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Sammanfattning 
Studien behandlar upplevelser och erfarenheter av den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön för undersköterskor arbetandes på sjukhus, samt hur undersköterskorna erfar 

interaktionen med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Detta ställts i kontrast till 

hur undersköterskeyrket presenteras utåt, via bilder och utbildning. Studien bygger på en 

fenomenologisk ansats och data har insamlats via semistrukturerade intervjuer. De teorier som 

applicerats i bearbetningen av materialet är Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv, samt 

Arlie Russell Hochschilds känsloarbete. Ur intervjuerna har det framkommit att 

undersköterskan ofta befinner sig i den främre regionen, trots att de i relation till vissa grupper 

och situationer befinner sig i den bakre regionen, samt att bristande kunskaper i språk ofta 

leder till missförstånd mellan undersköterskor samt mellan undersköterska och patient. De 

olika rollerna som undersköterskorna tar på sig hamnar ibland i konflikt med varandra med 

stresspåslag som följd och en känsla av att vara behövd på fler ställen samtidigt. Det 

kollegiala stödet mellan undersköterskorna är stort och det är en förutsättning för att 

undersköterskan ska trivas på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord 
Undersköterska, organisatorisk och social arbetsmiljö, sjukvård, sjukhus 
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Abstract 
The study deals with experiences of the organizational and social work environment for 

assistant nurses working in hospitals, as well as how the assistant nurses experience the 

interaction with patients, relatives and other professional categories. This in contrast to how 

the assistant nursing profession is presented to the outside world, via pictures and education. 

The study is based on a phenomenological approach and data have been collected via semi- 

structured interviews. The theories applied in the processing of the material are Erving 

Goffman’s dramaturgical perspective, and Arlie Russell Hochschild’s emotional work. From 

the interviews it has emerged that the assistant nurse is often in the front stage, even though 

they are in the backstage in relation to certain groups and situations, and that a lack of 

language skills often leads to misunderstandings between assistant nurses and between 

assistant nurses and patient. The different roles that the assistant nurses take on sometimes 

end up in conflict with each other with stress surges as a result and a feeling of being needed 

in more places at the same time. The collegial support between the assistant nurses is great 

and it is a prerequisite for the assistant nurses to thrive in the workplace. 

 

Keywords 
Assistant nurse, organizational and social work environment, healthcare, hospital  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Undersköterska var år 2018 ett av Sveriges vanligaste yrken, 91 procent av undersköterskorna 

var kvinnor (Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke, u.å.). Undersköterskans 

arbetsuppgifter varierar beroende på om hen arbetar på ett äldreboende, hemtjänst eller ett 

sjukhus. Att arbeta som undersköterska på ett sjukhus innefattar många olika arbetsuppgifter 

och roller. Undersköterskan har bland annat uppgifter som att vara en länk mellan 

yrkesgrupper som läkare och sjuksköterskor. Undersköterskan är den som står närmast 

patienten i exempelvis omvårdnadsarbete, har kontakt med anhöriga för att skapa en trygghet 

för patienter och anhöriga, men även uppdrag som i vissa fall är att assistera sjuksköterskor 

och läkare vid olika undersökningar. Utöver dessa arbetsuppgifter kan hen servera måltider, 

bädda sängar och städa olika utrymmen (Undersköterska inom sjukvården – yrke, lön, 

arbetsmarknad – kui.se, u.å.). 

 

På Eductus (u.å.) hemsida står beskrivet vad en individ bör ha för förmågor för att passa för 

undersköterskeyrket. En person med empatisk förmåga, kommunikativ förmåga, är noggrann, 

har bra samarbetsförmåga, och är uppmärksam är egenskaper som eftersöks (Undersköterska, 

1350 p – Vård och omsorg – Yrkesutbildning, u.å.). Den här beskrivningen av 

undersköterskan överensstämmer enligt min bedömning med traditionella bilder av 

undersköterskan ute i samhället. En Google-bildsökning på ordet undersköterska visar 

kvinnor iklädda ljusa arbetskläder, de ler och utstrålar en sorts värme och någon form av 

empatisk känsla. En av bilderna med en kvinna iklädd en vit arbetsuniform, en grön skylt med 

ordet undersköterska fastkilad i arbetströjan. Hon står lutad över en äldre man som ligger i en 

sjukhussäng. Undersköterskan smeker mannen över huvudet med ena handen och håller 

mannen i handen med den andra handen. En äldre kvinna sitter på en fåtölj vid andra sidan av 

sängen och håller mannen i handen. Alla på bilden ser glada ut (undersköterska – Google Sök, 

u.å.). 

 

I andra sammanhang framkommer också en annan bild, nämligen stressen och emotionella 

svårigheter. I ett filmklipp på Kompetens Utvecklings Institutet (u.å.) berättar en 

undersköterska om hur det är att arbeta som undersköterska. Bland annat nämner hon att det 

är jättetufft med patienter som har cancersjukdomar. Att stötta föräldrar och finnas för barnen 

anser undersköterskan är det roligaste, men att det skulle vara önskvärt med fler resurser så att 
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undersköterskan kan vara hos patienten längre stunder (Undersköterska inom sjukvården – 

yrke, lön, arbetsmarknad – kui.se, u.å.). 

 

Sammanfattningsvis har alltså undersköterskan en rad arbetsuppgifter som innehåller både 

glädje, emotionell påverkan och stress. Utifrån egna erfarenheter inom vårdyrket kan bilden 

av att det är svårt att balansera och hantera de olika arbetsuppgifterna bekräftas. Däribland 

mötena med patienter, anhöriga och kollegor där det kan uppstå emotionella konflikter. 

 

Arbetsplatsen är en arena som många vuxna människor tillbringar en stor tid på och är en 

plats där hälsofrämjande åtgärder och förebyggandet av ohälsa är viktig, enligt 

Folkhälsomyndighetens hemsida (u.å.). Folkhälsomyndigheten tar upp riskfaktorer och 

friskfaktorer. Riskfaktorer är bland annat psykiskt ansträngande arbete och upplevelse av 

orättvisa. Till friskfaktorerna hör gemensamma mål och att känna delaktighet (Vuxna- psykisk 

hälsa- Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö har ersatts av organisatorisk och social arbetsmiljö. Sunt 

arbetsliv (u.å.) skriver att orsaken är att Arbetsmiljöverket anser att fokus ska ligga på 

organisatorisk nivå snarare än individnivån (”Vad är psykosocial arbetsmiljö?”, u.å.). 

Kunskaper i arbetsrelaterad ohälsa har förändrats, vilket har lett till nya föreskrifter. De nya 

föreskrifterna syftar till arbetsgivare för att kunna identifiera risker, åtgärda och följa upp i ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete för att inte ohälsosam arbetsbelastning ska leda till sjukdom 

(Frågor och svar om organisatorisk och social arbetsmiljö - Arbetsmiljöverket, u.å.). 

 

Syftet med de nya föreskrifterna är ”att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för 

ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.” (Organisatorisk 

och social arbetsmiljö (AFS 2015, s. 5)). Föreskrifterna behandlar krav i arbete, kränkande 

särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning, organisatorisk arbetsmiljö, resurser för arbete och 

social arbetsmiljö. Krav i arbete kan handla om arbetsmängd, tidsgräns och sociala 

förhållanden. Kränkande särbehandling är handlingar som är kränkande mot en eller flera 

arbetstagare som kan leda till ohälsa. Ohälsosam arbetsbelastning innebär obalans i 

arbetsbelastningen och minskad återhämtning. Organisatorisk arbetsmiljö handlar om 

förutsättningar som bland annat inkluderar handlingsutrymme, styrning, ledning, ansvar och 

kommunikation. Resurser för arbetet rör dels socialt stöd från chefer och kollegor, dels 
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återkopplingar på arbetsinsats. Social arbetsmiljö innefattar förutsättningar för samarbete från 

kollegor och chefer (Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015)). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka undersköterskors erfarenheter av den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön och hur interaktioner hanteras av undersköterskan samt vad det blir för 

konsekvenser för arbetsmiljön. I examensarbetet undersöks detta genom att intervjua 

undersköterskor om deras erfarenheter av den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön och 

på vilka sätt de hanterar det emotionella arbetet i interaktionen mellan undersköterska med 

kollegor, patienter, och anhöriga. Examensarbetet har avgränsats till ett sjukhus och till de 

undersköterskor som arbetar på sjukvårdsavdelningar där patienter är inneliggande för 

dygnsvård. 

 

Frågeställningarna som uppsatsen har för avsikt att besvara är följande: 

 

• Hur erfar en undersköterska den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på en 

sjukvårdsavdelning med inneliggande patienter? 

• Hur erfar undersköterskan interaktionen med patienter, anhöriga och andra 

yrkeskategorier? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om tidigare forskning (kap. 2) där några forskningsområden 

med relevans för denna uppsats presenteras. Efter kapitel två följer ett kapitel om teoretisk 

och begreppslig referensram (kap. 3) där det dramaturgiska perspektivet av Erving Goffman 

och Arlie Russell Hoschchilds känsloarbete presenteras. I det fjärde kapitlet, metod (kap. 4), 

beskrivs tillvägagångssättet för att samla in och analysera det material som uppsatsen baseras 

på. Efter metodkapitlet följer ett resultat-kapitel (kap. 5) som är det näst sista kapitlet där 

uppsatsens resultat och analys presenteras. Sista kapitlet är en avslutande diskussion (kap. 6) 

där relationen mellan de olika delarna i uppsatsen diskuteras. 
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2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras några exempel på tidigare forskning. Sökord som använts är 

exempelvis: undersköterska, sjukhus och vårdavdelning. Dessa sökningar gav inte så många 

träffar inom mitt område, som är undersköterskor inom sjukvården, utan gav en del träffar på 

undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen och sjuksköterskor. Sökorden 

utökades då till emotionellt arbete och psykosocial arbetsmiljö. Nedan följer två avsnitt, 

kvinnor inom vården (2.1) och arbetslivets emotioner (2.2) där relevanta observationer lyfts, 

följt av en summering (2.3). 

 
2.1 Kvinnor inom vården 

Gerd Lindgren (1994, s. 9) har skrivit om sin forskningsprocess där hon undersökt ”vad är det 

för sociala handlingar som äger rum och vad betyder dessa för maktrelationerna i 

organisationen”. Det är en kvalitativ studie som är genomförd vid en sjukvårdsklinik i 

Sverige, där Lindgren har använt sig av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Lindgren 

belyser maktstrukturer och olika hierarkier mellan rollerna doktorer, systrar och flickor, där 

doktorer är läkare, systrar är sjuksköterskor och flickor är vårdbiträden. Klass- och 

könsskillnader är starka på arbetsplatsen. Lindgren (1994) fokuserar bland annat på hur 

undersköterskorna påverkas av motsägande budskap när det kommer till profession och rollen 

som kvinna. Undersköterskorna förväntas utföra ett arbete baserat på arbetsuppgifter, men 

förväntas även agera utifrån ett allmänmänskligt perspektiv. De förväntas bry sig om 

patienten på ett mer personligt plan, en förväntning som blir mer sällsynt ju högre upp i 

hierarkin man kommer (Lindgren, 1994). 

 

Rannveig Dahle (2003) har undersökt konflikter mellan undersköterskor och sjuksköterskor i 

ett norskt sjukvårdssystem. Dahle använder sig av feministiska teorier där klass och kön 

belyses och fann att kvinnliga sjuksköterskor skapar egna vanor som går mot en mer 

professionell inriktning mot patienter och ur den gemenskapen utesluts undersköterskor. 

Sjuksköterskor har ett tydligt fält, bland annat på grund av att det finns utbildningsskillnader 

och sjuksköterskor har en skyddad titel. Könsskillnader består av att doktorer är en vit 

medelålders man som är en medicinsk hjälte, sjuksköterskan är en medelklasskvinna och 

doktorer och sjuksköterskor har bra relation till varandra. Doktorer är mer för det teoretiska 

och sjuksköterskor för det praktiska medan det är svårare för undersköterskor att etablera sin 

roll lika bra (Dahle, 2003). 
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Agneta Franssén (1997) har studerat kvinnors omsorgsarbete, både det avlönade 

omsorgsarbetet och omsorgsrelationer utanför det avlönade arbetet. I studien användes 

deltagande observationer samt samtalsintervjuer. Intervjuerna bestod av två delar där 

Franssén först intervjuade kvinnorna på deras arbetsplats för att sedan intervjua dem i deras 

hem. Fransséns (1997) studie omfattar två fall, där det ena är på en sjukhemsavdelning vid ett 

lokalt sjukhem och det andra är på en medicinavdelning vid ett länsdelssjukhus. Urvalet i 

hennes studie består av sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Franssén 

använde sig av ett fenomenologiskt perspektiv där kvinnornas upplevelser låg till grund. I 

analysen användes grounded theory (Franssén, 1997, s. 46–47).  

 
2.2 Arbetslivets emotioner 
Ulla-Britt Eriksson, Bengt Starrin och Staffan Jansson (2003) har i boken Utbränd och 

emotionellt utmärglad studerat arbetsrelaterad ohälsa. I denna intervjustudie om 

långtidssjukskrivna individer berättar var och en sin historia om relationer i arbetslivet och 

psykiskt mående (Eriksson m.fl., 2003). Samtliga intervjupersoner hade varit med om 

nedskärningar eller omorganisationer på sina arbetsplatser vilket lett till otrygghet. 

