gemensam aktivitet, antingen i form av samtal eller i någon annan form av 

gruppaktivitet, ritualer. Ritualen, det vill säga samvaron eller samspelet, kan få 

                                                 
65  Se citat s. 75. 
66 I den offentliga organisationen är det kollegor och patienter som står för bekräftelsen.  
67 Det finns också ytterligare ett viktigt objekt för sjukvårdspersonalens lojalitet, ”det offentliga 
uppdraget” (se kapitel 7), vilket inte är det samma som att de kommer att vara lojala mot den offent-
liga sektorn. 
 



 97 

olika utfall. Ritualer kan dels resultera i en kollektiv upprymd stämning som 

genererar solidaritet för gruppen och emotionell energi för individerna, dels i 

dess motsats, att solidaritet uteblir och individerna dräneras på energi. Ritualer 

kan alltså vara ”lyckade” eller ”misslyckade” (Collins 2004:50 ff.). Emotionell 

energi kan närmast beskrivas som en inre kraftkälla, som ger individen en 

känsla av styrka, entusiasm och samhörighet med gruppen.68 Det som sker när 

en ritual får ett lyckat utfall kan därför också beskrivas som en form av 

”emotionell påfyllning” – gruppmedlemmarna hjälper varandra att generera 

energi som gör att man orkar arbeta vidare. Man skulle också kunna säga att 

den bekräftelse gruppens medlemmar ger varandra leder till både 

självförtroende och hängivenhet för gruppen och dess aktiviteter. Ju mer 

engagerad i gruppen, desto mer engagerad i gruppens aktiviteter därför att ju 

mer engagerad gruppen är i dig desto mer engagerad blir också du.   
 

Det finns flera typer av interaktionsritualer men de ritualer som producerar 

lojalitet och emotionell energi följer alltid ett särskilt mönster. Det som händer 

är att människor är eller blir medvetna om varandra och varandras känslor, 

vilket leder till att de fångas i en gemensam stämning. Känslor smittar, menar 

Collins (2004:48). Därför kommer gruppen att domineras av den stämning som 

uppstår. Den starka sammanhållningen i gruppen konkretiseras genom 

symboler som gruppen skapar och upprätthåller. Dessa symboler fyller en 

funktion som förmedlande objekt genom att de symboliserar gruppen i sig, 

sammanhållning, lojalitet och aktiviteter (Collins 1990, 2004). När symboler väl 

skapats bidrar de till att stärka och underhålla sammanhållningen. Skillnaden 

mellan olika typer av ritualer består enligt Collins (2004:49 f.) främst i att vissa 

ritualer är formella medan andra är informella eller naturliga ritualer. Formella 

interaktionsritualer har en given ram och ett givet innehåll som till exempel 

religiösa ritualer, bröllop eller begravningar. Men även ett personalmöte på en 

arbetsplats kan vara en formell interaktionsritual. De informella eller naturliga 

interaktionsritualerna däremot är interaktioner som kommer till stånd när helst 

människor möts och socialt samspel uppkommer. Exempel på naturliga 

interaktionsritualer är samvaron mellan familjemedlemmar, vänner eller 

arbetskamrater som äger rum inom ett informellt sammanhang.  

 

Vare sig vi deltar i en formell eller i en naturlig interaktionsritual vet vi oftast 

hur vi skall uppföra oss och vilka regler som gäller. Vi kommer också att 

                                                 
68
 När Collins (2004:38 f.) utvecklar begreppet emotionell energi är han inspirerad av Durkheim 

(1965 [1912]) och Durkheims sätt att resonera om självförtroende, mod och initiativförmåga. 
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anstränga oss, antingen för att följa reglerna, för att motarbeta dem eller för att 

lista ut vilka regler som gäller i de fall vi faktiskt inte vet det. Även att 

”genomlida” en misslyckad ritual kräver en viss ansträngning. Allt detta är en 

form av emotionellt arbete (se Hochschild 1983). Vi hanterar alla både egna och 

andras känslor i vårt vardagliga liv, och vi gör det utifrån kulturella och 

kontextuella normer för vilka känslor som vi överhuvudtaget får känna, eller får 

uttrycka i olika sammanhang (Hochschild 1983). Hochschild kallar dessa 

särskilda normer för känsloregler respektive uttrycksregler och menar att 

känslor skapas i interaktion med andra och är kulturellt liksom kontextuellt 

beroende (Hochschild 1983). Det som sker i en lyckad interaktionsritual är 

alltså att människor som samarbetar genom emotionell hantering, skapar 

solidaritet för gruppen och emotionell energi för sig själva och varandra, vilket 

befästs i och med gemensamma symboler.  
 

De symboler som framträder som viktiga i intervjumaterialet är till exempel 

”god vård”, ”älska jobbet” och ”patientens bästa”. Dessa laddas med betydelse 

och emotionell energi och får sitt symboliska kapital genom arbetsgruppens 

gemensamma emotionella arbete. Gruppsammanhållningen och symbolskapan-

det sker således genom deltagarnas emotionella hantering, och ett emotionellt 

arbete, som riktas både mot självet och mot de andra deltagarna i gruppen.69 

 

Den gemensamma stämningen leder dock inte alltid till vare sig solidaritet eller 

emotionell energi. Resultatet av att en grupp samlas kan också bli det motsatta. 

I sådana misslyckade ritualer skapas varken sammanhållning eller solidaritet 

(Collins 2004:50 f.). Den gemensamma upprymdheten saknas och deltagarna 

känner sig snarare emotionellt dränerade än påfyllda. Gruppmedlemmarna 

reagerar genom att bli oengagerade och uttråkade. Individen blir håglös, 

orkeslös, oengagerad och kanske till och med deprimerad. Samvaron blir då 

snarare en fråga om isolering än om gemenskap. 
 

Tidigare forskning om sjukvårdens organisatoriska förändringar har visat att 

möjligheten att engagera sig i solidaritetsskapande interaktionsritualer har stor 

betydelse av flera skäl. I två studier av sjukvården visar Lindgren (1992, 1999) 

hur organisatoriska förändringar påverkar kollegiala grupperingar och 

                                                 
69 Symboler för gruppens aktiviteter och gruppmedlemmarnas solidaritet med både gruppen och 
dess aktiviteter, recirkuleras genom olika typer av interaktionskedjor. Den emotionella energi en 
person bär med sig från en situation till en annan, påverkar hela tiden möjligheten att fylla på med ny 
emotionell energi. Status och makt påverkar också den personliga möjligheten att fylla på sitt ener-
giförråd. Genom att den emotionella energin förstärker självförtroendet så påverkas inte bara den 
status en person har i en situation utan också i nästa interaktionssituation.  
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gruppsammanhållning. I den första studien (Lindgren 1992) tydliggörs hur 

grupper som präglas av en delad kultur blir ett skydd för de enskilda 

gruppmedlemmarna, både mot en girig arbetsgivare, giriga arbetskamrater och 

giriga patienter. Lindgren har sedan kallat detta för buffertkulturer70 och menar 

att det är fenomen som inte kan utvecklas i många av de nya 

organisationsmodeller som introduceras inom vården (Lindgren 1999). I den 

första studien (Lindgren 1992) är det särskilt undersköterskorna som utvecklat 

en egen typ av arbetarkollektiv71 – en buffertkultur – som emellertid inte går att 

hitta i den senare vårdstudien (Lindgren 1999), där organisationen bygger på 

team organiserade på tvären över olika yrkesgrupper. Där blir istället 

undersköterskan ensam i ett team som fungerar på ett helt annat sätt än hennes 

gamla kollektivkultur (Lindgren 2001a). Även läkares och sjuksköterskors 

buffertkulturer förändras (Lindgren 1999).72  
 

Det som händer i omorganiseringens kölvatten är att väl fungerande grupper 

slås sönder och solidariska grupper splittras samtidigt som tiden för gemensam 

samvaro, det vill säga tid för naturliga informella ritualer, minskar drastiskt eller 

rentav uteblir. Detta blir ett effektivt hinder för bekräftelse mellan kollegor. 

Kollegorna har helt enkelt inte längre vare sig tid eller rum för att ”se” varandra 

i arbetet, utan var och en blir uppslukad av sig själv och sitt.  

 

Tidsbristen blir också en effekt av olika ”tidsrationaliteter” (Noon och Blyton 

1997:75 f.). Arbetsgivaren strävar efter att utnyttja varje arbetstimme så 

tidsrationellt som möjligt medan anställda måste få tiden antingen att gå eller att 

räcka till. I intervjupersonernas fall blir det främst frågan om att få arbetstiden 

att räcka till, både för patientarbetet och för behovet av eftertanke, reflektion 

och kollegiala kontakter. När sjuksköterskorna får tid över väljer de kanske 

därför hellre att sätta sig i fikarummet med kollegorna än att gå en extra runda 

                                                 
70
 De buffertkulturer Lindgren (1992) identifierade i sin arbetsplatsstudie, Doktorer, systrar och flickor, 

och som i den senare studien (Lindgren 1999) hade förändrats, har stor betydelse för den analys 
som ligger till grund för detta kapitel. Läkarnas kooptationskultur, sjuksköterskorna korporativa kultur 
liksom undersköterskornas kollektivkultur inte bara förändrades utan blev till exempel i under-
sköterskornas fall omöjliga att upprätthålla. De organisationsförändringar som hade genomförts var 
tillsammans med nya ledningsideologier faktorer som påverkade detta, menar Lindgren (1999). 
71
 Arbetarkollektivet är enligt Lysgaard (1985) ett kollektiv grundat på en gemensam underordning, 

klasstillhörighet och ett gemensamt förhållande till det överordnade systemet. En förman tillhör till 
exempel inte arbetarkollektivet även om denne tillhör samma klass och har samma bakgrund som de 
arbetskamrater han basar över. I och med att han blir förman eller bas så tar han också steget över 
till det överordnade systemet och är inte längre välkommen som medlem i arbetarkollektivet.  
72
 Läkarnas och sjuksköterskornas buffertkulturer baserades på andra former av ”likhet” än under- 

sköterskornas. Läkarnas gemenskap låg i den överenskomna bilden eller konstruktionen av läkaren 
som en idealtyp av maskulin överordning medan sjuksköterskornas gemenskap snarare fanns i 
deras ambitioner att professionalisera sig, både i förhållande till läkare och i förhållande till under-
sköterskor.  
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hos patienterna. Tid för gemensam samvaro blir en bristvara när arbetsschemat 

bygger på att personalen går omlott. Tid för samvaro kräver då att tid tas från 

annan tid. Utvecklingen av buffertkulturer kräver emellertid inte enbart ”tid”, 

de kräver också någon form av ”likhet”, ”närhet” och ”gemensam 

problemdefinition” (Lindgren 1999, Lysgaard 1985). Det vill säga att människor 

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

det finns någon form av gemensam tolkning av olika situationer. ”Likheten” 

kan skapas i interaktionsritualer, även om den saknas i form av gemensam 

bakgrund som till exempel klassbakgrund, utbildning och så vidare. Det handlar 

om att kollegor med liknande villkor ger varandra både stöd, trygghet och 

solidaritet – om de har möjlighet att utveckla en sådan kultur. Buffertkulturer är 

naturligtvis inte enbart av godo, de kan vara av ondo också. De kan till exempel 

vara mer eller mindre normativa och individuellt förtryckande, det vill säga det 

individuella utrymmet kan vara mer eller mindre begränsat. Arbetsgruppens 

konstellation och emotionella kultur har förmodligen en avgörande betydelse 

här. Detta antyds i intervjumaterialet när intervjupersoner talar om att vissa 

kollegor inte är på jobbet för att jobba – underförstått så ”maskar” de helt 

enkelt, de jobbar inte lika hårt som andra. Uttalanden av detta slag sker mer 

eller mindre fördömande eller i en mer eller mindre överseende ton.  
 

Det som gått förlorat i och med omorganisationer eller införandet av nya 

organisationsmodeller kan alltså förklaras med hjälp av Collins (1990, 2004) 

teori om interaktionsritualer. Det finns inte längre plats för de naturliga, 

informella och spontana ritualerna som skapar likhet vilket är en förutsättning 

för att buffertkulturer skall utvecklas. Närheten, det vill säga tillfällen som gör 

interaktion möjlig, saknas. Här kan vi även återknyta till behovet av bekräftelse. 

Såväl i Lindgrens studier som i denna studie får sjukvårdspersonalen bekräftelse 

från varandra under vissa betingelser, men de efterfrågar också bekräftelse från 

ledning och chefer. Att uppskattning och erkännande från överordnade är så 

viktigt beror på att makt och status spelar en avgörande roll för hur människor 

får eller dräneras på energi (Poder 2004:62). Ledning och chefer har en central 

position i organisationer, och kan alltid kräva underställdas uppmärksamhet, på 

grund av den makt de har (Collins 2004:112). De får därför också hög status i 

interaktioner vilket gör att de har en huvudroll när det gäller att åstadkomma 

eller begränsa emotionell energi. Uppmuntran och erkännande från 

överordnade har följaktligen en särskild betydelse, det genererar emotionell 

energi hos den som är underordnad.   
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Collins (2004: 163 f.) menar dessutom att allt engagemang i organisatoriska 

aktiviteter påverkar anställdas emotioner och kan vara antingen energigivande 

eller dränerande.73 Organisatoriska aktiviteter kan därför beskrivas som 

uppåtgående och/eller nedåtgående spiraler som genererar eller dränerar energi 

hos deltagarna. De ouppmärksammade eller obekräftade grupparbeten som 

försiggår i tider av omorganisering blir en typ av aktiviteter som ingår i 

nedåtgående spiraler som dränerar energi. Att inte få sina synpunkter och sin 

kunskap erkänd eller bekräftad har vidare och mer långtgående konsekvenser i 

förändringssituationer. Enligt Poder (2004), som studerat hur känslor i 

samband med organisationsförändringar hanteras, uppfattas känslor i samband 

med förändringar av olika slag som hotfulla både av ledning och anställda. Det 

leder till att ingen vill veta av känslor som ilska, ångest, besvikelse och 

frustration. Känslorna uttrycks antingen försiktigt och tillrättalagt eller i helt 

andra sammanhang än där de hör hemma. När det gäller underordnades 

negativa känslor i samband med organisationsförändringar tolkar ledningen 

vanligen dessa känslor som frustration över förändringen i sig. Anställda 

förutsätts vara negativt inställda till förändringar, vilket innebär att det de har att 

säga om förändringen inte tas på allvar.74 Den bekräftelse anställda vanligen får 

blir då också individualiserad i betydelsen att individen skuldbeläggs och 

stämplas som förändringsobenägen och/eller ångestfylld. Om medarbetarnas 

negativa känslor istället erkändes och togs till vara skulle det finnas stora 

möjligheter att åtgärda reella problem och att åstadkomma både tillit och 

lojalitet, menar Poder. Den individualiserade, psykologiserade tolkningen blir 

alltså ett problem för organisationen, eftersom den motarbetar den lojalitet 

arbetsgivare vill se hos sina anställda. Det som sker i de offentliga 

organisationerna förefaller stämma väl överens med det som Poder ser i sin 

studie. De anställdas förslag i förändringsprocessen tas inte på allvar – kanske 

därför att de förutsätts vara negativt inställda. Vad som mera säkert 

överensstämmer med Poders resultat är att de anställdas lojalitet till 

organisationen blir mindre när de inte får någon återkoppling på sitt arbete.  

 

Poder (2004:195) hävdar också att lagarbete och gruppdiskussioner kan stärka 

samhörigheten och solidariteten i en arbetsgrupp, liksom att olika kulturer 

härskar på olika avdelningar inom det företag som är föremål för hans studie. 

                                                 
73
 Collins (2004) menar till exempel att misslyckade ritualer, ritualer som inte resulterar i kollektiv 

solidaritet, leder till emotionell dränering hos deltagarna. Deltagarna blir emellertid inte enbart trötta 
och orkeslösa, de kommer också att så långt som möjligt undvika sådana ritualer (det vill säga 
sådana möten, samlingar eller interaktioner). 
74
 Poder (2004:kapitel 2) kallar detta för ett ”psykologiserat perspektiv” och menar att det är vanligt 

förekommande inom organisationslitteraturen.  
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Poder menar att varje avdelningschef påverkar sin avdelnings kultur genom sin 

”interaktionsstil”. Den chef som tonade ned statusskillnader, uttryckte positiva 

känslor, visade sympati, uppmuntrade och bekräftade sina underställda skapade 

en tillitsfull arbetsmiljö där anställda trivdes och hade goda relationer till 

varandra. Ledarskap och gruppkultur är således mycket betydelsefull, inte minst 

i tider av förändringar. Detta överensstämmer mycket väl med vad 

intervjupersonerna uttrycker även i min studie. Både offentligt anställda och 

privatanställda som upplever sig delaktiga och positivt bekräftade, gör det på 

avdelningsnivå beroende av chefens sätt att leda.  

 

Den övergripande kulturen i den offentliga organisationen är dock okänslig för 

anställdas emotionella behov. Det är en typ av medarbetarkultur75 (Lindgren 

1999) som delegerar bekräftelsen så långt ner i organisationen som möjligt 

samtidigt som cheferna inte har reella befogenheter. När arbetsgrupperna inte 

längre kan fungera som buffertgrupper kan de emellertid inte omsätta denna 

delegation i praktiken, vilket gör den närmaste chefens förmåga att hålla 

gruppen samman avgörande.  

 

I de privata organisationerna finns däremot en officiellt uttalad ”policy” 

angående personalpolitik – de anställda skall engageras och entusiasmeras. 

Dessutom finns bland dem som lämnat landstinget en gemensam ambition att 

upprätta, ingå i och upprätthålla en ”motkultur” till den offentliga sektorns 

kultur. Denna motkultur uppskattar det etos personalen bär med sig och 

värdesätter så högt. Detta etos står för ett professionellt engagemang som har 

sin grund i sjukvårdens uppdrag att ge god vård, något som i sin tur hör hemma 

inom den offentliga uppgiften att ge sjukvård till den som behöver det oavsett 

samhällsposition eller personlig status. 

 

Mitt intervjumaterial ger bara andrahandsdata om interaktionsritualer som 

intervjupersonerna deltar i (arbetsgrupper, samarbete, möten och liknande), 

men utfallet av interaktionsritualerna, i form av emotionell energi och solidaritet 

(lojalitet) är tydligt framträdande i intervjuerna. När intervjupersonerna talar om 

engagemang, berättar om bra dagar på arbetet eller om tillfällen när de känt sig 

stärkta av kollegor, patienter eller ledning – då flödar den emotionella energin 

(jfr till exempel Bloch 1996 för hur känslor framträder i intervjuer). Talet flyter 

lätt och ledigt utan avbrott och med ett hängivet tonfall. Jag vill därför påstå att 

                                                 
75 Medarbetarkulturen bygger på multiprofessionella team och flexibilitet, ansvar för den individuella 
prestationen och den individuella kompetensen men inte för någon annans. Var och en sköter sitt 
men de gemensamma målen faller bort, eftersom ingen förväntas ta ansvar för någon annan. 
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engagemanget som intervjupersonerna talar om för dem är det samma som det 

Collins avser med begreppet emotionell energi. Engagemanget förknippas med 

känslor av styrka och entusiasm i motsats till att vara oengagerad, trött och 

håglös. Engagemanget intervjupersonerna talar om tycks också uppstå i 

interaktion med andra. Det uppstår i relation till patienter, kollegor och/eller 

ledning (huvudsakligen den närmaste ledningen). Engagemanget uppstår också 

som en konsekvens av emotionshantering. En av sjuksköterskorna beskriver till 

exempel att när hennes avdelningschef uttrycker sin glädje över att ha henne i 

personalgruppen får hon i sin tur ”viljan att ställa upp”. Detta är ett exempel på 

att arbeta emotionellt för varandra och att upprätthålla solidaritet.  

 

Intervjupersonerna beskriver emellertid också situationer där kollegor inte 

längre har möjligheter att arbeta emotionellt för varandra genom att 

upprätthålla solidaritetsskapande ritualer. Jämlika grupper och befästa 

hierarkier76 har förändrats samtidigt som det saknas både tid och ork för att 

bilda nya konstellationer. Människor blir allt mer slitna och utsatta utan 

buffertkulturer i en organisation som begär mer och mer av sina anställda. De 

blir emotionellt dränerade, mentalt utslitna och kanske till och med ”utbrända”. 

I intervjuerna beskrivs detta som något som drabbar andra eller som något man 

periodvis är rädd för skall drabba en själv. Engagemanget som intervjuperso-

nerna vill ha i sitt arbete uppstår inte, vare sig i arbetsgruppen, eller i 

organisationen för övrigt.  

 

Den giriga organisationen försvårar arbetet med patienterna. Inte bara för att 

tiden blir knapp och det blir svårt att hinna se alla patienter, som en av 

sjuksköterskorna uttrycker det, utan också för att det blir svårt att hinna se 

kollegorna, som skall stå för påfyllnaden av energi när ingen annan gör det.  

 

Det ”glappar” i organisationer med dålig arbetsmiljö 

I intervjumaterialet återkommer betydelsen av engagemang, uppmuntran och 

erkännande/bekräftelse gång på gång. De intervjuade beskriver sitt engagemang 

i patienter, kollegor och organisation, men också att det inte alltid finns 

                                                 
76
 Den hierarkiska ordningen beskrivs av Lindgren (1992, 1999) i två organisationsstudier där hon 

konstaterar att ”flickornas” arbetarkollektiv organiserats bort i och med de förändringar som 
sjukvården genomgått men även att de hierarkiska strukturerna är under förändring. Under-
sköterskorna kan inte längre stötta varandra därför att deras buffertgrupp försvunnit – men deras 
förmåga att ge varandra stöd försvagas också av att de i vissa fall inte är så intresserade av att 
stödja varandra längre. En del av undersköterskorna har fått andra ambitioner, de vidareutbildar sig 
till sjuksköterskor eller anpassar sig till den medarbetarideologi som råder.  
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utrymme för ett engagemang. Utrymmet krymper när arbetet blir för tungt, när 

arbetslag splittras och när de som arbetar inte känner att de har något att säga 

till om. De organisatoriska förutsättningarna upplevs som att de utarmar den 

emotionella kulturen, det uppstår ett ”glapp” mellan behov och förutsättningar. 

De organisatoriska förutsättningarna leder exempelvis till att de sociala 

relationerna på arbetsplatsen utarmas. När kollegorna inte hinner träffas för 

gemensam lunch eller ta en gemensam fikapaus, hinner de heller aldrig skapa 

gruppsolidaritet eller energigivande ritualer. Det uppstår ett individualiserat 

tomrum, där var och en får klara sig bäst den kan (jfr Sennett 2000). Arbetet i 

sig är också ofta ett ensamarbete, där var och en arbetar ensamma med sina 

patienter. En annan viktig omständighet som utarmar de sociala relationerna är 

den splittring som sker både via omorganisationer och via schemalagd arbetstid 

(se även Eriksson, Starrin & Jansson 2003). En av sjuksköterskorna berättar i 

ett tidigare citat (se s. 79) att det aldrig går att vara säker på att ”lagt schema” 

verkligen ligger. Eftersom personalstyrkan inte är större än att den precis räcker 

till innebär sjukdom eller ledighet att någon annan blir ”inringd” vilket i sin tur 

påverkar de andra skiften. Det är med andra ord aldrig helt säkert vilka kollegor 

som kommer att arbeta tillsammans under ett skift.  

 

För att ytterligare belysa ”glappet” är begreppet emotionell energi användbart. 

Som vi kan förstå av Collins (2004) resonemang är engagemang en 

förutsättning för att interaktionsritualens utfall skall bli positiv emotionell 

energi. I den lyckade ritualen är det ömsesidigt engagemang i gruppen, 

gruppens aktiviteter och gruppens symboler som producerar den emotionella 

energin. I intervjupersonernas berättelser om ritualer som misslyckas, framstår 

känslan av att vara ”vanmäktig” som en känsla som dränerar energi. Här är det 

avsaknaden av ömsesidighet som leder till glappet. Det ömsesidiga utbytet av 

symboler, symboliskt kapital och solidaritet uteblir. Detta glapp måste hanteras 

på ett eller annat sätt. Att dra sig undan är en hanteringsstrategi som tycks vara 

förhållandevis vanligt förekommande77, och fullständigt logisk enligt Sennett 

(2000). 
 

Ointresse och bristande engagemang är en logisk reaktion på känslan av att inte 
vara behövd. (Sennett 2000:204)  

 

                                                 
77 Intervjupersonerna hänvisar vid flera tillfällen till både kollegor och chefer på ett sätt som kan 
tolkas som att de helt enkelt slutar engagera sig och drar sig undan.  
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De anställda som inte får någon reaktion på det engagemang de lägger ner i 

arbetet eller verksamheten slutar så småningom att engagera sig – om de inte 

hittar strategier som gör att de kan hantera glappet som uppstår. En strategi att 

hantera glappet går via buffertkulturerna. I buffertkulturerna kan kollegor 

arbeta emotionellt för varandra och på det sättet generera emotionell energi. En 

annan strategi går via ”nöjda patienter” och en tredje genom att man finner en 

egen nisch (se kapitel fem).   

 

Arbetsklimatet, eller egentligen det sociala klimatet i arbetsgrupper, buffert-

grupper eller andra typer av kollegiala konstellationer, måste också kopplas till 

organisationskultur och organisationsklimat i en vidare mening. Man kan alltså 

tala om organisationskultur i termer av emotionell kultur, vilket betyder att en 

organisations övergripande kultur alltid innehåller normer och regler för hur 

känslor får uttryckas och bemötas (jfr Frost m.fl. 2000). Den övergripande 

kulturen i den offentliga organisationen framställs till exempel som ”okänslig”, 

för att inte säga inhuman, i intervjuerna. Tendensen i den offentliga 

organisationen är att emotioner rationaliseras eller möjligen förnekas. 

Intervjupersonerna beskriver detta när de berättar om hur anställda flyttas runt 

mellan avdelningar som om de vore ”schackpjäser”, eller om hur anställda som 

slutar inte ens får ett tack för tiden som varit. Glappet kan då hänföras till en 

övergripande organisatorisk kultur som ger upphov till den emotionella kultur 

som råder i organisationen. I jakten på att effektivisera och rationalisera den 

offentliga vården finns det inget utrymme för emotionell hantering, inte ens för 

känslor överhuvudtaget. 

 

Sammanfattning 

Detta analyskapitel beskriver hur intervjupersonerna uppfattar sina arbetsplatser 

och sina arbetsvillkor. Slående är att alla intervjupersoner, både offentlig- och 

privatanställda, uttrycker någon form av missnöje med arbetsmiljö och 

arbetsvillkor i landtingsorganisationerna. Missnöjet har en tydlig koppling till 

omorganisationer och ekonomiska neddragningar inom offentlig sektor. De 

förändringar som skett har lett till en rad besvikelser och förluster. 

Arbetsgrupper och arbetsformer har förändrats och brutits upp samtidigt som 

den emotionella arbetsmiljön har blivit sämre. De organisatoriska 

förutsättningarna för socialt stöd, både mellan arbetskamrater och i förhållande 

mellan ledning och anställda, uppfattas som starkt begränsade.  
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Som en kontrast till beskrivningen av de offentliga organisationerna beskrivs 

arbetsmiljön i de privata vårdbolagsenheterna som engagerande och sympatisk. 

De intervjupersoner som arbetar där upplever sig ha mer inflytande och känner 

sig mer tillfreds med det arbete de utför än de intervjupersoner som arbetar 

inom landstingsorganisationer. En viktig aspekt här är att alla intervjupersoner 

någon gång har arbetat inom offentlig sektor, och de privatanställda 

intervjupersonerna gör också jämförelser mellan sektorerna.  

 

Intervjupersonerna uttrycker ett omfattande engagemang för sina arbeten, sina 

patienter, sina kollegor och sina arbetsplatser, men upplever inte alltid att detta 

engagemang är möjligt att upprätthålla. I analysen betonas därför behovet av 

ömsesidighet i sociala relationer samt att den emotionella kulturen på 

arbetsplatserna har stor betydelse för anställdas välbefinnande.  

 

Anställda har behov av trygga sociala relationer på sina arbetsplatser. Dessa 

behov kan tillgodoses genom buffertgrupper (Lindgren 1992, 1999) där 

anställda bekräftar varandra och gör varandras upplevelser av arbetet giltiga. 

För att en arbetsgrupp skall fungera som en buffert mot negativa upplevelser i 

arbetssituationen krävs emellertid både likhet och närhet. Likhet kan skapas 

genom interaktionsritualer som skapar sammanhållning (Collins 2004), men för 

att interaktion skall komma till stånd krävs också närhet. Det krävs alltså tid och 

rum för interaktion.  

 

I analysen tolkar jag intervjupersonernas berättelser som upplevelser av två 

olika organisationskulturer. En kultur som okänsligt och girigt ställer för höga 

krav på sina anställda och en kultur som istället kännetecknas av en uttalad 

personalpolitisk norm som säger att anställda skall engageras och entusiasmeras. 

Analysen avslutas med att identifiera ett glapp mellan behov och 

förutsättningar, ett emotionellt tomrum som anställda på något sätt måste 

hantera. Egentligen är det frågan om en emotionell kultur som, då den inte 

finns, måste ersättas med något annat. En hanteringsstrategi går via 

”balansering”, ett begrepp som presenteras i nästa kapitel. Med hjälp av 

begreppen balansering och social inbäddning kommer innebörden av missnöje 

och att vara nöjd att sättas i relation till både arbetsplatsen och livet utanför 

arbetet. Vilken betydelse har arbetsplatsen och arbetet för resten av livet och 

vice versa? 
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Kapitel 5   

Den sociala inbäddningens könade obalans 
 

Inledning 

I föregående kapitel identifierades ett tomrum efter en emotionell kultur som 

ger energi, men som då den inte finns måste ersättas med något annat. 

Upplevelsen av arbetet är emellertid inte isolerad i förhållande till resten av 

livet. Det finns ett liv utanför lönearbetet som påverkar både vad man kan fylla 

tomrummet med och hur man gör det. Det här kapitlet skall därför ägnas åt hur 

intervjupersonerna upplever att de kan hantera kombinationen arbete – 

privatliv och vad som påverkar dessa upplevelser. Intervjupersonerna 

”balanserar” mellan olika villkor – dels arbetsplatsens och arbetets, dels 

privatlivets. De är inbäddade i olika sociala relationer som påverkar deras 

upplevelser. Det har också framgått av både kapitel två och kapitel fyra att det 

inte är någon självklarhet att anställda som vantrivs byter arbetsplats lika lite 

som att anställda som trivs stannar kvar. Även detta kan kopplas till balansering 

mellan olika villkor och social inbäddning. 

 

Jag kommer att använda begreppen balansering och social inbäddning både 

empiriskt och analytiskt. Kapitlet inleds därför med en presentation av dessa två 

begrepp. Därefter kommer ett empiriskt avsnitt som innehåller 

intervjupersonernas berättelser om varför de bytt eller inte bytt arbete. Av dessa 

beskrivningar framgår att balansering och social inbäddning är könade 

företeelser, som kräver emotionellt arbete. Det framgår också att balansering 

mellan arbete och annan tid tillika med inbäddning i och utanför arbetet har 

betydelse för om de intervjuade stannar kvar i en viss arbetssituation eller inte. 

 

Balansering  

Skälen till att intervjupersonerna har bytt eller inte bytt arbete är lika många 

som det finns intervjupersoner. Men det finns några gemensamma hållpunkter 

som kan sammanfattas och beskrivas med begreppen balansering och social 

inbäddning. Balansering som empiriskt begrepp beskriver till exempel hur 

människor balanserar yrkesarbete mot familjeliv och försöker få tiden att räcka 

till båda (se till exempel Franssén 1997, Magnusson 1998, Hochschild 1989, 
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1997/2001, Eriksson 2003). Den ena får till exempel inte ta tid på bekostnad av 

det andra, då uppstår obalans.78 Begreppet balansering kan också beskriva en 

form av förhandling, där balanseringsakten består i att röra sig inom ett visst 

område utan att överträda givna gränser79 (Magnusson 1998, Bekkengen 2002). 

Balansering är till sist också en form av emotionell hantering, som innebär att 

utföra ett emotionellt arbete på olika vis i olika kontexter. Att balansera kan 

alltså vara en balansakt på både väg och våg. Balansen kan rubbas genom avsteg 

från en utstakad riktning eller genom att viktfördelningen blir skev.  

  

Att balansera handlar följaktligen om att hantera olika sektorer i livet och om 

att manövrera mellan de förutsättningar som finns. Intervjupersonerna 

balanserar utifrån olika förutsättningar på olika sätt för att få ihop 

kombinationen lönearbete och vardagsliv. De balanserar också sina 

karriärambitioner mot familjeliv och organisatoriska förutsättningar. 

Balansering blir därför även ett sätt att hantera ”glappet” mellan de 

organisatoriska förutsättningarna och behovet av att tillfredsställa sitt eget 

känslomässiga engagemang.  

 

I det följande skall vi intressera oss för två aspekter av balansering: arbete 

kontra vardagsliv och egna förutsättningar kontra organisatoriska 

förutsättningar. Först skall jag emellertid presentera begreppet ”social 

inbäddning”. 

 

Social inbäddning 

Liksom när det gäller begreppet balansering kan begreppet social inbäddning 

användas för att förklara både att intervjupersonerna stannar kvar på en be-

stämd arbetsplats och att de lämnar den. ”Inbäddning”, eller ”embeddedness” 

på engelska, används sociologiskt som ett relativt brett begrepp (se till exempel 

Granovetter 2004:2, Giddens 1990). Det används till exempel för att förklara 

ekonomiska fenomen i relation till sociala nätverk, kultur, politik eller religion. 

Hur människor rör sig på arbetsmarknaden är ett av de ekonomiska fenomen 

som studerats med hjälp av begreppet (Granovetter 1995). Inbäddning i sociala 

                                                 
78 Detta förutsatt att inte obalansen ingår i en slags hanteringsstrategi där avsikten är att balansen 
skall rättas till och uppnås på sikt. 
79 Det är denna typ av ”balansering” som fångat mitt intresse i det empiriska materialet. Det jag 
tycker mig se är inte enbart förhandling utan en typ av förhandling som begränsas av att förhand-
lingsutrymmet  är normativt reglerat. Det blir alltså en form av balansering mellan konstruerade be-
gränsningar, begränsningar som är såväl socialt som kulturellt och såväl individuellt som kollektivt, 
konstruerade.   



 109 

relationer som i sin tur är inbäddade i sociala strukturer har stor betydelse för 

människors handlingsmöjligheter och blir därför också en betydelsefull faktor 

för social mobilitet. För mitt vidkommande är det dock huvudsakligen 

begreppets relationella aspekt som är intressant, det är inbäddningen i sociala 

relationer av olika slag som har betydelse för min framställning (se också 

Mitchell & Lee 2001).  

 

Inbäddning i sociala relationer betyder att människor kapslas in i ett nät av 

relationer som möjliggör eller begränsar deras handlingsmöjligheter (Mitchell & 

Lee 2001). De relationer som ingår i nätet kan ha olika karaktärer och olika stor 

betydelse för den inkapslade människans handlingsmöjligheter (Granovetter 

1995, 2004). I allmänhet består nätet vanligen av familj, släktingar, 

arbetskamrater, vänner och bekanta. Vart och ett av de nätverk individen ingår i 

består i sin tur av mer eller mindre betydelsefulla personer. Inom kretsen av 

arbetskamrater finns det till exempel vissa arbetskamrater som betyder mer än 

andra liksom det finns personer som har en viss typ av makt i förhållande till 

andra. De olika nätverken har också betydelse i förhållande till varandra, en del 

är viktigare och mer betydelsefulla än andra och en del nätverk står i 

beroendeförhållanden till andra nätverk. Ett relationellt nätverk utanför 

arbetsplatsen kan till exempel vara beroende av ett relationellt nätverk på 

arbetsplatsen genom en bestämd typ av fritidssysselsättning. Ett exempel i 

intervjumaterialet är att på en arbetsplats finns en kör som sjunger och 

uppträder tillsammans på fritiden. Andra exempel är att familjer som lärt känna 

varandra genom jobbet hjälper varandra med barntillsyn på fritiden och att 

släktingar tipsar varandra om lediga tjänster vid sina egna arbetsplatser. 