Otryggheten berodde på bland annat upprepade omorganisationer och konflikter och var en 

process som gradvis tömde individernas emotioner (Eriksson m.fl., 2003).  

 

Eva Olsson (2008) har i en doktorsavhandling undersökt omorganisationerna som skedde i 

landstingen och vad de har inneburit, hur de uppfattats och upplevts för de anställda ur ett 

emotionssociologiskt perspektiv där Hochschilds begrepp och teorier är centrala. 

Yrkeskategorier i studien är läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och 

sjukgymnaster. Det är både en intervjustudie och samtal i fokusgrupper som belyser 

intervjupersonernas egen subjektiva erfarenheter och upplevelser om sin arbetssituation och 

arbetsmiljö inom både offentlig och privat sektor på vårdcentraler och sjukhus. Alla 

intervjupersonerna uttryckte någon form av missnöje med arbetsförhållandena med koppling 

till omorganisationer och effektivisering. Det organisatoriska och sociala stödet var begränsat, 

dock beskrev intervjupersoner som arbetade inom privat sektor att de upplevde att deras 

inflytande var bättre. Olsson (2008) har arbetat via ett abduktivt sätt, pendlat mellan teori och 

empiri, samt inspirerats av grounded theory (Olsson, 2008).  
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”Who cares? Offering emotion work as a “gift” in the nursing labour process” är en intervju- 

och observationsstudie på gynekologiska avdelningar i England (Bolton, 2000). 

Semistrukturerade intervjuer med vårdpersonal har använts. Artikeln behandlar 

sjuksköterskors personliga upplevelser av livet på gynekologiavdelningen. Emotionell 

komplexitet i omvårdnadsarbetet är en central aspekt. Sjuksköterskor måste alltid vara snälla, 

omtänksamma, lugna och självständiga. Att visa känslor som ilska eller sorg anses vara 

oprofessionellt och att ge efter för sina känslor. Många sjuksköterskor menar att deras 

emotionella engagemang i vården av patienter orsakar ångest, dock ser sjuksköterskorna att 

de emotionella påfrestningarna även ger mest tillfredsställelse i arbetet. De är stolta över hur 

de kan använda de implicita känslorna i yrket och de upprätthåller ett professionellt 

uppförande. Viktigt är även värdet i frihet när de kan erbjuda något extra utöver deras 

professionella roll. Med ökade antal patienter och färre arbetstagare så minskar värdet i frihet. 

Sjuksköterskorna har ett känslomässigt utbyte av varandra där även denna ”kreativa altruism” 

minskar. Genom att sjuksköterskorna erbjuder extra känslomässigt arbete involverar de sig 

mer i emotionella och stressiga situationer. Sjuksköterskorna kan inte dela sin sorg med 

patienterna eftersom de måste bibehålla sitt professionella ansikte. Ett hårdare arbete krävs för 

att förmedla sin professionella bild (Bolton, 2000). 

 
2.3 Summering av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att undersköterskan på sjukhus ofta har oklara eller outtalade 

förväntningar som ibland överskrider den ordinarie arbetsbeskrivningen. Dessa förväntningar 

sätter ibland undersköterskor i situationer som är svåra och jobbiga att navigera i. Situationen 

riktar sig både mot kollegor i samma skrå, andra arbetsgrupper och patienter. Trots dessa 

problem riktar den tidigare forskningen ofta större fokus mot sjuksköterskor och deras 

upplevelser, och om det gäller undersköterskor, handlar det ofta om sådana inom 

äldreomsorgen. Med kunskapen som dessa studier gett mig vill jag utgå från att 

undersköterskor på sjukhus, med ett större samarbete med andra yrkeskategorier än de på 

äldreboenden, står inför större utmaningar än sina kollegor inom äldreomsorgen. Dessutom är 

de studier som jag hittat inom ämnet gjorda för relativt länge sedan och en situation kan 

därför ha ändrats. I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen för denna 

uppsats. 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I det här kapitlet presenteras de teorier och begrepp som används i analysen av uppsatsens 

material. Dramaturgiska perspektivet av Erving Goffman (3.1) följt av ett avsnitt om 

känsloarbete av Arlie Russell Hochschild (3.2). Denna uppsats har en fenomenologisk ansats 

som är ett induktivt sätt (se kap. 4), detta har gjort att teorier och begrepp har tillämpats på 

materialet i ett senare skede, se kapitel fyra och fem.  

 

Olsson (2008) använde sig av Hochschilds teori och begrepp i sin avhandling. Lindgren 

(1994) använde sig av Goffmans dramaturgiska perspektiv. Dessa teorier och begrepp går 

ihop med denna uppsats. Hochschilds begrepp synliggör den ansträngning som krävs i att 

möta de förväntningar som en individ får genom sin yrkesroll. Goffmans dramaturgiska 

perspektiv kan på ett tydligt sätt visa på dessa roller som vi sätter på oss själva och andra i en 

viss situation.  

 

3.1 Dramaturgiskt perspektiv 

Det dramaturgiska perspektivet är en samhällssyn som går ut på att vi människor genom att 

spela teater där det finns en scen och en publik, vill ge olika intryck av oss själva där det 

handlar om att finna en enad definition av en situation. Denna interaktion sker via gester eller 

andra metoder som inte är av verbal karaktär. Det dramaturgiska perspektivet är framtaget för 

att kunna appliceras på slutna institutioner, som exempelvis ett sjukhus (Goffman, 2014).  

 

Ett framträdande är ”all den aktivitet som en individ visar upp under en period av 

kontinuerlig närvaro inför en speciell grupp av observatörer och som har ett visst inflytande 

på observatörerna.” (Goffman, 2014, s. 28). Goffman beskriver inramningen, vilken är 

platsbunden, det kan exempelvis vara möbler och dekor. Inramningen kan vara en del av 

framträdandet och aktörerna börjar spela sin roll när de går in i inramningen och slutar spela 

när de går ur inramningen (Goffman, 2014, s. 29).  

 

Goffmans (2014) begrepp, team, är en grupp människor som samarbetar i framställningen av 

en rutin. Alla teammedlemmarna litar på varandra och är beroende av varandra i ett 

framträdande. Goffman (2014) beskriver teamsamarbetet som ett slags kollektivt samarbete 

kring definitionen av en situation. Teammedlemmarna hjälps tillsammans åt att korrigera sitt 
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beteende utifrån ett gemensamt mål, både utåt och inåt i teamet. Här avgörs hur arbetet utförs, 

vilka roller som gäller och vilka prioriteringar som görs (Goffman, 2014, ss. 73–76).  

 

När ett team framträder inför en publik, har Goffman (2014) urskilt tre olika sätt teamet kan 

dölja sina hemligheter på, för att ett framträdande inte ska väcka misstro eller splittringar hos 

publiken. Mörka hemligheter, strategiska hemligheter och ”inside”-hemligheter. Mörka 

hemligheter är av känslig karaktär som inte kan delas med andra utanför teamet. Strategiska 

hemligheter är hemligheter som rör avsikter och egenskaper och teamet behåller dessa 

hemligheter för sig själv och visar dessa inte för publiken, dessa kan vara både av obetydliga 

och väldigt stora saker. Goffman tar upp ett exempel när en advokat avslöjar sin klients 

hemligheter, då bryts denna överenskommelse (Goffman, 2014, s. 126–127). ”Inside” 

hemlighet hjälper medlemmar i ett team ”att känna sig avskilda från och annorlunda än de 

individer som inte är infiltrerade” (Goffman, 2014, s. 127). 

 

Främre region är ett begrepp som liknas vid en scen, där ett framträdande utspelar sig. 

Goffman talar om anständighetsnormen som handlar om hövlighet, hur en individ på ett 

respektfullt sätt framträder inför sin publik (Goffman, 2014, ss. 97–99). Bakre region eller 

bakom kulisserna är ett annat begrepp som Goffman beskriver, och är den plats som är 

avskild, där man kan hämta andan eller pusta ut efter ett framträdande från den främre 

regionen, en plats där publiken inte har tillträde (Goffman, 2014, ss. 101–103).  

 

3.2 Känsloarbete 

Hochschild (2012) har studerat emotioner i organisationer där hon studerat flygvärdinnors och 

skulddrivares arbete samt hur emotioner i arbete ska hanteras. Hennes teori bygger på att 

människor i organisationer utför emotionellt arbete där känsloregler styr. Det sker ett socialt 

utbyte av emotioner mellan individer i en interaktion där individer kan använda sig av olika 

tekniker för att framkalla olika typer av känslor. Hochschild delar upp emotionellt arbete i 

”emotion work”, känslohantering, och ”emotion labour”, känsloarbete (Hochschild, 2012). 

 

Känsloarbete menar Hochschild (2012) är när en anställd får lön för att förmedla en viss typ 

av känsla (Hochschild, 2012, s. 6–7). Känslohantering handlar om att en individ anpassar sina 

känslor till den situationen hen befinner sig i, med andra ord är det ett arbete för att känslan 

”passar in” just där och då (Hochschild, 1979, s. 551–552). Hochschilds begrepp emotionell 
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dissonans är skillnaden mellan det man känner och det man visar upp (Hochschild, 2012, s. 

89–90). För att rätta till dessa skillnader i känslor används olika tekniker.  

 

”Deep acting”, djupagerande, menar Hochschild (1979) är en teknik för en individ att 

framkalla eller trycka bort oönskade känslor, djupagerandet är ett sätt att arbeta med sina 

känslor inifrån och ut (Hochschild, 1979, s. 561). ”Surface acting” är en annan teknik som 

Hochschild diskuterar som handlar om att en individ genom exempelvis olika ansiktsuttryck 

uppnår ett känsloläge där den fysiska kroppen agerar som om man hade känslor som förväntas 

i situationen. Det handlar om att försöka framkalla en viss känsla utifrån och in (Hochschild, 

2012, s. 37). ”Feeling rules”, känsloregler, är ett annat begrepp som innefattar regler som 

formats fram genom olika normer. Det kan vara sådana som att en individ förväntas vara 

ledsen på en begravning (Hochschild, 1979, s. 563).  

 

Hochschild (2012) tar upp tre exempel för vilken kostnad som kan komma av känsloarbete. 

En av kostnaderna är när medarbetaren går in för hårt i sin roll och blir ett med sitt jobb, 

engagemanget blir så pass ansträngande då hela företaget på gott och ont internaliseras i 

arbetaren och denna riskerar att bli utbränd (Hochschild, 2012, ss. 186–189).  

 

Ett företag kan utföra varufiering av känslor. Hochschild (2012) nämner tre kännetecken för 

yrken som utför varufiering; ansikte mot ansikte-yrken, röst mot röst-yrken, yrken som 

försöker producera ett visst känsloläge hos en kund. Medarbetarens känslor är underställt 

arbetsgivarens kontroll, exempelvis kan olika policyer vara ett sätt (Hochschild, 2012, s. 147).  

 

Syftet med denna kvalitativa studie är att med hjälp av ovanstående teorier analysera 

resultatet av intervjuerna. I följande kapitel (kap. 4) presenteras den metodologiska ansats 

som använts i materialinsamlandet.  
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4. Metod 
Det här kapitlet behandlar den metod som använts i uppsatsen. Avsnittet redogör för 

uppsatsens metodologiska ansats (4.1) och därefter beskrivs tillvägagångssättet för att samla 

in materialet (4.2). Vidare redogörs för sammanställning och analys av materialet (4.3) och 

detta följs av en diskussion om validitet och reliabilitet (4.4). Kapitlet avslutas med 

uppsatsens etiska överväganden (4.5). 

 

4.1 Ansats 
Uppsatsen syftar till att förstå hur en undersköterska erfar sitt arbete på en vårdavdelning på 

ett sjukhus. Upplevelser och erfarenheter av interaktionen mellan undersköterska, kollegor 

och patient samt erfarenheter av psykosociala arbetsmiljön står i fokus. Första steget används 

en fenomenologisk metod. I det andra steget används en kvalitativ innehållsanalys för 

bearbetning av materialet. 

 

Fenomenologi handlar om en reflektiv livsvärld, om hur vardagliga fenomen upplevs och 

utspelar sig. Det kan vara händelser i en eller flera personers livsvärldar och hur dessa 

händelser påverkar personen eller andra personer. Att på ett fenomenologiskt synsätt 

undersöka en livsvärld är inte att undersöka vad som faktiskt händer utan att undersöka hur 

det som händer upplevs. Vidare undersöker och analyserar forskaren mening i ett fenomen. 

Exempelvis vad upplevelsen betyder för subjektet, varför och hur personen eller situationen 

förändras av detta (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 95). Uppsatsen har för avsikt att 

komma åt undersköterskornas känslor och hur upplevelserna av vissa fenomen genom 

undersköterskornas agerande på upplevelser formar deras arbete. Vad upplever de att de har 

för förväntningar, och hur gör de för att infria dessa? Och vad kostar det? 

 

Forskaren är en del av den livsvärld som hen presenterar och står inte utanför forskningen. 

Målet för forskaren är att blottlägga, analysera, förstå och beskriva hur upplevelsen av 

livsvärlden skapar mening. Det är viktigt att vara öppen inför subjektets livsvärld, även om 

ens egen livsvärld påverkar hur forskaren tolkar subjektet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 

2008, s. 96). Jag ser det som både en styrka och en svaghet att jag själv har erfarenhet av det 

arbete som mina subjekt utför. Det är viktigt i den fenomenologiska ansatsen att kunna sätta 

sig in i de situationer som beskrivs, men en risk som jag måste vara medveten om är att jag 

kan projicera mina egna upplevelser och erfarenheter på ett sätt så att det tar fokus från 
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subjektets erfarenheter. En viss förförståelse för det som beskrivs är viktig, men det är inte 

mina erfarenheter som jag är ute efter. 

 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) talar om en öppenhet inför livsvärlden. Den består 

av två delar i forskningen; ”saken” (fenomenet), samt känsligheten för fenomenet, det vill 

säga hur det uppfattas och tolkas av forskaren. Det metodologiska verktyget (tolkningen) 

måste formas så att den särskilda typen av information som väljs blir insamlad (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008, s. 97). Öppenheten som Dahlberg, Dahlberg och Nyström talar 

om handlar om att inte låsa sig i egna föreställningar (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, 

ss. 111–113). Detta är något som eftersträvas i denna uppsats, men avvägandet har också gjort 

att på ett visst plan låta forskningsfrågorna styra intervjuerna med intervjuguiden. Dock har 

det under hela arbetets gång funnits beredskap på att omvärdera de föreställningar som ligger 

till grund till forskningsfrågorna i uppsatsen, och inte leta efter svaren så pass mycket att 

frågorna blir ledande. 

 

För att angripa ett dokument är kvalitativ innehållsanalys ett tillvägagångssätt där forskaren 

söker efter bakomliggande teman (Bryman & Nilsson, 2018, s. 677). Vidare kan 

kodningsprocessen och skapandet av teman läsas under rubrik 4.3 Analys. 

 

4.2 Material 

Utifrån avvägandena i avsnitt 4.1 är den metod som lämpar sig bäst för att nå 

undersköterskans erfarenheter intervjuer. Det skapar möjligheten för subjektet att gå på djupet 

i frågor som kommer upp. Materialet för uppsatsen är cirka 45 minuter långa intervjuer som 

spelats in med hjälp av videoverktyget Zoom. Det inspelade materialet har transkriberats och 

bearbetats. Nedan följer underrubriker; urval och datainsamling, genomförande och bortfall. 

 
4.2.1Urval och datainsamling 

Då uppsatsen syftar till att undersöka undersköterskans erfarenheter av den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön på sjukhus så är urvalet undersköterskor som arbetar på ett sjukhus. 

Situationen med den rådande pandemin (covid -19) gjorde att ingen specifik sjukhusavdelning 

valdes utan snarare fick tillgången av undersköterskor avgöra. För att få tag i informanter 

använde jag mig först av en så kallad dörröppnare och sedan ett snöbollsurval.  
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För att få tillträde till ett fält kan forskaren använda sig av en så kallad dörröppnare, det är en 

person som är accepterad av människor i hens omgivning och som har ett socialt nätverk. En 

dörröppnare är en bra hjälp för forskaren och om hen är intresserad av ämnen som forskaren 

vill undersöka finns stora möjligheter att dörröppnaren engagerar sig desto mer (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 105).  

 

Snöbollsurval är ett sätt för forskaren att finna informanter och går ut på att forskaren 

intervjuar en person för att sedan fråga den informanten om hen känner någon som forskaren 

skulle kunna intervjua och frågar efter annan för forskaren relevant information, vidare har en 

snöboll börjat rulla och på det sättet kan forskaren finna tillräckligt med informanter (Ahrne 

& Svensson, 2015, s. 41). 

 

Som ett första steg för att få tag på informanter användes en dörröppnare, genom att kontakta 

ordförande i Kommunal Mitt Region Uppsala. Ett informationsbrev formulerades (se bilaga 

1) som skickades till ordförande i fackförbundet Kommunal Mitt Region Uppsala för att få 

hjälp av dem att finna undersköterskor som vill delta i denna studie. Därefter kontaktades 

ordförande i Kommunal genom ett telefonsamtal för att tilldelas mer information om 

uppsatsen och intervjuerna. Ordförande skickade vidare förfrågan till en annan medarbetare 

på Kommunal, vilket i sin tur ledde till att den personen återkom med kontaktuppgifter till 

fem undersköterskor som var intresserade av att medverka i intervjuer. Ytterligare ett brev 

med information skapades (se bilaga 2) till de undersköterskor som ville medverka och sändes 

via email till var och en av undersköterskorna. Detta resulterade i tre informanter att intervjua 

(se 4.2.3).  

 

Eftersom det behövdes ytterligare två informanter utökades sökandet efter fler 

undersköterskor. Ett nytt mail skickades till Kommunal för att få deras hjälp på nytt för att 

finna ytterligare två informanter. Kommunal återkopplade med att de inte hunnit finna 

undersköterskor. 

 

Ett beslut togs då att maila några av de undersköterskor som redan intervjuats för att se om 

någon hade något förslag på någon undersköterska som kunde tänka sig att delta. Det ledde 

till en kontakt med en undersköterska som kontaktades via ett SMS men fick inget svar. 

Därefter utökades sökandet till personer i det egna sociala nätverket. Kontakten togs 

inledande via Facebook Messenger och tack vare detta kunde några undersköterskor sedan 
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kontaktas via SMS för en första kontakt och sedan skickades information till deras mail. På 

det viset kunde även de två undersköterskorna att intervjua återfinnas. 

 

En intervjuguide kan fungera som en minneslista för intervjuaren för att nå svar på hur 

informanten upplever sin livsvärld. Frågorna ordnas upp i olika teman och struktureras i en 

följd som är aktuell, och ordningsföljden under intervjun kan ändras beroende på 

informantens svar (Bryman & Nilsson, 2018, s. 565). Uppsatsens intervjuguide (bilaga 3) är 

utformad så att intervjuaren hade möjlighet till att ställa följdfrågor och frågorna är ställda 

med en karaktär av öppenhet så att informanten hade möjlighet att uttrycka och berätta vad 

hen ville berätta. Intervjuguiden var en vägledning för mig som intervjuade och kunde ändras 

beroende på vad informanten svarade. Jag som intervjuare var uppmärksam på att jag själv 

arbetat som undersköterska och att jag i största möjliga mån inte tog in mina egna 

erfarenheter och upplevelser under arbetets gång. 

 

För denna uppsats intervjuades fem undersköterskor. Alla undersköterskor arbetade på en 

vårdavdelning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Några undersköterskor arbetade även 

administrativt. För att i möjligaste mån skydda informanterna kommer informanternas riktiga 

namn inte att användas utan ersätts av fingerade namn (se 4.4 & 4.5). Informanterna har 

arbetat mellan fem och 40 år som undersköterska.  

 

4.2.2 Genomförande 

Ett Zoommöte valdes på grund av den rådande pandemin (covid -19). Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd och rekommendationer var bland annat att arbeta på distans i den mån det gick 

för att minska smittspridningen (Nationella allmänna råd och rekommendationer för att 

minska smittspridningen av covid-19 – Folkhälsomyndigheten, u.å.). Zoom valdes ut för att 

det digitala verktyget användes på Uppsala universitet och jag som intervjuare hade därmed 

god kännedom om Zoom. Dock fanns det risk för att informanterna inte hade samma 

erfarenhet av Zoom och jag som intervjuare fick informera och säkerställa att informanterna 

fick kännedom om verktyget Zoom genom att skicka med en länk om hur Zoom fungerar. 

Några av informanterna hade inte använt sig av Zoom men hade kunskaper i andra liknande 

verktyg och någon fick hjälp av en kollega att komma i gång.  
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Informanterna fick själva välja tidpunkt så att det passade informanterna bäst. Att göra en 

intervju via Zoom är bra då den kan spelas in och om tekniken och ljudet fungerar önskvärt, 

dock finns risker med att uppkopplingen är dålig eller andra tekniska problem kan ske 

(Bryman & Nilsson, 2018, s. 593). Tre av informanterna satt i ett kontor på sin arbetsplats, en 

av dem hade sina vita arbetskläder på sig och i bakgrunden hördes ringande ljud till och från 

under hela intervjutillfället. En av informanterna var hemma och en satt i en bil under 

intervjutillfället. 

 

När Zoommötet började berättade jag kort om mig själv, uppsatsens syfte samt informerade 

om de etiska principerna som även informerats om via informationsbrev (se bilaga 1 & 2). Jag 

frågade informanterna om samtycke till att få spela in intervjun, se vidare under avsnitt etiska 

överväganden (4.5). 

 

4.2.3 Bortfall 

I mitt informationsbrev så informerades om att jag söker 6–7 undersköterskor, jag valde att 

skriva så för att minst fem intervjuer krävdes för uppsatsen och för att minimera risken för 

bortfall. Kommunal mailade mig mailadresser till fem undersköterskor på Akademiska 

Sjukhuset. Jag mailade alla dessa samma dag, två av mailen fick jag autosvar på att 

mailadresserna inte stämde. Efter en ny kontakt med kommunal fick jag tillbaka de rätta 

mailadresserna. Av dessa fem undersköterskor svarade tre och intervjuer bokades in. En av de 

fem undersköterskorna som kontaktades avböjde sin medverkan. En femte undersköterska 

återkopplade inte alls. 

 

Genom snöbollsurvalet via mitt sociala nätverk fick jag kontakt med ytterligare tre 

undersköterskor. En av de tre jag kontaktade avböjde då hen ansåg att det blev tekniskt svårt 

med Zoom. Jag erbjöd mig att hjälpa hen och frågade om jag kunde ringa men hen avböjde. 

Genom en av informanterna fick jag telefonnummer till en undersköterska som jag kontaktade 

via SMS men fick ingen återkoppling. Sammantaget så kontaktades nio undersköterskor där 

fyra avböjde eller inte återkopplade. 

 

4.3 Analys 

Fenomenologi handlar om en öppenhet och är ett induktivt arbetssätt som inte utgår från 

någon specifik teori utan är något som kan tillföras efteråt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 
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2008). Under processens gång har ingen specifik teori använts utan teorierna och begreppen 

har tillämpats på materialet efter bearbetningen av transkriberingarna. 

 

Enligt Smith, Jarman och Osborn (1999) bör transkriberingen i första steget läsas igenom med 

en öppenhet för att få en övergripande bild av innehållet, därefter genomläses materialet igen 

för att anteckna och kommentera i ena marginalen, mer som sammanfattande tankar (Smith, 

Jarman & osborn, 1999, s. 220–221). En aspekt som Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) 

påpekar är att inte bestämma sig på förhand, utan tolka objektet utifrån dess upplevelser. 

Objektiviteten finns i att förstå fenomenet utifrån hur det faktiskt presenteras för oss. 

Samtidigt måste forskaren förhålla sig kritisk till sina egna upplevelser, för att inte luras in i 

egna föreställningar (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 98–99). Smith, Jarman & 

Osborn (1999) påpekar att kodning och tolkning av materialet försvåras då risken för att 

forskaren tolkar utifrån sina egna personliga idéer (Smith, Jarman & Osborn, 1999, s. 218–

219).  

 

Intervjuerna transkriberades som ett första steg efter att intervjuerna ägt rum. Därefter 

genomlästes materialet. Under genomläsningen antecknades kommentarer i ena marginalen 

enligt Smith, Jarman och Osborns teknik (1999). Transkriberingarna lästes igenom för att 

skapa en övergripande bild av materialet därefter lästes materialet ett flertal gånger och fler 

anteckningar skrevs i kolumnen.  

 

Lindgren (2014) beskriver kvalitativ analys i tre steg. Det första steget är att koda, skapa 

ordning. Det andra steget är tematisering och det tredje steget är summering (Lindgren, 2014, 

s. 34–35). Kodningen handlar om att hitta mönster i materialet (Lindgren, 2014, s. 37). Ett 

öppet förhållningssätt sker under kodningen, dock kan bland annat forskarens egna 

erfarenheter och den tidigare forskningen påverka arbetets utformning. Tematiseringen 

kommer som ett nästa steg som går ut på att kategorisera koderna för att finna ett mönster 

(Lindgren, 2014, s. 39–40). 

 

Under transkriberingsprocessen undersöktes inledningsvis vilka upplevelser som subjekten 

pratade om, i enlighet med fenomenologin. Därefter formades en bild av vilka avgränsningar 

som blev relevanta och utifrån det utformades en tematisk mall som redovisas i form av 

rubrikerna i resultat och analyskapitel (kap. 5). Det första temat är arbetsmiljö och är kopplat 

till den första frågeställningen som är hur undersköterskor erfar sin arbetsmiljö. Det andra 
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temat är samarbete, känslor och roller. Det sista temat är kommunikation och språk. Tema två 

och tre är kopplat till den andra frågeställningen som är hur undersköterskan erfar 

interaktioner med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Dessa teman presenteras och 

analyseras med utdrag från intervjuerna med stöd av Hochschilds känsloarbete och Goffmans 

dramaturgiska perspektiv, se kapitel fem.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
I kvalitativ forskning så talar man ofta mer om tillförlitlighet än om validitet och reliabilitet. 

Tillförlitligheten består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera (Bryman & Nilsson, 2018, ss. 467–470). Trovärdighet kan betyda att 

forskaren återkopplar till de personer som studerats för att få en bekräftelse på att forskaren 

uppfattat deras livsvärld på rätt sätt. För att i möjligaste mån säkerställa tillförlitligheten har 

intervjuerna i slutet sammanfattats och informanterna har således kunnat bekräfta att deras 

livsvärld uppfattats på rätt sätt. Transkriberingarna skickades till respektive informant för att 

de skulle läsa igenom och bekräfta innehållet. Av fem undersköterskor återkopplade tre, dessa 

tre bekräftade min transkribering. 