 

Att byta arbete eller inte – situationer som samverkar men också en fråga 
om möjligheter  

Intervjupersonerna anger en rad skäl till att byta arbete. De vill ha kortare 

arbetsresor, andra arbetstider, andra arbetsuppgifter, mindre stress, mer 

resurser, mer att säga till om eller högre lön. ”Närmare mitt hem och inga 

helger, enda motivet”, säger till exempel Lotta, en av undersköterskorna, som 

svar på frågan om varför hon bytt arbete. Lite senare i intervjun berättar hon 

emellertid att på den gamla arbetsplatsen: 

 
Där skulle man ju också ändra strukturen på det hela så att där skulle man göra 
en flytt till ett annat sjukhus under tiden som sjukhemmet byggdes om och sedan 
så skulle alla personalgrupper splittras upp och alla patientgrupper skulle 
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splittras upp, så det här var en på något vis naturlig brytpunkt att ta sig ur det 
här, så att det var inte svårt. (Lotta, undersköterska) 

 

Det är alltså frågan om att balansera arbete mot resten av livet men också en 

form av balansering inom arbetssituationen. Hade hon stannat kvar hade hon 

ändå fått byta både kollegor och patienter. Så varför inte passa på att byta 

arbete när det ändå var ”en naturlig brytpunkt” som Lotta uttrycker det? 

Dessutom en brytpunkt som gör det lättare ”att ta sig ur det här” som hon 

säger.  

 

Hon berättar att hon fick sitt nya arbete genom att ringa direkt till det privata 

sjukhuset och fråga om de hade behov av en undersköterska. Att det råkade 

vara ett ”privat” sjukhus beskriver hon som en ”slump”. Det var arbetstiderna 

som var attraktiva, inte att sjukhuset drevs av ett privatägt vårdbolag. Lotta 

menar också att hon hade tur. Samtidigt som det blev rätt läge för henne att 

sluta på sin gamla arbetsplats fanns ett nytt arbete tillgängligt. ”Det var så lägligt 

att någon där skulle sluta” säger hon.  

 

Lottas anledning till att byta arbetsplats hade däremot inte enbart med arbets- 

och restiderna att göra, även omorganiseringen av den gamla arbetsplatsen 

spelade en viss roll. Lotta hade i princip fått en helt ny arbetsplats, nya kollegor 

och nya patienter om hon stannat kvar. Men samma arbetsuppgifter. Hon säger 

lite senare i intervjun: 

 
…plus att jag hade jobbat då på sjukhem i nästan tjugo år och kände att det var 
dags för nåt annat, så att det var ju ett par tre olika skäl då. (Lotta, 
undersköterska) 

 

Att byta arbete kan alltså dels ha med balansen mellan arbete och övrigt liv att 

göra, dels med arbetet i sig. Man vill kanske göra något annat eller pröva något 

nytt. Samtidigt finns olika omständigheter som kan vara avgörande för om man 

byter arbete eller inte. Dels finns en bundenhet till, social inbäddning i, den 

arbetsplats man har som gör att det inte är alldeles lätt att lämna den även om 

man vill. Det måste också finnas ett annat arbete att gå vidare till. 

 

Vad som händer på arbetsplatsen verkar ha förhållandevis stor betydelse för när 

man tar steget att byta arbete. För Lotta tycks det ha haft betydelse att det blev 

”en naturlig brytpunkt”. Men det kan också ha betydelse hur kollegor diskuterar 
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sinsemellan och hur personalomsättningen ser ut. På Lottas arbetsplats hade det 

inte varit någon stor personalomsättning tidigare. På Monikas arbetsplats hade 

det däremot varit det.  
 

Jag tycker det känns som det har blivit så där att, oh, vart skall vi ta vägen, vad 
skall vi göra, alla håller på så där nu tycker jag. På min avdelning har det blivit 
så. Att, oh, vi måste hitta på något, vi måste göra något annat. (Monika, 
sjuksköterska) 

 

Att många kollegor slutar påverkar också dem som blir kvar, menar Monika. 

När jag frågar varför hennes kollegor slutar säger hon: 
 

[Därför att] det liksom aldrig får vara något bra, får vara något kvar, utan det 
skall hela tiden ändras [omorganiseras]… (Monika, sjuksköterska) 

 

Arbetsmiljö och arbetsvillkor har med andra ord stor betydelse för om man 

skall stanna kvar eller inte. Monika är också på väg att byta arbete, hon har 

vidareutbildat sig till specialistsjuksköterska och menar att om hon inte gjort det 

skulle hon i alla fall ha letat efter ett nytt arbete och gått med ständiga ”att-sluta-

funderingar”. Hon har dock krav på hur en ny arbetsplats skall se ut: det skall 

vara en god arbetsmiljö och alla tjänster skall vara besatta. Hur stor möjlighet 

hon har att hitta en sådan arbetsplats vet hon inte. 

 

Att arbetsmiljö och arbetsvillkor har stor betydelse har vi förstått av innehållet i 

föregående kapitel. Karin, en av läkarna som vi vid här laget känner igen, har 

lämnat landstingsvården för en privat vårdgivare. Hon säger:  

 
…det var så här att jag liksom tyckte mig märka att, om det är så att man inte 
kan påverka sin situation, då blir man till slut ett offer, du vet. […] Och jag 
tänkte att jag, jag får inte hamna i en situation där jag känner att jag inte kan 
påverka och styra situationen, så det var så. (Karin, läkare) 

 

Karin poängterar också att man faktiskt kan bli sjuk av en sådan arbetsmiljö. 

Höga arbetskrav och för lite inflytande kan göra anställda sjuka. Att drabbas av 

stressjukdomar är en rädsla som flera intervjupersoner bär på och det kan också 

vara ett skäl till att vissa av dem bytt arbete. Britt, som vi också känner igen 

sedan tidigare, berättar att hon lämnade sin senaste anställning därför att det 

blev för ”slitsamt”. Hon säger: 
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Ja, då var mitt barn litet också, det var inte värt det för mig. Det var ett 
jätteroligt jobb, jag har varit med och transplanterat hjärta och lungor, det ställs 
väldigt höga krav på en hela tiden. Det är ju en utmaning, men, det var för högt 
tempo alltså. (Britt, sjuksköterska) 

 
Henrik, ytterligare en tidigare citerad intervjuperson, kan inte ange något 

specifikt skäl till sitt byte av arbetsgivare. Han berättar: 

 
Nej jag kan inte peka på att "då" eller "därför"... men det var väl tiden på något 
sätt och många samverkande faktorer som gjorde det. Dels så tröttade ju milen 
och avstånden med åren ... och sedan när man fick mer ansvar för vad som 
skulle göras på, om man säger min klinik då, även om jag inte hade någon 
styrande befattning så … (Henrik, läkare) 

 
Allt eftersom intervjun framskrider kommer Henrik emellertid mer och mer in 

på att läkaryrket måste anpassas efter människors behov av att kunna balansera 

arbete och privatliv. Han menar att även läkare måste kunna ha ett familjeliv. 

För hans del var det också möjligheten att få mer ”normala” arbetstider som 

påverkade bytet av arbete och arbetsgivare. Men med hänsyn taget till den 

situation på arbetet som Henrik beskriver, kan vi också dra slutsatsen att de 

höjda arbetskrav han talar om samverkat med hans behov av andra arbetstider. 

Det är alltså, precis som han själv säger, ”samverkande faktorer” som kan 

avgöra. Dessutom påpekar Henrik att: 

 
…en viktig del är ju att det finns ett [annat] jobb att börja på och att byta till ... 
och det visste jag att det skulle komma här ungefär vid den tiden… (Henrik, 
läkare) 

 

Henrik har liksom Karin bytt arbetsgivare och gått från den offentliga sektorn 

till en privat vårdgivare. Karin som upplever sig ha gjort ett ”aktivt” val av 

arbetsgivare berättar om en studie av arbetsförhållandena för allmänläkare inom 

offentlig och privat sektor och att denna studie visade att det var stor skillnad i 

arbetsmiljö mellan sektorerna.  

 
…skillnaden låg mellan anställningsformerna. Dom privata hade det jättemycket 
bättre tyckte dom. Det var liksom tydligare, dom var mer nöjda och tyckte inte 
att arbetet hindrades av resursbrist eller så. [Dom] tyckte att alla strävade åt 
samma håll och det var klart och tydligt allting liksom. Och det hade vi faktiskt 
inte riktigt väntat oss då. Så då tänkte jag att när jag är klar, då skall jag se till att 
jag hamnar i en verksamhet som är privat. Eftersom ... jag funderade länge över, 
finns det någon möjlighet, om vi organiserar oss tillsammans, att förändra 



 113 

verksamheten i den offentliga vården? Och då tittade jag på vad som var gjort 
tidigare, och hur man har försökt arbeta. Och insåg att det är en strid som är 
omöjlig att vinna. Det skulle gå åt fruktansvärt mycket energi till att försöka 
förändra det. Och då kände jag att det är inte värt det. Sannolikheten att man 
skall gå ut med seger så att säga, att få någon förändring är väldigt liten i 
förhållande till risken att all den energi man lägger ner, att det inte blir nånting 
av det. Så jag valde faktiskt att ...[sluta] (Karin, läkare) 

 

Man kan emellertid fråga sig hur ”aktivt” valet egentligen är. Mellan hennes 

läsning av studien och bytet till en privat verksamhet ligger flera års anställning 

inom offentlig vård. Det kan förmodligen förklaras med att hon arbetat som 

AT-läkare och att det tog henne några år extra att bli färdigutbildad läkare på 

grund av barnafödande och föräldraledigheter, men också av att hon trots allt 

försökte anpassa både sig själv och sin arbetsmiljö i offentlig sektor till en för 

henne acceptabel nivå vad gäller arbetskrav.  

 

En ung sjuksköterska berättar att det blev ohållbart för henne att arbeta heltid 

på sjukhuset efter att hon fått sitt första barn. Hon insåg att hon inte skulle orka 

med heltidsarbete och skiftgång samtidigt som ekonomin skulle bli allt för 

ansträngd om hon gick ner i arbetstid. Hon valde därför att söka sig från 

sjukhuset till ett bemanningsföretag där hon fick både kortare arbetstid och 

högre lön. Hon beskriver sina tankegångar på följande vis: 

 
…jag hade jobbat ett år när vi flyttade hit ... men då började vi liksom att 
diskutera om, om jag skulle gå ner på 75% hur mycket minus i kassan skulle det 
bli [och då skulle vi inte kunna behålla huset]. Sedan i och med att jag var så 
trött på att ... […] "jamen vi har fullt på den här avdelningen och nu måste vi 
skicka hem henne" istället för att tänka att ... det här är en gammal människa 
som hela samhället faktiskt har ansvaret för, om det nu är kommunen eller 
landstinget eller om det är akuten eller vi eller vem det är. Men det blir att det är 
så hög belastning överallt, och jag blev så trött på det där tänkandet "mitt, mitt, 
mitt " ... nu ser vi till att få ut den här patienten så vi får platser och så där. [D]å 
tänkte jag, ja [att] försöka att få högre lön någon annanstans, och försöka att 
komma ifrån det här tänkandet och då kan jag gå ner i arbetstid. Det värsta jag 
kan höra, det är att någon säger till mig att "ja ja du jobbar ju där bara för att 
tjäna pengar" då blir jag nästan arg, för att jag gör ju det för att jag skall kunna 
jobba 75% och tjäna lika mycket, och då kan jag vara hemma mera med [mitt 
barn]. Så det är den största biten. (Hanna, undersköterska) 

 

Hanna valde alltså en anställning i ett bemanningsföretag därför att det skulle ge 

henne ekonomiska möjligheter att både arbeta mindre för barnets skull, och 

behålla huset. Hon uttrycker också ett behov av en annan arbetsmiljö. Hannas 
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behov av en annan arbetsmiljö är knutet till att orka med det övriga livet, men 

också till ett behov av att känna sig tillfreds med det arbete hon utför. Samtidigt 

berättar hennes utsaga att ”valet” styrs av de möjligheter som finns. För Hanna 

var enda möjligheten att få högre lön och kortare arbetstid att arbeta åt 

bemanningsföretaget.  

 

Av det intervjupersonerna säger kan vi förstå att det finns åtminstone två 

aspekter av balansering som gör att de vill byta arbete, arbetsplats eller 

arbetsgivare. Den ena innebär att arbete och privatliv skall balanseras, den andra 

att det finns arbetskrav, arbetsvillkor och arbetsmiljöaspekter som måste 

balanseras i arbetssituationen och mot egna möjligheter och förutsättningar.  

Det finns alltså minst två aspekter av balansering: arbete kontra vardagsliv och egna 

förutsättningar kontra organisatoriska förutsättningar. Det är dessutom en fråga om 

möjligheter. Det måste finnas ett arbete att gå till.  

 

Men vi har också ett antal intervjupersoner som inte byter arbete, arbetsplats 

eller arbetsgivare. Stannar de därför att de trivs så bra, har så goda 

arbetsförhållanden eller därför att de är så nöjda men sin lön? Detta är tre 

alternativ som är vanligt förekommande som skäl till att stanna på en 

arbetsplats (se till exempel Furåker 2003:113). Inget av dessa skäl kan dock 

sägas vara huvudmotiv för mina intervjupersoner. Anledningen till att de 

stannar kvar är istället att de är socialt inbäddade.  
 

…jag får signaler att jag är viktig, att jag är behövd, att jag gör ett bra jobb och 
så vidare ... på ett annat vis än vad jag tycker att ... att jag har fått tidigare, jag 
har fått det tidigare också men, men, ... jag upplever det som att, som att det är 
väldigt meningsfullt det jag gör här ... och det är nog en av dom starkaste 
drivkrafterna, faktiskt. (Nora, psykolog) 

 

Nu kommer vi alltså till det begrepp som jämte balansering är fokus i detta 

kapitel. I de fall offentliganställda stannar i landstingsorganisationen är de, på 

samma sätt som de privatanställda, socialt inbäddade. Här blir det också synligt 

att bekräftelse är en viktig del av inbäddningen på arbetet. Den sociala 

inbäddningen på arbetet måste dock alltid relateras till den sociala inbäddningen 

utanför arbetet.  

 
Vi bor [här i staden] ja, så nu har vi bott här i tio år. Och jag har jobbat här i tio 
år, ja. [Men] jag behöver inte acceptera vad som helst, jag kan [byta arbete] och 
så här, men jag menar att, om det inte behövs så. Jag är inte så jätteintresserad 
av att åka flera mil till mitt arbete va, jag promenerar nu och jag tycker det är 
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viktigt att kunna cykla året runt. Jag prioriterar sådant rätt så högt också, det 
som tillhör just att vara [bo] här … (Camilla, läkare) 

 

Vi har redan sett att det finns intervjupersoner som menar att de stannar kvar 

på sin arbetsplats därför att arbetsgivaren erbjuder en trygg anställning, en 

acceptabel lön eller en god arbetsmiljö. Rolf, som hittat sin egen nisch inom 

landstingets verksamhet och som tycker att landstinget är en trygg arbetsgivare 

säger till exempel: 

 
…men jag har funnit en väldigt bra verksamhet som jag tycker är viktig och jag 
är liksom nöjd med lönen och .. därför så rullar det på. (Rolf, läkare) 

 

Att intervjupersoner som huvudsakligen är nöjda med sina arbetsförhållanden 

stannar kvar är inte svårt att förstå. Det är däremot svårare att förstå varför 

intervjupersoner som är uppenbart missnöjda stannar kvar i ett visst 

arbetsförhållande. Agneta som stannade trots att hennes arbetssituation 

lämnade mycket övrigt att önska är ett exempel. För att förklara hur detta kan 

komma sig måste vi föra samman ”balansering” och ”social inbäddning”, 

eftersom de är både empiriskt och analytiskt förbundna med varandra. 

Intervjupersonerna balanserar både inom och mellan olika 

inbäddningssituationer. Den sociala inbäddningen80 på arbetet måste därför 

alltid relateras till den sociala inbäddningen utanför arbetet. Att ha familj är här 

en viktig faktor, en tyngdpunkt som måste balanseras. 

 

Backstage-principen – familjen som ”frizon” och konfliktyta 

I förhållande till arbetslivet kan familjelivet och fritiden ses som ett ”backstage” 

(Bloch 2001, Hochschild 1989, 1997/2001, 2003) där föreställningen om nära 

sociala relationer, solidaritet, trygghet och tillgänglighet råder tillsammans med 

föreställningar om familjen som arena för självbestämmande och autenticitet 

(jfr Haraldsons (2004) diskussion om människors önskan om fri tid). 

Familjelivet kan till och med ses som en ”frizon” i förhållande till andra 

aktiviteter (Bloch 2001), eller som en buffert mot stress (Bekkengen 200281). I 

familjen kan man vara sig själv utan risk för bestraffningar och sanktioner 

(Bloch 2001:152). I förhållande till lönearbetet har familjens och fritidens 

backstage-funktion stor betydelse. Det är här det ”verkliga livet” utspelar sig, 
                                                 
80
 De viktigaste beståndsdelarna i inbäddning på arbetet är att anställda blir bekräftade, att det finns 

tid för samvaro och att det bildas buffertgrupper. 
81
 Vilket Bekkengen (2002:153) konstaterar gäller för män, inte för kvinnor.  
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det liv som finansieras med hjälp av lönearbetet (jfr traditionell, materialistisk 

inställning till lönearbetet). 
 

…när jag tänker liksom på, vad är det jag tycker att jag vill ha ut av mitt liv så är 
det helt enkelt som så att, ha en möjlighet att göra det jag har lust med 
[tillsammans] med min familj. (Johan, sjuksköterska) 

 

Familjelivet och fritiden kan därmed också ses som den arena där man hämtar 

kraft och styrka för att orka med ett arbetsamt yrkesliv.  
 

Jag tycker att det är intressant och det är utvecklande och jag känner att jag har 
möjligheter att göra mycket men jag känner också att jag har gränser, för jag vill 
inte ta på mig mera än jag liksom känner att jag klarar ... eller att jag vill ... jaa 
... jag vill inte gå på knäna så att säga, och sitta hemma och jobba, det känner jag 
för det vill jag inte ... för den tiden jag har hemma den måste jag ha för att ... 
ladda liksom. (Erna, sjuksköterska) 

 
Flera intervjupersoner ger uttryck för dels en föreställning om familjelivet som 

”meningen med livet” där arbetet och arbetslivet har en sekundär betydelse, 

dels en föreställning om att familjelivet är den arena där man hämtar kraft för 

att orka med ett krävande yrkesliv. 

 

I fokusgruppen utspann sig en intressant diskussion i anknytning till detta. Den 

visar att konflikten mellan arbete och familj är ständigt närvarande, både för 

kvinnor och män. Både kvinnorna och männen i fokusgruppen berättar att livet 

utanför arbetet har större betydelse än arbetslivet, med ”familjen” som 

utgångspunkt. Här följer citat från diskussionen. 

 

Johan, som är sjuksköterska, säger: 

 
Skall man vara egoistisk och bara titta inåt så vill jag nog säga så här att jag vill 
ha ett arbete som kan ge mig en ekonomisk möjlighet att göra vad jag vill med 
min familj. …. Det lät ju kanske konstigt men, [familjen är viktigare än arbetet]. 
Åååå ... det har egentligen ingenting med jobbet att göra, men det har ju det ändå 
därför att det är ändå jobbet som skall generera ... så att jag får runt 
månadsräkningarna och allting ... då skulle man ju aldrig ha valt sjukvården det 
inser man ju ... (Johan, sjuksköterska) 

 

Samtidigt har Johan det jobb han har därför att han är intresserad av att arbeta 

inom vården och han vill egentligen inte ha något annat arbete. ”Jag vill nog 

inte vara någon annanstans än inom sjukvården men frågan är ju var hittar jag 
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det jobbet som kan ge mig det jag rent personligt eftersträvar”, säger han. Här 

fyller Britta på Johans resonemang och säger att jobbet måste innebära 

utmaningar och möjligheter utan att man måste ”slå huvudet blodigt” hela 

tiden. 

 

Diskussionen fortsätter, men Elsa går tillbaka till Johans resonemang om 

familjen och håller med:  

 

Men jag håller lite med [Johan] faktiskt, för mig är det samma, det är liksom 
familjen som är det viktiga ju, det är ju det, ja, vore jag ekonomiskt oberoende 
skulle jag ju inte jobba. […] det är ju därför, ja, man jobbar ju för att få ihop en 
lön, alltså, och sedan så är det ju en stor bonus om man trivs med sitt jobb ... 
(Elsa, sjuksköterska) 

 

Elsa vill ha ekonomisk trygghet, det är därför hon jobbar. Det som är viktigt är 

inte jobbet i sig utan det som jobbet genererar i pengar. Anders däremot, håller 

inte riktigt med om detta: 

 
Njaee, inte helt alltså, för jag tycker jobbet det är en sån, det är liksom, ja ... […] 
[arbetet är en stor del av livet] ja en stor del av det …[…]… åtta, nio, tio timmar 
om dagen, kanske …liksom, det är ju inte bara det, man tillbringar ju nästan 
eller mer tid på jobbet än hemma nästan …[…] båda måste funka liksom, både 
hemma och …[på jobbet]. (Anders, sjuksköterska) 

 

Diskussionen fortsätter men centreras runt framförallt två hållpunkter. Den ena 

är att familjelivet eller livet hemma är viktigare än livet på jobbet även om jobbet 

också är viktigt, den andra att båda är lika viktiga. Att arbetet är viktigast är det 

däremot ingen som anser, men det är nödvändigt – så nödvändigt att trivsel på 

jobbet blir en bonus. Att arbeta är alltså nödvändigt för att tjäna sitt levebröd, 

att trivas med sitt arbete är däremot ingen förutsättning för att man arbetar. 

Utom möjligen för Anders som anser att trivseln på arbetet är lika viktig som 

det är att trivas med sitt övriga liv. Här uppstår en intressant motsättning mellan 

Anders och Elsa. Den utvecklas lite senare under intervjun då det framkommer 

att Anders och Elsa valt yrke utifrån olika utgångspunkter. Det visar sig att de 

faktiskt hade olika inställning till arbetet redan vid valet av yrke. Elsa har vad 

som kan kallas för en mer instrumentell82 inställning medan Anders har en mer 

                                                 
82
 Att ha en materialistisk eller instrumentell inställning till arbetet, det vill säga att man ser på arbetet 

som huvudsakligen ett medel för försörjning, anses ofta tillhöra en förgången tid eller vara utmär-
kande för arbetarklassen. Att ha en postmaterialistisk syn anses däremot innebära en engagerad 
inställning där arbetet är ett medel för personlig utveckling i lika hög grad, eller kanske till och med i 
högre grad, som ett försörjningsmedel (se t.ex. Abrahamson & Inglehart 1995, Eriksson 1998) .   
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postmaterialistisk syn på arbetets betydelse (Elsa och Anders tillhör samma 

generation) (Abrahamson & Inglehart 1995). Familjelivet blir hur som helst en 

källa till konflikt mellan arbete och annan tid i båda fallen. 

 

Diskussionen fortsätter runt temat ”vem låter sig anställas av en privat 

vårdgivare” och kommer åter in på betydelsen av livet utanför arbetet. 

 

Johan säger om att byta arbete: 

 
…det ligger lite grann i personligheten i att man inte är rädd för att ge sig ut i 
någonting som man inte vet riktigt vad det skall bli, men också att man inte har 
så många att ta hänsyn till. Och det kan alltså vara både gammal och ung. Därför 
att mitt emellan där så kommer lite andra saker som måste gå före. Så, så som 
jag tänker så är det att man är endera ganska ung och ... eller gammal ...[om man 
byter arbete] (Johan, sjuksköterska) 

 

Så tänkte jag också. Då är det lättare att flytta på sig och …(Elsa, sjuksköterska) 

 

Det är alltså lättare att flytta på sig om man inte har ”så många” (familj-barn) 

som man måste ta hänsyn till, och familjen betyder mer än arbetet.83 Dessutom 

har det med valmöjligheter att göra: 

 
Om man vill bo kvar här [finns ju inte så många alternativ] […] det finns ju mer 
... ja... i Stockholm, Göteborg, Malmö … då får du genast mycket större 
möjligheter ... här finns det inte så mycket mer än [landstinget] om du vill jobba 
inom [till exempel] psykiatri. (Anders, sjuksköterska) 

 

Att balansera arbetsliv mot vardagsliv (arbetsliv mot familjeliv) 

Att det finns en konflikt mellan arbete och familjeliv är väl känt sedan tidigare 

(Franssén 1997, Magnusson 1998, Bellaagh & Isaksson 1999, Hochschild 

1997/2001, Bekkengen 2002). Konflikten gäller dels att få ihop livet som 

helhet, dels att få ihop en önskad yrkeskarriär med ett önskat privatliv. 

Konflikten gäller män såväl som kvinnor. Men intervjupersonerna beskriver 

olika möjligheter och därpå följande strategier. Det blir därför frågan om en 

delvis ”könad balansering”. 

 

                                                 
83 Här är det frågan om social inbäddning, det vill säga inbäddning i sociala relationer relaterat till 
både familj, arbetskamrater och plats.  
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Ett av problemen som kvinnor och män i studien delar och har gemensamt är 

att arbete och karriär skall anpassas till familj och vardagsliv. De balanserar 

därför karriärambitioner mot familjesituationen, vilket de gör på olika sätt. En 

typ av balansering är att utgå från karriären, en annan att utgå från 

familjesituationen. Det finns en utbredd ”familjeorientering” i intervjumaterialet 

hos både manliga och kvinnliga intervjupersoner. Den tar sig dock olika uttryck. 

Ett i sammanhanget intressant uttalande är det som en av sjuksköterskorna 

gjorde i samband med att vi pratade om svenska vårdarbetare som åker till 

Norge och jobbar: 
 

Men samtidigt är det rätt lärorikt att vara i Norge och jobba också. Dom jobbar 
ytterligare på ett annat sätt. Dom har en annan syn på det här med familj, kan jag 
känna. Dom prioriterar familjen istället för arbetet. Vilket jag tycker är sunt. 
Dom går hem vid tretiden. (Britt, sjuksköterska) 

 
Huruvida detta återspeglar den form av ”familjeorientering” som 

intervjupersonerna eftersträvar är svårt att säga. Med utgångspunkt från det 

intervjupersonerna berättar vill jag tala om både en familjeorientering och en 

barnorientering (Bekkengen 2002) som en form av idealisering som har relevans 

för det jag kallar inbäddningen i familjen. Enligt Franssén (1997:208) är de 

främsta kännetecknen på familjeorientering att välja yrke och arbetstider som 

utan allt för stora uppoffringar kan anpassas till familjelivet, att inte uppleva 

hemarbetet enbart som en börda samt att prioritera familjens behov och 

samtidigt bortse från egna intressen. Definitionen är hämtad från Ve (1982). 

Det jag kallar familjeorientering i mitt intervjumaterial följer inte den här 

definitionen, den är snarare en modifierad variant utifrån intervjupersonernas 

upplevelser av att vara familjeorienterade. Flera av männen uppfattar sig till 

exempel som familjeorienterade trots att det kan ifrågasättas om de verkligen är 

det, vilket jag återkommer till. De kvinnliga intervjupersonerna i min empiri ger 

däremot uttryck för att de delvis är familjeorienterade samtidigt som de själva 

ofta uppfattar sig som mycket familjeorienterade.  

 

Både män och kvinnor i intervjumaterialet funderar på hur de skall planera sin 

karriär och hur de skall gå vidare i yrket. En av barnmorskorna berättar till 

exempel att hon som färdig sjuksköterska planerade sin vidareutbildning till 

barnmorska med tanke på hur det skulle passa familjelivet. Hon tänkte sig då att 

det skulle ta så pass lång tid för henne att komma in på utbildningen att hon 

skulle ha ”barnlivet” bakom sig när det var dags. Istället blev hon färdig 

barnmorska strax innan hon fick första barnet, vilket visade sig vara perfekt. Nu 
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när hon har utbildningen klar och hunnit jobba lite, kan hon anpassa arbetslivet 

efter barnen. När barnen är små är skiftarbete bra, menar hon, då slipper 

barnen vara så mycket på dagis. Senare i livet, när barnen blivit större, kan hon 

däremot tänka sig att gå över till dagtidsarbete på någon lämplig vårdcentral (på 

orten där hon bor), men hon kan även tänka sig att ägna sig åt vårdforskning.  
 

…karriärist är jag väl inte direkt. [Men] jag tänker ibland, det finns otroligt 
mycket man skulle kunna undersöka inom vården. Små forskningsrapporter och 
så där, men, jag har inte känt mig lockad att börja med något sådant idag, men 
man kan snudda vid tanken, alltså. Det finns ju hur många undersökningar som 
helst man skulle kunna göra. Något stort forskningsarbete ligger nog inte för 
mig, men det är mycket som skulle vara intressant att ta reda på. Uppföljning av 
patienter och bemötandet från oss tillexempel. Så man får väl se om man får 
damma av någon vetenskaplig metodikbok och börja om lite grann kanske. 
(Kristina, barnmorska) 

 

En av de manliga läkarna anpassar karriär och arbetstider till familjelivet på ett 

annat sätt. Han fick ihop karriär och familjeliv genom sitt arbete som läkare 

med intensiva jourperioder och påföljande ledigheter när barnen var små, innan 

de börjat skolan. Då var det ju någon mening med att han som pappa var ledig 

en eller två veckor i sträck, säger han.  
 

…inledningsvis så hade jag ingen känsla av att, vare sig geografiskt eller på 
annat sätt, att flytta på mig ... jag tyckte att det fungerade väl för min del ... för 
min situation då till att börja med … (Henrik, läkare) 

 

När barnen blivit äldre och börjat skolan är han däremot inte betjänt av att 

arbeta så. Nu fungerar det bättre med ”vanliga” arbetstider så att han är ledig 

kvällar och helger samtidigt som barnen också är lediga. Men det han lyckats 

med är att under jour- och småbarnsåren lägga grunden till sin läkarkarriär – 

han har skaffat sig den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna gå 

vidare till en annan typ av arbete. 

 
Sedan kan jag ju säga det att det är ju kanske svårt att skaffa sig en utbildning 
som gör att man kan göra en god arbetsinsats på min nuvarande arbetsplats, och 
att få den utbildningen på ett annat sätt, det går inte utan då måste man ju börja 
på nåt av dom här sjukhusen som har den tunga verksamheten med jour och så 
vidare, annars så går det inte att skaffa sig den kunskapen. (Henrik, läkare) 

 
Skillnaden mellan barnmorskan och läkaren är att de ”balanserar” karriär mot 

familjeliv på olika sätt. Medan barnmorskan lägger grunden till karriären innan 

hon får barnen (eller eventuellt efter småbarnsåren), lägger läkaren grunden till 
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karriären medan barnen är små. De lyckas båda anpassa karriär till barnliv, men 

på olika sätt. Barnmorskan låter karriären vila under småbarnsåren men kan 

samtidigt anpassa sina arbetstider efter barnens dagliga behov av omsorg. 

Läkaren kan också anpassa sin arbetstid efter barnens behov, men inte utifrån 

det dagliga behovet utan efter deras behov sett ur ett annat tidsperspektiv. 

Istället för att finnas tillhands varje dag kan han finnas till hands längre perioder 

med jämna mellanrum. Denna strategi förutsätter dock att det finns någon 

annan som tar hand om den dagliga omsorgen om barnen. Läkaren ger därmed 

uttryck för det som Bekkengen (2002:95) kallar en barnorienterad maskulinitet. 

Barnen är viktiga för honom, men det innebär inte att han måste anpassa sitt 

dagliga liv efter sin relation till barnen. Han har möjligheten att välja så att både 

karriärliv och barnliv kan tillfredsställas samtidigt.  
 
Dessa två exempel på olika typer av ”balansering” kan båda kallas för 

familjeorienterade strategier, men är i realiteten barnanpassade strategier med 

en könad skillnad. Barnmorskans barnanpassade strategi är mer bunden till 

familjen än vad läkarens är. Läkarens strategi är också mer anpassad till yrkets 

karriärkrav än vad barnmorskans är. Barnmorskan får snarare anpassa 

karriärkraven efter sin strategi. Barnmorskans barnanpassade karriär är 

familjeorienterad medan läkarens barnanpassade karriär är arbetsorienterad. 

 

Kristina menar också att den offentliga organisationen är en trygg arbetsplats 

för kvinnor med barn som vill anpassa arbetstiden efter barnlivet, vilket innebär 

att både hon och andra stannar kvar. Landstinget är bra som arbetsgivare 

eftersom det är tillåtet, för att inte säga nästan självklart, att småbarnsföräldrar 

(mammor) arbetar deltid.  
 

Den [arbetsplatsen] har ju många fördelar egentligen, det är ju många kvinnor 
som jobbar, det är många kvinnor som går ner i tid, det är många kvinnor som är 
hemma för vård av barn, det är ju aldrig något knorr om den biten. Och det tror 
jag ju känns skönt för många. […] Så det är ju en bra kvinnlig arbetsplats på ett 
sätt, så. Att man [behöver] inte känna så jättedåligt samvete om man har sjuka 
barn och så […] för det här med att gå ner i tid, man behöver inte ens fundera på 
vad arbetsgivaren skall säga […] Så på sitt sätt är det ju en snäll arbetsgivare, 
citationstecken. Det kan nog vara en bit att man stannar kvar också. (Kristina, 
barnmorska) 

 
Organisationen (dess struktur och kultur) ger alltså också förutsättningar för 

olika typer av strategier. Som vi sett kan den offentliga organisationen 

(sjukhuset) tillfredsställa både barnmorskans och läkarens behov av 
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barnanpassad karriär. På så vis kan den offentliga organisationen hålla kvar de 

intervjupersoner som har dessa behov.  

 

Organisationen (det landstingsorganiserade sjukhuset) kan också erbjuda en 

annan form av ”trygghet” som verkar kvarhållande, tryggheten i form av en 

position, en bestämd plats (se också kapitel fyra s. 93).  

 
Man har en bra lön, man har inget hot över sig att den här organisationen inte 
skulle behövas så att säga, en arbetsplats som skulle vara under hot och ... det 
ligger mycket på det planet. (Rolf, läkare) 

 

Organisatoriska förutsättningar för olika typer av balansering befinner sig på det 

här sättet som i ett spänningsfält mellan ”disposition” och ”position”, där 

disposition huvudsakligen är barnmorskans balanseringsstrategi medan position 

är läkarens. Organisationen tillfredsställer kvinnor genom att låta dem disponera 

arbetstiden i förhållande till familjära behov, och män genom att erbjuda en 

önskad position som erbjuder ett visst mått av frihet i arbetssituationen.  

 

Familjeorientering kräver vidare att anställda (kvinnor) har möjlighet att 

disponera sina arbetstider på ett sätt som passar familjära åtaganden i vardagen 

här och nu, medan den barnorienterade maskuliniteten understödjer en diskurs 

som positionerar män som moderna och jämställda utan att det för den skull 

belastar deras position i organisationen. Männen behöver alltså inte tappa vare 

sig status eller gå miste om organisatoriska förmåner på det sätt som kan 

komma ifråga för kvinnor (se Widmalm 2004, Ahrne & Roman 1997: 88 f.). 

Män positionerar sig i den organisatoriska hierarkin medan kvinnor blir 

dispositionerade.84 Förhållandena i organisationen kan därför med visst fog 

beskrivas som en kvinnofälla.  

 

Det ovan skisserade exemplet på en könad balansering av arbete och vardagsliv 

betyder inte att kvinnorna i intervjumaterialet värderar arbetet mindre än vad 

männen gör. Det betyder att de planerar annorlunda. Det betyder förmodligen 

också att de har andra förutsättningar än vad männen har.  

 
För jag vet man är ju så kluven mellan det här, hur mycket ska karriären ta plats 
och hur mycket ska familjen ta plats och hur hittar man balansen på något sätt. 
(Karin, läkare) 

                                                 
84 Förmånen att disponera arbetstiden utifrån familjens dagliga behov blir en förmån som slår tillbaka 
genom den dispositionering i form av ”placering utanför statussystemet” den medför.  
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Man kan också bli ”kluven” i förhållande till kollegorna. 

 
[man kunde bli så] stressad av att [tänka på att] "herregud hoppas att det 
kommer någon och löser av mig nu då", man kan ju inte gå ut från en 
operationssal utan att någon annan kommit in.[…] man gjorde alltid mer än vad 
man kunde, så man kunde hålla på i tre eller fyra salar klockan tre eller fyra på 
eftermiddagen och så kom det en eller två som skulle lösa av, då fick ju någon 
gå över[tid]. Men har man småbarn som skall hämtas på dagis så är det inte så 
himla lätt att bestämma att man skall jobba över, och då känner man sig ju alltid 
som den som inte kan, alltid måste någon annan stanna. (Britt, sjuksköterska) 

 

Tid som tillbringas på arbetet i förhållande till tiden för barnen och familjen är 

ett av de problemområden som skall hanteras. Kvinnornas förutsättningar inom 

familjesystemet tyder enligt intervjuerna på att de har det yttersta ansvaret för 

att familjelivet fungerar under barntiden. Kvinnorna talar nämligen om sitt 

yrkesliv i förhållande till före och efter barnen.  

 
Men nu när man inte har några små barn kvar hemma så, då ställs ju mindre 
krav hemma också. Och det är både och det där va för att då kan det ges 
utrymme för att man kan arbeta mer, annars så, skall du hämta på dagis eller vad 
du nu har så, så ställer det ju krav på dig att du faktiskt är där då, och då måste 
man begränsa sin arbetstid. Det är lätt att det kan flyta iväg. (Annika, 
sjuksköterska) 

 

Detta kan vara både positivt och negativt. Enligt Annika är det inte odelat 

positivt när jobbet får större utrymme, det kan lätt bli för mycket. Isa som är 

barnmorska berättar dock förhållandevis tydligt hur ”efter-barnen-livet” kan 

innebära en större frihet i valet av arbete och arbetsliv. 

 
När jag började här, alltså det hände nog någonting, jag var nog inne i en 
process där jag kände att jag ... det var väl det att barnen blev större så man hade 
frihet att välja, så jag kände nog ... [jag var] inte orolig eller negativ så där utan 
jag tänkte att jag ger väl det här en chans, ungefär. (Isa, barnmorska) 

 

Så länge barnen är små måste kvinnorna begränsa både sin arbetstid och sitt 

engagemang i arbetet. Vare sig det ena eller det andra får inkräkta för mycket på 

familjelivet. De måste alltså balansera sin inbäddning i arbetet mot 

inbäddningen i familjen, därför att deras män lever ett familjeliv och ett yrkesliv 

som är anpassat efter en annan norm och ett annat mönster.  
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…vi skaffade tre barn under utbildningen. Och det var så att jag var hemma med 
barnen, för att det var den där perioden när man kunde få ersättning efter hur 
man hade arbetat innan. Och försäkringskassorna tolkade det lite olika så att 
[min man] skulle inte ha fått några pengar om han var hemma med barnen, så då 
blev det så att jag var hemma med barnen. […] [sedan föddes ytterligare ett 
barn] Nej, vi har gjort så där att vi har delat på det lite grann. Så nu är det så då 
att [min man] har bokat av onsdagseftermiddagarna i sin kalender till "Emmas 
eftermiddag" kallar han det för.[…] Så på onsdag eftermiddag hämtar han [på 
dagis] och på fredagseftermiddag. […] Men tidigare tycker jag att det har vart så 
att jag har varit hemma mer än [min man]. Och där han tycker att "men jag har 
ju varit en ovanligt duktig pappa och vart hemma mycket mer än alla andra" .. 
och det ligger något i det… (Karin, läkare) 

 
Ja egentligen tycker jag nog att det skulle vara lagom om båda jobbade 75%. / 
någonstans mellan 75-80 sedan man har fått barn, båda två. (Kristina, 
barnmorska) 

 
Ja det där har vi ju pratat jättemycket om. Jag har en man som är lärare, han är 
väldigt väldigt trött när han kommer hem från jobbet, dessutom så håller han på 
med musik och sedan så ger han ut läromedel, och han gör mycket sådana där 
grejer. Och det han skulle vilja göra det är ju att hålla på med musik på heltid 
men det går ju inte. Och där blir det då det här att, jobbet tar, i och med att man 
har så många olika jobb så blir det för mycket. Och det, vi har diskuterat det här 
väldigt mycket … (Hanna, sjuksköterska) 

 

Männen i intervjumaterialet talar mer om arbetet och arbetssituationen än om 

livet utanför arbetet. De är mycket sparsamma med att dela med sig av sitt 

familjeliv. Läkaren Henrik talar till exempel om ”sin situation” när han talar om 

sina arbetsplatser och varför han valt dem. ”Det passade min situation då” och 

”det passar min situation just nu”, säger han, trots att han uppenbarligen också 

anser att det han gör just nu också passar barnens situation. Det Henrik faktiskt 

säger är att han har en valfrihet, en valfrihet som kvinnor inte har (se också 

Bekkengen 2002).  

 

Däremot berättar flera av männen att de sysslar med arbetet även på fritiden 

eller att de fritidssysselsättningar de har är kopplade till deras arbete.  

 
…jag har lagt mycket kraft och energi i att göra ett bra arbete och engagerat mig 
väldigt mycket personligt i dom enskilda patienterna och anhöriga och fått 
väldigt mycket tillbaka också. Gärna jobbat mer än fyrtio timmar i veckan. Suttit 
rätt mycket och skrivit och ... de projektarbeten jag haft det var ju inte inom 
ramarna för mina fyrtio timmar. (Rolf, läkare) 
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De äldre männen i intervjumaterialet som ser tillbaka på sin karriär, ger inte 

heller det barnorienterade intryck som den yngre läkaren gör (som trots det har 

större valfrihet än vad han själv tror). De ger istället uttryck för att de lät arbetet 

inkräkta för mycket på familjelivet och att de var mer lojala med sitt arbete än 

med familjen. Rolf säger när vi talar om förändringar som skett inom läkaryrket 

på senare år: 

 
 Ja, och också att det faktiskt under årens lopp har blivit vanligare och vanligare 
att manliga läkare faktiskt under längre perioder är hemma och är pappalediga. 
Utvecklingen har ju varit väldigt konstruktiv där, sådant som borde ha varit 
självklart då när jag var småbarnspappa så ... där jag kände att jag hade ju mera 
en lojalitet med mitt arbete än med familjen. Nu i efterhand alltså, det var ju 
hemskt. (Rolf, läkare) 

 

Till syvende och sist så är familjelivet, både för kvinnor och män, en konfliktyta 

i förhållande till arbetet. Männens familje- och barnorientering tillhör dock den 

samtida ”barncentreringen” med fokus på ”barnets bästa” (Bekkengen 

2002:198), ett starkt ideal som svårligen låter sig ignoreras.   

 

Människor är alltså inbäddade både i relationer inom arbetssituationen och i 

relationer utanför arbetet. Detta ger uttryck för vad som kan kallas för 

familjeinbäddning kontra arbetsinbäddning, men också att kvinnor och män 

balanserar olika förutsättningar. Skillnaden mellan könen ligger i att kvinnan är 

familjecentrerad medan männen är arbetscentrerade, eller i disposition kontra 

position.85 

 

Kvinnorna i intervjumaterialet ger överlag ett mer familjeinbäddat än 

arbetsinbäddat intryck, medan flera av de få män som ingår i intervjumaterialet 

tycks ha en föreställning om att de är både familje- och barnorienterade 

samtidigt som de uttrycker en orientering mot arbetet i praktiken. Tid som 

tillbringas på arbetet i förhållande till tid utanför arbetet är ett område som 

hanteras på olika sätt. Det tycks vara frågan om att balansera en form av 

tidsdeprivation (Hochshild 1997/2001) som huvudsakligen kan lösas på tre 

idealtypiska sätt i en barnfamilj: en av föräldrarna går ner i arbetstid, båda 

                                                 
85
 I begreppet disposition ligger både att vidta mått och steg för att förfoga över den tid som skall 

fördelas mellan arbete och familj, och att kvinnor i detta sammanhang måste dispositionera sig, det 
vill säga stå tillbaka, inte utmärka sig, inte ta på sig arbete och liknande, i arbetssituationen. Att tiden 
på arbetet kan disponeras så att tiden för familjen kan prioriteras är alltså viktigt. Men även att den 
tid som tillbringas på arbetet inte tar för mycket kraft, eftersom kvinnorna inte kan tillåta sig att vara 
utarbetade när de kommer hem. Detta förhållningssätt framkommer också i de studier som gjorts av 
Lindgren (1992) och Franssén (1997). 
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föräldrarna går ner i arbetstid eller föräldrarna delar på det arbete som är knutet 

till hem, barn och familj. För att balansera den familjära tidsdeprivation86 som 

tycks uppstå då barnen kommer finns dock i praktiken enbart en strategi: 

mamman går ner i arbetstid. Ingen av intervjupersonerna har talat om något 

annat. Visserligen har någon pappa också varit föräldraledig eller tar ut 

föräldradagar då och då, men ingen har gått ner i arbetstid på samma sätt som 

kvinnorna gör. (Det är heller ingen av intervjupersonerna som tycks finna 

anledning att kommentera detta utom en av kvinnorna som berättar att hennes 

man inte skulle ha fått någon föräldrapenning utöver garantibeloppet om han 

stannat hemma.) Däremot finns det kvinnor i intervjumaterialet som fått 

särskild uppbackning hemma under vissa perioder. Anita då hon var enhetschef 

och jobbade över var och varannan dag och Kajsa när hon vidareutbildade sig 

vilket innebar flera års studier i en annan stad. Det tycks emellertid leda till 

dåligt samvete eller kanske skuldkänslor för att som kvinna vara ”avvikande”.87  

 
…jag fick hela tiden prioritera bort gympan och den fysiska aktiviteten och det 
mådde jag inte bra av... och det var det som fick stryka på foten varenda gång, 
varenda gång ... när man var tvungen att vara kvar på jobbet och jobba kvar ... 
och familjen då ... och det kände jag att det ... det ville jag inte längre ... det är 
inte värt det ... det var ingen som klagade hemma men...men... ja jag ville inte 
det … (Anita, sjuksköterska) 

 

[Min man] har ju aldrig varit negativ till att jag har läst, det skulle inte ha funkat, 
jag menar han var ju hemma med tre barn, när jag läste… till barnmorska. / det 
var ju [han] som fick sköta, det var fritids och dagis och packa och ... jag åkte 
ibland och ibland låg jag kvar där borta, jag fokuserade ju mer på skolan än på 
familjen i alla fall, det gjorde jag ju. (Kajsa, barnmorska) 

 

Kvinnorna kan dock bli mer arbetsinbäddade eller arbetsorienterade senare i 

livet. Männen däremot kan vara arbetsorienterade under hela sitt 

yrkesverksamma liv. Vare sig man som anställd är familjeorienterad eller 

arbetsorienterad måste man emellertid hantera den arbetssituation man befinner 

sig i. Arbetssituationen kan vara mer eller mindre väl lämpad sett ur den 

anställdes behov. 

 

                                                 
86 Tidsdeprivationen kan också resultera i vad Hochschild (1997/2001) kallar ”det tredje skiftet”, se s. 
140, ett arbete som innebär en emotionell hantering av tidsknapphetens effekter. 
87 Kursiveringarna i citaten markerar vad i det kvinnorna säger jag tolkar som dåligt samvete eller 
skuldkänslor. Det är också utmärkande att båda kvinnorna inleder sina utsagor med någon form av 
neutralisering av sin egen upplevelse, ”jag fick hela tiden prioritera bort gympan ….” och ”min man 
har ju aldrig varit negativ till att jag läst …” 
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Att balansera den sociala inbäddningens obalans 

I kapitel fyra ville jag poängtera att det missnöje med arbetsmiljön som fanns 

var knutet till människors behov av sociala kontakter, socialt stöd och 

bekräftelse. Det som fattades de missnöjda intervjupersonerna var helt enkelt 

trygga och stabila sociala band (Scheff & Starrin 2002). Man kan också beskriva 

detta fenomen som bristande social inbäddning. De trådar som bildar det nät 

som bäddar in den anställde är för sköra och för få. Det kan i praktiken betyda 

att vissa anställda inte passar in i till exempel en arbetsgrupp, vilket begreppet 

buffertkultur också beskriver. Den som inte passar in i buffertkulturen, det vill 

säga den som inte delar den gemenskap och de normer som bufferten bygger 

på, får heller inte ta del av det skydd som bufferten utgör (Lindgren 1992, 

1999). Att inte passa in medför balansering genom emotionell hantering och 

emotionellt lönearbete.  

 

Läkaren Karin beskriver en buffertkultur som hon inte passade in i och hur hon 

balanserade den situation som uppstod för henne.  

 
…kirurger är ju ett sådant här enormt hierarkiskt patriarkaliskt system, där det är 
så att man adopterar en adept, och det är liksom en oerhörd lojalitet, däremellan 
då. Eftersom det är ett sånt lärlingsyrke, liksom. Och [då] var [det] så att jag 
inbjöds av en kirurg, att bli hans adept. Och jag fattade det inte. Utan liksom 
bara skrattade, du vet, ”du är tokig jag skulle väl aldrig någonsin vilja bli kirurg 
förstår du väl”, och jag märkte hur alla liksom tystnade omkring och 
[hummade], och jag fattade liksom inte vad jag hade gjort förrän efteråt då jag 
insåg att det var liksom en motkränkn (ing) ... förstår du det liksom blev helt så 
där ... och jag har liksom skrattat åt det efteråt när jag liksom insett att jösses vad 
jag trampade i klaveret, när det liksom var så ... wow, en tjej som har blivit 
inbjuden, du vet så. För en strategi blev ju också att briljera, att vara så jäkla 
duktig, och liksom varenda fråga skulle man kunna svara på, lätt med ett leende, 
som en liten flicka så där, du vet ... man skaffar sig sådana där strategier och där 
jag kände efteråt, att aldrig i livet att jag skall in i det, för jag försvinner liksom 
som mig själv, att jag kan inte, man är inte accepterad, utan man är tvungen att 
spela en roll på nåt sätt. Ja så var det som ... ja och du vet kirurger som dels ... 
han kunde inte operera med en manlig operationssköterska och inte med 
kvinnliga doktorer, ja, det är så, man tror inte det är sant! Och sedan på 
ortopeden där ... där det är så, det finns liksom inga kvinnliga omklädningsrum 
utan man måste klä om bland männen, och så tittar dom lite prövande på en och 
säger ”du är faktiskt väldigt välbevarad för att vara så gammal och ha så många 
barn”, så, ja, Ja hur bemöter man det liksom? Tack eller? Ett slag på kä… ja vad 
gör man? (Karin, läkare) 

 

Karin beskriver hur hon balanserar den kollegiala obalansen och försöker passa 

in genom att vara duktig på ett flickaktigt sätt. Hon gör det på ett sådant sätt att 
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de manliga läkarna, som uppenbarligen är de som har tolkningsföreträde i den 

kultur Karin beskriver, kan behålla detta tolkningsföreträde trots att hon finns 

där. För henne medför denna balansering emellertid ett stort mått av 

emotionellt arbete, hon måste spela en roll säger hon, och det orkar hon i 

längden inte med.  

 
…efteråt [efter kirurgterminen] så kändes det nästan så att jag ville kräkas på 
mig själv för att man var liksom så jättekäck och trevlig, ja du vet, för att man 
skulle vara så här överduktig och märkas. Och jag tänkte att aldrig någonsin att 
jag tänker gå in i det systemet. […] Det är en strid som är omöjlig att vinna… 
(Karin, läkare) 

 

Karin som är kvinnlig läkare uttrycker tydligt att hon vill överskrida de 

maktstrukturer som gör att hon känner sig dispositionerad till en kvinnlighet som 

hon inte kan acceptera. Men hon tror inte att det är möjligt. Den läkarnorm 

som Karin opponerar sig mot beskrivs av Kristina Eriksson (2003:44-63) på 

följande sätt: Läkarskapets normer är manliga utifrån etablerade föreställningar 

om kön och utifrån bilden av ett läkarskapsideal, ett hegemoniskt läkarskap, 

vilket innebär att manliga läkare iscensätter läkarskap och manlighet samtidigt. 

Kvinnlig läkare måste alltså genom en avancerad balansakt (2003:46, 357) 

förhålla sig dels till normer för läkarskap/manlighet, dels till normer för 

kvinnlighet. När de kvinnliga läkarna lyckas kombinera dessa två normativa 

sfärer på ett balanserat sätt, då accepteras de som kvinnliga läkare. Genom att 

vara till exempel ”en kvinnlig kirurg som är kvinnlig och glad” (Eriksson 

2003:130), inte en kvinnlig kirurg som har lagt sig till med manliga manér för att 

bli accepterad, lyckas balansakten. Den kvinnliga läkaren konstrueras mot 

bakgrund av att läkarskapet egentligen inte är ett yrke för kvinnor, därför kan 

hon heller aldrig bli annat än just ”kvinnlig läkare”. Lite tillspetsat, skriver 

Eriksson, så kan man säga att kvinnors balanserade läkarskap handlar om att 

när de syns som läkare så skall de inte höras och när de hörs så skall de också 

synas, men som kvinnor, inte som läkare (Eriksson 2003:147).  

 

Manliga läkare kan också de ge uttryck för att de vill överskrida den läkarnorm 

som Karin beskriver. Ett par av de intervjuade läkarna vill vara en annan typ av 

läkare än den som den hegemoniska maskulinitetsnormen föreskriver.  
 

…under utbildningen så tyckte jag att det som var allra roligast var kirurgi så jag 
satsade på det och höll på med det under ett antal år och skrev avhandling och 
flyttade till [landsorten] för att göra landsortsdelen av utbildningen, trivdes bra 
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[där] och liksom fastnade i stan samtidigt som jag tyckte att kirurgkarriären är 
jävligt tuff, och i takt med att jag hade gift mig och fått barn så började jag se 
livet med lite andra ögon än karriärkirurgens, va. [Så] jag tänkte att det kan 
finnas något annat än kirurgi som kan vara roligt, där jag kan ha glädje av mina 
kunskaper och mina talanger, så efter lite turer slutade jag med kirurgi och 
började [i en annan organisation] som rent administrativ doktor. (Tore, läkare) 

 

Detta innebär dock inte att de vill vara ”kvinnliga” läkare, som vi strax skall få 

se. De vill med de kvinnliga läkarnas hjälp konstruera en ny ”läkarnorm”. Detta 

beskriver de genom att de anser att läkaryrket måste bli som vilket yrke som 

helst, ett yrke som kan kombineras med föräldraansvar till exempel. De anser 

att läkares långa jourer, oregelbundna arbetstider, kvällar och helger inte är 

rimliga med tanke på att dagens unga människor vill kunna kombinera arbete 

med familjeliv. Dessutom blir det vanligare och vanligare att även manliga 

läkare är hemma och pappalediga, vilket enbart är positivt. ”Utvecklingen har 

varit konstruktiv där” säger till exempel Rolf (se s. 125).  

 

Den nye läkaren konstrueras med hjälp av de kvinnliga läkarna som kommer till 

arbetsplatserna med nya behov och nya krav. Det är enligt de manliga läkarna 

de kvinnliga läkarnas förtjänst att det sker förändringar.  

 
Jo, det är nog den största positiva delen i det hela med fler kvinnor, att det inte 
blir så mycket den här tuffa mentaliteten just med långa arbetstider, man skulle 
aldrig vara hemma för sjukt barn och den biten. Nu går vi mot en normalisering, 
och ... vårt yrke det är inte annorlunda, vi vill vara lediga med våra små barn, vi 
behöver vara hemma lika väl [som andra] när våra barn är sjuka, och det är mer 
accepterat att vi är det, i och med, varför skall man plötsligt göra den skillnaden 
när en kvinnlig läkare är hemma? Då skall ju en manlig givetvis också kunna 
vara hemma. Det tycker jag är ett positivt utfall att det går mer och mer mot lika 
mellan båda könen. (Henrik, läkare) 

 

Manliga läkare kan alltså balansera samma organisatoriska villkor som Karin 

och en buffertkultur som de egentligen inte heller passar in i, men männen gör 

det på ett helt annat sätt än Karin. De har också andra förutsättningar – de är ju 

män och har därför en annan plats i den rådande kulturen. 

 

Karin kunde emellertid välja om hon skulle stanna kvar eller inte och hon valde 

att inte stanna. Även Tore hade en valmöjlighet. Det finns dock 

intervjupersoner som inte har möjlighet att byta arbete, åtminstone inte just nu. 

Barnmorskan Kristina är ett exempel. Trots att hon upplevt stora brister i 

arbetsmiljön har hon ändå stannat kvar. Hon berättar: 
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…när jag var ganska nyfärdig barnmorska och började på gyn, det arbetet 
liknande ju ganska mycket ett sjuksköterskejobb så det var inte det att jobbet i 
sig var nytt, men arbetet det var jättetufft alltså. Vi höll på att gå in i väggen 
många av oss som var effektiva sjuksköterskor, barnmorskor, och inte brukade 
ha några problem. Så var det, ja det var hemskt var det. […] det var då 
undersköterskorna drogs bort, en väldig massa. Någonstans där i slutet på 
nittiotalet…[…] Och då var det hos oss i alla fall, väldigt tufft. Jag skrev ett brev 
i förtvivlan, jag kom hem en dag och bara grät. Då skrev jag ett brev, som jag 
skulle skicka till min kompis. Men det skickade jag till [en ansvarig politiker] 
istället. Och då ringde [denne] upp, faktiskt, efter några dagar bara. Men hon 
verkade ändå inte, fast man tycker att hon skulle vara insatt, så kändes det som 
att hon ändå inte riktigt visste hur det fungerade på en vårdavdelning. Och det är 
väl det man kan känna många gånger, frustration över att dom där uppe som 
man då kan kalla dom, egentligen inte riktigt förstår hur det är.  

 

Men om att byta arbete säger Kristina: 

 
…det ligger väldigt långt borta just nu att göra det ändå. Det kan ju vara att jag 
känner att jag har så mycket kvar att lära och att allt finns ju här, liksom. Jag har 
ju förlossningen, BB, och det finns specialistmödravård och ... det finns så 
mycket att välja på där inne, om man säger. På min arbetsplats, som jag 
fortfarande vill lära. […] ja som jag känner nu blir jag kvar där jag är, lär mig 
förlossningen bättre, och lär mig förvård och eftervård. […] Men sedan så ser 
jag nog framför mig att jag kommer att försöka söka mig till ett dagtidsjobb, när 
barnen blir större och hoppas då att det kommer att finnas någonting inom 
mödravård då. När jag läste till barnmorska så var det med tanke på mödravård. 
[Men] det var som att jag kände att jag vill ha den här biten nu först. Men, ja, det 
känns som att jag skulle vilja slå in på mödravårdsbiten om kanske, ja mellan 
fem, tio år. (Kristina, barnmorska) 

 

De olika sekvenserna ur intervjun med Kristina visar hur hon hela tiden 

anpassar sin arbetssituation och sitt tänkande till den situation hon har utanför 

arbetet. Den som är inbäddad i familjen på ett sådant sätt som Kristina är kan 

inte flytta på sig trots brister i arbetssituationen men måste samtidigt hantera 

det. Det gör Kristina också, hon har sin karriärplan och den följer hon. För 

Kristina är det inte ”att passa in” som är det stora problemet, hon har 

förmodligen tillgång till en buffertkultur i sin barnmorskegrupp, även om den 

kanske periodvis är bristfällig (se kapitel fyra, s. 81, 82). Däremot skulle Kristina 

få göra vissa uppoffringar om hon bytte arbete. Hon skulle kanske för att få 

behålla sitt skiftarbete få flytta till ett sjukhus i en annan stad vilket skulle 

medföra arbetsresor, något hon inte har nu. När hon talar om sina möjligheter 

att gå över till dagtidsarbete när barnen blir större, är det en vårdcentral i staden 
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hon bor i hon nämner som ett möjligt alternativ. Vidare skulle Kristina kanske 

få göra avsteg från sin ”plan” om hon bytte arbete, kanske genom att övergå till 

att arbeta dagtid för tidigt i förhållande till barnens ålder.  

 

Kristina balanserar sina behov mot familjens behov och lyckas faktiskt också 

uppnå en balans, åtminstone så länge arbetskraven håller sig på en acceptabel 

nivå.  

 

Det finns flera möjliga strategier att hantera en arbetssituation som lämnar 

ganska mycket övrigt att önska. Hanteringsstrategier utvecklas emellertid mot 

bakgrund av möjliga alternativ. Alla som skulle vilja byta arbete har inte 

möjlighet att göra det. Dels kan man på olika sätt vara bunden till orten där 

man bor, dels finns inte alternativa anställningsmöjligheter i samma 

utsträckning för olika yrkesgrupper. När alternativen saknas blir balanserandet 

avancerat, och kräver emotionellt arbete.  

 

De strategier som kommer till uttryck i intervjumaterialet kan sammanfattas 

under följande teman: 
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TEMA                        EXEMPEL UR EMPIRIN 
Att stanna kvar och 

dra sig tillbaka (att bli 

”lat”)  

”nej men... jag uttrycker mig så här.... jag skulle inte bryta 

ryggen av mig för det här jobbet...”  (Erna) 

 

Kommentar: Den som använder den här strategin kan komma att dra sig undan 

både patienter och kollegor. 

 
Att stanna kvar och bli 

sjuk   

 

”När jag är ledig över helgen så är jag helt ren på rösten men 

har jag varit här ett par timmar så blir jag alldeles torr i 

slemhinnorna och dessutom får jag en massa luftvägsinfektioner 

och är då deltidssjukskriven på grund av detta.” (Rolf) 

Kommentar: Den som stannar kvar trots att arbetsplatsen gör henne/honom 
sjuk hittar förmodligen påfyllnaden i själva arbetsuppgifterna/yrkesfunktionen. 
 
Att stanna kvar och 

hanka sig fram, att 

engagera sig när 

tillfälle ges så gott man 

kan. 

”Det kan ju vara att jag känner att jag har så mycket kvar att 

lära och att allt finns ju här, liksom. ” (Kristina) 

 

Kommentar: Här ägnar man sig åt både patienter och kollegor när tillfälle ges 

och ”fyller på” energi var helst man kan. 

 

Att stanna kvar men 

gå i ständiga ”att sluta” 

tankar 

”Jag tycker det känns som det har blivit något sådant där, uuu, 

vart skall vi ta vägen, vad skall vi göra, alla håller på så där 

nu tycker jag. På min avdelning har det blivit något sådant. 

Att åå vi måste hitta på något, vi måste göra något annat.” 

(Monika) 

Kommentar: Påfyllnaden sker genom ett gemensamt men negativt engagemang 

som i längden utarmar intresset för arbetet. 

 

Att stanna kvar och 

vara nöjd. 

”Jag är rätt nöjd med den lönen ändå fast det är klart den 

kunde vara bättre. Nej, jag tycker det här jobbet är kul.” 

(Mia) 

Kommentar: Påfyllnad och engagemang genom patienter och/eller kollegor 

genom att ”gilla läget”.  Kan kanske leda till ett tillbakadragande på sikt. 

 

 

Figur 5:1 Hanteringsstrategier vid negativ inbäddning i eller utanför arbetet. 
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Var och en av dessa strategier innefattar emotionell hantering, vilket citaten är 

indikationer på. När en situation inte motsvarar de förväntningar man har 

måste man antingen ändra sina förväntningar eller situationen. I flera av 

strategierna är det frågan om att ändra förväntningarna, eftersom situationen 

inte är förändringsbar därför att man är inbäddad, antingen i arbetet eller 

utanför arbetet. Inbäddningens olika dimensioner medför alltså både emotionell 

och kognitiv dissonans88 som i sin tur är förenat med olika typer av ”arbete” 

(Hochschild 1983) för de individer som har att ta ställning till huruvida livet 

skall förändras.  

 

Det handlar om att behålla någon slags jämvikt i tillvaron trots att 

arbetsvillkoren inte är de man egentligen vill ha. Samtidigt som 

arbetssituationen inte är helt tillfredsställande riskerar man att förlora något 

som man faktiskt inte är beredd att offra om man byter arbete. Den kognitiva 

och emotionella dissonans som detta ger upphov till leder till en emotionell 

ansträngning (Hochschild 1983:90). De känslor som intervjupersonerna har 

talat om i samband med situationer de egentligen inte vill vara i är till exempel 

maktlöshet, desperation, nedstämdhet, olust, vanmakt och vrede. Det är alla 

känslor som är negativa, som förtar energi och som även kan vara svåra för 

andra i omgivningen att acceptera. För den individ som själv bär på negativa 

känslor i situationer som inte går att förändra ”utifrån” blir den möjlighet som 

står till buds att försöka förändra känslorna genom känslomässig hantering. 

Känslorna måste med andra ord ändras ”inifrån”, individen måste arbeta med 

sig själv och sina egna känslor för att få sig själv att känna på ett annat sätt. 

Detta emotionella arbete är förbundet med en mental ansträngning. Hochschild 

(1983) menar att den emotionella dissonans som uppstår då människor har 

känslor som inte överensstämmer med vad de bör eller får känna medför en 

särskilt påfrestande mental situation som kan ge reaktioner i form av cynism, 

utbrändhet eller känslolöshet. Hur man påverkas beror dock på hur man lyckas 

med sin emotionella hantering. Lyckas man övertyga sig själv om att situationen 

är hanterbar kan man undgå negativa effekter. De strategier som 

intervjupersonerna aktiverar är alltså en strävan efter jämvikt eller hanterbarhet 

                                                 
88
 Kognitiv dissonans (Festinger 1958) är ett socialpsykologiskt begrepp som beskriver det tillstånd 

som uppstår då vårt agerande inte överensstämmer med våra värderingar eller då olika tankar 
kommer i konflikt med varandra. Enligt Festingers teori löser individen detta genom att ändra någon 
av de motstridiga tankarna så att värderingar och handlingar överensstämmer. Principen för den 
emotionella dissonansen är enligt Hochschild (1983:90) analog med principen för den kognitiva 
dissonansen. 
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och ett sätt att balansera emotionella påfrestningar som de känner i vissa 

situationer.  

 

Intervjupersonernas hanteringsstrategier och den emotionella hantering de 

medför är heller inte isolerat från det lönearbete de utför. Patienterna kräver 

omtanke och vård vilket intervjupersonerna också vill ha möjlighet att ge. Även 

detta är en form av emotionell hantering, men i form av emotionellt lönearbete. 

 
… sedan ... att det skulle liksom rationaliseras hit och dit ... det är ... det är 
människor vi jobbar med, va ... och det går inte att ställa in en människa och tro 
att man skall ... att den skall vara så sedan som man har ställt in den utan det 
förändras hela tiden ... både förutsättningar runt den och förutsättningar runt 
organisationen och personal och allt det här också ... [men] vi kräver det samma 
... en människa kräver alltid samma omtanke och vård ändå. (Erna, 
sjuksköterska) 

 

Revolutionerna som kom av sig 

En del av missnöjet med arbetsplatser och arbetsmiljö har med konflikten 

mellan arbete och familj att göra. De intervjuade arbetar för hårt, för mycket 

eller på ”fel” tider. Detta är emellertid en konflikt som huvudsakligen 

härbärgeras av de intervjuade kvinnorna. Det är kvinnorna som går ner i 

arbetstid, som får dåligt samvete för att inte räcka till och som tänjer sina 

gränser vare sig det är arbetet eller familjen som är i fokus. De kvinnor jag 

intervjuat balanserar mellan arbete och familjeliv på ett helt annat sätt än de 

intervjuade männen gör. Generellt uttrycker kvinnorna en form av ”balansakt” 

både när det gäller inställningen till karriären och engagemanget i arbete och 

organisation (se även Franssén 199789). Varken det ena eller det andra får 

inkräkta på familjelivet, åtminstone inte så länge det finns barn att ta hänsyn till.  

 

Vi lever, menar Hochschild (2003) i en könsrevolution som ”kom av sig”, en 

revolution med ”förhinder”, och har kommit att uppfatta detta ”förhindrade” 

tillstånd som ett normaltillstånd. Samma bild ger Bekkengen (2002) i sin studie 

av hur föräldrapar planerar för och använder sin föräldraledighet. Bekkengen 

(1997, 1999, 2002) visar i flera studier av parrelationer i samband med planering 

och uttag av föräldraledighet hur detta ”normaltillstånd” realiseras genom ett 

                                                 
89 Även Franssén (1997) ser bland de sjuk- och undersköterskor som deltar i hennes studie av 
äldreomsorg att kvinnor upplever en lojalitetskonflikt  genom de motstridiga krav och förväntningar de 
utsätts för från familj, arbetskamrater, organisation och vårdtagare. Hon menar att kvinnor inom vård 
och omsorg ofta utsätts för denna typ av lojalitetskonflikt och att det är en stor emotionell påfrestning.  
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avancerat balansarbete av kvinnor. Att kvinnor balanserar mellan vardagens 

olika sfärer och normer visar också andra forskare, både i yrkeslivet, familjelivet 

och vardagslivet (Magnusson 1998, Lönnbring 2003, Eriksson 2004). 

Balansakten kommenteras också av Wreder (2005:47 f.) i en diskussion om 

omsorgsrationalitet. Kvinnor balanserar andras behov mot sina egna, de egna 

behoven är alltid underställda andras, eller måste förklaras och försvaras 

(Lindgren 1985, Franssén 1997, Magnusson 1998, Bekkengen 2002, Eriksson 

2003).  

 

Eriksson (2003), som studerar hur kön konstruerar läkarskap och läkaridentitet 

bland kvinnliga och manliga läkare, visar att intressekonflikten inte upphör i 

och med att kvinnan har ett högstatusyrke, snarare förvärras den. Hon 

(Eriksson 2003: Del IV) visar hur läkarpar omförhandlar en ojämställd 

parrelation så att den framstår som mer jämställd än vad den är. 

Omförhandlingen sker i både kvinnans och mannens intresse. Kvinnan vill inte 

framstå som underordnad och mannen vill inte framstå som omodern.  I 

praktiken ser dock fördelningen mellan dem ut så att hon har ansvaret medan 

han har valfriheten (jfr Bekkengen 2002). Även i läkarparen är det hon som 

skjuter upp karriären, stannar hemma med barnen när de kommer och har det 

huvudsakliga ansvaret för hushållet. ”Normaltillståndet” innebär att det först 

och främst är kvinnor som är föräldralediga och som anpassar arbetstiden när 

barnen är små, medan männen sällan behöver anpassa sin arbetstid mera än de 

själva vill oavsett yrkesstatus. Hushållsarbetet är också alltjämt kvinnornas 

ansvar. 