 

Överförbarheten i kvalitativ forskning handlar om att nå djupet hos varje informant (Bryman 

& Nilsson, 2018, s. 468). Intervjuerna har strävat efter att nå djupet. Möjligheten fanns till att 

ställa följdfrågor då endast ett fåtal undersköterskor intervjuats, till skillnad från kvantitativ 

forskning där informanterna är många och samma djuphet inte uppnås. 

 

Pålitligheten innefattar bland annat om att forskaren kan redogöra och visa sin 

forskningsprocess, det kan exempelvis vara genom intervjuutskrifter (Bryman & Nilsson, 

2018, s. 468). För att stärka pålitligheten bifogas informationsbrev och intervjuguide, se 

bilagor. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren strävar mot att bibehålla en 

objektivitet i sin forskning. Detta genom att försöka identifiera och därmed undvika egna 

förutfattade meningar rörande de ämnen som behandlas inom forskningsområdet (Bryman & 

Nilsson, 2018, s. 470). En av utmaningarna som identifierats inom ramen för denna uppsats är 

den egna erfarenheten inom undersköterskeyrket, denna aspekt har varit i beaktning genom 

hela processen. 
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4.5 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna består av vad Vetenskapsrådet benämner som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna informerades skriftligt och muntligt om syftet med 

uppsatsen och att de som deltar kan när som helst avbryta sin medverkan samt att 

undersköterskorna ges största möjliga konfidentialitet och att uppgifter förvaras på ett sådant 

sätt att bara handledaren och intervjuaren har tillgång till materialet, se även bilaga 

informationsbrev. Informanterna har även i samband med intervjuerna delgivits dessa krav 

innan inspelning startades samt inhämtat deras samtycke. I resultatkapitlet som följer har 

namn på avdelningar där de arbetar tagits bort så att informanternas identitet skyddas. 

 

Inom fenomenologin ska forskaren hänge sig åt försökspersonens livsvärld och försöka bortse 

från sina egna och forskningens mål. Ett etiskt dilemma är att forskaren lätt kan komma nära 

subjektet. Vad avslöjas och hur mycket avslöjar man själv i processen? Det är en svår 

gränsdragning mellan att hänge sig åt livsvärlden och att förlora objektiviteten i ett 

känslomässigt överengagemang (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 100–103). Vid två 

av intervjuerna uppstod en informationsdelning av denna karaktär. Båda undersköterskorna 

berättade saker som var av sådan känslig karaktär och de ville inte att det skulle komma med i 

uppsatsen. Vidare uppstod ytterligare en situation där information av känslig karaktär valdes 

bort utifrån ett författandeperspektiv. Med tanke på att denna studie enbart haft fem 

informanter har möjligheten inte funnits att komma informanterna så pass nära som det 

kunnat komma vid en större studie med flera intervjuer med en och samma person. 

 

Konfidentialitet för att värna om informantens privatliv kan intervjuaren använda sig av andra 

namn än de riktiga namnen och på så vis kamouflera sin text i de resultat som publiceras 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 323).  Av etiska skäl används fingerade namn på 

intervjupersonerna. I citaten från transkriberingarna anges endast avdelning istället för namnet 

på den specifika avdelning där undersköterskan arbetar på, även detta för att skydda 

informanternas privatliv, detta på grund av att vissa av avdelningarna informanterna arbetar 

på är av mindre storlek.  

 

Det här kapitlet har behandlat den metodologiska ansatsen som använts i uppsatsen. Nästa 

kapitel är en presentation av uppsatsens resultat och analys (kap. 5).   
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat och analys med citat från transkriberingarna 

som analyserats genom Goffmans och Hochschilds teorier och begrepp. Första avsnittet 

handlar om arbetsmiljö och är kopplat till den första forskningsfrågan som handlar om hur 

undersköterskan erfar sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö (5.1). Därefter följer ett 

avsnitt om samarbete, känslor och roller (5.2), följt av ett avsnitt om kommunikation och 

språk (5.3), och dessa två avsnitt är kopplade till den andra forskningsfrågan som handlar om 

hur undersköterskan erfar interaktionen med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. 

Sista avsnittet är en summering (5.4).  

 

Fem intervjuer med undersköterskor som arbetar på sjukhus har genomförts. Citaten i detta 

kapitel är från transkriberingarna och har justerats något för att bli mer lättläsliga. Några 

exempel på det är att skriftspråksformen, ja istället för aa och är istället för e används.  Även 

ord och läten som används i talspråk har tagits bort, exempelvis hummanden och ord som ju 

och liksom. Informanternas namn har, vilket kunde läsas i föregående kapitel, avsnitt 4.5, 

fingerats. De undersköterskor som återfinns i studien är Anna, Peter, Martin, Lisa och Stina. I 

översikten nedan återges informanternas fingerade namn, ungefärlig ålder samt ungefärligt 

antal år som de arbetat som undersköterska. 

 
Informant Informantens ålder Antal år som undersköterska 

Anna 60 år 30 år 

Peter 30 år 7 år 

Martin 30 år 6 år 

Lisa 60 år 40 år 

Stina 40 år 5 år 

 

5.1  Arbetsmiljö 

Detta avsnitt handlar om hur de undersköterskor som intervjuats beskriver sin arbetsmiljö på 

den avdelning de arbetar på. Avsnittet är uppdelat i tre teman som identifierats inom området. 

Det första temat är arbetsuppgifter (5.1.1) och där framkommer en övergripande bild av 

undersköterskans arbetsuppgifter. Det andra handlar om den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön (5.1.2). Det tredje temat behandlar stress (5.1.3).  
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5.1.1 Arbetsuppgifter  

Undersköterskan på ett sjukhus har olika arbetsuppgifter, som kunde läsas i inledningen av 

denna uppsats. Undersköterskorna som intervjuats berättar om vad deras arbetsuppgifter 

består av. Dessa varierar beroende på vilken avdelning undersköterskan arbetar på, om det är 

ett helgpass eller ett arbetspass på en vardag och beroende på vilket skift undersköterskan 

arbetar.  

 
Alltså vi får hjälpa patienterna upp på morgonen och ska försöka få dom att göra det dom själva kan […] 
vi får servera frukost vi får lägga om sår, spola katetrar och på eftermiddagen tar vi temp, puls, blodtryck 
[…] vi kan få hjälpa till att ta blodprover […] sen ska man gåträna lite med dom om man hinner också, 
speciellt på helgerna för vi har inga sjukgymnaster på helgerna […] ta upp matbeställning till nästa dag, 
och så dela dricka och kaffe och så på eftermiddagen. - Lisa. 

 

Utöver arbetsuppgifterna i citatet ovan kan patienter ringa på klockan om de behöver hjälp 

med något. Lisa berättar att patienterna ”har ett larm vid bordet […] dom kan ringa om dom 

behöver någonting eller vill någonting” (Lisa).  

 

Martin berättade att det införts något som heter patientnära arbete, det är ett samarbete med 

patienten själv, där patienten involveras: ”Vi ligger i det här arbetet nu och lägger mera 

patientnära arbete”. Han menar att patientfokus har ”flutit iväg” men det nya arbetssättet har 

börjat formas på nytt på den avdelningen han arbetar på. Det patientorienterade arbetssättet 

kan handla om att höra ”vad patienten har för förväntningar av vården” men även att Martin 

”ville få reda på lite av patienternas historia”. 

 
När det införs det här med patientnära och man lägger mer fokus kring patienterna, det inkluderar även 
oss undersköterskor på ett mycket bättre sätt, när alla har en chans och prata, inkluderar patienten. För 
mycket som vi undersköterskor vet och hör av patienterna, kommer till nytta i vården. Många tänker inte 
på att det är vi som får det största förtroendet, så jag tycker om att nya arbetssättet, ger bättre fördelar till 
oss undersköterskor. Vår roll kommer fram på ett tydligare sätt också, allt vi gör. Man är både kurator, 
psykolog vi har väl det mesta inkluderat i vår roll som undersköterska som andra yrkesroller kanske inte 
tänker på. - Martin.  

 

Undersköterskan blir en mångsysslare med många roller. Rollerna skulle kunna kräva ett 

frekvent bytande av masker, främst där den professionella och teoretiskt kunnande rollen 

måste vägas mot den personligt omvårdande och genuint personligt engagerade rollen. Två 

olika tillfällen är särskilt intressanta: När de två rollerna hamnar i konflikt med varandra samt 

när rollerna ska skiftas (se vidare avsnitt 5.1.2).  
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Under tiden för denna studie har diskussioner och nyhetssändningar präglats av spridningen 

av covid -19. Informanterna pratade sparsamt om pandemin (covid -19) och hur det är att 

arbeta på sjukhuset under sådana omständigheter. Lisa fick frågan om vad hon har för 

erfarenhet av att arbeta på en avdelning under pandemin, och hon beskrev arbetet så här: 

 
Det har blivit lite jobbigare för vi har haft besöksförbud, det enda som vi släppt in som besökare det är 
såna som är riktigt dåliga eller såna som är döende, då har vi släppt in som besökare […] det tar längre tid 
och så, och när man går in till covid patienter och tar av och på sig och så får man försöka organisera upp, 
så att en kanske går in och gör flera saker där då, om någon ska gå in och hjälpa någon på toa […] att den 
kanske går in och tar […] blodtryck och sådant om den ändå ska gå in, eller kanske ge tabletter eller mat 
[…] det är hemskt med dom här covidkläderna, det är så varmt man får, ansiktet får man kvisslor, man 
blir svettig, munskydden dom kliar näsa […] förklädena covid som vi har, det är såna här tjocka det är 
ungefär som bygg-plast, det är hemskt att kliva in i det, man svettas. - Lisa. 

 

Stina berättade kort om hur det varit senaste tiden på hennes avdelning: ”Det har hänt mycket, 

vi är en liten verksamhet. Vi har under pandemins ett och ett halvt år fått flytta runt, så det har 

varit väldigt, väldigt, mycket med sådana saker som gör att det blir oro. Vi är inhysta överallt 

det speglar av sig i det andra över lag”. I övrigt var det inte någon som berättade specifikt om 

detta om de inte fick en specifik fråga om pandemin (covid -19).  

 

5.1.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö  

Innebörden av begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö behövde förtydligas för några 

av informanterna, det vill säga att det kallades för psykosocial arbetsmiljö tidigare. Först 

därefter berättade undersköterskorna om sina erfarenheter och tankar. Antingen hade de inte 

reflekterat över detta eller så verkade de inte riktigt veta vad som går under dessa begrepp. Å 

andra sidan kan det tyda på, som exempelvis Peters svar, att han är nöjd med sin tillvaro, se 

citatet nedan. 

 
Du jag har aldrig reflekterat på det faktiskt, jag har bara tänkt på arbetsmiljö på allmän så, var det finns 
brist för att göra illa sig, jag tänker kanske inte så jättemycket på det […]  jag känner inte riktigt, vad ska 
man säga, jag mår bra. Jag har inte blivit dåligt behandlad eller så på jobbet. Jag känner inte att jag har 
tänkt på det så, det är mest arbetsmiljömässigt som man har tänkt någon gång och det här var ingen vidare 
bra eller så men annars så, nej […] lokaler är inte dom bästa […] det kan vara väldigt trångt […] mycket 
ljud i salen […] det där är ingenting som man går runt och tänker på direkt. - Peter. 

 

Peter nämner lokaler och ljud, samt att han inte känner sig dåligt behandlad. Att Peter inte 

känner sig dåligt behandlad kan tyda på att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är 

tillfredsställande för honom. Vid ett annat tillfälle under intervjun berättar han att ”man har 

stöd på jobbet med sina arbetskollegor […] man pratar ganska mycket med varandra” (Peter). 

Vidare visar Peters svar att han inte riktigt kan definiera begreppen organisatorisk och social 
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arbetsmiljö. Ett annat exempel på att begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö var 

svåra för informanterna att förklara är Stinas svar: ”Mm ja dom har delat på det så. 

Organisatoriskt har det varit väldigt, väldigt, bråkigt hos oss” (Stina). Även Lisa hade svårt att 

definiera begreppen, hon nämner stress, felställningar och att det är trångt arbetsutrymme men 

även att det är för lite personal: 

 
Ja då tänker jag på kanske, för lite personal så det blir stressigt så blir vi i kläm då mellan vad vi ska göra 
och mellan patienterna, och sen har vi tryck uppifrån då från sjuksköterskorna gör det det det, och jag kan 
tänka att det kanske för trångt arbetsutrymme så också, men det är väl kanske inte socialt att det blir 
felställningar och så, ja och ibland är det många patienter som ropar på en, på en gång och man har bara 
två armar, det är så att det kan bli lite stressigt. - Lisa 

 

I Lisas svar ovan kan det tolkas som att det finns en tydlig konflikt mellan de två rollerna, 

som beskrevs i föregående avsnitt. Utifrån Lisas beskrivning går det att se kopplingar till det 

Goffman (2014) nämner som en splittring, påtryckningar från olika håll skapar denna 

splittring. Goffman (2014) beskriver att det skapas en ”image”, att individen måste agera 

utifrån denna, om individen utsätts för flera påtryckningar om hur individen ska göra sitt 

framträdande uppstår splittring (Goffman, 2014, s. 63). Splittringen uppkommer mellan de 

formella arbetsuppgifterna, påskyndande från sjuksköterskor, och patienternas spontana 

behov. Egentligen handlar båda påtryckningarna om patienternas behov, dock på olika plan. 