 

I mitt intervjumaterial finns det två kvinnor som balanserar ”normaltillståndet” 

i sina familjära relationer på ett sätt som gör att man får en bild av två 

ytterligheter som innefattar samma intressekonflikt.  

 

Karin och Nora är kvinnor och läkare med ett gemensamt problem. Problemet 

handlar om att balansera arbete och karriär mot familjelivet. Dessa kvinnor vill, 

liksom många andra kvinnor, kombinera karriär och familjeliv. De har alltså 

som ambition att deras yrkesliv skall innehålla en ”karriär”, de vill något mer än 

att bara ”lönearbeta”. Här sätter vissa normer käppar i hjulet för dem. Dessa 

normer handlar om att vara mamma, hustru och husmor. De berättar, både 

implicit och explicit, om olika sätt att hantera detta. 

 
Jag har mer och mer börjat trösta mig med good enough. Och det tycker jag är 
så skönt. För ... tidigare har det varit så att jag jobbat deltid hela tiden och jag 
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har varit den som varit hemma mest. […] Och om jag tittar på mina barn så har 
det varit så här att ju mer jag liksom har lämnat hemmet desto självständigare 
har dom blivit, och det har på nåt sätt varit lite tröstande för mig så att jag fattar 
att ja det är liksom inte bara helt galet att jag inte alltid är hemma utan det är 
faktiskt också så att dom växer av det. […] jag tycker att det är väldigt lätt i livet 
att känna skuld och känna sig otillräcklig och tycka så usch, vad jobbigt det är, 
och det har på något sätt att göra med just våra orimligt högt ställda krav och det 
har vi hållit på att jobba med jättemycket nu hemma allihopa att, ja du hör här, 
med good enough, och det är så försonande på nåt sätt och att jag skulle så gärna 
vilja att fler kunde, istället för att se på det man inte har gjort, titta på allt det 
som man faktiskt har gjort. För någonting som slår mig tycker jag när jag liksom 
ser på kvinnor och kvinnors arbete, det är Gud vad duktiga dom är. Tänk liksom 
vad det är som verkligen blir gjort, och varför går så många kvinnor omkring 
och känner sig otillräckliga, när det är så att dom gör en sån insats. Och det är 
nåt skumt i det…. (Karin, Läkare) 

 

Karin, som själv säger sig vara feminist, har för egen del löst frågan genom att 

omvärdera vissa gällande normer. Efter att ha hittat en arbetsplats som ganska 

väl motsvarar hennes önskemål vad gäller organisatoriska förutsättningar och 

möjligheter att överskrida de hinder hon vill överskrida i arbetet, återstår 

ändock de hinder som finns i privat- och familjelivet. Den möjlighetsstruktur 

som finns i den nya organisationen sträcker sig nämligen inte så långt att det är 

möjligt att orka med både karriären och huvudansvaret för hem och barn. Även 

om Karin tolkar sin organisation som ”kvinnovänlig” så är möjligheten att göra 

karriär som kvinna fortfarande något som sker på samma premisser som för 

män. Premisserna utgår således från normen att den karriärsugne är en 

människa som jobbar minst heltid och har möjlighet att vila upp sig på fritiden. 

I den mån den karriärsugne har barn och behöver vara ”föräldraledig” så finns 

manliga normer för detta också (Bekkengen 2002). Den gällande normen här är 

att det visserligen är tillåtet att vara föräldraledig, men helst inte i praktisk utan 

enbart i diskursiv mening. Männen antas kunna välja sin ledighet när det passar 

organisationen eftersom de förutsätts ha mödrar till sina barn som prioriterar 

föräldraledigheten och barnen före den egna karriären i arbetslivet.  

 

Nora, som också är läkare, har löst dilemmat arbete/familjeliv och karriär på ett 

annat sätt. Hon är numera ensamstående mamma med barn just på grund av att 

maken/pappan inte ville ta del av hemarbetet. För henne blev lösningen inte en 

kombination som hanterar både karriärproblemet och familjeproblemet inom 

tvåsamheten. Lösningen blev istället att leva ensam och göra karriär med hjälp 

av en tillmötesgående arbetsgivare. Många kvinnor kan antas lösa problemet 

genom att avstå från karriär, men så är alltså inte fallet här. Nora skaffar sig dels 
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en attraktiv vidareutbildning som hon kan använda som förhandlingsobjekt när 

hon söker arbete, dels använder hon verkligen förhandlingsobjektet och 

förhandlar sig till bättre villkor.  

 

Genom förhandling med arbetsgivaren får hon räkna in restiden till 

arbetsplatsen på morgonen i sin arbetstid. På så vis så löser hon 

morgonproblematiken med barnen. Hon kan vara en bra mamma och se till att 

barnen kommer till skolan samtidigt som hon har ett bra arbete att åka till när 

det är gjort.  

 
Jaa, det funkar. […] det är nästan avgörande […] att jag får åka på arbetstid.[…] 
eftersom jag är ensamstående som jag har sagt några gånger nu så ... så är det 
väldigt bra för mig. Att jag kan åka ifrån [hemmet] när jag har sett att jag har 
fått iväg ungarna till skolan, för skulle jag ha åkt en timme tidigare än dom 
skulle iväg så är jag säker på att dom skulle ha legat kvar hemma och sovit, för 
dom är i värsta åldern när dom bara sover och sover och sover. (Nora, läkare) 

 

Hon gör sig attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som ”mammanormen” har 

stor betydelse som drivkraft i att förhandla sig till arbetsvillkor som underlättar 

både karriären och föräldraskapet. På fråga om hon kunde gjort ett annat val så 

säger hon: 
 

…men det är ju också så jag vill ha det, jag skulle inte kunna tänka mig att inte 
ha ... det trycket från familjen ... jag fasar lite för när ... dom inte ringer och 
frågar om ... när vi skall äta va […] jag är ju uppfostrad till att jag ... att 
mamman är huvudansvarig och så vidare, det har jag ju fått i mig med 
modersmjölken. Så det skulle bara bli så. Ja ... Det är ju jag som person, jag 
skulle inte ha gjort ett annorlunda val, men hade jag inte haft familjen så skulle 
jag ju rent teoretiskt kunnat ha gjort det ja. (Nora, läkare) 

 

Karin och Nora ger två motsatta bilder av hur kvinnor kan ordna sina liv så att 

arbete och resten av livet går ihop. Men det blir i båda fallen en bild av ett 

trixande, inordnande och underordnande. De trixar med arbetstider och 

normer, de inordnar karriären i det övriga livet och de underordnar sig själva 

krav från alla håll och kanter, även när de till synes inte gör det. De kan inte göra 

på något annat sätt, ”normaltillståndet” behärskar våra relationer, vårt tänkande 

och våra föreställningar om kön på ett sådant sätt att genusstrukturer återskapas 

utan att vi märker det.  
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Intressekonflikten, att vara inbäddad både i arbete och familj, blir emellertid 

tydlig. För kvinnor är barnorientering också en orientering mot män och familj, 

vilket inte är fallet med männens barnorientering (Bekkengen 2002:95). 

Inbäddningen i arbetet kan därför bli en kvinnofälla.90 Om kvinnor blir 

arbetsinbäddade huvudsakligen därför att organisationen erbjuder deltidsarbete 

eller andra särskilt attraktiva villkor för mammor, kan deras möjligheter att göra 

karriär försämras. Deltidsarbetet leder dessutom till sämre löneutveckling och 

lägre pensioner (Widmalm 2004, Ahrne & Roman 1997).  

 

Jämställdhetsprojektet är emellertid inte den enda revolution som kommit av sig 

eller förhalas på olika sätt. Även arbetsmiljöprojektet har visat sig vara en typ av 

”avstannad revolution” för att använda Hochschilds uttryck (se Hochschild 

1989, 1997/2001, 2003). Arbetsmiljöarbetet och företagshälsovården har till 

exempel försämrats under 1990-talet (Wikman 2000). Medbestämmandelagen 

fungerar inte heller riktigt som den var tänkt (se till exempel Theorell 2003). 

Ibland beskrivs den skämtsamt som att den enda skillnaden mot tidigare är att 

nu måste arbetsgivare ”tuta” innan de kör över sina anställda. Det är också 

ungefär så intervjupersonerna beskriver att det fungerar i några av de 

organisationer där de arbetar (se kapitel fyra). Det inflytande över arbetet som 

de borde och vill ha saknas, vilket påverkar den psykosociala arbetsmiljön och 

intervjupersonernas missnöje med sina arbetsplatser. Rostila (2004) menar att 

det framförallt är den psykosociala arbetsmiljön som försämrats under 1990-

talet. Bland annat har ökad produktivitet och slimmad produktion troligtvis 

medfört kraftigt ökade krav på anställda, menar Rostila. Både ökad 

produktivitet och slimmad produktion är faktorer som intervjupersonerna 

opponerar sig emot. De gör det därför att de anser att det påverkar möjligheten 

att ge god vård. Naturligtvis påverkar det också möjligheten att känna 

tillfredsställelse med sitt arbete och möjligheten att få socialt stöd på 

arbetsplatsen. Det blir alltså frågan om en bristfällig social inbäddning i 

arbetssituationen även av detta skäl, vilket också kräver emotionell hantering. 

 

Den motsägelsefulla balansen 

Konflikten mellan arbete och familj härbärgeras huvudsakligen av kvinnorna 

(Bekkengen 2002, Magnusson 1998, Lindgren 1985). Kvinnornas arbete med 

att balansera både sitt eget och mannens yrkesarbete mot familjelivet sker 

                                                 
90 Behovet av att anpassa arbetet till barnen genom deltidsarbete i de organisationer eller hos de 
arbetsgivare som erbjuder detta. 
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genom att en rad familjära angelägenheter är hennes ansvar. Det är i huvudsak 

kvinnor som ”sköter om” familjens relationer. De håller reda på vem som skall 

göra vad, de håller reda på släktens födelsedagar, ser till att julklappar och 

födelsedagspresenter inhandlas och planerar och ordnar familjelivet (Bekkengen 

2002, Magnusson 1998, Lindgren 1985). Detta innebär dock inte att kvinnor i 

allmänhet är de som har makten i den privata sfären (Bekkengen 2002, Ahrne & 

Roman 1997), vilket är ett vanligt missförstånd, även bland forskare. Den makt 

kvinnor har är istället i hög grad beroende av den makt män inte vill ha och män 

är inte särskilt intresserade av att ha makt över hushållet. De är snarare nöjda 

med att slippa ansvaret för hemmet och barnen (Bekkengen 2002:106).  

 

För många kvinnor betyder detta att de utför ett omsorgsarbete som 

exploateras både hemma och borta (Jónasdóttir 1994, 2003). Med min 

terminologi innebär det att de utför en emotionell hantering och ett emotionellt 

lönearbete som exploateras både hemma och borta. Exploateringen av det 

kvinnliga emotionella lönearbetet sker både genom att feminint kodat arbete är 

lägre värderat lönemässigt (Widmalm 2004) och genom det som Hochschild 

(2003:217) kallar en ”förhalad genusrevolution”. Kvinnor yrkesarbetar i stort 

sett i lika hög grad som män i Sverige. Det betyder däremot inte att kvinnor 

arbetar lika mycket som män (Widmalm 2004:16). Kvinnor arbetar till exempel 

oftare deltid än män och är också föräldralediga i större utsträckning. Att 

kvinnor arbetar deltid är däremot inte alltid ett frivilligt val. Andelen kvinnor 

som är ofrivilligt deltidsarbetslösa är starkt överrepresenterade, även om det 

också är väl belagt att kvinnor arbetar deltid främst för att klara av 

huvudansvaret för barnen och hemmet (Widmalm 2004:17).  

 

Även när det gäller det obetalda arbetet finns fortfarande stora könsskillnader. 

Kvinnor står enligt Widmalm (2004) för ca 60% av det obetalda arbete som 

utförs och män för ca 40%. När det gäller vem som gör vad och hur mycket tid 

som läggs på olika obetalda sysslor, inklusive omsorg om egna barn, visar 

beräkningar som gjorts att skillnaderna mellan könen är ganska avsevärda. 

Kvinnor utför i stort sett dubbelt så mycket hushållsarbete som män och har till 

två tredjedelar hand om omsorgen om barnen. Kvinnorna har emellertid dragit 

ner sitt obetalda arbete under de senaste tio åren medan männens andel är i 

stort sett oförändrad. Att kvinnor gör mindre betyder alltså inte att män gör 

mer hemma (se också Bekkengen 2002 och Ahrne & Roman 1997). 
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Kvinnorna i intervjumaterialet utför ett emotionellt arbete för att undvika att 

resten av familjen, framförallt barnen, skall ”drabbas” av deras yrkesarbete. Det 

medför emellertid att de själva drabbas av den ojämställda fördelningen av det 

betalda och obetalda arbetet. En strategi de intervjuade kvinnorna tar till, som 

en form av emotionell hantering för sig själva, verkar vara att dela upp sig i två 

olika ”jag”: ett realtids-jag och ett potentiellt-möjligt-jag (jfr Hochschild 

1997/2001:22 f.). De fantiserar om eller planerar för tid som skall komma, tid 

till karriär, intressanta arbetsprojekt, vidareutbildning och personlig utveckling –

när barnen blivit större. Kvinnornas strategi är helt enkelt att skjuta upp 

karriären tills barnen blivit större, ”då ställs ju mindre krav hemma” som en av 

sjuksköterskorna säger. Det är också möjligt att urskilja att kvinnor som arbetar 

mycket drar ner på sina egna behov. Anita talar om detta och beskriver hur hon 

ständigt fick prioritera bort sin gympa när hon har var tvungen att arbeta 

övertid. Männen däremot gör karriär när de är småbarnsföräldrar och skördar 

frukterna av karriären då barnen blivit större. Förhållandena blir med andra ord 

omvända. 

 

Män som blir pappor91 arbetar gärna mer, byter arbete och avancerar i samband 

med barnets födelse och när barnet är litet. Kvinnor som blir föräldrar stannar 

hemma och är föräldralediga och de går sedan tillbaka till sitt yrkesarbete på 

deltid. Föräldrar som yrkesarbetar får trots det svårt att räcka till både borta och 

hemma. ”Tidsfällan” blir ett problem oavsett om man arbetar mycket eller 

mindre. Problemet upplevs emellertid olika av kvinnor och män. Kvinnor som 

arbetar mycket lider av ständigt dåligt samvete för att inte räcka till i familjen. 

Kvinnor som arbetar mindre lider av att inte räcka till på jobbet. I båda fallen 

blir kvinnorna dessutom lidande av att deras män inte påverkas av tillökningen i 

familjen. I sin avhandling visar Bekkengen (2002) att kvinnor och män i Sverige 

lever familjeliv på helt olika premisser.92 Detta är en bild som återges även i 

denna studies intervjuer om än inte lika tydligt. Tidsproblemet och det ”tredje 

skiftet” (Hochschild 1979/2001:214) - det arbete som måste läggas på planering 

för att få tiden att räcka till så mycket som möjligt och att använda den tid man 

har effektivt - skymtar även här. 

 

En möjlig slutsats av den diskussion som förts i intervjuerna ovan är: Arbetet 

får inte vara allt för engagerande när barnen är små, en mer engagerande 
                                                 
91 Bekkengen (1999, 2002) konstaterar lika korthugget som effektivt att män är pappor medan kvin-
nor är föräldrar.  
92 Bekkengen konstaterar också att barnen är mödrarnas ansvar, att det är kvinnorna som har 
huvudansvaret för familjen och att de upplever att de har svårt att räcka till som både yrkeskvinna 
och mamma.  
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arbetssituation är däremot möjlig när barnen blir större. Hellre en ”otrevlig” 

arbetsgivare som inte hindrar deltidsarbete än en ”trevlig” som kräver fler 

arbetstimmar – åtminstone sett ur småbarnsmammornas synpunkt. En trevlig 

arbetsgivare och engagerande arbetsmiljö skulle ju kunna innebära att arbetet 

kräver mer än man orkar med (jfr Hochschild 1979/2001), vilket inte vore bra 

så länge det finns barn hemma – så skulle man kunna tolka det kvinnorna säger.  

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har jag haft för avsikt att visa hur intervjupersonerna upplever att 

de kombinerar yrkesliv och privatliv, och att det i sin tur påverkar hur de 

upplever sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor. Detta har jag gjort med hjälp av 

begreppen balansering och social inbäddning. Jag menar att intervjupersonerna 

balanserar olika villkor och möjligheter för att tillfredsställa ett behov av jämvikt 

på både kort och lång sikt. Balansen kan vara ojämn en period för att rättas till 

senare, eller så balanseras olika villkor mot varandra här och nu.  

 

Intervjupersonerna är socialt inbäddade i relationer till andra människor och 

situationer som också måste balanseras. Intervjupersonerna balanserar till 

exempel social inbäddning på arbetet mot social inbäddning utanför arbetet, 

men på ett för de två könen olikartat sätt. Kvinnorna lägger tyngdpunkten i sin 

balansering på familjen och livet utanför arbetet, särskilt då de har barn som 

behöver föräldraomsorg. Det tycks innebära att de skjuter upp sin karriär eller 

att de åtminstone inte vill lägga för mycket tid eller energi (engagemang) på sitt 

arbete innan barnen vuxit upp. Männen däremot är mer arbetsorienterade även 

om de anser sig vara familje- och barnorienterade. För männen ligger 

tyngdpunkten i balanseringsakten mer på karriär och arbete än på familj, de 

lägger i vissa fall till och med mer tid på arbetet då barnen är små än då de blir 

större. På så vis balanseras också tiden för arbete respektive tiden utanför 

arbetet mellan kvinnor och män så att kvinnor yrkesarbetar mindre och 

hemarbetar mer medan män yrkesarbetar mer och hemarbetar mindre.  

 

De intervjuade kvinnorna kan därför beskrivas som familjeinbäddade medan 

männen kan beskrivas som arbetsinbäddade. Kvinnornas familjeinbäddning 

innebär att de uppskattar en arbetsgivare som är frikostig med 

föräldraledigheter och deltidsarbete mer än en arbetsgivare som erbjuder en 

engagerande arbetsmiljö, vilket skulle kunna innebära att arbetet kräver mer än 



 142 

man orkar med. Den ständigt närvarande intressekonflikten som drabbar 

yrkeskvinnor blir här framträdande.  

 

Den sociala inbäddningen, både i arbetet och utanför, påverkar alltså upplevel-

sen av hur kombinationen arbete - privatliv kan hanteras, samtidigt som den 

också påverkar upplevelsen av arbetsmiljön och arbetsplatsen. Detta sker som 

ett resultat av ett emotionellt arbete där de individuella möjligheterna eller 

begränsningarna anpassas till den upplevda verkligheten, för att den aktuella 

situationen skall uppfattas som uthärdlig.  

 

Balansering och social inbäddning är också faktorer som har betydelse för om 

intervjupersonerna stannar på en arbetsplats eller inte. Den som till exempel är 

beroende av vissa arbetstider för att få ihop arbetsliv med privatliv prioriterar 

arbetstiderna framför andra viktiga arbetsvillkor och stannar kvar eller lämnar 

arbetet med hänsyn till just den prioriteringen.  

 

I nästa kapitel skall vi titta närmare på det arbete som intervjupersonerna utför, 

framförallt genom deras upplevelser av de arbetsuppgifter de har. Det kommer 

alltså inte att handla om arbetsuppgifterna i sig utan om hur intervjupersonerna 

beskriver och upplever betydelsen av sitt arbete. Upplevelsen och betydelsen av 

arbetet är nämligen central för upplevelsen av arbetsmiljön. 
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Kapitel 6  

Det emotionella arbetets förutsättningar 

Buffertgrupperna och härbärgeringsarbetet 

 

Inledning 

Vi har sett att intervjupersonernas upplevelser av sina arbetsplatser är beroende 

av inbäddning i sociala relationer i och utanför arbetsplatsen, samt att de 

balanserar mellan olika villkor och möjligheter. I detta kapitel skall vi gå vidare 

genom att närmare undersöka hur det tomrum, det vill säga den emotionella 

kultur som saknades, vilken identifierades i kapitel fyra, upplevs och hanteras i 

arbetssituationen. Vi skall alltså gå tillbaka till intervjupersonernas upplevelse av 

arbetsplatser och arbete, men i det här kapitlet koncentrera oss på det 

emotionella arbete som intervjupersonerna utför och hur det kan tänkas 

påverka upplevelser av arbetssituationen. Vi skall, i detta kapitel, försöka fånga 

betydelsen av emotioner i organisationer.  

 

Kapitlet inleds med en presentation av hur intervjupersonerna upplever sitt 

arbete. De upplevelser intervjupersonerna förmedlar sätts därefter in i ett 

sammanhang som kan beskrivas i termer av emotionellt lönearbete och 

emotionell hantering inom en modern kapitalistisk tids- och emotionskultur. Jag 

argumenterar därefter för att intervjupersonerna utför en särskild variant av 

emotionellt lönearbete som jag kallar härbärgeringsarbete och att detta 

förutsätter en viss arbetsmiljö. Slutligen hävdar jag att upplösningen av 

buffertkulturer gör det svårt för intervjupersonerna att tillgodose de behov av 

emotionellt och socialt stöd som deras specifika arbete ger upphov till. 

 

”Jag älskar mitt jobb, men …” 

Intervjupersonerna talar ofta om att de tycker om sitt arbete, ja rent av älskar 

det ibland. Att de tycker om sina arbeten är knutet till den glädje det ger, den 

stolthet de känner och att de kan åstadkomma något som har betydelse. De 

känner att de gör något värdefullt som har betydelse för både dem själva och 

omgivningen. Men det finns också stunder när arbetet känns tungt. När arbetet 

visar sig vara något annat än det de trodde att det var, när kollegorna inte 
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motsvarar de förväntningar de har, eller när de helt enkelt arbetar för mycket 

men ändå inte kan göra ett bra jobb. Precis som när det gäller de flesta andra 

förvärvsarbetande så finns det tillfällen när intervjupersonerna är mindre nöjda 

med det de gör och kanske inte älskar sitt jobb fullt så mycket. Balansen mellan 

arbetet och resten av livet upplevs som ett problem liksom känslor av 

otillräcklighet och missnöje. Känslan av missnöje har som vi redan sett ett 

särskilt förhållande till brist på bekräftelse, men även till att arbetet ger upphov 

till känslomässigt engagemang. När detta känslomässiga engagemang blir för 

intensivt kan det tära på krafterna. Det beror inte enbart på att ett intensivt 

känslomässigt engagemang alltid kan vara tärande, det beror också på att 

intervjupersonerna inte har vilka arbetsuppgifter som helst. Det är något särskilt 

med det arbete de utför. 

 

Att vara känslomässigt engagerad på arbetstid 

Barnmorskan Kristina berättar om följande upplevelse av sitt arbete. 

Berättelsen är hennes svar på min fråga om vad det är som får henne att känna 

att hon gjort ett bra arbete.  

  
Kristina: Jaa, näst sist när jag var inne och jobbade en kväll så hade jag rätt så 
hektiskt för då blev det ett akut snitt. Och allting fungerade väldigt bra, mellan 
mig och undersköterskan och läkaren. Barnet var hyfsat piggt när det kom in, 
mamman kom in i ambulans och det blev snitt inom en halvtimme […] ja 
behålla lugnet måste man ju göra, och när man hunnit informera patienterna, 
även om det går fort om vad som komma skall så att patienterna hänger med på 
det som händer [så är man nöjd]. Det händer ju mycket när det blir så där akut, 
folk överallt och så där. [Man är också nöjd om] man kan gå dit efter, på 
uppvakningen när mamman vaknar, med både bebis och pappa och man hinner 
vara med och sammanfatta allt också på nåt vis, när man är med hela vägen. Just 
när det fungerar smidigt runt patienten och det går bra. Jag vet, undersköterskan 
den dagen gick hem innan jag hann säga hej då och nästa gång jag kom och 
jobbade extra så gav jag henne en jättekram och sa ”Tack för sist”. […] Men då 
när det hände behövde jag inte säga nånting, hon kom med allt som jag tänkte, 
ungefär, kateterpåse borde jag haft, ja, tjofs så låg den där framför mig, och allt 
flöt och så. När man känner att vi har kompetent personal på huset, och vi har 
bra bemötande, och allt går ju faktiskt oftast bra. Då känns det bra. När man får 
vara med och följa upp och gå och prata med patienterna [efteråt] också. Jag var 
ju ledig i sex veckor igen sedan så jag gick och pratade med dom dagen därpå, 
jag bor ju så nära. Just det där att få göra en sammanfattning av det som har hänt 
[är viktigt]. Man känner att man har gjort rätt och att man har gjort allt man har 
kunnat. Men sedan så kommer man ju hem ibland och man undrar hur det skall 
gå och så där. Jag var inblandad i ett fall där det blev lite jobbigt, det gick 
ganska bra ändå men läkaren blev anmäld och jag gick fri så att säga, eller vad 
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man skall säga. Min man sa det hela tiden, jamen har du gjort allt vad du skulle 
göra och vad som krävs av dig? Ja kunde jag ju säga, och allt fanns 
dokumenterat, jamen då måste du ju ta det till dig och känna att du har gjort det. 
Sedan kan ju inte du göra läkarens jobb också. Det är ju därför ni är indelade i 
olika kategorier. Men det är ju svårt, ibland tycker man, men jag kanske skulle 
ha ringt hem till bakjouren då, lite tidigare, fast det skall jag ju egentligen inte 
göra, men just det där att man ... 

 

Där stannar Kristina upp varför jag kommenterar och säger att det måste vara 

jobbigt för henne och hennes kollegor när förlossningar inte går bra eller när 

det föds barn som är sjuka eller skadade. Kristina svarar: 

 

Ja, och då träder ju förlossningsläkaren in, han som är chef för förlossningen. Så 
då är han med som lite utomstående då plus de som varit involverade. I ett 
sådant fall tror jag vi barnmorskor har väldigt mycket mer stöttning av varandra 
än doktorerna har. Folk ringer hem och frågar hur man mår och man får kramar 
och sådär. Medan doktorerna har nog inte alls något sådant stöd på samma sätt. 

 

Kristinas berättelse är en skildring av det emotionella lönearbete som utförs av 

vårdpersonal inom alla yrkeskategorier. Med sin berättelse beskriver Kristina 

hur hon arbetar emotionellt för sina patienter, sina mammor, pappor och barn. 

Hon berättar också om det emotionella arbete som sker kollegor emellan och 

om den hantering av egna känslor som var och en måste utföra på egen hand. 

 

Det emotionella arbete som Kristina gör sker både när hon talar om sin ångest 

hemma med sin man som uppmuntrar och får henne att tänka att hon faktiskt 

gjort både det hon skall som sjuksköterska och som människa. Hon arbetar 

också emotionellt när hon jämför barnmorskornas omhändertagande kultur 

med läkarnas och konstaterar att de inte alls har samma stöd av varandra. 

Jämförelsearbetet blir här det emotionella arbete som resulterar i att hon känner 

sig nöjd med sina kollegor och hur arbetskamraterna behandlar varandra. Det 

emotionella lönearbete hon gör mot sina patienter bygger på att hon tänker sig 

in deras situation och därför visar upp ett lugnt och tryggt ansikte, talar med 

dem och berättar vad som kommer att hända utan att röja en eventuell egen 

stress eller oro. 

 

Vi hanterar ständigt både egna och andras känslor i vårt vardagliga liv, och vi 

gör det mot bakgrund av kultur och kulturella förväntningar (Hochschild 1983, 

1989, 1990, 2003). Vi försöker känna de ”rätta” känslorna, vara glada, sorgsna, 
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respektfulla och så vidare, därför att tillfället kräver det av oss, både privat och i 

arbetslivet. Det interaktionistiska perspektiv på emotioner som Hochschild 

företräder pekar på en paradox; en känsla är något som händer oss, ändå är det 

samtidigt det vi gör som får det att hända (Hochschild 1990:120). Vi lever i en 

ständig ström av upplevelser och händelser, i vissa ögonblick är vi mer 

närvarande än i andra. Vi namnger vissa aspekter av sådana ögonblick eller så 

gör vi det inte. Vi försöker framkalla känslor, hålla tillbaka känslor eller 

förändra känslor. Detta kallar Hochschild för ”emotionellt arbete”93 

(Hochschild 2003:95), vilket refererar ganska brett till både att väcka eller skapa, 

liksom att undertrycka känslor (allt detta gör vi när vi hanterar våra känslor). 

Genom emotionell hantering utför vi emotionellt arbete. 

 

Hochschild (1983) beskriver känslor som signalfunktioner (se kapitel 2). Hon 

menar då att dessa signalfunktioners uppgift är att göra oss beredda för, eller 

uppmärksamma på ”vad-som-är-där-ute-sett-från-var-jag-står” som hon 

(1990:119) uttrycker det. Hur vi sedan tolkar ”vad-som-är-där-ute” och ”var-vi-

står” är kulturellt och socialt påverkat liksom det är förhandlingsbart i social 

interaktion med andra. Emotionerna finns inte bara där färdiga att lösas ut, de 

föds, hanteras, förändras och uttrycks i och genom social interaktion. Enligt 

Hochschilds emotionsteori blir emotioner ett ”sjätte sinne” (Wettergren 

2005:90) som vägleder oss och låter oss ”känna” de situationer vi befinner oss i, 

hur vi kan uttrycka oss och hur vi skall bete oss. Emotionerna blir det medel 

varigenom vi lär känna både omvärlden och vår egen relation till den, en signal 

om var vi själva står och om våra relationer till andra (Dahlgren & Starrin 

2004:18). Detta innebär också att emotioner och kognitioner är sammanvävda 

och går i varandra (Williams 2000).  

 

Det finns emellertid flera aspekter som komplicerar den emotionella hantering 

alla människor utför. De krav som ställs på oss både när det gäller vad vi skall, 

får eller bör känna är inte en gång för alla givna utan växlar mellan olika 

kontexter och kulturer. Vilka emotioner som är viktiga och hur de får 

respektive inte får uttryckas varierar alltså mellan olika situationer och 

emotionella kulturer, både historiskt och kulturellt samt mellan olika sociala 

institutioner inom en och samma tidsperiod och kultur. Det ställs till exempel 

andra krav på oss inom lönearbetet än inom familjen. Vi kommer därför att 

utföra olika typer av emotionellt arbete. Hochschild (1983:7) skiljer framförallt 

mellan olika typer av emotionellt arbete med hjälp av begreppen ”bruksvärde” 

                                                 
93 Det engelska uttryck som används är emotion work. 
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och ”bytesvärde”. Hon menar att i den privata sociala kontexten har 

emotionellt arbete ett bruksvärde därför att människor vill, bör eller måste göra det 

enligt de känsloregler och sociala utbytesregler som gäller i den situation det är 

frågan om. Vårt privata emotionella system bygger på ett socialt utbyte av 

emotionellt arbete i ett socialt utbytessystem som bygger på känsloregler och 

uttrycksregler förhandlade i en viss kontext. Det emotionella arbetets 

bruksvärde ligger, kort sagt i, att människor arbetar emotionellt med sig själva 

och för varandra för att upprätthålla de normer och regler som präglar det 

vardagliga sociala livet. Kontrollen över det emotionella arbetet ligger hos den 

enskilde individen eller i situationen, och det finns möjligheter att ifrågasätta 

och förhandla ojämlika regler och utbytesformer.94 I lönearbetskontexten 

däremot, får det emotionella arbetet ett bytesvärde därför att människor får 

betalt för att göra det och de känsloregler som styr arbetet bestäms ensidigt av 

arbetsgivaren. När det emotionella arbetet får ett bytesvärde kan ömsesidigt 

emotionellt arbete mycket väl saknas därför att bruksvärdet ersätts med till 

exempel pengar i form av en lön. Detta kallar Hochschild (1983) för 

emotionellt lönearbete (emotional labour). 

 

Att arbeta emotionellt är alltså nödvändigt för att upprätthålla ett civiliserat 

samhälle, men kan samtidigt vara direkt ohälsosamt. Det som gör emotionellt 

arbete ohälsosamt är att det man känner kan avvika alltför mycket från det man 

enligt gällande känsloregler får känna, men framförallt från det man får visa upp 

att man känner. När våra känslor inte överensstämmer med känsloregler eller 

uttrycksregler uppstår en emotionell dissonans95 som vi måste hantera 

(Hochschild 1983:90). Denna hantering kan ske genom att vi använder de olika 

teknikerna ytligt eller djupt agerande (Hochschild 1990:121, 2003:96).  

 

Det emotionella arbetet kan vidare kompliceras av att det utförs inom en 

lönearbetskontext där man som anställd måste agera utifrån känsloregler och 

uttrycksregler som man kanske inte alltid känner sig bekväm med. När det 

emotionella arbetet övergår till att bli en vara på en arbetsmarknad, det vill säga 

när det emotionella arbetet inte längre har bruksvärde utan övergår till att ha ett 

bytesvärde, ändrar arbetet skepnad och tar formen av "emotionellt lönearbete” . 

Den huvudsakliga skillnaden mellan emotionellt arbete och emotionellt 

lönearbete består i att känsloregler och känslomässiga uttrycksregler inte längre 

förhandlas i det privata sociala livet utan blir föremål för en arbetsgivares 

                                                 
94
 Dessa möjligheter begränsas dock av till exempel klass, status och kön (se Hochschild 1983 

kapitel 8). 
95
 Se kapitel 2. 
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”policy” eller specifika regelsättning. Detta i förhållande till den vara eller tjänst 

som skall säljas med hjälp av en anställds förmåga att hantera emotioner i 

relation till både sig själv och företagets eller organisationens kunder, klienter 

eller patienter (Hochschild 1983:7, 186). Många serviceyrken, men även andra 

typer av yrken, däribland vårdyrken, innehåller sådant arbete. 96 

 

När den som utför ett emotionellt lönearbete råkar ut för emotionell dissonans 

kan dissonansen för det första vara långvarig och den emotionella hantering 

som är förbunden med dissonansen innebära ett lika långvarigt emotionellt 

arbete. Detta långvariga emotionella arbete kan för det andra vara så 

påfrestande att själva förmågan att tolka de egna känslorna urholkas.  

 

Det emotionshanteringsperspektiv som Hochschild företräder och som jag an-

vänder i min analys riktar uppmärksamheten mot hur människor försöker känna i 

olika situationer, inte mot hur de försöker uppträda som om97 de kände på ett visst 

sätt (Hochschild 2003:94, jfr Goffman 1959). Det riktar uppmärksamheten mot 

hur människor medvetet känner eller inte känner, men också hur människor 

omedvetet känner. Att se emotioner som ett interaktivt fenomen, och att ha ett 

samhandlingsperspektiv på emotioner, pekar mot alternativa teoretiska före-

ningspunkter – mellan medvetenheten om känslor och medvetenheten om 

känsloregler, mellan känsloregler och emotionellt arbete, och mellan 

känsloregler och social struktur. I följande avsnitt kommer detta att illustreras 

av intervjupersonernas berättelser.  

 

Emotionellt arbete i praktiken – ett möte i olika relationer 

De upplevelser av emotionellt arbete som intervjupersonerna förmedlar 

utmärks av att det i praktiken är ett arbete med olika typer av möten med andra 

människor.  