Det medicinska planet, eller mer långtgående behoven, som i huvudsak styrs av 

sjuksköterskorna som delegeras till undersköterskorna, och de spontana behoven, 

patienternas. De spontana behoven är sådant som inte är av medicinsk karaktär, utan av 

vardaglig art, exempelvis att rätta till en kudde eller bistå med ett glas vatten till patienten. 

Det finns en tydlig konflikt mellan att infria två olika förväntningar, sjuksköterskornas och 

patienternas, att ständigt balansera mellan två olika roller. Balansen leder till en upplevd 

känsla av stress, då ”man bara har två armar” (Lisa), man kan bara tillfredsställa ett behov åt 

gången. 

 

I avsnittet arbetsuppgifter (5.1.1) beskrevs att patienter kan ringa på klockan om de behöver 

hjälp med något. Ibland händer det att flera patienter ringer samtidigt. I citatet nedan berättar 

Lisa hur hon tänker i en sådan situation. 

 
Man får försöka slå ifrån, man har bara två armar så är det, om det inte finns någon annan som kan ta det 
då, men oftast har alla fullt upp i sitt vårdlag […] är det flera som ringer så kan jag bara ta en i taget, men 
sen vet jag vilka som ringer, vad det är för människa bakom ringningen som jag läst på om patienterna. 
Vet jag att det är någon med fallrisk eller så och det ringer där så brukar vi lägga larmmatta eller så, då 
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går jag dit först så att den inte ska ramla, sen vet jag att det kan hända, kanske att fler behöver gå på toa 
då men jag kan bara ta en i taget.  - Lisa. 

 

Anna såg arbetsmiljöfrågan ur ett kollegialt perspektiv där stödet mellan kollegor var central: 

”På jobbet kollegor emellan och hur man behandlar varandra och arbetsmiljö utifrån ett 

kollegialt perspektiv […] det tycker jag funkar bra där jag jobbar sen kan man prata med 

varandra om det mesta och även utveckla om det är någonting som är mindre bra” (Anna). 

Martin såg arbetsmiljön utifrån ett patientperspektiv där medarbetarnas glädje är en 

bidragande faktor för ett bra arbetsklimat, se citatet nedan. 

 
Den sociala arbetsmiljön, vi får alltid höra att vi är ett väldigt positivt och glatt gäng, men det är det att, ja 
alla måste dra åt samma mål. Många patienter uppskattar och komma till oss för att vi bjuder på skämt, vi 
bjuder på skratt som är jätteviktig del när man har det tufft, men det är mycket förändringsarbete. - 
Martin.  

 

Martins resonemang är att frammana glädje. Utmaningen i det ligger i tuffa 

arbetsförhållanden, men kan även vara ett sätt att hantera dem. Martin pratar vidare om att 

”alla måste dra åt samma mål”, vilket kan ses som ett uttryck för att personalgruppen ska 

känna samma känslor gentemot kollegor och patienter. Här ligger själva grunden till vad 

Hochschild (1979) beskriver i sitt begrepp känsloregel. Martin har en normativ föreställning 

om hur det känslomässiga läget bör vara och hur det ska gestaltas. Denna typ av känsloregel 

ger i regel upphov till vad Hochschild (2012) kallar ”surface acting” och djupagerande, där ett 

känsloläge frammanas med hjälp av olika tekniker, exempelvis att låtsas känna känslan, eller 

försöka känna känslan, som i Martins fall är att gruppen ska känna glädje. 

 

5.1.3 Stress  

Stress är något som informanterna nämner och förknippas ofta med situationer när en känsla 

av otillräcklighet infinner sig, om det har inträffat något utöver de vanliga arbetsuppgifterna 

och detta kan variera från dag till dag. Den inledande frågan som ställdes till informanterna 

var: Hur mår du? På den frågan svarade Lisa:  

 
Ja just nu mår jag bra, men det lite till och från olika dagar för det är ganska stressigt ibland, och inte 
tillräckligt med personal och då menar jag undersköterskor […] i lördags till exempel var en hemsk dag 
då jobba jag kväll och för lite folk och för mycket att göra men idag mår jag bra. - Lisa.  

 

Lisa mår bra men det beror på bemanningen av undersköterskor, om det saknas personal så 

blir det mycket att göra vilket leder till att hon känner sig stressad. 
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Stressiga situationer hanterar Stina och Anna på följande sätt: ”Jag blir väldigt fokuserad och 

jag får nog lite skygglappar, jag går in i mig själv. Jag jobbar väldigt metodiskt, jag går 

tillbaka till skolboken när man började, att man, hur man lärde upp sig i hur man ska göra” 

(Stina). Anna hanterar sin upplevda stress genom att hon ”försöker strukturera upp vad det är 

som behöver göras […] prioritera vad som är viktigast” (Anna). Stina fortsätter och berättar 

om hur andra uppfattar henne i en stressad situation, hon upplevs som lugn trots att hon på 

insidan känner ett inre stresspåslag, se citatet nedan. 

 
Jag kan nog upplevas och låta lite arg bara för att jag får det här påslaget, och då gör det att jag kanske går 
upp någon tonart bara för att bevisa att nu jäklar är det här jätteviktigt. Bestämd är jag nog i min roll där 
och då, men upplevs väldigt lugn. Jag har nog ett väldigt lugn men ändå ett otroligt stresspåslag invärtes, 
jag visar nog inte utåt till mina medarbetare eller anhöriga egentligen hur otäckt och jobbigt jag tycker att 
det är det kan jag ta sen, men i situationen, i stunden, så blir jag nog väldigt fokuserad, bestämd. - Stina. 

 

Stina upplevs som lugn trots hennes stresspåslag inombords. Det kan tolkas som ett exempel 

på Hochschils (2012) begrepp surface acting, att hon genom sitt ansiktsuttryck eller 

kroppsspråk uppnår ett känsloläge som i det här fallet är ett lugn.  

 

Efter en stressig situation brukar Stina prata med kollegor i ett försök att minimera den 

stressen hon känner: 

 
Oftast så är det enklast att man sätter sig ner och pratar med någon om just den här situationen, där det har 
hänt en incident så att man får ventilera sig och bli av med det här och sen så ja, men just det debriefing 
bara för att få koll på hur gick, vad hände, vad kunde vi ha gjort någonting annat för att till nästa gång ha 
lärt sig och har en annan känsla för att kanske minimera stressen. - Stina. 

 

I citatet ovan beskriver Stina att ”man sätter sig ner och pratar […] man får ventilera”, detta 

kan kopplas till Goffmans (2014) begrepp team. Med utgångspunkt i detta begrepp kan man 

anta att teamet, det vill säga personalgruppen, som arbetat tillsammans vid en incident, sätter 

sig ner och ventilerar om någon händelse för att skapa en gemensam definition av den 

situationen. Detta görs i den bakre regionen där teamet förbereder sig inför eventuellt 

liknande händelser.  

 

Det kollegiala stödet och teamarbetet gör att Stina orkar gå till arbetet. Stina berättar om detta 

i citatet nedan: 

 
Det är skönt att man har dom här gamla som jag kallar dom, för dom som har jobbat hela tiden men så 
vårt samarbete och att man kan prata med varandra har gjort att man orkar om man är kvar för att skulle 
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jag inte ha mina kollegor då skulle jag inte orkat jobba där så att det är det som gör att jag går till jobbet. - 
Stina. 

 

Stina berättar om hur stress ter sig för henne och skiljer på olika stress, den negativa och den 

positiva stressen, och det finns även en privat stress och en stress som är arbetsrelaterad. 

Stina arbetar både administrativt och ute på avdelning, hon trivs att arbeta administrativt men 

kan sakna att arbeta på vårdavdelningen ibland. När hon arbetar administrativt menar hon att 

”det är inte lika stressigt som när jag jobbade på avdelning, då har man en helt annan inre 

stress”. Om stressen på avdelningen berättar hon att ”det är ganska mycket stress just av 

anhöriga, patienter, det kan hända jättemycket, men ibland kan stressen vara positiv också” 

(Stina). Stina nämnde stress några gånger och när hon ombads att utveckla berättar hon 

följande: 

 
Stress för mig det är olika, det kan vara när det är dåligt med personal, då får man ett stresspåslag att man 
får mycket mer att göra. Det är den negativa delen av stressen när det blir så, när man blir överarbetad om 
man säger när du får göra mera jobb på samma tid som du skulle gjort med bara dina patienter, när du får 
mer att göra på det viset. - Stina. 

 

I citatet nedan berättar Stina om den positiva stressen: 

 
Sen finns det positiv stress. För att när jag har ett litet stresspåslag när det händer akuta situationer då kan 
jag prestera mycket bättre i den situationen […] jag har hört att jag upplevs inte som stressad fast jag kan 
gå med ett litet stresspåslag ibland […] den stressen blir jättebra att använda sig eller jag använder den 
bra så länge det inte blir panikartad stress, då går det över och blir något negativt och blockerar, eller 
blockerar jag mig själv så att jag kanske inte kan tänka klart i dom situationerna. - Stina. 

 

Vidare berättar Stina om den privata stressen: ”Sen har man den privata stressen med att 

hinna med allting runtomkring, det kan vara mera negativt än det man har på jobbet för att 

man ska hinna med hela vardagscirkusen” (Stina).  

 

Martin berättar att han ibland kan märka om en kollega är stressad: ”Ibland då kan man märka 

att en kollega är väldigt uppstressad eller någonting”. Han fortsätter att berätta: ”Då går man 

faktiskt hellre in ensam för att bara kunna köra kommunikation med patienten fast den kanske 

är tung, så då det gäller att få förtroende och kunna samarbeta med patienten”. Martin väljer 

att göra arbetet själv i stället för att ta hjälp av en kollega för att minimera stressen inne hos en 

patient och han riskerar då att få det tyngre. Dock kan han eventuellt få lite hjälp av patienten 

själv. 
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Utifrån Martins beskrivning går det att göra kopplingar till Goffmans (2014) begrepp 

strategisk hemlighet. Med utgångspunkt i detta begrepp kan man se Martins val att gå in till 

patienten ensam som en strategisk hemlighet. Martin avstår från att ta hjälp av sin kollega för 

att inte avslöja teamets brister, vilket i Martins fall är att han inte vill avslöja för patienten att 

hans kollega är stressad. 

 

Undersköterskans breda omfång av arbetsuppgifter och åtaganden leder till en känsla av att 

spela olika roller. Rollerna hamnar ibland i konflikt med varandra men även med 

undersköterskans egna känslor. Att vara behjälplig för patienter, anhöriga och andra 

yrkeskategorier, ger upphov till en prioriteringsproblematik som bland annat när Lisa 

beskriver om att vara behövd på flera ställen samtidigt. Stina beskriver den känslomässiga 

aspekten av stressen i att hon ser sig upplevas som lugn men har ett inre stresspåslag. Martin 

synliggör vissa av de känsloregler som råder i att alla måste dra åt samma mål. Om dessa 

känsloregler kommer från flera håll, från patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier, 

uppkommer lätt konflikter i det emotionella arbetet.  

 

5.2 Samarbete, känslor och roller 

Undersköterskans arbetsuppgifter består av diverse olika moment som beskrevs i avsnittet 

arbetsuppgifter (5.1.1). Arbetsuppgifterna varierar något beroende på vilken avdelning hen 

arbetar på. Det informanterna har gemensamt är att alla interagerar med patienter, anhöriga 

och andra yrkeskategorier. Detta avsnitt är indelat i tre teman och börjar med en beskrivning 

på hur undersköterskorna erfar samarbete (5.2.1), därefter känslor (5.2.2). Sista temat 

behandlar roller (5.2.3). Avsnittet är kopplat till den andra forskningsfrågan, som är hur 

undersköterskor erfar interaktionen med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. 

 

5.2.1 Samarbete  

Informanterna arbetar på olika avdelningar och erfar samarbete med olika yrkesgrupper olika. 

Samarbetet kan ske med olika yrkeskategorier och med patienten själv. Anna berättar att de 

arbetar i vårdlag på hennes avdelning där samarbetet främst är mellan undersköterska och 

sjuksköterska: ”Man jobbar tillsammans med uskan (undersköterskan) på salen och hjälper 

varandra med varandras patienter ibland, och gör sådana här kring, ja det är lite kringarbeten 

och sådant som ska göras också, plocka undan grejer och sådant gör man tillsammans med 

undersköterskor” (Anna). Peter berättar att ”man jobbar väldigt nära team med läkaren och 
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sköterskan (sjuksköterskan)” (Peter). Även Stina berättar att de arbetar nära sjuksköterska och 

läkare och de arbetar över gränserna i den mån de kan och får: 

 
Vi jobbar så pass nära med sköterska och läkare så att vi är ganska tajta med alla, sen har vi våra olika, vi 
som undersköterskor vi sköter våra delar och sjuksköterskorna gör sina delar och dom har lite svårt, vi 
kan inte varandras jobb därför är det så bra att vi kompletterar varandra och försöker kunna hjälpa 
varandra så mycket som möjligt över gränserna i den mån vi får och kan. - Stina. 

 

Stina, Anna och Peter beskriver hur de arbetar tillsammans med andra yrkeskategorier. Detta 

kan kopplas till Goffmans (2014) begrepp team, undersköterskor tillsammans med läkare och 

sjuksköterska samarbetar i framställningen av en rutin. Goffman (2014) beskriver att det 

kollektiva teamet arbetar med rutinen och där det avgörs hur arbetet utförs, vilka roller som 

gäller och vilka prioriteringar som görs.  

 

Martin berättade att de har en pågående förändringsprocess på hans avdelning där ett 

patientorienterat arbetssätt införs. I deras samarbete inkluderas bland annat sjukgymnaster. 

Martin berättar: ”Vi har sjuksköterskor och vi ska jobba team som jag har eftersträvat länge 

och det är väl på gång. Vissa är det jätteenkelt att jobba team med, och sen har vi 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister”. När Martin berättade om deras teamarbete ville 

jag veta mer om det och ställde en följdfråga och bad honom att utveckla samarbetet mer:  

 
Vi är uppdelade i fyra vårdlag för tillfället, tre på helgerna, och då är det meningen att sjuksköterskorna 
också ska vara med och hjälpa till att plocka upp, och assistera patienterna, och det är väldigt svårt att få 
till med vissa sköterskor och dom är inte så händiga i och med att dom inte har jobbat på det viset, men 
det kan vara väldigt svårt att få till det. - Martin 
 

Vidare berättar Martin i citatet nedan att de haft problem med sjuksköterskegrupperna: 
 
Vi har haft problem med sköterskegrupperna, att många av dom tyckte att dom stod över oss 
undersköterskor, var finare. Ibland kunde det ringa på en sal och man kanske står och tar upp någon 
annan patient och så när man kommer dit och så frågar man, ja men är du här, vad vill du ha hjälp med, 
patienten vill ha ett glas vatten, och då tyckte dom att vi skulle springa och hämta vattnet istället för att 
dom själva kunde få fylla på det där glaset åt dom. - Martin. 

 

Martin berättar att de haft problem med sjuksköterskegruppen, att de ansåg att de stod över 

undersköterskor. Utifrån Martins citat ovan kan man göra kopplingar till Goffmans (2014) 

dramaturgiska perspektiv och de hierarkiska mönster som fasaden för de olika 

yrkeskategorierna ger upphov till (Goffman, 2014, s. 33–34). Sjuksköterskan som inte fyller 

på ett glas med vatten agerar utifrån en föreställning om sin egen plats i den hierarkiska 

ordningen inom institutionen. Det är enligt hens föreställning inte förenligt med rollen att 
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utföra en sådan uppgift och därför överlåts den till Martin trots att den skapar en situation som 

är mycket mer tidskrävande än vattnet om vattnet hade hämtats av sjuksköterskan direkt.  

 

En ytterligare aspekt av samarbete är när Martin berättar att han har försökt få sina kollegor 

att ta vara på sjukgymnasternas tider för att lära sig det som undersköterskor kan ta till hjälp 

på helger då sjukgymnaster inte är på plats: ”Där har jag försökt få mina kollegor att förstå då 

de är ganska nya, i och med att vi inte haft nå förflyttningsteknik på flera år, att dom ska 

kroka arm med sjukgymnasterna, men där kan det vara problem för en del, får väl kanske 

känslan då av att man inte kan sitt jobb” (Martin). 

 

Martin berättar att han brukar ”be sjukgymnasterna ta med några i personalgruppen och visa 

hur vi gör den här uppsättningen, förflyttningen och alltihopa, för att inte mina kollegor ska 

skada sig, för vi har alla resurser men vi är dåliga på att delge varandra kunskaperna”. Efter 

att Martin berättat ovanstående fick han även en följdfråga om vad han tror att det beror på. 

Martin svarade: ”Jag tror det alltid har varit så att det är som en uppdelning mellan 

professionerna på något underligt vis”. Vidare berättar Martin att samarbetet mellan de olika 

yrkeskategorierna är ”för patientens bästa så måste alla grupper kunna samarbeta kring dom 

och hjälpa” (Martin). 

 

5.2.2 Känslor  

Undersköterskorna interagerar inte enbart med patienter och kollegor under en arbetsdag, utan 

de kan dessutom möta anhöriga till patienter. Anna berättar att ”det kan vara väldigt jobbigt 

[…] det kan vara väldigt mycket känslor och laddat” när hon interagerar med en anhörig. Hon 

hanterar den situationen med att ”behålla, vara så lugn och trösta dom så gott man kan […] få 

dom att känna sig trygga” (Anna). Lisa berättade vad hon ibland kan känna för de patienter på 

avdelningen där hon arbetar: ”Man tycker synd om dom […] man blir lite ledsen när man ser 

dom, man får försöka och hålla masken” (Lisa). 

 

Med utgångspunkt i Hochschilds (1979) teori om känsloarbete använder sig både Lisa och 

Anna av någon teknik för att uppnå en känsla som ”passar in”. Det blir en emotionell 

dissonans i och med att de båda känner en känsla men visar inte upp den för anhöriga och 

patienter (Hochschild, 1979). För att de ska rätta till skillnaderna i det de känner och det de 

visar utåt kan jag utgå från att Anna arbetar med sina inre känslor genom att behålla lugnet 

och agera tröstande. Lisa försöka hålla masken genom att framkalla ett visst känsloläge, det 
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känsloläget är att hon inte ska visa sin inre känsla utåt. Genom att Lisa använder sig av 

surface acting försöker hon trycka bort en oönskad känsla som i hennes fall är att hon är 

ledsen.  

 

I citatet nedan berättar Stina om de anhöriga hon möter som befinner sig i en kris: 

 
Många anhöriga kommer till oss i en kris för att deras anhöriga har blivit, varit med ja i trauman, eller 
dom har varit med om så otroligt mycket och då är dom i chock så att vi får bemöta arga, ledsna, 
panikslagna anhöriga […] det finns anhöriga som är jättemissnöjda […] dom är skitförbannade på att vi 
har gjort ett förjävla dåligt jobb eller oftast så är det inte vårt jobb. Det är det att dom tycker att det tar för 
lång tid och det är läkarnas, kan man inte få en diagnos, eller kan man inte få rätt svar, och det inte blir 
som dom vill, för ibland så är patienterna så sjuka så att man är fortfarande i en kris […] men över lag, 
dom flesta anhöriga och patienter har varit otroligt tacksamma och tycker att vi gör ett otroligt bra jobb. - 
Stina.  

 

Utifrån citatet ovan går det att med stöd av Goffmans (2014) begrepp om främre- och bakre 

region, se att när Stina står framför den arga anhörige har hon en viss roll och hon är i den 

främre regionen. När hon är i korridoren och hoppar är hon i den bakre regionen, där kan hon 

släppa på sitt framträdande inför anhöriga, se citatet nedan: 

 
Och tar den skiten, den ilskan, den frustrationen dom har, sen kan jag gå ut och hoppa av mig, alltså man 
får borsta av sig det. Det kan vara jättejättejobbigt ibland men då har man sina fantastiska kollegor som 
man pratar och spyr ur sig galla, fast du kan aldrig skälla på en anhörig du kan ju aldrig säga du är dum i 
huvudet eller fattar inte du någonting, dom måste få vräka ur sig allt dom har. Så vi är ju ett bollplank 
som måste ta emot och lyssna, sen kan det gå någon vecka så kan dom säga men gud hur orkade du ta 
emot all den här skiten som jag bara vräkte ur mig på dig […] jag kan stå i korridoren och hoppa och vara 
skitförbannad för att dom har skällt ut mig men jag visar aldrig det för någon eller förutom att man pratar 
med kollegorna […] genom att bli arg tillbaka det för då har jag inte varit professionell. - Stina. 

 

Roll beskrivs av Goffman (2014) som allmänna och kända regler för hur en rollinnehavare 

ska agera i en situation. Det är viktigt att följa rollen och manuset annars finns risk för att 

något avvikande händer och det kan ge konsekvenser. Ett misslyckat uppträdande kan leda till 

att trovärdigheten ruckas (Goffman, 2014). I citatet ovan där Stina berättar att ”du kan aldrig 

skälla på en anhörig” kan det professionella brytas om undersköterskan visar att hen är arg 

tillbaka. Om Stina skulle bli arg och börja skälla på en anhörig ser jag det som, Goffman 

(2014) beskriver, ett misslyckat framträdande där publiken, det vill säga den anhörige, kan 

tappa förtroendet för Stina och hon skulle känna att hon inte agerat professionellt.  

 

En ytterligare aspekt av känslor är de som uppstår efter ett arbetspass. I citatet nedan berättar 

Stina: 
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Vissa tar man med sig hem för dom har kommit en för långt och för nära, det är sådana man har jobbat 
lite med som kan ha blivit sämre, eller dom har varit jättedåliga när dom kommit och man följer deras 
resa. Jag försöker så mycket som möjligt att lämna kvar jobbet på jobbet, men det finns ett fåtal gånger 
dom som berör en mera. - Stina. 

 

Stina försöker lämna sina funderingar och tankar på arbetsplatsen, dock händer det att hon 

ibland tar med sig dessa hem. Detta händer de gånger hon kommit någon patient med dess 

anhöriga för nära. De konsekvenser av känsloarbetet som Stina utför kan leda till utbrändhet, 

som Hochschild (2012) pratar om. Stina har varit för närvarande i sin yrkesroll under en 

period. 

 

Uppskattning, feedback och bekräftelse är några begrepp som informanterna nämner. Den 

uppskattningen och bekräftelsen kommer främst från patienter och anhöriga och i viss mån 

när undersköterskorna ventilerar med varandra. Nedan följer två citat som visar på den 

uppskattningen och feedbacken: 

 
Det värmer, man blir väldigt, väldigt, glad och sen när man blir uppskattad efter en hel process och sen 
när dom kommer tillbaka eller skickar kort eller brev och tackar för all hjälp och vilket bra bemötande 
dom har fått det är det gör att man sträcker på sig lite extra och känner att ja fan vi gör ett riktigt bra jobb. 
- Stina. 

 
Dom tackar och ni är så snälla och ni är så duktiga och tur att ni finns, så man får lite positiva saker ibland 
till sig också, det är klart då blir man glad det är så, levande materiel jobbar vi med, det är roligt man får 
feedback ibland så här. - Lisa. 

 

Lisa berättar att medarbetarna ger varandra lite stöttning men inte i någon större utsträckning: 

”Vi brukar göra det ibland inte någon större, men litegrann så där, så man får lite feedback 

från andra vi stöttar varandra och så” (Lisa). Dock är det kollegiala stödet återkommande i 

informanternas beskrivningar där stödet handlar om att prata med varandra. 

 

5.2.3 Roller  

När undersköterskan kommer till arbetsplatsen så måste hen byta om till arbetskläder. 

Kläderna är vita byxor och vit tröja. Undersköterskorna tillfrågades vad de kände när de 

kommer till arbetsplatsen. Anna tyckte att det var jobbigt inför arbetspasset men när hon väl 

var där tyckte hon att det flyter på bra: ”Jobbigt inför passet men när man väl är ombytt där, 

då flyter det på bra” (Anna).  
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Stinas arbetsprocess börjar innan hon är på arbetsplatsen. När hon bytt om till arbetskläder går 

hon in i sin undersköterskeroll: ”Jag är på väg till jobbet så att processen har börjat redan 

hemma så att när man väl byter om, på jobbet, då går jag in i min roll som undersköterska, då 

vet jag att nu jobbar jag” (Stina). 

 

Stinas process kan med utgångspunkt i Hochschilds (1979) begrepp djupagerande, ses att 

Stina börjar arbeta med sina känslor redan hemma för att komma in i ett visst känsloläge. Hon 

har, i tanken, redan kommit till arbetsplatsen innan hon fysiskt är där. På så vis förbereder hon 

sig känslomässigt inför sin undersköterskeroll. 

 

Martin kallar sina arbetskläder för pyjamas för att ”det kan se ut som pyjamas” säger han. På 

frågan om vad Martin känner när han kommer till arbetsplatsen för att byta om till 

arbetskläderna, berättar han att ”jag känner en väldig stolthet över mitt yrke” (Martin). Även 

Stina kallar sina arbetskläder för pyjamas: 

 
När man går upp på jobbet privatklädd, när man har haft vad heter det studiedagar då känner man sig lite 
malplacerad bara för att man inte har sin vita pyjamas på sig när man går upp på jobbet för det är ändå 
min roll, det är mina arbetskläder som jag sätter på mig man blir bemött på, ja på ett annat sätt när man 
har sina arbetskläder på sig upplever jag. - Stina.  

 

Bemötandet som Stina berättade om i ovanstående citat fann jag intressant och bad henne att 

utveckla det: 

 
Om jag kommer privatklädd eller om jag inte, då blir det att man inte blir igenkänd på samma sätt, vi ser 
varandra bara i våra vita kläder hela tiden, sen handlar det väl inte kanske om bara kläderna det handlar 
om våra skyltar också där det står undersköterska eller sjuksköterska vad man har för olika professioner 
där blir det också en skillnad i bemötande. - Stina.  

 

Utifrån processen Stina berättade om, går det med utgångspunkt i Goffmans begrepp främre 

och bakre region (Goffman, 2014), att finna att Stina befinner sig i den bakre regionen innan 

hon tar på sig sina arbetskläder i omklädningsrummet. I omklädningsrummet möter hon inga 

patienter eller anhöriga, eventuellt möter hon sina kollegor. När Stina går ut ur 

omklädningsrummet i sina arbetskläder går hon in i ett framträdande och befinner sig då i den 

främre regionen. I den främre regionen finns anhöriga och patienter. De vita kläderna i sig gör 

att medarbetare på sjukhuset går in i den främre regionen. Individer som befinner sig på 

sjukhuset utanför omklädningsrummen är publiken, det vill säga patienter och anhöriga. De 

vita arbetskläderna, pyjamasarna, inger en roll som visar att det är sjukhuspersonal. Skyltarna 
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personalen har på sig avslöjar vilken yrkeskategori medarbetaren tillhör, exempelvis 

undersköterska, sjuksköterska eller läkare.  