 
…men ... för oss kan det vara så att det kan vara ett vanligt telefonsamtal eller ... 
hur man bemöter folk när man pratar i telefon ... hur man kanske ställs inför 

                                                 
96 Hochschild (1983:147) pekar på tre gemensamma karaktäristika som förenar emotionella löne-
arbeten. För det första så förekommer direkt interaktion med kunder, patienter eller klienter – öga 
mot öga eller röst mot röst. För det andra så skall den emotionelle lönearbetaren producera speciella 
emotionella tillstånd, både hos ”kunden” och hos sig själv. För det tredje så har inte den emotionelle 
lönearbetaren egen kontroll över vilka emotionella tillstånd som skall produceras eller hur detta skall 
gå till, kontrollen ligger hos arbetsgivaren som sätter regler för de anställdas beteende och övervakar 
att regler efterlevs.  
97 Hochschild utvecklar sin emotionsteori med hjälp av bland annat Goffmans arbeten, men menar 
att Goffman helt förbiser att människor anstränger sig för att känna rätt känslor, han ser enbart att de 
anstränger sig för uppträda som om de känner rätt känslor.   
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situationer där man inte riktigt vet ... hur gjorde jag ... det finns inget rätt och fel 
... skulle jag kunna ha gjort det där på ett annat sätt ... skulle det ha blivit bättre 
då ... det är väl mer det här mötet, då … (Erna, sjuksköterska) 

 

Dessa möten innefattar alla relationer på arbetsplatsen, både patienter och 

kollegor. I mötet med patienten blir det till exempel fråga om emotionellt 

lönearbete medan det i det kollegiala mötet blir både privat emotionell 

hantering och emotionellt lönearbete. De kollegiala relationerna skall enligt 

Maja till exempel fylla på energi eftersom den går åt i arbetet med patienterna. 

”Man ger av sig själv till patienter” säger hon, ”så det är mycket av den 

påfyllnaden man får i gemenskapen på jobbet” (se kapitel fyra s. 78). Det är 

emellertid inte så enkelt att det ”bara” är patientarbetet som slukar energi. Även 

de kollegiala relationerna kan vara energislukande. Man kan bli utsatt för 

kränkningar av kollegor vilket Karin beskriver. 

 
…framförallt på de här manligt dominerade specialiteterna, så är det ju alltså, 
helt horribelt! Man blir kränkt hur ofta som helst, verkligen hur ofta som helst, 
med dom mest förfärliga uttalanden, sånt där som att ”kvinnor skall inte bli 
doktorer” och ... också så där utfryst, som att man inte finns. Och när man skall 
assistera vid operationer att man bara vänder sig till killarna… (Karin, läkare) 

 

Även andra typer av samarbetssvårigheter som innebär att de kollegiala 

relationerna blir allt annat än energigivande förekommer. Maja berättar om en 

period då samarbetet mellan sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och 

läkare inte fungerade särskilt bra.  
 

…hade jag initierat ett behov så är det ju inte säkert att läkaren höll med mig 
överhuvudtaget utan då nekade dom patienten att komma in. Så det var det 
mycket diskussioner om. Sedan var det väldigt ofta ett tag där vi inte kunde 
påverka rehabiliteringens periodens längd, för det bestämde läkaren att nu är det 
färdigt. Och då skrev dom ut patienten även om inte vi var eniga. […] [så ] det 
har varit väldigt mycket strul i vårat team på rehab. Det tog väldigt mycket kraft 
och energi. Just dom struligheterna. (Maja, sjukgymnast)  

 

Maja beskriver vidare att det som tog så mycket energi var de uteblivna 

förhandlingarna med läkarkåren. Läkarna bestämde helt enkelt vilka patienter 

som skulle få vård, hur länge och i vilken form. Maja och hennes kollegor hade 

ingenting att säga till om. ”Energitappet” försökte de sedan bearbeta 

tillsammans genom att ”diskutera”, med varandra, men också med läkarna.  
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Kollegiala relationer kan alltså både underlätta och försvåra de effekter Maja 

beskriver av patientarbetet, behovet av att ”fylla på” energi. Samtidigt kan vi 

också förstå att både arbetet med patienterna och arbetet med kollegorna 

medför emotionellt arbete. Intervjupersonerna måste hantera sina egna känslor 

genom att arbeta emotionellt med det de känner i olika situationer. Ibland 

måste de till exempel spela en roll, något som Karin beskriver då hon berättar 

om hur hon hanterade de kränkningar hon utsattes för av sina manliga kollegor 

på kirurgavdelningen. ”Man var liksom så jättekäck och trevlig, ja du vet, för att 

man skulle vara så här överduktig och märkas”, säger hon.  

 

Dessutom finns ytterligare en ”motpart” som kräver emotionellt arbete, 

intervjupersonernas familjer (Hochschild 1997/2001).  

 
Det här är ju ett jobb som ... man har så mycket kontakt med människor ... man 
får ju hela deras historia, man får ju väldigt mycket på sig inte bara en bruten 
arm eller så, utan väldigt väldigt mycket annat, som man får till sig och som 
man skall försöka göra nånting av och nånting med och det är ju klart att det 
påverkar väldigt mycket. Och det är ju inte alltid man klarar att ha ... [jag] kan 
känna det ibland att det är liksom inget kvar, det är inget kvar till barnen när jag 
kommer hem. Man har tappat ut det på dagen. (Gun, sjukgymnast)  

 

Så som intervjupersonerna beskriver sitt arbete kan vi dra slutsatsen att det 

framförallt handlar om emotionellt arbete i tre olika relationer. De måste 

hantera känslor i förhållande till patienter och deras anhöriga, i förhållande till 

kollegor och slutligen i förhållande till sig själva och sin familj.  

 

Begreppet emotionellt lönearbete  

Det arbete som följer arbetsgivarens normer och regler, det vill säga arbetet 

mot patienter och deras anhöriga, blir emotionellt lönearbete medan det arbete 

som utförs mot kollegorna, mot självet och den egna familjen blir ”vanligt”, 

vardagligt emotionellt arbete. Att göra skillnad mellan emotionell hantering mot 

kunder, patienter och klienter å ena sidan och mot arbetskamrater och kollegor 

å andra sidan på det här sättet är vanligt. De flesta forskare skiljer mellan 

emotionellt lönearbete98 och känslor i och av arbetet99 (se Dahlgren & Starrin 

2004:56).  

 

                                                 
98 Emotional labour. 
99 Emotion in work. 
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Termen ”emotional labour” används för att exemplifiera hur funktioner och 

arbetsuppgifter utövar yttre och inre kontroll över hur emotioner uttrycks och 

hanteras (Putnam & Mumby 1993), vilket gör emotionellt lönearbete till ett 

specialfall av emotionell hantering (Kruml & Geddes 2000). Känslor i och av 

arbetet100, däremot, behandlas som den mer allmängiltiga, mellanmänskliga 

formen av emotionell hantering som vi alla måste ägna oss åt i vårt vardagliga 

liv. Dahlgren och Starrin (2004:56) menar att emotioner i och av arbetet, 

känslor människor kan känna i sitt arbete, inte skall förväxlas med emotionellt 

lönearbete. Det vore att förväxla emotionella krav som arbetet ställer med 

emotioner som människor överlag kan känna i sitt arbete på grund av att 

arbetet innehåller mellanmänsklig kommunikation, krav på att kunna tolka icke-

verbala tecken eller förmåga att handskas med kunder, klienter eller kollegor. 

Detta emotionella arbete behandlas emellertid olika av olika forskare och 

definieras också på olika sätt (Steinberg & Figart 1999, Wharton 1999). Putnam 

och Mumby (1993:49) definierar till exempel känslor i eller av arbetet som 

”work feelings”, vilket refererar till ”spontana och framträdande” konsekvenser 

(känslor) av social interaktion på arbetet medan ”emotional labour” enligt dem 

refererar till reglerade och därmed också mer instrumentella uttryck för känslor. 

En annan definition hittas hos Rosenberg (1990), som skiljer mellan ”emotional 

expression”, oavsiktliga demonstrationer av känslor, och ”emotional labour”, 

som då är avsiktliga emotionella demonstrationer.  

 

Man bör också enligt Hochschild (1983) skilja mellan att hantera känslor på 

jobbet, emotionellt arbete, och att utföra emotionellt lönearbete därför att i 

stort sett alla yrkesarbetande hanterar känslor i och av arbetet, men emotionellt 

lönearbete med emotionella föreskrifter utförs inte av alla. Det tycks emellertid 

finnas en förhållandevis stor enighet om att emotionellt arbete och emotionella 

band mellan sociala aktörer på arbetsplatsen också har betydelse och får 

konsekvenser av olika slag, men även att det i sin tur inte kan tas som belägg per 

se för att det är emotionellt lönearbete som utförs (Wharton 1999). 

 

Enligt min åsikt är det problematiskt att skilja emotionellt lönearbete och 

emotionellt arbete i lönearbetssituationen åt101 genom att det handlar om 

föreskrifter eller inte föreskrifter. Emotionella föreskrifter finns ju de facto hela 

tiden (se till exempel Hochschild 1983, Bolton 2003). Det finns kulturella, 

sociala, klassbundna, genusbundna eller situationsbundna emotionella påbud 

                                                 
100

 Termerna ”emotion in work” och ”emotion work” används vanligen synonymt för att beskriva detta. 
101

 Att det är problematiskt återspeglas också av de skilda beteckningar detta arbete ges. 
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som påverkar arbetsgivares emotionella föreskrifter likaväl som de privat 

förhandlade emotionella föreskrifterna, och det finns emotionella föreskrifter 

för snart sagt varje situation vi möter i vårt vardagliga liv.102 Det emotionella 

lönearbetet kan dessutom regleras av föreskrifter från andra än just 

företaget/arbetsgivaren (Bolton 2003); fackföreningar och/eller yrkesföreningar 

är sådana exempel. Yrkesetiska regler, liksom vanliga sociala, kulturella 

emotionsregler kan vara lika aktiva eller till och med mer aktiva än 

arbetsgivarens. Waldron (2000) menar att studier av emotioner i organisationer 

har fokuserat yrkesrollen och vad den kräver i form av emotionellt lönearbete 

medan det emotionella arbete som arbetsrelationer kräver inte alls fått så 

mycket uppmärksamhet. Waldron lyfter fram arbetsrelationer som en form av 

emotionellt lönearbete när han säger: 

 
In the last decade, researchers have provided much richer accounts of the 
emotional fabric of organizational life […] and the emotional labour associated 
with the performance of work like customer service […] But the consuming 
emotional labour that is intrinsic to “doing” work relationships has received too 
little attention, despite the fact that managing relationships with other “team 
members” has become a substantial, if not the central, feature of the work of 
many employees. (Waldron 2000:65). 

 

Waldron (2000:65 f.) menar att arbetsrelationer utgör en unik kontext för 

emotionella erfarenheter därför att de har vissa karaktäristika som skiljer dem 

från privata relationer, vilket i sin tur gör att vi upplever emotioner på jobbet 

annorlunda än hemma. Att balansera det privata och offentliga i en relation är 

sådana karaktäristika. I arbetslivet ställs denna balans på sin spets. En 

arbetsrelation kan aldrig vara helt privat eftersom den alltid är situerad i den 

offentliga arbetssituationen. Emotionella regler för hur man som anställd 

kan/får/bör bete sig mot arbetskamrater, ledning och så vidare existerar 

dessutom både i form av informella regler och förväntningar och i form av 

etiska och/eller professionella regler och förväntningar.  

 

Oavsett typ av arbete kan man dock säga att anställda inom vården utför 

emotionellt arbete för varandra (Smith 1992, Bolton 2003, 2000) och att 

arbetsrelationer är en viktig källa till arbetstillfredsställelse (Waldron 2000). Det 

betyder att anställda arbetar med mycket mer än enbart sina arbetsuppgifter 

under en vanlig arbetsdag.  

                                                 
102 Stearns (1994) hävdar att det senmoderna samhällets emotionskultur är avsevärt mer reglerande 
och kontrollerande än den emotionella kultur som rådde under århundradet före vårt. Om han har rätt 
lever vi alltså i ett samhälle med strängare emotionella föreskrifter nu än tidigare.  
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Anställda arbetar till exempel med att göra det trivsamt för varandra och att ge 

varandra stöd i besvärliga situationer. Men de arbetar också emotionellt för att 

ge sin grupp status i förhållande till andra grupper eller för att hålla varandra på 

rätt kurs. 103 Detta arbete lägger grunden till den emotionella kultur, resultatet av 

det emotionella arbetet kollegor emellan, som kommer att råda. 

 

Trots att jag anser att det är ett problem att skilja emotionellt lönearbete från 

emotionellt arbete i arbetssituationen väljer jag för tydlighetens skull att följa 

Hochschild här, och kommer därför att benämna det emotionella arbete som 

görs mot sjukvårdens ”kunder”, det vill säga patienter och deras anhöriga, som 

emotionellt lönearbete. Övrigt emotionellt arbete benämns som emotionell hantering, 

medan termen emotionellt arbete reserveras som samlingsbegrepp för båda typerna av arbete. 

 

Det emotionella arbete som utförs, oavsett om det är emotionellt lönearbete 

eller ”vanlig” social emotionell hantering i eller utanför arbetet, utförs 

emellertid också i en särskild tidshistorisk epok, en särskild tidskultur, vilket 

också förtjänar att uppmärksammas. 

 

En emotionell kultur som inte finns – tidens betydelse för upplevelsen av 
stress respektive ”flow” 

Charlotte Bloch (2001) beskriver i studien ”Flow og stress” den moderna 

tidskulturen genom att undersöka hur människor ser på och hanterar stress och 

känslor av flow104, dvs ”flyt”, både i arbets-, fritids- och familjeliv. Bloch kan 

konstatera att vår tidskultur bygger på klocktid och abstrakt tid, den moderna 

tidens mest viktiga ”uppfinning” som ligger till grund för både kapitalism och 

industrialisering (2001:74). Allt vi människor gör bestäms i tid, ett visst antal 

klocktimmar avsätts för varje uppgift och ett allt överskuggande mål är att 

ständigt effektivisera tidsanvändningen. Vi effektiviserar oss själva i en sådan 

grad att livskvaliteten går förlorad (Bloch 2001:173 f.) Vi lever sällan i ”flow”, 

det vill säga i nuet, utan oftast i framtiden, och då i den framtid vi inte hinner 

                                                 
103

 Se Clark (1990) för en beskrivning av de emotionella strategier, det emotionella arbete och de 
specifika känslor som kan användas i interaktion med andra i ”mikropolitiska” sammanhang, dels för 
att behålla sin egen ”plats”, dels för att ”sätta andra på plats”. 
104

 Bloch (2001:54) kallar de olika flow-upplevelserna för ”helhetsupplevelser”, ”fokusupplevelser” 
och ”universumupplevelser”. De olika upplevelserna har fått namn efter de känsloupplevelser som 
karaktäriserar var och en av dem, en upplevelse av helhet mellan subjekt, tid och rum i helhetsupp-
levelsen, en upplevelse av fokusering i verkligheten här och nu i fokusupplevelsen och en upplevelse 
av att vara uppslukad av ett annat eget universum fritt från vardagsverkligheten i universumsupp-
levelsen.  
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med, det vill säga i stress. Den moderna tidskulturen bidrar således till att skapa 

stress, men inte flow.105  

 

Tidsbrist är ett återkommande problem för dem som arbetar i vården 

(Härenstam, m.fl. 1996, Härenstam, m.fl. 1999a, Härenstam 2000, Vårdens 

arbetshälsorapport 2000). De senaste årens organisatoriska och ekonomiska 

förändringar tycks ha inneburit mindre tid för direkt patientarbete, 

återhämtning och reflektion, lärande och utveckling, medbestämmande samt 

social samvaro och samarbete för vårdens personal. Att tidsbrist och ökad 

tidspress som regel leder till en sämre arbetsmiljö, ökad stress och 

stressrelaterade sjukdomar är väl känt (se till exempel Sundgren Grinups (red) 

2004). Men hur viktig är egentligen tid, tidskultur och tidens gång under en 

arbetsdag? Noon och Blyton (1997:56) menar att man inom forskningen 

intresserat sig alldeles för lite för tid och tidens betydelse i arbetet. De skriver: 

 
Time is a key component in work, as it is in all aspects of human activity. The 
way time is experienced is fundamental to an individual`s overall experience of 
work. (Noon & Blyton 1997:55) 

 

Tid har i vår moderna kultur, menar Noon och Blyton (1997:55), efterträtt 

arbetsuppgiften som produktionens viktigaste enhet. Tid har därför också blivit 

det som dominerar många lönearbetares förhållande till sitt arbete, både i form 

av hur mycket och när man skall arbeta, hur intensivt och krävande arbetet är 

samt hur arbetet inverkar på andra delar av livet. 

 

De intervjuades upplevelse av den ökade stressen och tidspressen är att de känt 

sig allt mer otillräckliga och skuldtyngda därför att de vare sig hinner eller orkar 

utföra sina arbeten så som de menar att de bör utföras.  

 
Ju sjukare dom är ju mer tid måste man ju ha med dom då. Dom som är piggast, 
dom får minst, men då känner jag att då gäller det att man pratar med dom den 
stunden man går in, inte bara ställer medicinkoppen och går ut, då kan dom säga 
ändå när dom går hem att åå det var så skönt för du pratade så mycket med mig, 
och så tycker man att man inte har gjort det. Men bara man är där liksom den 
stunden i alla fall. 106 Men sedan så är det ju så mycket, man har åtta patienter 

                                                 
105 Flow, det begrepp som Bloch använder för att beskriva de stunder i livet som karaktäriseras av 
flyt, lycka, lust och glädje är ett svåröversättligt begrepp. Bloch kan dessutom förklara varför – käns-
lan av flow har egentligen ingen plats i vår tids kultur, som behärskas av normer om kontroll av 
starka och intensiva känslor (Stearns 1994). I vår civiliserade tid skall man vara kontrollerat sval och 
”cool”. 
106 Notera min kursivering i Monikas uttalande. Jag tolkar det hon säger som att hon menar närva-
rande i stunden som motsats till närvarande men ändå frånvarande därför att man tänker på annat.  
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som man får ordinationer till på ronden som går på morgonen. Då skall en ha en 
spruta och en annan skall ha nål och dropp och den tredje skall iväg på det och 
den fjärde skall iväg på det, så det blir så mycket sådant man skall göra tycker 
jag. Och så ringer då telefonen emellan. (Monika, sjuksköterska) (Min 
kursivering, se not.) 

 

Vårdarbete är ett relationsarbete (Smith 1992, James 1993, Reynolds & Scott 

1999, Larson & Yao 2005) och som sådant något som pågår här och nu. Det 

utförs i stunden och även om det bygger på dåtid och har effekter i framtid, så 

sker det som är viktigt alltid i realtid107 (jfr Davies 1996). Relationsarbete blir 

därmed oerhört känsligt och i stort sett omöjligt att utföra för den som inte 

befinner sig i nuet utan ständigt är på väg från eller till. Tid är dessutom inte 

enbart en fråga om ”klocktid”. Bodil Jönsson (1999) gör i sin essä om tid en 

skillnad mellan ”personlig, upplevd tid” och just klocktid. Hon menar att den 

ena inte är mer sann än den andra och att alla har en egen inre tidsmätare som 

man bara kan dela med sig själv. Därför är det också svårt att vara objektiv och 

saklig vid tolkning av just ”tid”. Det som tolkas som gott om tid av den ena kan 

vara ont om tid för en annan (Noon & Blyton 1997:56). På grund av detta 

måste det bli frågan om en tolkning av närvaro i stunden när det handlar om 

relationer och möten mellan människor. Det är just denna närvaro 

intervjupersonerna talar om. De uppfattar sig själva som ständigt på språng och 

sällan riktigt närvarande där de är för stunden.108 De hinner heller inte reflektera 

eller bearbeta upplevelser under arbetsdagen (jfr Tilander, Fackel & Tiller 2005).  

 

Arbetsgivare och anställda har också olika tidsrationaliteter (Noon & Blyton 

1997:75 f.). Rationellt utnyttjande av arbetstimmarna är arbetsgivarens 

”tidsrationalitet”, medan den anställde måste få tiden antingen att gå eller att 

räcka till. Arbetstimmarnas innehåll i form av varierade arbetsuppgifter, tid för 

eftertanke och reflektion samt tid för avkoppling påverkar anställdas upplevelse 

av hur tiden går under arbetsdagen. Behovet av att vara både ”närvarande” och 

”frånvarande” är en form av existentiellt behov av både kontinuitet och 

variation som skapar upplevelsen av tid (Noon & Blyton 1997). Olika 

upplevelser av tid är därför också emotionella upplevelser som kräver 

emotionell hantering (Bloch 2001). Den totala upplevelsen är en fråga om tid, 

                                                 
107

 Davies (1996) använder begreppet processtid för att understryka att tiden är inbäddad i sociala 
relationer. Hon menar med begreppet processtid att relationsorienterat omsorgsarbete inte kan för-
utbestämmas enligt klocktid, men också att det sker parallellt med andra aktiviteter. Man kan inte 
säga i förväg hur lång tid en viss arbetsuppgift tar, samtidigt som gränser mellan olika uppgifter är 
flytande. 
108

 Intervjupersonerna talar till exempel om att ”hinna se” alla patienter, om att skämta och ”bjussa” 
på sig eller att göra det där lilla extra för någon som sådant de inte hinner med.  
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timing och tempo (Noon & Blyton 1997:56) och olika temporaliteter.109 

Arbetsgivare och anställda strävar var och en på sitt sätt efter att kontrollera 

arbetstiden med en ständigt närvarande ömsesidig spänning mellan olika 

”tidsrationaliteter” som följd (Noon och Blyton 1997: 76). Arbetsgivarens 

tidsrationalitet resulterar i tidsknapphet för anställda, frustration och maktlöshet 

som inte kan bearbetas och en emotionell hantering av vårdorganisationens 

tillkortakommanden i form av ett tredje skift som påverkar livet utanför arbetet 

(jfr Hochschild 1997/2001).  

 

Sjukvårdens patienter och den personal som vårdar dem tycks också ha olika 

tidsrationaliteter. Medan intervjupersonerna upplever att de ”inte har tid” att 

göra det där ”lilla extra” eller att de inte har tid ”att se alla patienter” så 

upplever patienterna däremot att de har fått ”god vård” eller är åtminstone 

nöjda med den vård de fått. De patientenkäter som sjuksköterskan Erna talar 

om i kapitel fyra (s. 76 ) visar att patienterna är nöjda och tycker att de blivit väl 

omhändertagna. Samtidigt som sjukvårdspersonalen upplever sin ”tid” som 

begränsad och sig själva som otillräckliga så upplever patienten ”personalens 

tid” och även personalen på ett annat sätt (se även Mahon 1996). Det finns 

studier som tyder på att patienter är medvetna om att sjukvårdspersonal är 

stressade och har mycket att göra och därför värdesätter de ögonblick 

personalen har tid för dem (se till exempel Smith 1992). Men framförallt kan 

det vara frågan om olika temporaliteter. Patienten upplever förmodligen sin tid 

som patient linjär, den har en början och ett slut, samtidigt som tiden som 

inlagd på sjukhuset är cirkulär. Som patient finner man sig tillrätta och kan rent 

av njuta av att bli omhändertagen och befriad från vardagens realiteter (se till 

exempel Smith 1992). För personalen däremot avlöser den ena patienten den 

andra i ett repetitivt återkommande mönster. ”Det är patienter i sängar, det är 

mitt jobb, det är så”, säger till exempel en av sjuksköterskorna. Att ta sig tid 

med, eller att ”se” en patient, blir därför ett avbrott i den monotona 

upprepningen av arbetet, ett avbrott som ger arbetet dess betydelse och 

innehåll. Patienten blir något annat än en ”produkt” eller en ”vara” som 

produceras på fabriken sjukhuset och ger därför också arbetet ett icke-

materialistiskt innehåll och betydelse för den som utför det. Engagemanget får 

utlopp och troligen också gensvar. 

 

                                                 
109 Noon och Blyton (1997) visar också hur anställda hanterar sitt behov av att undkomma arbets-
givarens kontroll över tiden genom att till exempel dra ut på arbetsuppgifter, se till att det blir stopp i 
”flödet” och liknande.  
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Problemet med tiden handlar, som jag beskriver ovan, om att det måste finnas 

tid till att vara människa och att vara mänsklig i relationen med patienten (se 

även Rosenberg 2003). Hur anställda upplever den tid de har till sitt förfogande 

för detta mänskliga möte har betydelse. Det är vidare en fråga om kultur, både 

vår tids kultur110, och vår tidskultur därför att båda tillsammans formar den 

emotionella kultur vi lever i. Det är alltså både relationer, tid och emotionell 

kultur som är viktigt för sjukvårdspersonalen. 

 
…det är just det här, man vill inte känna sig vanmäktig utan man vill kunna, dels 
vara engagerad och känna att det verkligen ger nånting att vara engagerad också 
... (Henrik, läkare) 

 

Citatet ovan är hämtat från slutet av intervjun med Henrik som hade lämnat sin 

anställning på ett landstingssjukhus för en anställning på ett mindre privatdrivet 

sjukhus som låg närmare hans bostad. Henrik hade tidigare i intervjun berättat 

att han upplevde att arbetsmiljön på landstingssjukhuset blev sämre och att 

stressen var en bidragande orsak till den upplevelsen (se kapitel 4). Den stress 

han kände gav honom en känsla av vanmakt. Ovan ställer han de två 

upplevelserna vanmakt och engagemang mot varandra. Han säger också att den 

viktigaste skillnaden mellan den gamla arbetsplatsen och den nya är att det finns 

möjligheter att känna sig engagerad på den nya arbetsplatsen. Att känslan av 

engagemang är beroende av bekräftelse från arbetskamrater, patienter och 

ledning framkom redan i kapitel fyra, men hur den emotionella hantering som 

karaktäriserar upplevelser av engagemang kan te sig har vi inte gått närmare in 

på. Tid och tidsbrist som leder till stress har betydelse.  

 

Stress definieras av Bloch (2001) som en polaritet till flow/flyt, eller positivt 

engagemang, där de två olika upplevelserna eller känslostämningarna blir 

varandras motsatser men ändå kan övergå i varandra (2001:65). Bloch (2001:67, 

75) förklarar detta med att förhållandet mellan tid och uppgift har betydelse 

tillsammans med upplevelsen av om man får kraft eller mister kraft. 

Upplevelsen av både stress och flow karaktäriseras dessutom av en subjektiv 

tidsupplevelse.  

 

                                                 
110

 Se Stearns (1994) som beskriver vår tids senkapitalistiska kultur i förhållande till både den ”mo-
derna” och den ”förmoderna” kulturen. Vår tidskultur, vårt sätt att se på tid, blir en av de effekter som 
den senmoderna människan måste hantera, vilket Bloch (2001) visar så tydligt i sin analys av stress 
och flow.  
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Stress och vanmakt – ”man vill inte känna sig vanmäktig” 

Stress karaktäriseras generellt av vad Bloch (2001:53) kallar för ett 

”sammanbrott i den subjektiva tidsupplevelsen”. Hur vi erfar stress 

karaktäriseras vidare av två olika upplevelser enligt Bloch (2001:45), antingen 

som ett tvångsmässigt varande före sig själv i förväntade krav, eller som en 

blockering och fixering i förgången tid. Bloch urskiljer i sin analys olika typer av 

stress.111 Gemensamt för de olika upplevelserna är att den subjektiva 

upplevelsen av tid påverkas och att tidsuppfattningen i princip bryter samman. 

De olika upplevelserna kan inte karaktäriseras som distinkt skilda från varandra, 

gränserna är flytande och går i varandra, men de karaktäriseras av tydligt 

avgränsade förhållningssätt till de krav som stress medför. Antingen upplevs 

kraven som oöverkomliga, som oklara och omöjliga att överblicka, eller som 

överväldigande och omöjliga att uppfylla därför att de är för många samtidigt. 

 

Det är värt att notera de speciella känslor som Bloch (2001:53) ser som resultat 

av de olika stressupplevelserna. Irritation, ilska, skam och skuld. Tid som 

krymper framstår således som ett speciellt villkor både för emotionell hantering 

och emotionellt lönearbete i samband med stress. Det förekommer ett flertal 

stressupplevelser i intervjupersonernas berättelser och de karaktäriseras ofta av 

känslan av otillräcklighet. Mia berättar till exempel i kapitel fyra om hur vissa 

dagar var så hektiska med så många patienter att det var guds försyn att det inte 

hände något därför att hon inte hann med dem. Britt har också liknande 

upplevelser från sin tid som specialistsjuksköterska, men hon uttrycker snarare 

irritation eller ilska när hon berättar: 

 
Ofta upplevde jag, en period när jag jobbade på sjukhus så var det fruktansvärd 
press, dom satte alltid upp fullt operationsprogram trots att det inte fanns 
personal, trots att det inte fanns läkare, och man visste redan från början att vi 
kommer att få stryka tre eller fyra patienter idag. Ändå satte man upp samma 
antal patienter. Det tycker jag är dålig insikt då va. Sånt skulle inte förekomma. 
(Britt, sjuksköterska) 

 

                                                 
111 Bloch (2001:47) ser tre olika typer av stress som hon kallar kampupplevelser, blockerings-
upplevelser och koka-över-upplevelser. De olika upplevelserna har fått namn efter de känslo- 
upplevelser som karaktäriserar var och en av dem (jfr flow-upplevelserna). En ständig kamp för att 
hinna med alla uppgifter och känslor av irritation och aggression i kampupplevelsen, en upplevelse 
av att inte se vare sig början eller slut och känslor av skam i blockeringsupplevelsen och en upp- 
levelse av omöjliga krav, ilska och vrede i koka-över-upplevelsen.  



 159 

Erna, som tidigare berättat om hur hon upplever att många arbetskamrater 

känner att de inte hinner med arbetet med patienterna men att patienterna 

verkar nöjda ändå, säger att: 
 

Men det kanske är lika viktigt med ... i detta fall ... personaltillfredsställelsen ... 
för går man och tror att man inte gör ett bra jobb, att man känner sig otillräcklig 
... och det tror jag att det är väldigt vanligt att man inte tycker att man hinner 
med ... och att man ... inte gör ett bra jobb. (Erna, sjuksköterska) 

 

Erna menar liksom Britt att otillräckligheten egentligen har sin grund i att 

organisationen inte fungerar som den borde. Den tar inte hand om vare sig 

patienter eller personal. Tar den hand om patienterna tycks det ske på 

personalens bekostnad, det verkar inte finnas utrymme för båda att må bra. 

Erna och Britt är överens om att det är personalen som bär organisationens 

misslyckande. Även Karin pratar om den ”kollektiva skulden” för att 

”sjukvården funkar inte, liksom, du vet” (se kapitel fyra s. 90). Känslor av 

otillräcklighet, skuld och ilska blandas med varandra och tycks leda till vanmakt 

därför att man upplever att man inget kan göra åt situationen. Vad som borde 

göras beskriver Henrik så här: 

 
…jag tror att det är att få folk på varje klinik mer engagerade i det dom gör och 
känna att om vi gör på ett visst sätt så påverkar det vår situation, att vi [inte] 
känner den här vanmakten för att det är så stort och så styrt uppifrån på en nivå 
där du aldrig egentligen ser dom där människorna, man behöver känna verkligen 
att det här ett beslut som vi ställer upp på allihop. (Henrik, läkare) 

 

Att normalisera stressen gäller dock som huvudregel för hur stress skall 

hanteras emotionellt inom lönearbetets ram (Bloch 2001). Att vara mer eller 

mindre stressad är normalt, det hör vår tid till och är något man måste lära sig 

leva med. Att inte vara åtminstone lite stressad, är nästan avvikande och kan 

innebära att man inte är eftertraktad, inte har några intressen eller inte vill 

utveckla sin fulla potential. Alla är stressade, intervjupersonerna kan berätta om 

än den ena och än den andra av kollegorna som är stressade eller till och med 

utbrända. Ofta har dessa kollegor blivit mycket värre drabbade än de själva. De 

som uppenbarligen inte är stressade, det vill säga de som ”inte är där för att 

jobba” uppfattas som lata, kanske ointresserade, oengagerade eller utbrända. De 

borde jobba med något annat är en åsikt, eller få mer resurser för att kunna 

göra det dom faktiskt kan. Den ”normaliserade stressen” präglar dock 
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upplevelsen av patientmötet, organisationsförändringarna och den bristande 

återkopplingen mellan anställda och ledning likt ett kollektivt överenskommet  

majoritetsmissförstånd.112 Subjektiva upplevelser som inte går att kanalisera i 

verksamheten individualiseras och det blir upp till var och en att hantera både 

egna och andras upplevelser. Erna gör det genom att dra sig undan vissa krav 

och sätta gränser för sina åtaganden i arbetet.113 

 
Ja ... men nu är det här kanske nånting som jag känner, jag vet inte om mina 
arbetskamrater känner det men ibland kan jag känna att jag ... att jag ... att jag 
blir lat ... jag blir lat ... och då tänker jag så här ... skall jag få vara lat […] [för 
att] Jaa ... jobbet tar ju mindre och mindre plats på nåt sätt […] jag vill göra ett 
bra jobb men jag vill inte göra det till priset av ohälsa ... att jag skall jobba så att 
jag mår dåligt ... (Erna, sjuksköterska) 

 

Erna är emellertid inte säker på kollegornas känslor kring den gemensamma 

arbetssituationen och hon är inte heller säker på hur hennes eget beteende 

uppfattas av kollegorna.  

 

Flow och engagemang  

Upplevelsen av flow, det vill säga flyt, karaktäriseras till skillnad mot 

upplevelsen av stress enligt Bloch inte av någon form av normaliserande 

princip. Flow är en känsla som sällan delas med andra, det är en upplevelse man 

håller för sig själv (Bloch 2001:87), åtminstone i arbetssituationen. Att känna 

flow, menar Bloch är inte socialt accepterat på samma sätt som att känna stress. 

Känslor av flow är till och med omgärdat av förbud (Bloch 2001:196). Den 

kulturella regleringen av känslor innefattar både kontroll och patologisering av 

intensiva känslor, flow blir därför en otillåten upplevelse som skiljer ut den 

person som upplever flow från andra människor. Den motpol till vanmakten 

och den ”kollektiva skulden” intervjupersonerna berättar om kan emellertid 

karaktäriseras som en variant av ”flow”. De beskriver att det som ingår i och 

åstadkommer det engagemang de eftersträvar är just lust, flyt och lycka. De 

känner sig entusiastiska och uppfyllda, men på ett ganska lågmält och försiktigt 

uttryckt sätt.  

 

                                                 
112 Majoritetsmissförståndet, Pluralistic ignorance, ( se t.ex. Hendrick (red) 1987) innebär att man tror 
att alla andra uppfattar ett visst fenomen på ett visst sätt, eller att vissa erfarenheter är ”allmänna”, 
och därför ansluter sig till vad man tror är den allmänna uppfattningen och erfarenheten av något. 
113 Ernas arbetssituation karaktäriserades av att hon bestämt sig för att avskärma sig från vissa krav 
i arbetssituationen på grund av rädsla för att bli utbränd.  
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Bra stämning b – bra arbetskollegor – bra stämning. Och då kan man göra vilket 
jobb som helst …(Hildur, sjuksköterska) 

 

De upplevelser som leder till ”flow” får intervjupersonerna när de känner sig 

engagerade i och nöjda med sitt arbete. Här beskriver intervjupersonerna 

konkreta situationer, även om de är få (ett exempel är Kristinas berättelse på s. 

144), men också vad som omger situationer av ”flyt”. 

 
…upplevelsen av att se och bli sedd ... och alltså, att bli hörd på, bli satt pris på, 
att jag betyder så enormt mycket för min avdelning, alltså har man den feelingen 
så, det är precis som alla säger här att då går man genom både eld och is för att 
få igenom saker. (Johan, sjuksköterska) 

 

Det som omger situationer av ”flow” är ett visst klimat, en viss kultur, eller en 

viss stämning som gör det lätt att arbeta. Flow upplevs tillsammans med andra 

samtidigt som det är en egen upplevelse.114 Flow är därför inte ett tillstånd som 

var och en nödvändigtvis konstruerar på egen hand (se också Bloch 2001:53-

64). Det kan, vilket är mer tydligt här, vara resultatet av en upplevelse man delar 

tillsammans med andra – patienter eller kollegor.  