 

Dagarna och arbetspassen ser olika ut på sjukhuset beroende på vilken sjuksköterska 

undersköterskan arbetar tillsammans med. Undersköterskorna berättade att de tar hjälp av 

andra undersköterskor när sjuksköterskor inte hjälper till. Det som framstår som ett problem 

är att vissa sjuksköterskor inte hjälper till och det beror på vilken sjuksköterska som är där. 

Lisa och Anna berättar i citaten nedan: 

 
Ska vara parvårds men det fungerar inte alltid det beror på sjuksköterskan vem som är där […] det finns 
en del som inte kommer ut kanske och hjälper till så utan jobbar för sig sitt område bara […] vi 
undersköterskor brukar hjälpa varandra, gå och hämta hjälp om det är någonting man inte klarar själv så 
sen som sagt var kan man beroende på vad det är för sjuksköterska ibland får hjälp och ibland inte. - Lisa. 
 
Man jobbar bättre med vissa än andra och vissa sköterskor är bättre på att sköta omvårdnad än andra det 
är lite varierande beroende på vem man jobbar med och så […] vissa som är sämre på att prioritera än 
andra så att då blir det att man får ta hjälp av en annan undersköterska för att göra omvårdnaden för att 
sjuksköterskan är upptagen med andra arbetsuppgifter. - Anna. 

 

Utifrån ovan citat kan man med utgångspunkt i Goffmans (2014) teori, se avsnitt samarbete 

(5.2.1), se att det finns en diskrepans i de arbetsrutiner som utgör teamarbetet, beroende på 

vilken sjuksköterska som jobbar med undersköterskan. Balansen i teamarbetet rubbas och 

definitionen av situationen relaterat till patienter blir annorlunda. Rollerna förändras i vilken 

som gör vad inför och med patienten. Kontinuiteten i teamarbetet blir lidande och teamet 

måste anpassa sig till de ändrade reglerna utifrån en av högre rang stående medarbetare. Vissa 

av undersköterskorna berättar om att det finns en uppdelning mellan yrkesgrupper medan 

andra inte hade någon erfarenhet av att det skulle vara någon som är i en bättre position än 

någon annan. Stina berättar om att hon erfarit att undersköterskorna var i det lägre skiktet 

genom att undersköterskorna knappt vågade prata med läkare men när hon började arbeta på 

en annan avdelning erfar hon det på annat vis: 

 
På vårdavdelning då som undersköterska då var man väldigt låg i rang då när jag jobbade där jag jobba, 
då var det så att man nästan inte våga prata med en läkare, för då var jag bara en undersköterska tills man 
börja på en annan avdelning […] avdelningen som jag jobbar på nu så blir man tilltalad och läkaren 
kommer och frågar oss om patienterna för att det är ändå vi som är närmast patienterna. - Stina. 

 

Anna däremot har inte upplevt att någon skulle vara sämre än någon annan: ”Jag har inte känt 

att man är sämre än någon annan bara för att man är undersköterska om någon är 

sjuksköterska och någon är läkare, utan jag tycker till exempel att jobba i lag tillsammans så 
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att det tycker jag funkar bra”. I citatet nedan berättar Anna även att undersköterskan är den 

som är närmast patienten och den som spenderar mest tid hos en patient: 

 
Det är jag som är närmast patienterna oftast spenderar mest tid med patienten och sitter oftast på mest vad 
ska man säga, den faktiska kunskapen om patienten i och med att man är bredvid patienterna i princip 
hela sitt arbetspass så ser man allt som händer och det är oftast undersköterskan som ser en förändring 
som händer först. - Anna. 

 

Att assistera läkare vid olika ingrepp kan vara en arbetsuppgift som undersköterskan har på ett 

sjukhus. Peter har bland annat en sådan arbetsuppgift, han säger att ”undersköterskorna som 

plockar och då alla läkare vill ha på olika sätt”. Peter berättar även att ”jag tycker att det är ett 

väldigt bra samarbete det är, man vet sin roll men man hjälps åt”. I Peters fall består 

teamarbetet i samarbetet med sjuksköterska och läkare, dock har vissa läkare en annan 

definition av situationen. Vissa läkare vill ha på sitt sätt, vilket gör att teamet som består av 

läkare, sjuksköterska och undersköterska, ändras och den gemensamma definitionen av 

situationen delas upp i två olika definitioner av en situation, dock är det läkaren som leder 

detta team.  

 

I detta avsnitt har undersköterskans erfarenheter av interaktioner med patienter, anhöriga och 

andra yrkeskategorier presenterats. Avsnitten har beskrivit hur undersköterskorna erfar 

samarbete och hur de olika yrkeskategoriernas roller och fasader påverkar teamarbetet. De 

egna föreställningarna om vilka uppgifter som är förenliga med respektive yrkeskategori kan 

ställa till problem och komplicera arbetet och göra det mer tidskrävande. 

 

5.3 Kommunikation och språk  
Detta avsnitt handlar om hur undersköterskor erfar interaktioner med patienter, anhöriga och 

andra yrkeskategorier. Den språkliga kommunikationen kan leda till missförstånd som i sin 

tur kan leda till konflikter. Martin berättar om en situation som ledde till en konflikt. Martin 

berättar: ”Jag har varit med om en del konflikter för jag tycker inte om när man missköter 

patienter […] dom kanske inte lyssnar på önskemål”. I citatet nedan fortsätter Martin berätta 

om en incident han kommer väl ihåg: 

 
Det var en patient som en kollega var inne hos tillsammans med en elev tyvärr, och jag hörde att det var 
lite upprörda röster och då gick jag in för att titta vad det var som pågick. Kollegan skulle ha i patienten 
dryck och patienten ville inte ta emot, varpå hen försöker trycka in en pip mugg i munnen för att patienten 
ska dricka, och automatiskt så viftar patienten till av rädsla eller vad det nu handlade om, så den slog till 
pip muggen så den for i väg, kollegan fick vätska över sig. - Martin. 
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I händelsen som Martin berättar om ovan går det med utgångspunkt i Goffmans (2014) 

dramaturgiska perspektiv att se situationen som ett framträdande inne i en patientsal, 

inramningen, där patienten, eleven och Martin är publik inför kollegan. Martin berättar 

vidare: 

 
Varpå hen försöker nypa tag i patienten och riktigt tvinga den att dricka, och då blev jag arg så att jag 
klev emellan och så sade jag åt min kollega att du får gå ut härifrån, för så här får du inte bete dig mot den 
här personen för den visar klart och tydligt att den inte vill ta emot. Så hen såg att jag var lite arg och hen 
gick ut och jag tyckte så synd om den här stackars eleven med. - Martin. 

 

Utifrån ovan citat kan en tolkning göras med utgångspunkt i Goffmans (2014) teori där det 

går att se det som att det framträdandet som kollegan gjorde fick en vändning när Martin klev 

in emellan. Det uppstår en situation där undersköterskorna måste försöka bilda sig en ny 

definition av situationen, i denna händelse har kollegan gjort ett snedsteg i sitt framträdande 

och tappar därmed förtroende för sin publik. 

 

Martin stannade kvar hos patienten, bäddade rent, städade upp och lugnade patienten. När han 

var klar hos patienten gick han ut och mötte kollegan: ”Då möter jag min kollega och hen 

hade väl antagligen insett då att hen hade ett väldigt felaktigt beteende, så hen körde upp sin 

knytnäve under näsan och hotade mig om jag skulle gå till chefen och berätta vad hen hade 

gjort […] För vissa kan vara väldigt otrevliga och tycka att dom ska köra över och bestämma” 

(Martin). 

 

I citatet ovan möter Martin kollegan i den bakre regionen där kollegan och Martin har lämnat 

framträdandet inne hos patienten. De båda har klivit in i en ny situation och en ny definition 

av situation behöver skapas. Dock är detta ett nytt framträdande där de båda måste agera inför 

varandra. Martin får frågan om hur han hanterade den situationen berättar han att ”jag var 

mest imponerad då när hen tröck upp näven under näsan på mig, och hotade mig att jag 

lyckades hålla mig lugn för jag kände att jag totalkokade i den situationen men på något 

underligt vis så lyckas jag hålla mig väldigt lugn och tydlig” (Martin). Martin berättade även 

att den kollegan inte arbetar kvar på sjukhuset. 

 

Situationen som Martin berättar om kan med stöd av Hochschils (2012) begrepp surface 

acting, analyseras till att Martin har använt sig av ”suface acting”, han kände en annan känsla 

inombords då han totalkokade men utåt visade han ett lugn.  
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Utöver ovan händelse berättade Lisa och Martin om att den språkliga kommunikationen 

upplevs ibland som ett hinder mellan medarbetare, men även mellan medarbetare och patient. 

Svårigheterna i språket leder ibland till missförstånd: 

 
Vad som kan vara svårt ibland i bemötande mellan patienter och personal vi har många, hur ska jag 
uttrycka mig, nysvenskar eller invandrad personal och alla är inte så bra på språket eller uttalet […] och 
så kan, blir det missförstånd, kan det också då i och med att dom missförstår varandra […] å andra sidan 
har vi också patienter som inte kan ett ord svenska heller, och då blir det också. Jag kan till exempel inte 
arabiska för det och då kan det bli missförstånd och så också, så det är mycket. - Lisa. 

 

Martin berättar att ”vi har ju även kommunikationsproblem det handlar om språk och grejer så 

att, däremot så måste man jobba i lugnare takt och verkligen förtydliga vad man är ute efter 

och hur vi ska göra för att nå dit” (Martin). Lisa berättar: ”Sen handlar det om kultur, vilket 

land dom kommer ifrån. För vi har flera patienter inne som inte kan svenska och det blir lätt 

missförstånd och då blir dom arga så får man en skopa skäll, höll jag på att säga, det är så för 

dom förstår inte vad man säger och så, annars är det väl oftast inga problem” (Lisa).  

 

Martin berättar att de språkliga hindren kan resultera i att något blir fel när en medarbetare går 

in till en patient för att utföra något och medarbetaren inte riktigt förstått vad som ska göras: 

”Många visar inte att dom inte riktigt förstår utan dom säger ja ja, och så kan dom gå in och 

utföra en grej och så blir det på fel sätt”. Vidare berättade Martin att: ”Den äldre gruppen så 

har dom, ja oftast nedsatt hörsel och så att man märker att det brister även däremellan 

kollegor och patienter och det kan bli väldiga missförstånd så det är, men det tror jag är ett 

pågående problem över lag inom vård och omsorg” (Martin). 

 

De språkliga svårigheterna hanterar Lisa på följande sätt: ”Jag försöker, jag ser om vi har 

någon som kan arabiska och så får jag gå och hämta någon som, oftast är det någon, inte på 

varje pass, då får man försöka ändå då, ja med gester eller vad ska jag säga, det är lite jobbigt, 

men det kan vara att jag missförstår dom också” (Lisa).  

 

Martin brukar prata med sina kollegor när en situation uppstår där kommunikationen inte 

fungerat önskvärt: ”Så kan vi inte springa i hundratio kilometer och bara kasta ur oss lite 

meningar eller inte förklara vad vi ska göra med dom utan vi måste vara väldigt tydliga i vår 

kommunikation både språkligt och kroppsmässigt med dom” (Martin). Vidare berättar Martin 
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i citatet nedan om andra problem som uppstår när kommunikationen är bristfällig mellan 

personalen: 

 
Oftast när vi har arbetsplatsträffar eller undersköterskemöten så har vi väldigt många som sitter tysta, och 
sen kommer deras åsikter efteråt […] många framför sina åsikter men säger ingenting sen och det är lite 
tråkigt för som arbetsgrupp så allas åsikter måste finnas och kan vill man ha en förändring så får man det 
inte genom att stå och snacka i sköljen […] otroligt mycket sköljsnack och sen tar det stopp där istället 
för att påverka och förbättra sin egen situation och arbetsmiljö. - Martin.  

 

Med utgångspunkt i Goffmans (2014) teori kan ”Sköljsnack” som Martin berättar om ses som 

mörka hemligheter, där inramningen är ”sköljen”, de agerande är undersköterskorna. När 

undersköterskorna kliver in i det platsbundna rummet går de ur sitt framträdande inför 

patienter och annan personal för att inta bakre regionen, ”sköljen”, där dessa hemligheter 

delas mellan varandra. Sköljsnacket vill inte gruppen, undersköterskor, ska nå andra än just de 

som befinner sig just i det sköljrummet just då. Om någon annan skulle komma in i ”sköljen” 

under tiden, blir denna ”skölj” en scen där undersköterskor som befinner sig där plötsligt blir 

de agerande och befinner sig i den främre regionen. Detta skulle inträffa om någon 

sjuksköterska eller annan yrkeskategori kliver in. 

 

Peter arbetar på en avdelning där han anser att kommunikationen fungerar bra, samarbetet 

mellan undersköterska och sjuksköterska fungerar bra, även med läkare. Kommunikationen 

sker ibland genom kroppsspråk där Peter ser genom kroppsspråket om en läkare är stressad på 

något vis. Peters arbetsuppgifter består bland annat av att assistera både läkare och 

sjuksköterska.  