 

Bloch (2001:54) benämner olika flowupplevelser på olika sätt115, men i hennes 

beskrivning kan flow tolkas som både positiv stress, engagemang och energi. 

Flowupplevelserna är både utmanande, glädjande, berikande, rogivande och 

energigivande. Intervjupersonerna i min studie uttrycker två olika flow-

upplevelser, den ena kan karaktäriseras som en ritualupplevelse, den andra kan 

karaktäriseras som en karriärupplevelse. Genom en horisontell flowupplevelse 

och uppskattning kollegor emellan upplevs flow i ritualen, medan den 

uppskattning som kommer från överordnade blir en form av vertikal 

flowupplevelse som är karriärrelaterad. I sjukvårdsarbete blir emellertid kollegor 

och den kollegiala gruppen oerhört viktig, vilket vi sett redan i kapitel fyra, där 

intervjupersonerna berättar om kollegornas betydelse för att få positiv 

bekräftelse i arbetet. Här vill jag nu gå vidare genom att hävda att det finns 

ännu en orsak till kollegornas stora betydelse. Den emotionella hantering och 

det emotionella lönearbete som sjukvårdspersonalen utför är av en särskild art 

                                                 
114

 Jämfört med Blochs analys av flow i arbetssituationen, där känslor av flow oftast är något som 
hennes intervjupersoner behåller för sig själv, uttrycker intervjupersonerna här ganska tydligt att flow 
är kopplat till arbetskamrater och en särskild stämning kollegorna emellan. Bloch menar också att 
olika kulturer på arbetsplatser kan var mer eller mindre flow-tillåtande, stämningen på en arbetsplats 
kan med andra ord vara avgörande. Arbetets karaktär, huruvida det är frågan om ensamarbete eller 
lagarbete som i sjukvårdspersonalens fall, torde också vara avgörande. 
115

 Se not 102, s. 161. 
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därför att de dels arbetar under tystnadsplikt, dels har ett arbete som medför ett 

särskilt yrkesetos116 och en särskild yrkesetik.117 På så vis skiljer det sig från 

andra typer av emotionella lönearbeten.  

 

Jag vill därför argumentera för att sjukvårdspersonalen utför ett emotionellt 

arbete som kräver en särskild arbetsmiljö och en särskild emotionell kultur (jfr 

Davies 1996). Den typ av emotionellt arbete det är frågan om skulle jag vilja 

beskriva som härbärgeringsarbete.  

 

Härbärgeringsarbete – ett speciellt emotionellt lönearbete  

Den typ av arbete som jag vill kalla för ”härbärgeringsarbete” är en del av det 

emotionella lönearbete och den emotionella hantering som utförs av 

sjukvårdspersonalen. Detta arbete diskuteras inte så ofta, trots att 

medvetenheten om att det finns är utbredd (se till exempel Lennéer-Axelsson 

1989, Holm 1995, Michélsen m.fl. 1999). Härbärgering som fenomen diskuteras 

däremot, dels som en terapeutisk egenskap och som ett instrument i terapeutisk 

behandling, dels som ett ”arbetsmiljöproblem”. Härbärgering kan alltså också 

vara en psykisk belastning för dem som arbetar med ett härbärgerande 

förhållningssätt. Psykiskt påfrestande arbete diskuteras emellertid vanligtvis inte 

som en form av emotionellt arbete, men däremot ofta i termer av ”emotionell 

belastning”. Dessutom isoleras empati, en viktig komponent i 

härbärgeringsbegreppet, som en individuell förmåga som inte är beroende av 

samspel med andra (se till exempel Holm 1995, Reynolds & Scott 1999). Holm 

(1995:78) menar dock att empati handlar om att förstå, inte om att tycka om. 

Hon skiljer därför empati från sympati som har med positiva värderingar och 

att vara till exempel positivt inställd till någon att göra. Empati är i jämförelse 

med sympati ett neutralt begrepp. Empatiskt förhållningssätt och empatiskt 

bemötande är vidare något man kan lära sig (Larson & Yao 2005, Reynolds & 

Scott 1999, Holm 1995) och kan vara ett skydd mot utbrändhet (Holm 

1995:78). 

 

Härbärgeringsarbete – en definition 

Det arbete jag benämner härbärgeringsarbete, beskrivs ofta som just ett arbete 

som handlar om att härbärgera känslor (se till exempel Lennéer-Axelsson 1989, 

                                                 
116 Att ge god vård på jämlik grund, enligt min definition utifrån studiens intervjuer. 
117 Se till exempel Nilstun, Lundqvist och Löfmark (2006). 
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Holm 1995118, Sandström 1996119). Härbärgeringsarbete är resultatet av att i sin 

yrkesverksamhet, i en arbetssituation som styrs av tystnadsplikt120, ta emot och 

lyssna till människors svåra upplevelser i och av livet. Man blir som en 

container både för egna och andras känslor. Den förbindelse som saknas i mer 

psykologiska beskrivningar av ”härbärgeringsarbetet” är emellertid förbindelsen 

till emotionellt arbete och känsloregler, samt betydelsen av emotionell kultur. 

Istället talas om ”ställföreträdande traumatisering”. Behandlare som måste 

engagera sig empatiskt i sina patienters traumatiska upplevelser kan också själva 

drabbas av en typ av traumatisk stress och ”motöverföring”. Detta innebär kort 

att vissa drag i terapeutens personlighet får en överdriven positiv eller negativ 

effekt på behandlingsarbetet (Lennéer-Axelsson 1989, Holm 1995). Lennéer-

Axelsson (1989:47) ger ett bra exempel på motöverföring genom ”lusten att 

hjälpa”. Behandlaren förbättrar sitt eget själförtroende genom sin hjälparnit, 

men kan samtidigt omedvetet hålla klienten kvar i hans eller hennes hjälpbehov 

för att behovet av ”hjälp” skall fortsätta. Både ställföreträdande traumatisering 

och motöverföring beskrivs som fenomen som yrkesaktiva lär sig hantera 

genom egenterapi och som fenomen vilka är mer knutna till behandlarens egen 

personlighet än till relationen med patienten (se till exempel Lennéer-Axelsson 

1989:63). Egenterapi kan därför närmast beskrivas som en form av emotionell 

anpassning till professionella känsloregler och uttrycksregler för hur till exempel 

motöverföringsfenomen skall hanteras. Egenterapi är således en form för att 

arbeta med sin egen personlighet och öva sin förmåga till intryckskontroll.121 

Att ”härbärgera” blir i den psykoterapeutiska traditionen något som inte vem 

som helst ”kan” göra, det är ett psykoterapeutiskt arbete som man lär sig. 

 

Vad jag menar med ”härbärgeringsarbete” är något annat än vad som vanligen 

avses inom psykologin. Jag menar att en viss form av härbärgeringsarbete ingår 

som en del av det emotionella arbete alla gör, eftersom känslor föds, hanteras, 

förändras och uttrycks i och genom social interaktion med andra människor. Vi 

påverkas av andras emotioner, både på jobbet och utanför. Det emotionella 

arbete vi utför definieras vanligen som en kombination av att dels arbeta med 

                                                 
118

 När Holm tar upp härbärgering, skriver hon ”Inom psykiatrin utgör de professionella hjälparnas 
sätt att härbärgera, bearbeta och hantera patienternas dumpade svåra omedvetna känslor, fantasier 
och andra delar av den inre världen en viktig del av vården” (Holm 1995:87) Hon skriver vidare (s. 
98) ”Att inte bli rädd för andras känslor, att kunna härbärgera dem, att vara en ”container” som det 
kallas på psykoterapifikonspråk, är en annan viktig förutsättning för att vara empatisk. Detta kräver 
förstås att vi har en god affekttolerans.” Affekttolerans handlar om att orka med de egna känslorna. 
119

 Sandström (1996) ger en utförlig definition av härbärgering i boken ”Våld och hot i människo-
vårdande yrken”.  
120

 Det är vanligen terapeuter, psykologer, kuratorer, socialsekreterare  eller  behandlingsassistenter 
som anses utföra härbärgeringsarbete, alla har tystnadsplikt.  
121

 Jfr Goffman 1959. 
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sina egna känslor och känslouttryck, dels att arbeta med andras känslor, eller att 

utföra ett emotionellt arbete för att producera speciella känslor/känslotillstånd 

hos andra (se Hochschild 1983). Hochschild skiljer vidare mellan djupt och 

ytligt emotionellt agerande där vi med hjälp av vårt inre eller vårt yttre 

undertrycker känslor som inte får kännas eller uttryckas, samt frammanar 

känslor som bör kännas. Hon talar dessutom om att känsloregler styr vår 

emotionella hantering, vilket kan ske både medvetet och omedvetet. 

Härbärgeringsarbetet blir, om man använder Hochschilds resonemang, ett 

arbete med sig själv, i betydelsen av att man får känslor som måste 

undertryckas, det vill säga de får inte visas eller uttryckas verbalt vilket leder till 

att de ”hålls kvar”. Att känslorna inte får visas eller uttryckas (vare sig verbalt 

eller genom kroppsspråk) kan ha olika skäl. I vardagslivet kan det enligt 

Hochschilds teori bero på de känslo- eller uttrycksregler som gäller i den 

situation eller den kontext vi befinner oss. I arbetslivet kan det bero på att 

arbetsgivarens känslo- eller uttrycksregler inte tillåter det, som i fallet med 

flygvärdinnorna som Hochschild (1983) studerar i en tidig studie av emotionellt 

arbete. Att känslorna dessutom ”hålls kvar” beror på att individen inte kan bli 

av med dem genom att uttrycka dem. Det blir en variant av det som Hochschild 

(1983:90) kallar för emotiv dissonans, alltså en klyfta mellan de känslor som 

individen känner och de känslor som individen får uttrycka.  

 

För vårdpersonalen är det alltså fråga om att ”fungera som en container” för 

andras känslor, att ta emot ångest och oro till exempel. Här kan begreppet 

projektiv identifikation – att ”dumpa” känslor som man inte vill veta av hos 

någon annan, till exempel att patienten dumpar sin ångest hos sjukvårdaren – 

klargöra vad som händer. Det innebär att sjukvårdaren i sin tur måste 

härbärgera den dumpade ångesten eller i sin tur dumpa ångesten eller den 

oönskade/otillåtna känslan hos någon annan. Dessutom påverkas 

sjukvårdspersonal emotionellt av sina patienters öden och sin egen 

arbetsuppgift även utan att dumpning av känslor sker. Sjukvårdsarbete är ett 

arbete som kan väcka ångest av flera olika skäl (Michélsen m.fl. 1999:18). 

Härbärgeringsarbetet kan därför definieras kort på följande sätt: 

 

1. Den som utför härbärgeringsarbete får egna känslor till följd av det som 

händer i relationer med patienter. 

2. Den som utför härbärgeringsarbete tar emot andras, dvs. patienters, 

känslor, till exempel genom det som inom psykologin kallas för 

”överföring” och/eller projektiv identifikation.  
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3. Både 1 och 2 innebär att vårdarbetaren har en containerfunktion, både 

för sig själv och för andra.  

 

Jag menar vidare att härbärgeringsarbetet får en särskild betydelse i form av 

emotionellt lönearbete när det utförs av yrkesgrupper som arbetar under tyst-

nadsplikt. Det emotionella härbärgeringsarbetet styrs då både av tystnadsplik-

ten, samt av känsloregler och uttrycksregler som gäller på den aktuella 

arbetsplatsen. Dessa regler har ytterst sin grund i den emotionella kultur som 

råder på arbetsplatsen. Man kan också tala om känsloregler och uttrycksregler 

som ”professionella”, ”yrkesetiska” och så vidare, men det är ändå den 

emotionella kulturen på arbetsplatsen som ytterst avgör vad som är tillåtet att 

känna och att uttrycka. I den väl fungerande arbetsgruppen dumpas inte 

otillåtna eller oönskade känslor hos andra, istället härbärgeras de kollektivt 

genom att de omformuleras så att de blir möjliga att hantera – känslorna 

neutraliseras. 

 

Tillitens fundament – ett empatiskt förhållningssätt 

Vårdpersonalen i studien beskriver grunden till härbärgeringsarbetet som ett 

ofrånkomligt resultat av en nödvändig empatisk hållning i relation till patienten. 

De får också veta mer än de egentligen behöver (jfr s. 150 ”man får betydligt 

mer på sig än en bruten arm …”), samtidigt som det de får veta lägger grunden 

till ett empatiskt utbyte mellan hjälpare och patient. 
 

…det är mycket självutveckling … när man jobbar inom psykiatri då kan man 
reflektera mycket, kanske som patienten, att jag har haft precis samma problem 
… jag lär mycket om mig själv och utvecklas … (Tone, sjuksköterska) 

 

Patientens tillit till hjälparen bygger på att det som sägs stannar hos denne, 

samtidigt som hjälparen måste hantera egna känslor som aktiveras av det som 

patienten berättar. Resultatet kan då bli att man som vårdarbetare tar med mig 

jobbet hem eller att man känner sig tom och känslomässigt dränerad när 

arbetsdagen är slut, vilket vi redan sett exempel på i kapitel fyra. 

 
…det är många dagar som man har varit hemma och bara sovit eller gråtit för att 
man har varit så jävla trött… (Anita, sjuksköterska) 
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En vanlig, organisatorisk lösning för yrkeskategorier som har den här typen av 

arbeten är att ge möjlighet till ”handledning” som kan vara av skiftande karaktär 

och inriktning. Handledning fungerar i allmänhet så att en extern handledare 

eller konsult köps in. Målsättningen med handledningen kan variera liksom 

”handledares” metoder för handledning kan variera. Vanligen så är dock 

handledning en form för att utveckla praktiska och teoretiska kunskaper i yrket, 

och för att utveckla yrkesidentitet och yrkesetik (Se till exempel Michélsen m.fl. 

1999:22). Fokus kan när det ligger på patientrelationen och relationens 

betydelse för utövandet av yrket antingen ligga mer på patienten eller mer på 

personalens reaktioner på patientarbetet (Michélsen m.fl. kallar detta för 

”målrelaterad” respektive ”processorienterad” handledning.) Handledning finns 

inom vissa yrkesgrupper som en kontinuerligt pågående insats och kan ges både 

enskilt och i grupp.  

 

Handledning som organiserad och institutionaliserad aktivitet kan emellertid 

inte ersätta det vardagliga behovet av bearbetning som det ständigt pågående 

emotionella lönearbetet medför.122 Handledning är i sin organiserade form 

schemalagd, tidsbunden och institutionaliserad. Det är med andra ord inte 

säkert att den äger rum när den behövs som mest och det är heller inte säkert 

att det problem som uppstått kan vänta. Då kan skadan redan vara skedd. Den 

organiserade handledningen har dessutom en tendens att individualisera härbär-

geringsarbetet på ett motsägelsefullt sätt, genom att det gör uppskjutandet av 

hanterings- eller bearbetningsbehovet legitimt. Den institutionaliserade 

bearbetningen genom handledning förutsätts göra behovet av omedelbar, 

spontan kollegial support onödigt, särskilt i en för övrigt tidspressad 

arbetssituation där alla har nog med sitt. Den drabbade kan då hellre avstå från 

att ”belasta” kollegor och gör det istället till sin egen uppgift att lösa problemet i 

avvaktan på handledningen (som till exempel att ”cykla av sig” på vägen hem 

efter arbetsdagens slut). Handledning ses dock som en universell metod att 

hantera svårigheter i arbetet av den typ som det är frågan om här (se till 

exempel Michélsen m.fl. 1999, Lennéer-Axelsson 1989:64).  

  

                                                 
122 Vanligen menar man att den informella, kollegiala samvaron inte kan ersätta handledning, se till 
exempel Lennéer-Axelsson (1989). Uppfattningen att både socialt stöd i form av en väl fungerande 
kollegial grupp och handledning behövs är också väl utbredd. Det är också min bestämda åsikt. Att 
handledning inte kan ersätta en välfungerande kollegial grupp som kan ge stöd spontant när så 
behövs, hävdar jag också bestämt. 
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Härbärgeringsarbetet och individualiseringsprincipen 

 Talet om det som jag kallar för härbärgeringsarbete kommer i intervjuerna i 

samband med prat om patienter och prat om vad arbetet ställer för krav på den 

som utför det. Tre olika aspekter förs fram: 

 

Empati […] Utan det så har man nog svårt att klara av jobbet […] Man känner 
... är med ... som person, fast ändå … (Elsa, sjuksköterska)  

 

Att kunna lyssna … och känna av … olika personer ... läsa av ... skulle man 
kunna tänka … […] Utan att identifiera sig i det då kanske … (Lisa, 
sjuksköterska) 

 

Och sedan kunna släppa det här när man går hem och inte ta med sig det … 
(Sofie, sjuksköterska) 

 

Krav som ställs är empatisk förmåga och förmåga att förhålla sig professionellt till empati 

och till sin egen empatiska förmåga. De intervjuade exemplifierar detta när de säger 

att man måste kunna känna empati med patienten utan att identifiera sig med 

honom eller henne för att kunna ”släppa” engagemanget när man går hem (se 

citaten ovan). Att det är frågan om en avancerad emotionell hantering 

exemplifieras genom att det enligt intervjupersonerna är stor skillnad mellan 

empati och sympati.  

 

Därför att det är en otrolig skillnad på empati och sympati, det får man aldrig 
blanda ihop […] för jag menar att det finns ju patienter som man inte känner 
sympati för men man kan känna empati. Det är ju att kunna på något vis leva sig 
in i den andres situation, det är empati. Och det är ju stor skillnad mot sympati. 
(Britta, sjuksköterska) 

 

Empatisk förmåga tillsammans med en förmåga att kunna lämna 

arbetsrelaterade funderingar kvar på jobbet när man går hem är viktiga 

förutsättningar för att dels göra ett bra arbete, dels för att orka med arbetet i 

längden. I vissa beskrivningar av härbärgeringsarbetet märks emellertid tydliga 

tendenser till vad Bloch (2001) kallar för individualiserade tolkningsprinciper. 

Problemet individualiseras och blir den anställdes enskilda problem istället för 

organisationens och ett kollektivt delat problem. En av intervjupersonerna, 

Gun, beskriver behovet av att ”tala med någon”, någon som kan hjälpa till att 

bearbeta det hon får veta.  

 



 168 

Det är en sådan typ av stress också. Sedan så har ju inte vi, vi har pratat om det 
några gånger, att vi borde ha någon att prata med. Någon som kunde hjälpa oss 
att bearbeta det som vi får veta, men det har vi ju inte. Och den möjligheten 
finns heller inte för oss. Nej, då får vi göra det och betala det själva så att säga, 
för den möjligheten finns inom Landstinget vilket är ganska knepigt. (Gun, 
sjukgymnast) 

 

Hon berättar också att hon ”tränat mycket” på att försöka låta bli att ta med 

tankar på patienter hem, ett fenomen som hon kallar för en särskild form av 

”stress”, se ovan. Det är en annan form av stress och tidsbrist än den som 

kommer av att ha för många patienter, som hon också upplever.  

 
…men det är ju så, att det är ju lätt att ta med sig dom här människorna hem så 
klart. Så det har jag tränat mycket på att försöka låta bli och det är jag mycket 
bättre på nu än vad jag har varit. Jag försöker verkligen att cykla eller gå av mig 
det. Så att jag avslutar det innan jag kommer hem. (Gun, sjukgymnast) 

 

I hennes berättelse framgår att kollegorna i arbetsgruppen tillsammans 

diskuterar behovet av bearbetning och efterlyser ”handledning”, vilket tyder på 

att de inte använder varandra som resurser för att avbörda sig de känslor de bär 

på.  

 
…för det vore oerhört värdefullt. Nu är det mera att man försöker så gott man 
kan på egen hand så man är ganska ensam på det sättet i det här jobbet. Man är 
mycket med patienten och, ja, man är själv med patienten och dens bekymmer. 
Sedan så är det klart man kan prata med kollegorna i fikarummet och så, men 
det är ju inte samma sak. Det är ju inte professionellt. Men som sagt, det har vi 
undersökt och det har vi haft önskemål om, men det gick inte. (Gun, 
sjukgymnast) 

 

Gun efterlyser också mer teamarbete och mindre ensamarbete i en annan 

sekvens av intervjun. I citatet ovan beskriver hon sin ensamhet (utsatthet) i 

patientarbetet, och att det inte är professionellt att prata med kollegorna i 

fikarummet. Det som Gun säger kan därför tolkas analogt med den 

individualisering av stress som Bloch (2001) ser så tydligt i sin studie. I 

avsaknad av institutionaliserad handledning är det upp till varje kollega att själv 

hantera sin stress, eller i detta sammanhang snarare härbärgeringsarbetet och 

dess resultat. Om de inte klarar av det får de mer eller mindre skylla sig själva, 

eftersom det inte är professionellt att göra på något annat sätt.  
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Individualiseringsprincipen gäller också när intervjupersonerna skall beskriva 

hur de lär sig att lämna jobbet kvar på arbetsplatsen när de går hem. ”Man lär 

sig det med tiden” säger de, men ingen kan närmare förklara hur. Eller så 

försöker man ”träna” sig i att låta bli att ta med jobbet hem. ”Jag försöker 

verkligen att cykla eller gå av mig det. Så att jag avslutat det innan jag kommer 

hem”, säger till exempel Gun. 

 

Det framkommer också att å ena sidan måste man lära sig lämna jobbet, å andra 

sidan kan man aldrig göra det helt och hållet.  

 
Fast jag måste ju säga att det är ju inte så att jag hemma aldrig tänker på jobbet. 
För det gör jag ju. […] det blir ju att man står och hackar lök eller något och 
kommer att tänka på någon patient någon gång… (Elsa, sjuksköterska)  

 

Detta pekar på ett dilemma. Dilemmat ligger i att man måste lära sig att inte ta 

med sig jobbet hem, samtidigt som det faktiskt inte går att låta bli helt och 

hållet. Individualiseringsprincipen och härbärgeringsarbetet pekar på ett viktigt 

problem för dem som arbetar med olika typer av härbärgeringsarbete - det är 

vissa upplevelser som inte skall med hem. Vissa upplevelser skall hanteras på 

arbetet medan vissa kan tas med hem utan att någon större skada sker. Elsa, 

som citeras ovan, beskriver det som att ”gå runt med dåligt samvete för saker 

[som hänt på jobbet] hemma” det är inte bra, men att man ”kommer att tänka 

på någon patient någon gång” av och till, det är ofrånkomligt. Man måste alltså 

lära sig vad som måste lämnas och vad som kan tas med hem. Att lära sig detta 

och hur man lär sig det går enligt intervjupersonerna inte att beskriva på annat 

sätt än att yrkesrollen skapas med tiden, tillsammans med de kollegor man 

arbetar med.  

 
…det följer liksom med ... det är inget man har först från början direkt för att det 
är ju så mycket man skall skapa, en yrkesroll kontra det här med bemötandet i 
sig … det kommer ju ... inte som ett brev på posten men ... ja, efter en stund när 
man har jobbat lite grann så ser man lite grann vad man bör lägga fokus på … 
och det är ju bra att ha bra kollegor runt sig framförallt som kan peka lite grann 
på, för som ung så är det ju inte alltid man ... man är ju mer tror jag ... [har] 
lättare att tänka på saker, gå och grubbla över saker när man är yngre än när man 
är äldre för man har en annan erfarenhet ... inte bara professionellt då utan av 
livet i övrigt ... att varför skall jag ödsla energi på det här? Det är lite grann [så 
det går till] …(Johan, sjuksköterska) 
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Det professionella förhållningssättet till den individuella empatiska förmågan 

skapas alltså tillsammans med kollegorna.  

 

Var och en i personalgruppen måste hitta sin egen strategi för hur 

härbärgeringsarbetet skall utföras, samtidigt som individuella strategier påverkas 

av gruppkulturen och normerna i gruppen. Det finns med andra ord kollegiala 

känsloregler både för vilka uttryck empatin med patienterna får ta sig, och för 

vilka emotioner som är tillåtna i arbetsgruppen. När det gäller känsloregler för 

vilka uttryck empatin med patienterna får ta sig ingår både mötet mellan patient 

och hjälpare (bemötandet), och de emotioner som mötet väcker hos hjälparen.  

 

Härbärgeringsarbetets kontext  

Hur skulle man då kunna förklara hur härbärgering, ett till synes individualiserat 

fenomen, vilar på kollektiv grund? Här tänker jag ta hjälp av Randall Collins 

teori om interaktionsritualer. Enligt Collins (1990, 2004) är symboler viktiga 

ingredienser i gruppers inre dynamik. Symboler enar gruppen, leder till kollektiv 

solidaritet och till att emotionell energi omsätts genom att de cirkulerar i 

gruppen. Utvecklingen av gemensamma symboler leder till att identifikationen 

och solidariteten med en viss grupp stärks och lever vidare även då gruppen 

inte är samlad. Solidariteten lagras i symbolerna, med vars hjälp känslan av 

tillhörighet överskrider tid och rum.  

 

Den mest grundläggande överenskommelsen mellan kollegorna inom vården är 

att ”älska jobbet”. Alla yrkeskategorier uttrycker detta på olika sätt. Vi har sett 

det skymta i citat tidigare och det framkommer genom den inställning de har till 

sitt arbete. ”Jag älskar utmaningen med patientgruppen jag har”, säger till 

exempel Johan, och Britta säger att ”det är mycket jobbet i sig själv som gör att 

jag älskar mitt jobb”. Det betyder, i en inte allt för avancerad tolkning, att ”älska 

arbetet med patienterna”. Det är alltså inte pappersarbetet eller journalföringen 

som ”älskas”, det är patientarbetet (jfr Allvin, Jacobson & Isaksson 2003:12).  

  

Nyckeln till utvecklingen av gemensamma symboler är enligt Collins (2004:79) 

människors delade uppmärksamhet och gemensamma fokus. Den delade 

uppmärksamheten finns här runt vården och omsorgen om ”patienten”. 

Patienten är föremålet för den ”empati” som beskrevs tidigare, och kommer 

därför också att symbolisera värdet av sjukvårdsarbetet. En nöjd patient/ 

patienter som blir friska visar på ett gott arbete.  
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…att kunna hjälpa patienterna, dom är ju väldigt tacksamma när man hjälper 
dom. Jag tycker det är roligt liksom att, ja inte bara det allra nödvändigaste utan 
liksom att göra det gott för patienterna när dom är inne på [avdelningen]. Bjussa 
lite på sig, så. Det är kul. (Mia, sjuksköterska) 

 

Mitt arbete betyder ... det är jätteviktigt. Och där jag liksom får belöningen i 
form av nöjd patient. Det är gott. (Karin, läkare) 

 

 Patienten symboliserar också ytterligare ett inom sjukvården viktigt kriterium 

när det gäller ”god vård”: en offentligt finansierad, rättvist distribuerad och 

jämlikt fördelad sjukvård. Patienten symboliserar enligt en sådan tolkning både 

ett offentligt etos och en arbetsgrupps interna solidaritet. Patienten blir den 

symbol runt vilken arbetslagets ansträngningar samlas, liksom han/hon också 

blir den symbol som gör arbetet meningsfullt. Patienten enar en i övrigt 

splittrad verksamhet, genom att vara den symbol för goda och empatiska (och 

ibland heroiska) insatser som personalen behöver.  

 

Om de anställda skall kunna bearbeta sina upplevelser under arbetsdagen måste 

arbetsgruppen också ha en gemensam tolkning av vad arbetet med patienten 

innebär och hur detta påverkar de egna emotionerna. Denna tolkning lyder: vi 

är här för patientens skull, inte för vår egen. Att arbeta för patientens bästa och 

att sätta patienten i centrum är uttryck för denna tolkning. Tolkningen realiseras 

i arbetet på två olika arenor. 

 

Analogt med Goffman (1959) kan man se arbetet med patienten som ett 

uppträdande ”frontstage”, och arbetet med de känslor som det väcker som 

bearbetning av uppträdandet ”backstage”. Bearbetningen av de härbärgerade 

känslorna sker alltså inte tillsammans med patienten. Där måste istället 

uppträdandet och känslouttrycken kontrolleras så att de överensstämmer med 

organisatoriska, professionella/kollegiala och sociala känsloregler (Hochschild 

1983, Bolton 2003). De känslouttryck som undertrycks dyker däremot upp 

”backstage”, där de kan förhandlas, omformuleras eller neutraliseras 

tillsammans med solidariska kollegor.  

 

Intervjupersonerna kallar denna solidaritet för att ”funka bra ihop”. Det är 

viktigt att ”alla verkligen berättar som det är”, att det är ”bra stämning” och ett 

”öppet klimat”. Det måste råda en viss typ av emotionell kultur på arbetsplatsen 

för att samarbetet mellan kollegor skall generera det som Collins (1990, 2004) 
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kallar för emotionell energi. Det leder också till att hanteringen av de emotioner 

som arbetet väcker kan generera ny energi istället för att bli emotionellt 

dränerande.  

 

Symboler kan emellertid förlora sin sammanhållande funktion. Det händer när 

vårdpersonalen inte längre förmår leva upp till sin egen överenskommelse. 

Anledningen återfinns enligt vårdpersonalen i de organisatoriska villkor som 

hindrar symbolens aktiva verkan. Symptomen på att det sker beskrivs bäst av en 

av de intervjupersoner som lämnat den offentliga sektorn.  

 
…jo, det jag tänker det är så här att, och jag tycker att det går igen liksom i 
patientarbetet också. Att när jag remitterar en patient till någon annan så 
försöker dom i möjligaste mån liksom undvika att ta över ansvaret. Och jag 
tycker det är liksom ... fruktansvärt jobbigt, både för patienten och för den 
doktor som försöker undvika, för att han har fått direktiv att nej men vi skall ha, 
vi klarar inte av att ta in fler patienter på avdelningen nu, så att man har liksom 
byggt in i systemet att ju mindre man tar emot desto bättre är det. Dels är det 
jättefrustrerande för den doktorn som skall säga nej, det är jättefrustrerande för 
patienten, det är jättefrustrerande för mig som försöker hjälpa den här patienten 
och inte får nåt stöd, för det skapar en sån oro och osäkerhet i systemet. För det 
finns inget incitament, egentligen, i sjukvården till att öka produktiviteten, 
förstår du? Man tjänar inte på att man gör mer. Utan, tvärtom är det så att ju 
mindre man gör desto billigare blir det, och desto bättre går verksamheten på nåt 
sätt. (Karin, läkare) 

 

När patienten blir ett verksamhetshinder blir det omöjligt att leva upp till den 

gemensamma överenskommelsen. Patienten som symbol förlorar därmed sin 

verkan och funktion. 

 

När den offentliga sektorn omstruktureras och omorganiseras får 

vårdpersonalen fler patienter att ta hand om, vilket medför att tiden för varje 

patient krymper. För personalen innebär det att de inte kan utföra sitt arbete på 

det sätt de vill och anser att det bör göras. Smith (1992) beskriver i en studie av 

sjuksköterskors emotionella lönearbete hur vården kan vara antingen 

uppgiftsorienterad eller patientorienterad. Den uppgiftsorienterade vården 

koncentreras på att ett visst antal arbetsuppgifter skall genomföras under ett 

arbetspass. Patienterna blir där objekt för ”vård” som genomförs enligt löpande 

bandsprincipen.123 Detta är exakt vad sjukvårdspersonalen i min studie inte vill. 

När de upplever att de jobbar på det sättet känner de sig otillfredsställda med 

sitt arbete (jfr Szebehely 1995, 2000). De vill kunna ”se varje patient”, som 
                                                 
123 Vilken kan vara en orsak till det symbolhaveri som inträffar. 
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sjuksköterskan Mia säger. Det är också under den här typen av 

arbetsförhållanden som distanseringen från de egna känslorna uppkommer, 

förutom att själva arbetssättet i sig kan uppkomma ur ett behov av distansering 

(se Smith 1992). Det behov av att distansera sig från känslomässig påverkan av 

arbetet som Smith (1992) beskriver, uppkommer därför att organisationskultu-

ren är sådan att outhärdliga känslor som ingen vill, kan eller orkar ta hand om 

måste hållas undan.  

 

När patienten blir ett ”objekt” för vård och ett störningsmoment för 

verksamheten havererar hela symbolkonstruktionen därför att den bygger på ett 

emotionellt engagemang som inte kan objektifieras. Det beror på att det 

emotionella engagemanget är ett socialt utbyte mellan sjukvårdare och patienter 

som i sin tur är beroende av en förhandling av känsloregler i arbetsgruppen 

som också bygger på ett socialt utbyte. 

 

Förhandling av känsloregler 

Hochschilds (2003:82) distinktion mellan känsloregler och uttrycksregler kan 

ytterligare belysa detta. En känsloregel styr hur vi känner medan en 

uttrycksregel styr hur vi uttrycker det vi känner. För att hantera 

härbärgeringsarbetet arbetar gruppen tillsammans med både känsloregler och 

uttrycksregler. Det är tillåtet att inte tycka om en patient, men det är inte tillåtet 

att visa det för patienten. Däremot är det tillåtet att visa det ”backstage”. 

 

Det kanske är därför som vi som sjukvårdspersonal drar oss för att uppsöka 
sjukvården för att vi vet vad som sker bakom kulisserna… (Elsa, sjuksköterska) 

 

I gruppen har en sådan regel förhandlats fram för att underlätta för var och en 

att bearbeta de emotioner som kommer ur patientkontakten. För att göra detta 

måste gruppmedlemmarna emellertid vara överens om vad som är 

professionellt och inte, det måste också finnas enighet om symbolers betydelse. 

Detta skapas genom återkommande interaktionsritualer i väl fungerande 

arbetsgrupper (Collins 2004). 

 
…det blir någon slags telepati ... emellan oss kan man säga ... det räcker med att 
jag säger ett ord också får jag en nick till svar då vet jag att jag kan gå vidare 
med så, va ... så det är inte, det blir inga djupare diskussioner ... det kan bli 
någon gång om man har tid, va ... men ... som sagt var... så mycket tid har vi ju 
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inte utan det blir om vi liksom säger att nu skall vi fika, då kanske man tar en 
kvart extra vid fikat och så tar man och diskuterar … (Erna, sjuksköterska) 

 

Här ser vi resultatet av förhandlingar och gruppgemenskap i ordets rätta 

bemärkelse. Asplund (1987) påpekar emellertid något som är mycket viktigt i 

detta sammanhang, nämligen att alla ”grupper” inte är ”grupper” i egentlig 

mening. En ”grupp” utan gemensamt mål, gemensam funktion och gemensam 

historia kallar Asplund (1987:24) för en ”elementär gemenskap”, och menar 

med det en primitiv form av gemenskap utan den typ av gruppidentitet som 

kan återuppväckas med hjälp av gemensamma symboler (Collins 2004) därför 

att de symboler som finns har inte en gemensam, delad betydelse. 

 

Olika typer av arbetsgrupper  

Collins (2004) menar att människor söker sig till omgivningar där de får 

emotionell energi: 

 
Human behavior may be characterized as emotional energy tropism. Social 
sources of EE directly energize behavior; the strongest energizing situation 
exerts the strongest pull. (Collins 2004:181) 

 

Vi är alltså enligt Collins EE-tropister. Likt växter som söker sig mot ljuset 

söker vi oss till de grupperingar och ritualer som ger oss bästa möjliga utdelning 

i form av emotionell energi och undviker grupperingar som inte är så 

energigivande. Vi vill känna oss modiga, starka och initiativrika. Om vi skall tro 

Collins (2004) tes om att vi söker oss till den grupp som på bästa sätt svarar 

mot våra behov av emotionell påfyllnad124, så innebär det också utan tvekan att 

individer kommer att försöka hitta gemensamma nämnare för att tillägna sig så 

mycket emotionell energi som möjligt (eller eventuellt för att tillägna sig den 

form av energi de har behov av). Sökandet efter emotionell påfyllnad kan 

emellertid vara mer eller mindre framgångsrikt, vi kan bli avvisade, negligerade 

eller bara delvis framgångsrika.  

 

Detta tycks kunna leda till att gruppkulturer utvecklas, vilka visserligen gör 

arbetet uthärdligt, men inte underlättar härbärgeringsarbetet nämnvärt. Sådana 

gruppkulturer kan till exempel beskrivas med hjälp av Collins (1990:34-41) 

                                                 
124 Vilket egentligen är min modifiering av Collins tes. Collins säger att vi söker oss till de grupper 
som fyller på vårt förråd av emotionell energi, han säger inget om att vi söker oss till de grupper som 
bäst motsvarar våra behov.  
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statusbegrepp. Collins använder begreppet status i bemärkelsen ”tillhöra” eller 

”inte tillhöra” en grupp. Det är frågan om att passa in eller inte, om att vara 

medlem i gruppen eller stå mer eller mindre utanför. Vissa gruppmedlemmar 

blir aldrig accepterade i gruppen. Gruppen består av en liten kärna fullvärdiga 

medlemmar samt medlemmar som hamnar längre och längre från centrum. När 

avdelningar tvingas samman kan till exempel sådana fenomen uppstå. Istället 

för en grupp kan det också bildas flera grupperingar med inbördes konkurrens. 

De olika subgruppernas interna solidaritet stärks vilket drabbar helheten med än 

större kraft. 

 

Gruppers ritualer kan också bli ”tomma”. Just tomma ritualer (Collins 2004: 50-

53) är särskilt intressanta och kan äga förhållandevis stor förklaringskraft när 

det gäller att förklara rituella förändringar inom vårdkulturerna. Enligt Collins 

blir ritualer tomma när dess symboler förlorar sin kraft – detta är ett bra 

exempel på vad som kan hända i tider av omfattande och återkommande 

förändringar. Inom vården kan det exemplifieras med att ”patienten” som 

symbol havererar. På grund av att förändringar avlöser varandra hinner heller 

aldrig nya grupperingar utveckla nya ritualer och nya symboler som kan ta de 

gamlas plats. Detta kan också vara ett fenomen i flexibilitetens kölvatten. I de så 

kallade ”flexibla team” som finns idag på många arbetsplatser byts 

gruppmedlemmar ut eller flyttar mellan olika arbetsgrupper i en sådan fart att 

det aldrig hinner bli frågan om någon egentlig ritualprocess eller gruppbildning. 

Gruppmedlemmarna hinner aldrig ”se” varandra, än mindre skapa 

gemensamma symboler (jfr Lindgren 2001a, 2001b).  

 

Lindgren (2001a) beskriver medarbetarnas situation i den giriga organisationen 

som underkastade orimliga krav från både varandra, patienter och arbetsgivare 

utan möjlighet att säga ”stopp”. Det leder till att den enskilde individen blir 

isolerad och ensam med sin upplevelse av de orimliga kraven. På samma sätt 

blir också den som arbetar med härbärgeringsarbete ensam med sin emotionella 

upplevelse, om det saknas kollegor med gemensamt symbolsystem. Här har den 

negativa individualiseringen av härbärgeringsarbetet nått sin fulla styrka.  

 

Grupper kan alltså utvecklas på olika sätt med mer eller mindre goda 

konsekvenser för medlemmarna. Anställda strävar förmodligen så långt det är 

möjligt efter att utveckla buffertgrupper, eftersom det är dessa konstellationer 

som bäst skyddar sina deltagare mot den organisatoriska girigheten. När det inte 

är möjligt söker anställda kompensera de obefintliga buffertkulturerna på andra 
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sätt. En sådan alternativ möjlighet är att Asplunds ”elementära gemenskaper” 

utvecklas till vad jag skulle vilja kalla temporära, simulerade (Asplund 1987) eller 

imaginära (e.g Anderson 1991, se också Collins 2004:83) grupper.  

 

Temporära grupper motsvarar det som Lindgren (1999) ser i sin studie. På 

helgerna, utanför vardagens vanliga lunk, kan en tvärgrupp (bestående av olika 

yrkeskategorier) bilda en konkret gemenskap. Den temporära 

gruppgemenskapen utvecklas sålunda vid speciella tillfällen och under speciella 

omständigheter. 

 

Simulerad gruppgemenskap motsvarar här det som skapas när patienten 

förlorat sin betydelse som symbol och ersätts av nya symboler, som till exempel 

”den gemensamma fienden”, vilket kan inträffa både i landstingsorganisationen 

och i den privata organisationen. Den privata organisationen erbjuder en 

möjlighet att gå samman mot ”fienden”, den offentliga sektorn, som utnyttjar 

och dränerar sina anställda. På så vis kan privata enheter få fördel av den 

offentliga sektorns misslyckande genom att framstå som mer ”offentliga”125 än 

den offentliga sektorn själv. Samtidigt blir detta sammanhållande och 

kollektivskapande för de anställda. I den offentliga organisationen däremot blir 

det en form av en kollektiv gränssättning mot den giriga organisationens krav, 

men utan att ett meningsfullt arbete kan upprätthållas i längden. 

 

Imaginär gruppgemenskap kan uppträda när påfyllnaden av energi sker mer 

från patienterna och deras anhöriga än från kollegorna och organisationen i 

övrigt. Den anställde solidariserar sig då med en föreställd gemenskap 

bestående av imaginära kollegor som vet hur det goda patientarbetet skall 

utföras.  

 

Ingen av dessa alternativ kan emellertid ersätta buffertkulturens positiva 

egenskaper. Alternativen kan aldrig ge den emotionella påfyllning av energi som 

buffertkulturerna ger, inte heller det skydd mot ”överuttag” av anställdas 

emotionella energi som anställda behöver. Detta är inte enbart en förlust för 

anställda, det är också en förlust för organisationen och arbetsgivaren. Jag 

menar nämligen att i de fall där interaktionsritualer lyckas producera solidaritet 

produceras också ett resultat som går långt utöver ”härbärgeringsarbetet”. 

Lyckade interaktionsritualer är inte nödvändiga enbart för att härbärgering inte 

                                                 
125 I betydelsen mindre företagiserad och marknadiserad, se s. 19. 
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skall resultera i emotionell dränering eller andra psykiska åkommor. Ritualerna 

är också nödvändiga för en positiv bindning mellan organisation och anställd.  

 

Lyckade ritualer är en förutsättning för buffertkulturer men också en av 

buffertkulturernas mest värdefulla egenskaper, för både organisation och an-

ställda126 (jfr Hochschild 1997/2001). Det som produceras i den lyckade 

ritualen är ”flow” (se Bloch 2001) – att vara i nuet – hänförelse och 

engagemang!  

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har jag behandlat ett av avhandlingens viktigaste teman, nämligen 

det emotionella arbete som intervjupersonerna utför i sitt yrke. Jag konstaterar 

att sjukvårdspersonal utför ett emotionellt arbete som kan beskrivas dels som 

ett emotionellt lönearbete i förhållande till patienter och arbetsgivarens 

känsloregler, dels som ett emotionellt lönearbete eller en emotionell hantering i 

förhållande till kollegor, sig själva och sina familjer och vardagliga kulturella 

sociala känsloregler.  

  

Den emotionshantering intervjupersonerna utför kan emellertid inte isoleras 

från den tid vi lever i och den samtida synen på emotioner. Intervjupersonernas 

möjlighet att hantera sina emotionella upplevelser i och av arbetet påverkas av 

de normer och regler som vår moderna samhällsutveckling skapat. Ett av de 

utmärkande dragen i det moderna samhället är fixeringen vid klocktid samt 

effektiv och rationell organisering av arbetsliv såväl som privatliv (Bloch 2001). 

Vi lever i en tid som värdesätter punktlighet och effektivitet, kontrollerade 

känslouttryck och individuell behärskning. Intensiva känslor och emotionella 

utbrott127 måste bemästras och det är upp till var och en av oss att själva se till 

att vi lyckas med det, misslyckas vi är det vårt eget fel (Bloch 2001, Stearns 

1994). 

 

Det arbete som intervjupersonerna utför är beroende av goda sociala relationer, 

både till patienter och till kollegor. I det moderna arbetslivets jakt på effektivitet 

och rationalitet finns det emellertid ingen större plats för känslomässigt 

                                                 
126

 Hochschild (1997/2001) visar hur viktigt det är att anställda trivs på sina arbetsplatser. Hon visar 
också att en trivsam arbetsplats kan innebära att hemlivet ter sig allt för krävande, oinspirerande och 
arbetsamt i jämförelse med den trevliga arbetsplatsen. 
127

 Intryckskontroll och känslomässig disciplin, det vill säga förmåga att uppträda känslomässigt 
disciplinerat, värdesätts. Personlig känslosamhet stör den sociala neutralitet som eftersträvas. 
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engagemang och ömsesidiga mänskliga relationer (jfr Bloch 2001). För 

intervjupersonerna betyder det att deras arbete med betoning på emotionellt 

lönearbete och emotionshantering kommer att bli svårare att utföra och kräver 

allt mer emotionell ansträngning. Jag argumenterar därför för att vårdarbetet 

kräver en särskilt god emotionell psykosocial arbetsmiljö. 

 

Jag menar vidare att vårdpersonalen utför en särskild typ av emotionellt 

lönearbete128 som jag kallar för härbärgeringsarbete. Detta arbete innebär att 

den som arbetar i ett människoyrke under tystnadsplikt kommer att behöva 

bearbeta sina upplevelser med hjälp av sina kollegor. Det medför att kollegor 

och buffertkulturer blir mycket betydelsefulla för hur enskilda anställda i 

längden orkar med det emotionella lönearbete vårdarbetet kräver.  

 

Buffertkulturernas betydelse kan förstås med hjälp av teorin om interaktions-

ritualer (Collins 2004). Lyckosamma interaktionsritualer producerar emotionell 

energi hos deltagarna och solidaritet för gruppen. Arbetskamrater som arbetar 

emotionellt för varandra i en buffertkultur hjälper därför varandra att hantera 

den emotionella ansträngning som härbärgeringsarbetet innebär, vilket gör att 

de också hjälper varandra att orka med sitt arbete. Buffertkulturer kräver 

emellertid vissa betingelser för att utvecklas (Lindgren 1992, 1999, Lysgaard 

1985) och i de fall organisationen inte kan tillgodose dessa förutsättningar 

kommer andra typer av gruppkulturer att utvecklas. De alternativa 

gruppkulturer som utvecklas kan dock inte ersätta buffertkulturen. Alternativen 

kan inte producera vare sig den emotionella energi eller den solidaritet som 

buffertkulturen kan åstadkomma.  

 

Buffertkulturer kan dessutom ha en effekt utöver den interna gruppsamman-

hållningen. Den solidaritet som gruppmedlemmarna utvecklar kan komma att 

innefatta organisationen i stort och därför bidra till en positiv bindning mellan 

anställd och organisation.  

 

I nästa kapitel, som är avhandlingens sista kapitel, skall jag gå tillbaka till de 

olika teman jag tagit upp i kapitel 4-6 för att diskutera och reflektera över 

intervjupersonernas upplevelser i ett vidare samhälleligt perspektiv. Jag skall 

också diskutera de slutsatser jag ser som möjliga att dra av det som 

intervjupersonerna förmedlar och möjliga konsekvenser av dessa. 

                                                 
128 Detta är ett emotionellt lönearbete som innefattar emotionellt arbete för/mot/med arbetskamrater. 
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Kapitel 7 

Den sociala inbäddningens dilemma  

– emotioner i arbete  

Sammanfattning och Diskussion 
 

Inledning 

Mitt syfte med avhandlingen är att beskriva och förstå vilka faktorer som 

påverkar vårdpersonalens upplevelser av sin arbetssituation. Jag har sökt svaren 

på dessa frågor genom att använda ett emotionssociologiskt perspektiv när jag 

analyserat intervjuer med anställda inom sjukvården, vilka har speciella 

förutsättningar för att utöva sina yrken. Personalen måste ha en adekvat (ibland 

ganska lång129) utbildning och de har inte allt för många arbetsgivare att välja 

bland när de kommer ut på arbetsmarknaden. Huvudsakligen kan de få 

anställning inom landsting, kommuner eller privata utförare av sjukvård som får 

sina uppdrag via upphandling av kommuner och landsting.  

 

Det innebär att människor som arbetar på olika arbetsplatser kan ha samma 

huvudman, vilket är intressant mot bakgrund av mitt intresse för skillnader 

mellan olika arbetsmiljöer. Kan arbetsplatser skilja sig mycket åt även om de har 

samma typ av ledning och styrning? Vilka faktorer uppfattar enskilda anställda 

som viktiga för att deras arbetsmiljö är som den är? Vad gör arbetsmiljön bra, 

vad gör den dålig? Min studie är begränsad till intervjupersonernas 

beskrivningar, upplevelser och åsikter – jag gör ingen faktisk bedömning eller 

objektiv granskning av det de säger. Om de säger att de varit med om många 

omorganisationer så har de det, oavsett om det i praktiken är två eller tio under 

loppet av de senaste åren. Om de upplever sin arbetsorganisation på ett visst 

sätt så är det den upplevelsen jag kommit att beskriva. Jag gör ingen studie av 

de olika organisationer intervjupersonerna arbetar i. Studien är alltså begränsad 

till intervjupersonernas subjektiva upplevelser av sina villkor.  

 

                                                 
129

 Många av mina intervjupersoner har ”specialist” utbildat sig på olika sätt. De är sjuksköterskor 
med specialistkompetenser liksom läkare och sjukgymnaster med särskilda inriktningar.  Det är för 
flera av dem inte frågan om att jämföra med vanlig fortbildning utan nästan som flera regelrätta yr-
kesutbildningar. De har med andra ord spenderat många år inom utbildningsväsendet.  
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Vad har jag då kommit fram till i min studie av emotioner i arbete? Jag skall 

börja det här kapitlet med en sammanfattning av mina ”fynd”. Det blir en 

berättelse om hur jag uppfattat, tolkat och analyserat det intervjupersonerna 

berättat för mig och vilka slutsatser jag dragit av det de sagt. Det 

emotionssociologiska perspektivet har bidragit med tolkningen: Emotioner 

hanteras och kontrolleras i vardagslivet. Detta har betydelse för hur enskilda 

upplever sin arbetssituation. Emotionsperspektivet fanns visserligen inte med i 

forskningsprocessen från början och intervjuerna är inte gjorda utifrån ett 

emotionsperspektiv, men när emotionerna väl tillåts träda fram i ett material 

och forskaren tillåter sig själv att se dem, låter de sig också analyseras. Vägen dit 

kan dock vara fylld med fallgropar. Vår tradition att se upplevelser i ljuset av 

antingen förnuft eller känslor är en sådan (Nyeng & Wennes (red.) 2005). 

Det har (med andra ord) varit ett ganska mödosamt pusslande som till sist gav 

resultat. Resultatet, och de slutsatser jag dragit, kommer nu att presenteras i en 

sammanfattning av det jag tidigare försökt visa i kapitel fyra, fem och sex. 

 

Inbäddningens dilemma – emotionellt arbete 

Intervjupersonerna beskriver i sina berättelser hur neddragningar och 

omorganisationer av offentliga verksamheter utarmat arbetsmiljöer, 

medbestämmande och arbetsglädje. De förändringar som skett har lett till en 

rad besvikelser och förluster, arbetsgrupper och arbetsformer har brutits upp 

och förändrats samtidigt som den emotionella arbetsmiljön blivit sämre. De 

organisatoriska förutsättningarna för socialt stöd mellan arbetskamrater eller 

från ledning till anställda uppfattas som starkt begränsade. Arbetsmiljön i de 

privata vårdbolagsenheterna beskrivs och upplevs emellertid på ett annat sätt. 

Här beskrivs närheten till beslutsfattare, möjligheten att påverka och en 

ömsesidighet i de sociala relationerna på arbetsplatsen som faktorer av stor 

betydelse för en positiv upplevelse av arbetssituationen.   

 

Upplevelsen av arbetsplatserna och arbetssituationen kompliceras emellertid av 

balansen mellan arbetslivet och livet utanför arbetet. Intervjupersonerna 

kombinerar arbetsliv med privatliv på olika sätt, huvudsakligen beroende av kön 

och familjebildning. De intervjuade kvinnorna är mer inbäddade i familjen 

medan de intervjuade männen är mer inbäddade i arbetet. Detta betyder att 

kvinnorna skjuter upp sin karriär, arbetar deltid eller inte vill engagera sig allt 

för mycket i arbetet så länge familjära åtaganden måste prioriteras. Männen 

däremot tillbringar i vissa fall mer tid på arbetet då barnen är små än senare, 
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arbetar aldrig deltid, tar kortare föräldraledigheter och satsar på karriären 

oavsett familjens struktur. Intervjupersonernas sociala inbäddning, både i och 

utanför arbetet, påverkar upplevelsen av arbetssituationen. Genom emotionellt 

arbete anpassas individuella möjligheter och begränsningar till arbetssituationen 

vilket resulterar i olika strategier. De strategier som används har också samband 

med hur arbetsgrupper på arbetsplatsen kan fungera som socialt stöd och ge 

emotionell energi. När arbetsgruppen fungerar som buffert mot en 

ansträngande arbetssituation kan strategier där anställda drar sig undan eller 

individualiserar sina upplevelser förhindras. Buffertkulturer genererar energi 

och social inbäddning vilket underlättar för anställda och ger förutsättningar att 

både vilja och orka stanna kvar på en bestämd arbetsplats, även under 

ansträngande arbetsförhållanden. Den sociala inbäddningen i arbetsgruppen 

kan därför fungera som en kvarhållande faktor som gör det svårare att byta 

arbete. Även inbäddningen i familjen kan göra det svårare att byta arbete vilket 

kan betyda att anställda stannar i en bestämd arbetssituation även då de 

egentligen skulle vilja byta arbete eller arbetsgivare. 

 

Ytterligare en faktor som komplicerar intervjupersonernas upplevelser av sina 

arbetsvillkor och arbetsplatser är det emotionella lönearbete och den 

emotionella hantering som intervjupersonerna utför i lönearbetssituationen och 

i vardagslivet. De utför dels ett emotionellt lönearbete i förhållande till patienter 

och olika typer av känsloregler130, dels i förhållande till sig själva, kollegor och 

kollegiala relationer enligt samma princip. De utför också emotionell hantering i 

förhållande till sig själva och sina familjer som inte karaktäriseras som 

emotionellt lönearbete. Vårdpersonalen utför därtill en särskild form av 

emotionellt lönearbete som kan kallas härbärgeringsarbete. Detta arbete innebär 

att sjukvårdpersonalen härbärgerar känslor, både egna och andras, som 

uppkommer av och i patientarbetet och genom relationer med patienter. För att 

bearbeta sina upplevelser av patientarbetet behöver sjukvårdspersonalen både 

tid och rum för att arbeta emotionellt för varandra, avlasta varandra emotionellt 

och producera emotionell energi hos varandra. 

 

I det moderna arbetslivets jakt på effektivitet och rationalitet finns dock inte 

alltid plats för känslomässigt engagemang och ömsesidiga mänskliga relationer. 

För intervjupersonerna betyder det att deras arbete med betoning på 

emotionellt lönearbete och emotionshantering kommer att bli svårare att utföra 

                                                 
130

 Arbetsgivarens känsloregler styr arbetet liksom även professionella känsloregler tillsammans med 
kulturella, sociala känsloregler för hur, var och när emotioner får uttryckas.  
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och kräver allt högre grad av ansträngning i takt med att effektivisering och 

rationalisering betyder ökad tidspress, fler patienter men färre anställda och så 

vidare.  

  

Den sociala inbäddningens komplexitet 

Här kommer jag nu att presentera en typologi, som baseras på två 

huvudvariabler, ”Patienten som symbol” (att göra det bästa för patienten) och 

”konkret solidaritet mellan kollegor” (gruppinklusion). Typologin visar att 

inbäddningen i arbetet kompliceras av de möjligheter som finns att bilda olika 

gruppkulturer på arbetsplatsen. Dessa gruppkonstellationer förklarar jag med 

hjälp av en emotionssociologisk teori om interaktionsritualer (Collins 2004). 
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Enligt ritual teorin131 utvecklas solidaritet mellan människor och för gruppen 

som ett resultat av lyckade interaktionsritualer där ett delat fokus och delade 

symboler fyller en för gruppen samlande funktion. I lyckade interaktionsritualer 

produceras också emotionell energi, vilket innebär att enskilda gruppdeltagare 

känner sig stärkta och energiska. I sjukvårdpersonalens fall finns en mycket 

viktig symbol för verksamheten, som svetsar samman personalen och 

symboliserar meningen med deras arbete. Det är ”patienten”, till exempel som i 

”patientens bästa”. När medlemmarna i personalgruppen är överens om 

betydelsen av patienten som symbol kan också en konkret solidaritet utvecklas 

inom gruppen, gruppinklusion, förutsatt att gruppmedlemmarna har tillfällen att 

träffas för social samvaro. Det krävs alltså både tid och rum för att underhålla 

och återskapa betydelsen av gruppsymboler.  

 

Beroende av graden av gruppinklusion och graden av gemensam uppfattning 

om symbolers betydelse utvecklas olika gruppkonstellationer, där buffert-

gruppen är den typ av grupp som leder till både solidaritet för gruppen och 

emotionell energi för gruppdeltagarna. Buffertgruppen gör arbetet lättare och 

motverkar känslomässig utmattning. Andra gruppkonstellationer som utvecklas 

kan fungera som substitut för buffertgruppen under en period, men troligen 

inte för någon längre tid. Både temporär, simulerad och imaginär gemenskap är 

gemenskaper som är tillfälliga och ytliga, vilket i längden utarmar både 

engagemanget för arbetet och för kollegorna. 

 

Temporära grupper motsvaras till exempel av ett team som vid speciella till-

fällen, kanske utanför vardagens vanliga lunk, kan bilda en konkret gemenskap 

(se Lindgren 1999132). Det jag väljer att kalla simulerad gruppgemenskap (se 

även Asplund 1987) kan uppstå när patienten förlorat sin betydelse som 

symbol. Här kan arbetsgruppen ersätta patientsymbolen med andra symboler, 

som fungerar sammanhållande till viss del men som inte gör arbetet 

meningsfullt. Imaginär gruppgemenskap kallar jag den gruppgemenskap som 

uppträder när påfyllnad av emotionell energi sker mer från patienterna och 

deras anhöriga än från kollegorna och organisationen i övrigt. Den är imaginär 

för att den bygger på en föreställning om solidaritet med imaginära kollegor 

som vet hur det goda patientarbetet skall utföras (jfr Anderson 1991). 
                                                 
131

 Se kapitel fyra s. 95-105.  
132

 Lindgren beskriver här hur läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kunde arbeta tillsammans 
under helgerna, på ett sätt som helt avvek från den vardagliga samarbetsmodellen. När de jobbade 
tillsammans på helgerna fanns en helt annan frihet från de vardagliga hierarkierna mellan olika 
yrkesgrupper, alla lyssnade på och pratade med varandra och värdesatte varandras olika kunskaper.   
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Typologin visar gruppkonstellationernas betydelse för trivseln på jobbet och att 

orka med jobbet. Den kan även ses som en förklaringsmodell till varför man 

stannar i eller lämnar arbetssituationen. Med hjälp av typologin vill jag också 

visa hur olika gruppkonstellationer kan leda till individuella hanteringsstrategier 

som baseras på det som händer, eller kanske snarare det som inte händer, i 

gruppen.  

 

De enskilda strategier som utvecklas inom gruppkonstellationerna för att stå ut 

i en dålig arbetsmiljö är troligen beroende av vad som gör att en individ inte 

anser sig ha möjlighet att byta arbetsgivare och av hur tvingande inbäddningen 

är. Jag ger några förslag på individuella strategier när jag beskriver den sociala 

inbäddningens obalans i kapitel fem (s. 132) men jag är inte alls säker på att 

vissa strategier måste höra hemma inom vissa gruppkonstellationer. Att dra sig 

undan kollegorna eller patienterna tror jag kan inträffa närhelst den kollegiala 

solidariteten sviktar, liksom när det inte går att upprätthålla ”patienten” som 

symbol. Att dra sig undan kollegorna men ägna sig åt sina patienter tror jag kan 

uppträda när den kollegiala solidariteten är låg liksom strategin att dra sig undan 

patienten men ägna sig åt kollegorna kan uppträda när helst det inte går att 

upprätthålla ”god vård”. Inbäddningen i respektive utanför arbetet har 

emellertid konsekvenser som kan visa sig ha stor betydelse för enskilda 

anställda såväl som för kollegor och organisation. 

 

Arbetsinbäddning och inbäddning utanför arbetet kan också relateras till 

gruppkonstellationerna. Arbetsinbäddning är direkt relaterad till gruppinklusion 

och avtar i takt med att gruppinklusionen också avtar. Ju sämre solidariteten 

med kollegorna och gruppen är, ju mindre arbetsinbäddad blir man alltså. 

Inbäddning utanför arbetet kan däremot ses som ett kontinuum som inte är 

direkt relaterad till de olika arbetsgrupperna, högt respektive lågt inbäddad 

utanför arbetet kan man vara oavsett hur inbäddad man är i arbetssituationen. 

Denna relation är däremot könad. Det är huvudsakligen män som är lågt 

inbäddade utanför arbetet och huvudsakligen kvinnor som är högt inbäddade 

utanför arbetet.  

 

De olika arbetsgrupperna kan nu bilda renodlade idealtyper för att göra bilden 

extra tydlig. Vi får då buffertgruppen i ruta A, en simulerad gruppgemenskap i 

ruta B samt en temporär/imaginär gruppgemenskap i ruta C. I ruta D finns 

ingen gruppgemenskap alls, där står individen ensam utan grupptillhörighet. 
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Några exempel ur intervjuerna belyser de olika grupptyperna och 

arbetsinbäddning respektive inbäddning utanför arbetet. Vi kommer då också 

att se hur kön inverkar på möjligheten att byta arbete samt en tydlig skillnad i 

villkor för kvinnor och män. 

 

I ruta A finns till exempel läkarna Karin och Henrik som båda är högt 

arbetsinbäddade och har buffertgrupper på sina arbetsplatser. Karin är vidare 

högt inbäddad utanför arbetet. Hon måste ta hänsyn till familjen med tanke på 

arbetstider och arbetar deltid för att det minsta barnet inte skall behöva vara så 

långa dagar på dagis. Henrik däremot är lågt inbäddad utanför arbetet. 

Visserligen har han anpassat sina arbetstider efter sina barn och gått över till 

dagtid istället för skiftarbete nu när barnen är större och börjat skolan, men det 

har med hans barnorientering133 (Bekkengen 2002) att göra och sammanfaller 

med hans karriärmöjligheter. Han behöver heller inte arbeta deltid och kan 

fortfarande arbeta övertid om det behövs.  

 

I ruta B har vi Britt och Rolf, en sjuksköterska och en läkare. Båda har 

simulerade gemenskaper och grupptillhörigheter på sina arbetsplatser som gör 

dem högt arbetsinbäddade. Som specialister har de nischer som gör att de inte 

vill lämna sina arbetsplatser och de har gemenskap med kollegor som 

visserligen tillhör andra arbetsgrupper, men som ger dem bekräftelse och 

uppskattning. Även här finns emellertid en skillnad i inbäddning utanför 

arbetet. Rolf är lågt inbäddad utanför arbetet, han kan arbeta både övertid och 

ta med sig arbete hem utan att det påverkar honom eller hans familj negativt. 

Britt däremot är högt inbäddad utanför arbetet. Hon kan inte arbeta vilka tider 

som helst och inte ta med jobb hem eftersom hon är ensamstående med ett 

barn som bor hos henne.  

 

Rutorna C och D rymmer inte två olika typer av gruppbildningar, i renodlad 

form är enbart ruta C en grupptyp. Ruta D innehåller ingen gruppinklusion 

överhuvudtaget. De två rutorna C och D innefattar däremot båda en låg 

arbetsinbäddning. I ruta C har vi till exempel Erna. Erna är sjuksköterska med 

specialistkompetens och arbetar i ett team bestående av tre till fyra personer 

som alla har olika kompetenser. Hon arbetar mot andra avdelningar där hon 

                                                 
133

 Begreppet barnorientering beskriver mäns ökande intresse av ett aktivt föräldraskap utifrån en 
samhällelig, ideologisk barncentrering med barnets bästa i fokus. Denna barnorientering inbegriper 
dock inte att män orienteras mot kvinnor och familj. Barnorienteringen är ofta diskursiv och sam-
manfaller mer med männens egna intressen än barnens (Bekkengen 2002). 
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avlastar de kollegor som finns där genom punktinsatser mot patienter som 

också uppskattar Ernas kompetens mycket högt. Erna får därmed uppskattning 

både från patienter och från andra kollegor utifrån en gemensam syn på 

patienten, men har i praktiken liten möjlighet att bilda en buffertgrupp med det 

egna teamet eftersom de sällan möts och har olika kompetenser. Erna är högt 

inbäddad utanför arbetet, hon vare sig vill eller kan satsa för mycket på sin 

karriär, men lågt inbäddad i arbetet.  

 

I ruta D finner vi den svåraste arbetssituationen. Det är här vi finner dem som 

inte har vare sig gemensamma symboler eller tillhörighet till en arbetsgrupp. Ett 

exempel ur intervjumaterialet är sjuksköterskan Monika som arbetar deltid på 

en avdelning som varit utsatt för genomgående och upprepade 

organisationsförändringar vilket inneburit att arbetskamrater flyttats eller slutat 

av egen kraft. Avdelningen har på så sätt omstrukturerats och brutits upp vid 

flera tillfällen. De som är kvar går hela tiden i att-göra-något-annat funderingar; 

de vidareutbildar sig, tar tjänsteledigt eller slutar. Det finns också kollegor som 

är sjukskrivna. Monika är högt inbäddad utanför arbetet. Hennes man arbetar 

också på orten och det är därför inte aktuellt att flytta. Hon har också små barn 

som gör att hon behöver arbeta deltid. Hon skulle vilja byta arbete, dels för att 

få dagtidsarbete, dels för att få ett lugnare tempo, men har svårt att hitta en 

arbetsplats som svarar mot hennes önskemål.  

 

I ruta C och D passar inga män från intervjumaterialet in.134 Här hittar vi enbart 

kvinnor. Det är alltså enbart kvinnor som är inlåsta på arbetsplatser med dåliga 

arbetsvillkor och som har svårt att byta arbete eftersom de är inbäddade utanför 

arbetet. De män som finns i materialet har alla en tydlig grupptillhörighet och 

har flyttat på sig då de råkat ut för sådant som inneburit att de förlorat den. 

 

Vi kan återigen anknyta till individuella strategier. Individuella strategier är 

kanske mest vanligt hos anställda som arbetar under förhållanden som är 

jämförbara med de i modellens ruta C och D. Det är förmodligen också dessa 

förhållanden som kan leda till utbrändhet, särskilt de förhållanden som råder i 

ruta D (Eriksson, Starrin & Jansson 2003). Kanske är det också så att kvinnor 

är mer utsatta än män, just därför att de inte har samma möjligheter att lämna 

dåliga arbetsförhållanden. Enskilda strategier såväl som gruppbaserade 

strategier faller tillbaka på möjligheten att bilda buffertkulturer, inbäddning, 

emotionellt arbete och engagemang. 

                                                 
134 Av de intervjuade är 7 män och 23 kvinnor.  
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Praktikens dilemma – organisation eller profession? 

De anställda återkommer i intervjuerna till hur viktigt det är att organisationen 

skapar sådana villkor att de känner att de gör ett bra jobb. De aspekter som jag 

poängterat, buffertgrupper och emotionell kultur har betydelse för hur dessa 

förutsättningar utvecklas. De anställda blir mer eller mindre inbäddade i sina 

organisationer beroende av hur arbetsgrupper och organisatoriska relationer 

fungerar.  

 

Inbäddningen i organisationen kan emellertid också relateras till det 

professionella uppdraget och ett professionellt engagemang. Det professionella 

uppdraget består i att ge god vård och yttrar sig i ett professionellt engagemang 

som kan komma i konflikt med de organisatoriska villkoren. De intervju-

personer som arbetar inom den offentliga sektorn upplever ofta att det 

professionella engagemanget hindras på grund av att organisationen lägger 

hinder i vägen. De kan inte utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt 

på grund av återkommande omorganisationer, bristande resurser och oklara 

beslutsvägar. Detta tär också på det organisatoriska engagemanget och 

lojaliteten till organisationen.  

 

Intervjupersonerna återkommer i intervjuerna till betydelsen av att få känna sig 

engagerade. De vill få utlopp för ett engagemang som är kopplat till både 

patienter, kollegor och organisation. Att intervjupersonerna är beroende av 

bekräftelse för att de skall orka vara engagerade blir tydligt när de talar om hur 

de upplever att bekräftelsen inte bara leder till engagemang, det ”göder” också 

engagemanget och ger energi. Engagemanget, såväl i patienter och kollegor som 

i organisation, kan därför också kopplas till inbäddning. Inbäddning i 

arbetssituationen leder till engagemang och engagemang till inbäddning. Här 

blir det emellertid tydligt att det inte är frågan om vilken typ av inbäddning som 

helst. Den inbäddning i arbetet som göder ett engagemang måste också ge 

energi, inte dränera energi.  

 

Förutom det mycket framträdande engagemanget i professionen, vilket 

inbegriper patienten, är det engagemanget i kollegorna som måste tolkas som 

det mest givande för intervjupersonerna. Detta hindrar dock inte att ett väl 

synligt och markant mönster är just det professionella engagemanget, vilket är 

tydligt både hos offentligt anställda och privatanställda. Detta är också knutet 
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till ömsesidighet, det vill säga det tycks tappa energi då intervjupersonerna 

upplever att de inte kan utföra sitt arbete så som de anser att det bör utföras. 

 

Det är med andra ord inte organisationen som binder sjukvårdspersonalen till 

sig, det är det professionella engagemanget och det offentliga uppdraget. 

Lojaliteten kommer därmed att placeras i den organisation som ger de bästa 

förutsättningarna för att fullfölja uppdraget – att ge god sjukvård. Att ge god 

sjukvård är det professionella uppdrag som äger företräde. För att kunna ge den 

goda vården behöver de som arbetar å ena sidan sin buffertgrupp. Det är med 

hjälp av buffertgruppen som det professionella engagemanget omsätts i praktik. 

Å andra sidan krävs också en viss emotionell kultur.  

 

De emotionella kulturer som utvecklas i de två organisationstyper 

intervjupersonerna beskriver i kapitel fyra uppmuntrar eller lägger hinder i 

vägen för det professionella engagemanget. Detta kan ses mot bakgrunden av 

att arbetsplatserna uppfattas som kvalitativt olika utifrån storlek, inblandning av 

politisk byråkrati och överblickbarhet. Det finns stöd i intervjumaterialet för att 

mindre organisationer i offentlig regi fungerar lika bra, eller åtminstone i stort 

sett lika bra, som de privata organisationer som beskrivs. Det kan därför vara en 

fråga om arbetsplatsers och organisationers storlek och möjlighet till 

egenkontroll av drift, personal och ekonomi (se till exempel Sundin 2001:109 

ff., Furåker 2003:113, 126 f., jfr Stordeur m.fl. 2003).  

 

En viktig skillnad mellan intervjupersonernas upplevelser är om det finns 

beslutskapacitet nära. Närheten till den eller de som kan och får ta beslut är 

viktig. När beslut om verksamheten kan tas på plats, grundas på det som gäller 

den aktuella arbetsplatsen och får ganska omedelbara effekter upplevs 

organisationen som liten även om den inte är det. De privata vårdorganisationer 

som är representerade genom intervjupersonerna är i allmänhet allt annat än 

små, de är till exempel stora multinationella företag eller förhållandevis stora 

nationella, kooperativa föreningar. Det som gör skillnad är att beslutsfattandet 

är delegerat ner i organisationshierarkin på ett annat sätt än inom landstingen. 

Därför upplevs varje arbetsplats som en egen organisation i förhållande till den 

stora organisationen och dess ledning och styrelse. Det innebär inte att 

samhörighet med den större organisationen inte finns. Det verkar finnas en 

organisatorisk strategi, som innebär att en viss organisationskultur sprids i 

organisationens olika delar genom interna utbildningar, ledningsgrupper och 
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”slogans”. Denna organisationskultur innehåller också en emotionell kultur som 

ser annorlunda ut än den som beskrivs av de offentliganställda.  

 

De emotionella kulturer som beskrivs skiljer sig åt genom att de skapar olika 

förutsättningar för både professionellt och känslomässigt engagemang (jfr Frost 

m.fl. 2000, Frost 1999). I den offentliga organisationen bygger den emotionella 

kulturen på effektiv och rationell hantering av verksamhetens uppgifter såväl 

som effektiv och rationell hantering av anställda och patienter. Emotionella 

effekter av arbetet marginaliseras. I den privata organisationen bygger den 

emotionella kulturen istället på en medveten personalstrategi, personalen skall 

engageras och entusiasmeras.  

 

Att storlek och emotionell kultur är viktig förmedlas också genom de 

privatanställda intervjupersonernas oro för att ”deras” privata vårdbolag växer 

och knyter fler arbetsplatser till sig. Oron grundas dels på de erfarenheter 

intervjupersonerna bär med sig av att arbeta i landstingsorganisationerna, dels 

på en rädsla för att bli perifera i förhållande till moderorganisationen. Det finns 

alltså en oro för att en allt för stor organisation kommer att innebära en ökad 

centralisering av beslut men också för att en större organisation innebär att det 

blir för många arbetsplatser som konkurrerar om uppmärksamhet och 

erkännande från moderbolaget.  

 

Sammanfattning och avslutande kommentarer 

De anställdas relation till arbetet och arbetsplatsen utmärks av ett engagemang 

som kan tolkas både som ett organisatoriskt och ett professionellt engagemang. 

Stolthet utmärker det professionella engagemanget. De anställda vill vara, och 

är också ibland, men inte alltid, stolta över det de åstadkommer i sitt arbete. 

Med perspektivet inställt på emotioner och emotionernas betydelse kan det 

engagemang intervjupersonerna ger uttryck för tolkas som en form av 

emotionellt arbete.  

 

Det kan dock bli problematiskt att skilja privat emotionell hantering från 

emotionellt lönearbete då både inbäddning och olika typer av organisatoriskt 

engagemang135 innehåller emotioner och emotionellt arbete. Känslor är 

närvarande i alla sammanhang men bearbetas och riktas åt olika håll. När man 

                                                 
135

 Emotionellt-, normativt- och varaktighetsengagemang enligt Meyer & Allens (1991) definition. Se 
kapitel två, not 40. 
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vill arbeta i organisationen innebär känslomässigt engagemang att emotionerna 

riktas mot arbetsplatsen och självet. När anställda måste stanna kvar i 

organisationen riktas känslorna mot omständigheter utanför arbetsplatsen, den 

lokala tillhörigheten och starka sociala band, det vill säga inbäddningsfaktorer i 

privatlivet, men också mot självet (självförtroende). När anställda anser att de 

bör stanna i organisationen innebär det att emotionerna är riktade mot 

ideologiska principer, självuppfattning och identitet.  

 

Man kan alltså resonera utifrån att enskilda individer lever under villkor som 

leder till att deras känslor kommer att ha en ”huvudinriktning”. En höggradig 

inbäddning utanför arbetet som gör det omöjligt att byta arbete skulle då leda 

till att känslorna riktas mot de bindningar som denna inbäddning representerar. 

Detta skulle i sin tur leda till att det organisatoriska engagemang som utvecklas 

uppkommer av tvång, vilket inte anses särskilt positivt vare sig för anställd eller 

organisation (Meyer & Allen 1991:77, 80). Om vi nu utgår från att anställda 

föredrar att gå till en arbetsplats därför att de vill göra det, inte för att de måste 

göra det, kan vi dra slutsatsen att individen kommer att drabbas av emotionell 

eller kognitiv dissonans som ett resultat av den obalans/konflikt som uppstår 

(Hochschild 1983:90). Det är i denna situation som arbetsgruppen, relationerna 

på jobbet och den emotionella kulturen på arbetsplatsen kommer att få en 

avgörande betydelse. Inte enbart av det skälet att det troligen upplevs 

känslomässigt ”trevligare” att vara jag-vill-engagerade i sin organisation eller 

profession och att anställda därför kommer att sträva efter att uppnå ett jag-vill 

engagemang, utan därför att den emotionella dissonans som uppstår när man 

vill men inte kan (när man vill trivas men det känns omöjligt, när man vill byta 

arbete men det inte går och så vidare), är så smärtsam. Enbart den emotionella 

dissonansen leder till att man som anställd kommer att omformulera sitt 

engagemang för att uppnå det eftersträvade.136 För att kunna göra detta 

behöver man dock ”hjälp” av kollegor, grupp och emotionell kultur.  

 

Den här studien har också ställt möjligheten att överhuvudtaget göra val i 

fokus. Vilka valmöjligheter finns det för enskilda intervjupersoner och vilka 

möjligheter att hantera eventuella val har de? Enligt inbäddningsperspektivet 

blir människors handlingar inbäddade i konkreta, pågående system av sociala 

relationer (Granovetter 1985:487). Människor är inte vare sig totalt fria eller 

totalt styrda. Nätverk av relationer gör val och handlingar möjliga eller omöjliga 

                                                 
136 Det finns diskussioner i litteraturen som motsvarar mitt förslag, särskilt avseende arbetstrivsel. 
Den som inte trivs men inte kan få något annat arbete kommer att intala sig själv att han trivs eller 
åtminstone kommer han inte erkänna att han inte trivs (jfr Furåker (red) 2003, Petersson m.fl. 2006). 



 191 

och utgör samtidigt en grundval för social mobilitet (Granovetter 1985). Det 

innebär att den postmoderna individualiseringstesen137 kan ifrågasättas. Hur 

flexibel är egentligen den senmoderna människan? Jag skulle, precis som 

Furlong och Cartmel (1997), vilja kalla föreställningen att människor idag inte är 

beroende av kollektiv för senmodernitetens epistemologiska missuppfattning.138 

Individualiseringstesen visar sig i ljuset av inbäddningstesen vara en chimär. 

 

Samhällets individualiseringsprocesser lämnar individer att ensamma skapa sig 

själva och sina liv, när man inte kan eller orkar leva upp till samhällets alla krav 

kan det bokstavligen drabba en som en form av alienation, en 

”otillräcklighetens ångest” som skulle kunna beskrivas som samtidens speciella 

variant av alienation (Arvidson 2007:150). Även denna typ av alienation har 

dock sin grund i samma ”utsugning” och förtingligande av det ”arbetande 

proletariatet” som Marx (se Marx 1969 [1867]) beskrev redan då han skapade 

alienationsbegreppet. Den ”giriga” organisationen legitimerar sin ”utsugning” 

av de anställda med hjälp av den samhälleliga individualiseringsprocess som 

egentligen är en imaginär individuell frigörelseprocess. Den förmodade 

valfriheten och det ökade utbudet av ”möjligheter” blir för många enbart allt 

för höga krav omöjliga att leva upp till. Den alltför långt drivna 

individualiseringen resulterar inte heller i någon organisk solidaritet, den 

resulterar inte i någon typ av solidaritet alls (Sennett 2000).  

 

Individualiseringstesen kritiseras och ifrågasätts också av flera forskare (se till 

exempel Giddens 1991, Furlong & Cartmel 1997, Sennett 2000, Bauman 2002, 

Brannen & Nilsen 2005). Tesen i sig kritiseras för bristande empirisk 

underbyggnad, den är för allmänt hållen och tar inte hänsyn till människors 

faktiska villkor som kön, klass och platsbundenhet. Möjligen är alltså samhället, 

eller kanske rättare sagt individerna i samhället, inte alls så individualiserat/de 

som vi föreställer oss. Individualiseringsprocessers förmodat positiva utfall för 

individer såväl som samhälle ifrågasätts också. Särskilt är det banden mellan 

människa och samhälle som är i fokus. Individualisering underminerar nämligen 

solidaritet och sammanhållning. Individualisering i kombination med 

globalisering innebär att kollektiv faller sönder. Samtidigt blir individer å ena 

                                                 
137

 Här avser jag främst uppfattningen att ett individualiserat samhället förutsätter aktiva medborgare, 
som hela tiden får bemöda sig om att anpassa sig till de varierande förhållanden som de utsätts för 
på arbetsmarknaden, i utbildningssystemet o.s.v. (Beck & Beck-Gernsheim 2002, Giddens 1991). 
138

 De tar inte avstånd från idén att banden till det kollektiva försvagats därför att individuella värden 
och lösningar värdesätts i högre grad nu än tidigare, men argumenterar ändå för att sociala 
strukturer som kön och klass fortsätter att vara avgörande för människors livschanser.  
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sidan beroende av allt mindre och mer begränsade kollektiv, som till exempel 

kärnfamiljen, å andra sidan bildas större och mer globala kollektiv med en lös 

och fluktuerande sammanhållning.139  

 

De effekter av individualiseringen som skymtar i mitt material är föreställningar 

om att likhetens kollektiv inte behövs, eftersom de är gammalmodiga och 

motverkar effektivitet och rationalitet. Dessa föreställningar kan anas hos både 

arbetsgivare och anställda. De två ”organisationstypernas” personalsyn så som 

de upplevs av intervjupersonerna förmedlar båda denna tanke.  

 

Intervjupersonerna i de två organisationerna uttrycker också föreställningar om 

att den organiska solidariteten kan ersätta mekanisk solidaritet. Behovet av 

erkännande och bekräftelse blir emellertid i praktisk handling beroende av 

närhet och likhet, vilket intervjupersonerna också beskriver genom sina 

upplevelser och erfarenheter av det stöd de får från kollegor och ledning.140 

Min tolkning av de svårigheter som uppstår blir därför att det ena förutsätter 

det andra, det vill säga organisk solidaritet, solidaritet med icke-likar, förutsätter 

mekanisk solidaritet och att solidariteten mellan olika grupper kräver 

”brobyggare” (Granovetter 1983). Här grundar jag min tolkning på Collins 

(2004) resonemang om det mänskliga behovet av tillhörighet och emotionell 

energi.  

 

Det är här värdet av det sociala utbytet ligger. Den emotionella energin uppstår 

inte utan en ömsesidig relation. Även om individen med hjälp av någon 

hanteringsstrategi lyckas intala sig själv att allt är gott och väl, så leder ett 

enkelriktat emotionellt arbete sällan till produktion av särskilt långvarig 

emotionell energi (Collins 2004). Den långvariga energin åstadkoms framförallt 

genom upprepade interaktionsritualer och interaktionskedjor som reproducerar 

symboler, solidaritet och energi. Förr eller senare måste individen fylla på med 

emotionell energi för att inte dräneras emotionellt. Någonstans måste individen 

ingå i interaktionsritualer där hon kan åstadkomma emotionell energi för egen 

del, men även för andras, och har möjlighet att bearbeta indivudaliseringen av 

den emotionella hanteringen (det jag kallar för härbärgeringsarbete). Därför och 

på grund av det Collins (2004:181) kallar ”EE-tropism” behöver människor 

                                                 
139 Både Collins och Granovetter talar om globaliserade nätverk som en form av gränslösa nätverk 
där människor går in och ut och där solidariteten växlar snabbt då den inte är grundad på fysisk 
närvaro. 
140 Det sociala stödet bygger på närhet till ledningen och den lokala beslutskapaciteten samt att led-
ningen faktiskt känner till verksamheten och dess praktik. Stödet från kollegorna är också beroende 
av närhet och likhet som har någon form av minsta gemensamma nämnare (Lindgren 1999).   
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emotionellt energi-generativa interaktionsritualer, buffertgrupper och en 

emotionellt stödjande kultur. Dessvärre är detta ingen självklar utveckling i det 

samtida, senmoderna samhället. 
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Summary 
 
Emotions at Work: Health Care Workers’ Experiences of Work 

Environment and Working Conditions 

 

This dissertation deals with health care workers’ experiences of their workplaces 

from the sociology of emotions perspective. Employees within health care 

more frequently find themselves working within a publicly financed 

organisation that can have both public and private leadership. This is a change 

which has occurred within the Swedish public sector alongside many other 

comprehensive changes since the 1980’s. In addition to the changes resulting 

from privatisation which have impacted the health care worker’s work 

environment and working conditions are various organisational changes in the 

form of market adaptations, market oriented organisational forms, and 

economic streamlining. Re-organisation has come to be an everyday occurrence 

within several sectors where various organisational models constantly replace 

one another in the pursuit of the most effective, efficient, and rational 

organisation. 

 

In light of changes within the public health care sector over the last twenty 

years, it is the aim of this dissertation to examine, from a perspective of 

sociology of emotions, how the interviewee describes and experiences his/her 

workplace and working conditions, and in part to analyse the meaning of these 

experiences upon the interviewees’ perception of what constitutes a good 

and/or bad working environment. As an integrated part of the aim of this 

dissertation, certain subjective factors that lead to either leaving or staying in a 

workplace that is perceived of as bad are also highlighted. 

 

The study is limited to health care personnel’s own subjective experiences of 

their work situation, their working environment, and their work conditions. The 

interviewees’ workplaces or organisations are not the subject of this 

investigation. 

 

Method: 

 

The study was conducted as a qualitative interview study. The choice of 

interviewees was strategic in order to cover individuals associated with both the 

public and private sector. In addition, the selection of interviewees occurred 
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through the so-called “snowball method”. An interview guide with fixed 

interview areas was used during the interviews. The interviews were 

conversational in nature which allowed for follow-up questions, pursuit of 

more in-depth responses, and digressions. In sum, thirty employees were 

interviewed: twenty-two interviews were conducted through individual, 

qualitative interviews and eight interview subjects were questioned in a focus 

group. The interviewees represent various occupations and various workplaces 

within health care. 

 

Analysis has been conducted through an abductive approach, which is to say a 

mixture of empirical sensitivity, interpretation, and theory. Throughout the 

analysis process, a technique similar to Grounded Theory has been used. 

Analysis and categorisation of the material has taken place through the 

computer software NUD*IST. 

 

Analysis of the empirical material has resulted in three empirical chapters which 

describe and analyse three main areas: dissatisfaction with public organisations, 

social embeddedness, and emotional labour. 

 

Satisfied or Dissatisfied? 

 

The first analytical chapter, chapter four, describes how interviewees perceive 

their workplace and their working conditions. Of note is the fact that all the 

interview subjects, both those employed by the private and public sector, 

express some form of dissatisfaction with the work environment and working 

conditions within the county councils’ organisations. This dissatisfaction has a 

clear connection to reorganisation and financial streamlining within the public 

sector. The changes which have taken place have lead to a number of 

disappointments and losses; working groups and working structures have been 

changed and broken apart concurrent with worsening emotional working 

environments. The organisational prerequisite for the social support among 

colleagues and/or between management and subordinates is perceived as 

strongly limited. 

 

In contrast to the description of public organisations, is that of the working 

environment in private health care organisations, an environment which is 

described as engaged and sympathetic. The interviewees who work within this 

sector say they experience more influence over their work and feel more 
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content with the work they do than do their counterparts who work within the 

county councils’ organisations. It is important to note that all interviewees have 

at some point worked within the public sector which accounts for the 

comparisons which are made between the sectors by certain of the 

interviewees. 

 

The interviewed subjects express a comprehensive commitment to their work, 

their patients, their colleagues, and their workplaces but do not experience that 

it is always possible to maintain this level of commitment. Therefore, this 

analysis emphasizes the need for reciprocity in social relations and underscores 

the importance of the emotional culture in the workplace for an employee’s 

sense of well-being. This takes place through the sociology of emotions and the 

theory of interaction rituals. 

 

Employees need secure social relations in their workplaces. These needs can be 

met through a buffer group where employees affirm one another and confirm 

one another’s experiences on the job. In order for a working group to function 

as a “buffer” against negative experiences on the job, both similarity and 

closeness are necessary. Similarity can be created through interaction rituals that 

create unity. But, in order for interaction to take place, closeness is necessary, 

both in terms of time and space. 

 

In the analysis, both the stories and experiences of the interviewees serve as the 

basis for the interpretation that these experiences are from two different 

organisational cultures. One culture places excessive demands upon its 

employees in insensitivity and greed, while the other culture is characterised by 

an expressly personal political norm which states that the employee is to be 

made enthusiastic and is to feel committed. The analysis ends with an 

identification of a “gap” between needs and conditions, an emotional vacuum 

that somehow employees must negotiate. The conclusion is that in the absence 

of a positive emotional culture, various coping strategies for handling the 

circumstances surface. 

 

The imbalance of social embeddedness and gendered balance 

 

Chapter five intends to show how the interviewed subjects experience the 

combining of vocational life and private life, and how, in turn, this impacts their 

experience of working environment and work conditions. This is accomplished 
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through the concept of balancing and social embeddedness. I suggest that the 

interviewees balance various circumstances and opportunities in order to satisfy 

the need for equality both in the long and short term. The equilibrium can be 

quite unbalanced for a period only to be balanced later, for instance, or various 

circumstances can balance with one another in the here and now. 

 

The interviewees are further socially embedded in relationships with other 

people and situations which also must balance. The interviewed subjects 

balance, for example, social embeddedness on the job with social 

embeddedness outside the workplace varyingly according to gender.  Women 

placed emphasis on balancing family with life outside the workplace, especially 

in cases where there are dependent children who require parental care. 

 

This seems to mean that they defer their careers or that they at least choose to 

invest limited time or energy (commitment) to their work until the children are 

grown. Men, on the other hand, are more work-oriented even if they are 

perceived of as family and children oriented. The emphasis for men in the 

balancing act is more toward career and work than on family, and in certain 

cases they invest more time on the job when the children are young than they 

do when the children are older. In this way, time for work and time outside of 

work is balanced between women and men so that women vocationally work 

less and domestically work more while men vocationally work more and 

domestically work less. 

 

Interviewed women can thereby be described as family embedded while men 

can be described as job embedded. Women’s family embeddedness further 

implies that women appreciate an employer who is generous toward them with 

parental leave and part-time work, more than an employer who offers a 

committed working environment which would mean that the job demands 

more than what one is able to offer. The constant conflict of interests which 

affects career women is prominent.  

 

Social embeddedness, both in and out of the workplace, impacts the experience 

of how the combination work-private life can be treated, just as it impacts the 

experience of the workplace and working environment. This occurs as a result 

of emotion management where individual possibilities or limits are adapted to 

the experienced reality so that the current situation will be perceived of as 

tolerable. 
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Balance and social embeddedness are also “stay conditions” or “leave 

conditions” depending upon how the balance and embeddedness seem. The 

individual who is, for example, dependent upon certain working hours in order 

to merge vocational and private life prioritises working hours above other 

important working conditions and stays with or leaves the workplace due 

mainly to this priority. 

 

Prerequisites of emotion work 

 

In the last empirical chapter, chapter six, one of the most important themes of 

the dissertation is treated, that of emotion work that the interviewees perform 

on the job. It is, in other words, the specific work that the interviewees perform 

that is focused here. The focus is not work in terms of concrete tasks, but 

rather how the work is experienced by the persons who perform it, that is to 

say the interview subjects. Thereby the significance of that which is normally 

called the psycho-social working environment is examined, in other words the 

workplace culture or “atmosphere on the job” is addressed. 

 

The chapter is introduced with a presentation of how the interviewees 

experience their work. The experience that the interviewed persons convey is 

thereafter placed in a context which is described in terms of emotional labour 

and emotion work/emotional management within a modern capitalist time and 

emotion culture. 

 

I suggest that health care personnel carry out emotion work that can in part be 

described as emotion labour relative to patients’ and employers’ feelings rules 

and in part can be described as emotion work or emotion management in 

relation to the feelings rules of colleagues, themselves, their family and everyday 

culture. 

 

The emotion management that the interviewees carry out cannot be isolated 

from the time we live in and the concurrent view of emotions. The 

interviewees’ capacity to handle their emotional experiences in and through 

work is influenced by the norms and rules that our modern societal 

development has created. One of the characteristic tendencies of our modern 

society is our fixation on time as well as the efficient and rational organisation 

of our vocational and private lives. We live in an age that values punctuality and 
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efficiency, controlled expressions of feeling, and self-control. Intensive feelings 

and emotional outbursts must be governed and it is up to each and every one of 

us to see to it that we succeed in this effort; failure in doing so is purely our 

own fault. 

 

This type of work which is carried out by the interviewees is further dependent 

upon good social relations, both with patients and colleagues. In modern 

vocational life’s search for efficiency and rationality, there is little room for 

emotional engagement and reciprocal human relations. For the interviewees, 

whose work is characterised by emotional labour and emotion management, 

this means that the performance of their work will be more difficult and will 

demand even greater investment of emotional effort. I argue therefore that 

work in the health care sector demands an especially strong emotional psycho-

social environment. 

 

I further suggest that health care workers carry out a particular type of 

emotional labour141 that I call harbouring work. This type of work implies that 

the individual who works in a human services vocation within the constraints of 

patient confidentiality will need to work through their experiences with the help 

of colleagues. This further implies that colleagues and the buffer culture are 

very meaningful in terms of how the individual employee will in the long term 

endure the emotional labour that health care work requires. 

 

I explain the meaning of the buffer culture with the help of the theory of 

interaction rituals. Successful interaction rituals produce both emotional energy 

among the participants and solidarity within the group. Work acquaintances 

who emotionally work for one another in a buffer culture help each other 

handle the emotional exertion that harbouring work entails, which in turn helps 

them endure their own work. The buffer culture requires certain conditions in 

order to develop, and in cases where the organisation cannot provide these 

conditions, other types of group cultures develop. The alternative group 

cultures that develop cannot replace the buffer culture; neither can they 

produce the emotional energy or the solidarity that the buffer culture can 

produce. 

 

                                                 
141

 This is an emotional labour which includes the emotion work for/toward co-workers. 
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In addition, the buffer culture can affect internal group cohesion. The solidarity 

that group members develop can come to embrace the organisation at large and 

thereby contribute to a positive bond between employee and organisation. 

 

The dilemma of social embeddedness, summary and concluding 

comments 

 

In the last chapter, I return to the various themes which are addressed in the 

empirical chapters in order to discuss and reflect upon the interviewees’ 

experiences in a wider societal perspective. 

 

I begin the chapter with a typology that describes the interview subjects’ 

embeddedness in the workplace. The typology shows that embeddedness in the 

work situation can be complicated by opportunities to form various group 

cultures in the workplace. Embeddedness outside the workplace has 

significance for whether or not the employee can change jobs, thereby also 

influencing the coping strategies that employees must utilise in the workplace if 

the embeddedness there is not positive enough to yield the energy which is 

needed. Group cultures have great meaning in these cases, and the buffer group 

is the type of group which generates the most emotional energy for its 

participants. 

 

The combined embeddedness and group typology adopts the following two 

dimensional characteristics: 
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Figure 7:1 Group typology 

 

The point of origin is that the employee is socially embedded both in and 

outside of the workplace, and can be embedded in both to varying extents.  

Embeddedness in the workplace further interacts with various group 

constellations on the job. I explain these group constellations in terms of a 

sociology of emotions theory about interaction rituals. According to ritual 

theory, solidarity among people and for the group is developed as a result of 

successful interaction rituals where a shared focus and shared symbols serve a 

joint purpose for the group. Successful interaction rituals also produce 

emotional energy, which means that individual group participants feel 

strengthened and energised. In the case of health care workers, there is a very 

important symbol that weaves together personnel and provides meaning in 
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their work. This symbol is “the patient”, as in “what’s best for the patient”. 

When members of the personnel group are agreed about the importance of the 

patient as symbol, a concrete solidarity can develop within the group, group 

inclusion, provided that group members have the opportunity to meet for social 

get-togethers. This requires both time and space to maintain and recreate the 

meaning of the group symbol. 

 

Depending upon the level of group inclusion and the level of mutual focus on 

symbols, various group constellations develop where the buffer group is the 

type of group that leads to both solidarity for the group and emotional energy 

for group participants. The buffer group makes work lighter and counteracts 

emotional exhaustion when it functions positively. Other group constellations 

that develop can function as a substitute for the buffer group during a limited 

time but not for the long haul. Simulated, temporary, and imaginary 

communities are fellowships which are both superficial and passing, that in the 

long term impoverish both commitment to work and co-workers. 

 

Temporary groups correspond, for instance, to a team which can, in special 

circumstances – perhaps outside the regularity of everyday life -- form a 

concrete community. Simulated group fellowship can arise when “the patient” 

loses its meaning as symbol. In such cases, the working group can supplant the 

patient symbol with other symbols that function cohesively, to a certain extent, 

but cannot make work meaningful. Imaginary group community comes about 

when emotional energy is refilled more through the patients and their relatives 

than from colleagues and the organisation at large.  

 

Job embeddedness and embeddedness outside of work can also relate to group 

constellations. Job embeddedness is directly related to group inclusion and 

decreases relative to the decrease in group inclusion. The worse the solidarity 

among colleagues and the group is, the less job embedded a person becomes. 

Embeddedness outside of work is a continuum which is not directly related to 

the various working groups; whether an individual is high or low embedded 

outside the workplace is not contingent upon how embedded one is in the 

workplace. This is however gendered: men are largely low embedded outside 

the workplace and women are primarily high embedded outside the workplace.  

 

Due to traditional gender roles and gendered priorities, women become more 

embedded in social relations outside the workplace than do men. Women still 
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maintain the primary responsibility for the smooth and well-oiled functioning 

of life outside the workplace. 

 

Women’s family embeddedness also influences their experience of the work 

situation; they defer the advancement of their careers and even stay in “greedy” 

organisations, likely because they lack other possibilities. They thereby become 

embedded in the workplace by force, which is not the same type of 

embeddedness as job embeddedness that results from group inclusion. Women 

now also prepare the way for children-oriented fathers, and make it possible 

and acceptable for them to take parental leave. 

 

The employee’s relationship to work and the workplace is furthermore 

characterised by a commitment that can be interpreted both as an 

organisational and professional commitment. There is a certain pride that 

characterises professional commitment; the interviewees want to be and also 

occasionally are proud of what they accomplish in their work, but not always. 

One result is that those who can seek a workplace and organisation which 

offers the greatest opportunity for professional commitment. 

 

With a perspective trained upon emotion and emotion’s significance, the 

commitment that the interviewees express is interpreted as a form of emotional 

labour. This emotional labour also includes harbouring work, work which 

means that health care employees fulfil a containing function for both their 

own and others’ feelings. This leads to a special need for good relationships and 

a buffer culture on the job. 

 

It can however be problematic to separate emotional labour from emotion 

work where both embeddedness and various types of organisational 

commitment consist of emotions and emotion work in the sense that feelings 

are present in all types, but are worked through and directed in various 

directions. Affective commitment, where one wants to work in the organisation 

means that emotions are directed toward the workplace and the self. When 

employees must stay in the organisation, feelings are directed toward 

circumstances outside the workplace, the local sense of belonging, and strong 

social bonds – in other words, factors of embeddedness in private life, but also 

toward the self (self confidence). When employees perceive that they should 

stay in the organisation, emotions are directed toward ideological principles, self 

awareness, and identity.  
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Thus, it is possible to ascertain that individuals live under certain conditions 

which lead to their feelings adopting a “primary direction”. Feelings are directed 

toward those ties which the primary embeddedness represents, in other words, 

toward the workplace, the circumstances outside the workplace, or ideological 

principles. These can in turn lead to an organisational commitment which 

develops by force, which is not seen as particularly positive for either the 

employee or the organisation. It is in this situation that working groups, 

relationships on the job, and the emotional culture in the workplace obtains a 

decisive meaning. It is not only due to the fact that it is likely experienced as 

emotionally “nicer” to “want to be committed” to one’s organisation or 

profession, and thus that employees strive to attain a “willing commitment”, 

but also because the emotive dissonance which surfaces when one wants to but 

cannot (when one wishes to thrive though it feels impossible, when one wants 

to change work but it is impossible, etc.) is so painful. Only the emotive 

dissonance leads to the employee re-formulating the commitment to reach the 

goal. In order to do this however, one needs help from colleagues, groups and 

emotional culture. 

 

Herein lies the value of social exchange: emotional energy is not generated 

without reciprocal relationship. Long-term emotional energy primarily comes 

about through repeated interaction rituals and interaction ritual chains that 

circulate symbols, solidarity and energy. Individuals need opportunity for 

interaction rituals where they, together with others, work emotionally to 

produce emotional energy for themselves and for others, as well as working 

through the individualisation of emotion management. 

 

The questions asked in this study also present the possibility of making focused 

choices. Which choices exist for the interviewees and what opportunities to 

manage the possibilities do they have? According to the embeddedness 

perspective, human transactions become embedded in concrete, ongoing 

systems of social relationships. People are neither free nor totally steered, but 

are entwined in networks of relationships that make choices and actions 

possible or impossible. This suggests that the post-modern individualisation 

thesis can be questioned. 

 

Translated by Susan Mehler 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Bakgrund 

Kön, Ålder, Yrkestitel/Nuvarande anställning, Arbetsplats  
Berätta kort om din bakgrund 

Uppväxt, föräldrars yrke, syskon, utbildning osv. 

Hur lång erfarenhet inom sjukvården? Olika arbetsplatser? 

Hur kom det sig, valet av yrke? (Arv, föräldrars påverkan osv.) 

Varför/inställning till utbildning 

När utbildning? (Vilket år, jobbat emellan, fortbildning) 

 

Organisation 

Landstingsorg., Entreprenad, Intraprenad, Aktiebolag, Annat 

Antal anställda 

 

Motiv för val av nuvarande arbetsplats  

Varför arbetar du här? 

Motiv till tidigare byten av arbetsplats?  

Valde du privat/offentligt av något speciellt skäl? Privat för att det är just 

privat, offentligt för att det är just offentligt? 

Skillnader nu mot tidigare? (fråga runt om organisationen, arbetskamrater, 

synen på patienten, ledningen, samarbete, påverkan) Konkreta exempel 

Motiv till att inte byta 

Vad gör att du stannar här? 

Ideologiska ställningstaganden 

Framtiden? 

Till den som jobbar privat, försök få fram betydelsen av ”privat” 

 

*  Hur ser du på patienten, kund eller patient? Skillnad privat offentligt? 

 

Om byte av arbetsplats/arbetsgivare ( Ip har bytt, eller planerar/kan tänka 

sig att byta, eller har startat eget) Från vad till vad? 

Orsak till byte av arbetsgivare? Berätta om hur du tänkte inför bytet 

Vad var den avgörande orsaken till bytet?  

(Om du visste vad du vet idag, hade du då fattat samma beslut?) 

(Vilka är dina erfarenheter, positiva respektive negativa, hittills?) 
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Allmän arbetsmiljö 

Samarbete mellan kollegor 

Samarbete olika yrkeskategorier 

Samarbete arbetsledning/politisk ledning (inställning till arbetsledning-politisk 

ledning) 

Kontroll över arbetet, medbestämmande? 

Vad utmärker denna arbetsplats? 

Konkreta exempel 

Beskriv en vanlig arbetsdag 

 

Hur ”jämlik” är organisationen? 

Hur arbetar män och kvinnor tillsammans i det dagliga arbetet? 

Hur ser könsfördelningen ut inom olika yrkeskategorier på arbetsplatsen? 

 

Vad utmärker en bra arbetsplats? Hur ser den ideala organisationen ut? 

Vad betyder mest? 

Vad är viktigt att få ut av jobbet? 

Känner du att du gör ett bra jobb? Hur? 

Är patienterna nöjda, hur visar de uppskattning? 

Känslor inför jobbet?  

 

Syn på förändringarna inom vården? 

Ekonomi/organisation 

Finansiering/avgifter 

Hur borde det se ut? 

Skattefinansieringens vara eller icke vara? 

 

Är det viktigt för dig hur vården är organiserad? Med tanke på offentligt/privat? 

Är det viktigt för dig hur vården är finansierad? 

 

Hur får jobbet påverka resten av livet? 

Hur får det påverka privatlivet, familj, fritid, barnen? 

Hur ser Icke-jobb tid ut för dig? (fritidssysselsättningar, umgås med kollegor på 

fritiden?) 

 

Vilken betydelse har arbetskamrater? 

Vad skulle få dig att byta jobb just nu? 
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Tankar om eller planer för framtiden 

Vilken betydelse har lönen? 

 

Har du erfarenhet av att kollegor lämnat offentlig vård för privat? Varför gjorde 

de det?  Kollegor som jobbar i Norge?  

 

Avslutningsvis, är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide för fokusgruppintervju 

 

Frågor: 

Vad är det som gör att man trivs på en arbetsplats? Att man inte trivs? 

 

Vilka för- respektive nackdelar kan ni se med att arbeta inom offentlig 

respektive privat verksamhet? 

 

Vad är viktigt att få ut av sitt jobb? 

 

Vem byter arbetsgivare? Varför? Vad är det som är viktigt när man letar jobb? 

 

Vad är vårdarbete för typ av arbete? Vad krävs av dem som jobbar inom 

vården? 

 

Vad fick dig att välja yrket? 

 

Följdfrågor: 

Hur mycket betyder arbetskamrater? 

Vad skulle få dig att byta jobb idag? 

Vad utmärker en bra arbetsgivare – en bra arbetsplats? 
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Emotioner i arbete

Den offentliga sjukvården har varit föremål för omfattande omstruktureringar från 

1980-talet och framåt. Detta utgör en viktig bakgrund till denna studie, då syftet är 

att beskriva och förstå de anställdas erfarenheter och upplevelser av sin arbetsmiljö 

och sina arbetsvillkor. Studien utgår från ett emotionssociologiskt perspektiv, vilket 

innebär att emotionernas roll i arbetssituationen står i centrum. Studien pekar 

på att arbetsplatser som genomgår upprepade förändringar utan förankring hos 

sjukvårdspersonalen upplevs som dåliga, medan arbetsplatser där personalen känner 

sig bekräftade, kompetenta och delaktiga upplevs som goda. Det är emellertid inte 

enbart arbetsmiljö och arbetsvillkor i sig som har betydelse för intervjupersonernas 

upplevelser. Balansen mellan arbete och privatliv samt de relationer människor är 

delaktiga i både på arbetsplatsen och utanför densamma, har stor betydelse. Vidare 

är den emotionella kulturen på arbetsplatsen och i arbetsgruppen av stor vikt för 

hur de intervjuade upplever sitt arbete. Detta kan kopplas till att vårdarbetet är ett 

emotionellt lönearbete som ställer krav på förmåga att härbärgera både egna och andras 

känslor, vilket i studien kallas för härbärgeringsarbete. Upplevelsen av arbetsmiljö 

och arbetsvillkor är därför beroende av faktorer som inbäddning i sociala relationer i 

och utanför arbetet, det emotionella arbetsklimatet på arbetsplatsen och möjligheten 

att bilda buffertgrupper. I förlängning faktorer som också har betydelse för om de 

anställda stannar kvar eller lämnar arbetsplatsen.