 
Man lär sig att läsa av varandras kroppsspråk så man kan läsa av om det är någon som om man märker att 
det är lite svårt eller att det är lite om det är någonting […] jag tycker ändå att vi är ganska bra, för om vi 
är i pressat läge till exempel, och man kanske kan, om man ser att läkaren höjer rösten för att han är 
stressad och sådant där det är oftast sådant man pratar om efteråt. - Peter. 

 

I framträdandet inne hos en patient så agerar teamet undersköterska, sjuksköterska och läkare 

tillsammans för att göra ett bra framträdande tillsammans skapas en gemensam definition av 

situationen, vilket i detta fall är att alla ska samarbeta. De agerande kan prata om situationen i 

den bakre regionen efteråt. Peter kan märka av om en läkare är stressad och deras interaktion 

sker då via kroppsspråk. 

 

En ytterligare aspekt på kommunikation är när Martin pratar om ett förtroende man skapar 

mellan sig själv och en patient, och det förtroendet är viktigt att inte bryta menar Martin: 
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Att man inte springer runt och tjattrar för den kanske har förtroende för mig och vill berätta saker, men en 
annan kollega kanske den inte vill berätta så mycket för, och då tycker jag att när den berättar en historia 
för mig då är det jag som förvaltar den och inte delar ut den personens liv enda gången jag gör det så är 
det om jag misstänker att det här kan påverka vårdtiden […] det är ingenting jag sitter och diskuterar i en 
personalgrupp. - Martin. 

 

Martin berättar att han brukar backa till sig själv i sådana situationer och tänker att han inte 

vill att folk springer runt och berättar om hans liv. Utifrån det Martin berättar kan ses 

kopplingar till det som Goffman (2014) benämner ”Inside”-hemlighet. Martin och patienten 

ingår i ett team, han och patienten, där de båda bevarar en hemlighet som inte ska läcka ut till 

övliga teammedlemmar, Martins kollegor. Kollegor till Martin, som ”springer runt och 

tjattrar” bryter den inside hemligheten som de har med en patient. 

 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt behandlat de kommunikativa och språkliga hindren som 

kan uppstå. Det uppstår konflikter när definition av situation ändras hastigt och 

undersköterskorna hela tiden måste göra nya definitioner av situationer. De språkliga hindren 

som framkommer är sådant som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

 

5.4 Summering  

I detta kapitel har jag presenterat delar av mitt empiriska material med stöd av Goffmans och 

Hochschilds teorier och begrepp. Utifrån Goffmans (2014) teori och begrepp har jag kunnat 

identifiera att det finns olika hemligheter. Dessa hemligheter kan påverka den organisatoriska- 

och sociala arbetsmiljön. Undersköterskornas ”sköjlsnack” framförs inte på arbetsplatsträffar 

eller undersköterskemöten. Möten är en arena där avdelningschefen kan ta del av de 

arbetsmiljöfrågor som finns och där hen har möjlighet att arbeta med hälsofrämjande åtgärder 

på arbetsplatsen. Inramningen som Goffman (2014) talar om är bland annat när 

undersköterskorna går in i ”sköljen”, då är medarbetare både publik och den agerande 

beroende på situation, det är även där ett utbyte av hemligheter sker. Dessa hemligheter är 

hemliga för patienter och andra medarbetare som inte tillhör just det teamet som är där för det 

tillfället. Hemligheterna som Goffman (2014) beskriver skulle i en sjukhusmiljö kunna vara 

tillträde till de bakre regionerna, samt ingående kunskap om ett stort antal patienter – något 

som exempelvis inte patienterna har. Hemligheterna kan vara snarlika, men fortfarande 

variera mellan yrkeskategorier, då läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har varierande 

område i fokus. Största diskrepansen är dock yrkesperson och patient.  
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En undersköterska verkar till synes nästan alltid befinna sig i den främre regionen där hen 

agerar inför någon form av publik. Exempelvis när undersköterskan är inne hos en patient, så 

agerar undersköterskan på scenen där patienten är publiken. En undersköterska interagerar 

med många olika individer under sitt arbetspass, där hen kliver in i olika roller även detta 

beroende på vem hen möter och vilken situation det är. Undersköterskan har ett frekvent byte 

av scener, roller och måste ständigt omdefiniera en situation. Undersköterskan kan gå från 

bakre regionen till främre regionen och vice versa på en millisekund, där scenen och 

framträdandet avgörs beroende på vilka individer som undersköterskan interagerar med just 

där och då. Ett exempel på det är när undersköterskan går in i den främre regionen från en 

patientsal (som även den är främre regionen) där hen agerat för en patient, för att sedan gå in i 

den bakre regionen, som även den skulle kunna vara en främre region om undersköterskan 

behöver göra ett framträdande direkt efter hen kommit ut ur en patientsal för att i korridoren 

möta en anhörig. Undersköterskan kan även behöva gå in i en annan roll där hen agerar 

framför sina medarbetare, på så vis växlar undersköterskan mellan främre- och bakre 

regionen.  

 

Sjuksköterskor, andra yrkeskategorier och undersköterskor ska arbeta som ett team runt en 

patient. Några av informanterna påpekade att det beror på vilken sjuksköterska som de arbetar 

tillsammans med, för att samarbetet ska fungera önskvärt. De ska arbeta som ett team runt 

patienten där definitionen av situationen är just att arbeta tillsammans för ”patientens bästa”. 

Denna definition ändras då undersköterskor har en definition av situationen, det vill säga en 

syn på hur detta samarbete ska fungera, medan exempelvis sjuksköterskor har en annan 

definition av situationen, ett annat synsätt på hur det arbetet ska fungera i teamet. Hur 

arbetspasset blir är beroende av vilken sjuksköterska undersköterskan arbetar tillsammans 

med. Vissa sjuksköterskor hjälper inte undersköterskan med de uppgifter som 

undersköterskan anser vara gemensamma arbetsuppgifter. En av undersköterskorna berättade 

att de sjuksköterskor som arbetat som undersköterska innan de blev sjuksköterskor var de som 

bäst kunde hjälpa undersköterskan. 

 

För att ta stöd av, Hochschilds (2012) begrepp, varufiering, ser jag att varufieringen börjar 

redan under undersköterskeutbildningen, empatisk förmåga eftersöks som en egenskap hos 

den som söker sig till utbildningen (se inledning), dock ger inte utbildningen i sig någon lön 

men är på något vis förberedande. I undersköterskeutbildningen ingår arbetsplatsutbildning 

där undersköterskan får övning som skulle kunna ses som ett andra steg i förberedandet av 
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varufiering, empati. Undersköterskan tränas in i ett visst känsloläge redan innan hen är i 

arbetslivet. I olika situationer krävs det av undersköterskan att visa ett empatiskt intryck som 

kan vara att en undersköterska ser lugn ut, och på så vis ser jag tendenser till en varufiering, 

och detta kan vara implicita regler som vårdyrket har.  

 

De intervjuade undersköterskornas egna subjektiva erfarenheter av organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön samt om erfarenheter av att interagera med patienter, anhöriga och andra 

yrkeskategorier ligger till grund i denna uppsats, kan trots det ses en tendens av att, 

exempelvis ventilering, debriefing och att prata med andra kollegor innan undersköterskorna 

lämnar sin arbetsplats och går ur sina arbetskläder spelar en stor roll för att de ska kunna 

lämna arbetet på arbetet och inte ta med dessa tankar och funderingar hem. Det är en 

förutsättning för att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara av tillfredsställelse. 

Vidare var det svårt för undersköterskorna att definiera begreppen organisatorisk och social 

arbetsmiljö, dock visade sig att de flesta undersköterskor på ett eller annat vis ändå kunde 

berätta om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där det var involverat i andra 

sammanhang under intervjuerna. Å andra sidan kan det vara så att vissa undersköterskor är 

tillfreds med den arbetsmiljön de har runtomkring sig.  

 

I följande kapitel (kap. 6) kommer jag att diskutera relationerna mellan uppsatsens olika delar. 
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6. Avslutande diskussion  
Detta kapitel är det sista kapitlet i uppsatsen och har tre avsnitt. Första avsnittet (6.1) är en 

summering. Det andra avsnittet (6.2) behandlar relationen mellan resultat och tidigare 

forskning. I det tredje avsnittet diskuteras implikationer för forskning och praktik (6.3). 

 

6.1 Summering 

Syftet för denna studie har varit att undersöka undersköterskors erfarenheter av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön, hur interaktioner hanteras av undersköterskan samt 

vad det blir för konsekvenser för arbetsmiljön. I examensarbetet har undersköterskor som 

arbetar på ett sjukhus intervjuats. För att nå denna förståelse har uppsatsen utgått från följande 

frågeställningar:  

 

• Hur erfar en undersköterska den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på en 

sjukvårdsavdelning med inneliggande patienter?  

• Hur erfar undersköterskan interaktionen med patienter, anhöriga och andra 

yrkeskategorier? 

 

Utifrån dessa två frågeställningar har jag fått en insyn i områden som kan innebära problem 

för yrkesgruppen undersköterskor. I likhet med vad som berörts i tidigare forskning har jag 

funnit en slitning mellan två roller som undersköterskan måste spela, och hur 

undersköterskans känslor påverkas av detta. Dessa två roller har jag identifierat med hjälp av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. Känslan av att vara otillräcklig kan med stöd av 

Goffmans begrepp analysera de olika rollerna. Kanske ger de rollerna en utökad upplevelse av 

att behövas på flera ställen samtidigt och ger problem med på vilket sätt och i vilken 

prioritetsordning som arbetet utförs. För att förstå den typen av känslor och den 

känslomässiga ansträngningen har jag använt mig av Hochschilds känsloarbete.  

 

Denna studie har bidragit till att synliggöra de föreställningar som leder till problem i 

samarbetet mellan yrkeskategorierna och i relation till patienterna och anhöriga. Problemet 

leder till både organisatoriska och sociala problem som har direkta implikationer på 

undersköterskans förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och på den generella arbetsmiljön. 
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6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Urvalet i den tidigare forskningen jag funnit är fokuserad på flera olika yrkesgrupper eller 

enbart sjuksköterskor. Det finns en avsaknad av forskning riktat mot enbart 

undersköterskornas erfarenheter av att arbeta inom sjukvården.  

 

Under analysarbetet av mitt empiriska material har jag funnit stöd i den tidigare forskningen.  

Den vårdhierarkin och de maktstrukturer som Lindgren (1994) beskriver, lever fortfarande 

kvar men formen är av en annan art. De hierarkiska skillnaderna är inte lika tydliga som 

Lindgrens (1994) studie visar. Dessa förändringar är bland annat när Anna berättade att hon 

inte erfarit att någon skulle kunna vara bättre än någon annan och att teamarbetet fungerar bra. 

Beroende på vilken avdelning undersköterskan arbetar på ser jag tendenser till att det kan 

finnas ändrade strukturer och att vårdhierarkin är på väg att ta annan skepnad. 

 

Olssons (2008) avhandling handlade om upprepade omorganisationer och det visade att det 

organisatoriska och sociala stödet var begränsat (Olsson, 2008). Undersköterskorna i denna 

uppsats har stöd av kollegor. Stina berättade att det hänt mycket och att de fått flytta runt, 

vilket skapar oro (5.1.1). 

 

Dahles (2003) studie är från ett norskt sjukvårdssystem. Det norska sjukvårdssystemet kan 

fungera på ett annat sätt än det svenska sjukvårdssystemet. I Sverige har sjuksköterskor en 

sjuksköterskelegitimation men undersköterskor i Sverige har inte någon liknande legitimation 

ännu. Dahles studie visade på att undersköterskor uteslöts från en gemenskap där 

sjuksköterskor och läkare hade samma tydliga fält. I denna studie återfinns olika 

samarbetssvårigheter mellan undersköterska och sjuksköterska. 

 

Eriksson, Starrin och Janssons (2003) studie behandlade individer som blivit 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa och där det emotionella depåerna tömts ut. För 

undersköterskorna i denna studie finns risker i att undersköterskans emotioner vid exempelvis 

upprepade omorganisationer och om det kollegiala stödet inte skulle finnas. Det kollegiala 

stödet är en stor del i mitt resultat. Undersköterskorna berättade upprepade gånger om att de 

pratade med sina kollegor om olika problem på arbetsplatsen. Vilket på sikt är en viktig 

aspekt för att inte undersköterskans emotionella depåer töms ut och i sin tur leda till 

utbrändhet. 
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Boltons (2000) studie handlade om sjuksköterskor och att det fanns en emotionell komplexitet 

i omvårdnadsarbetet. När sjuksköterskorna kunde ge något extra, utöver det som förväntades 

av dem, ökade deras engagemang, men med ökad arbetsbelastning kunde inte 

sjuksköterskorna ge extra av sig till patienterna. På samma sätt kan undersköterskans ökade 

arbetsbelastning i form av att det inte finns tillräckligt med personal leda till denna 

emotionella komplexitet som Boltons (2000) studie visar. Undersköterskans uppskattning från 

patienter och anhöriga gav en känsla av glädje. Som exempel när Stina säger att kollegor gör 

att hon orkar gå till jobbet. Den emotionella komplexiteten återfinns i denna studie, som 

exempelvis att undersköterskan ska vara professionell och inte visa känslor som att hen är arg.  

 

6.3 Implikationer för forskning och praktik 
Informanternas berättelser om det språkliga utmaningarna som några av undersköterskorna 

berättade om. För att kunna nå en djupare förståelse skulle språkets och de kulturella 

dimensionerna inom sjukvården kunna studeras. För att nå en ännu djupare förståelse i 

undersköterskornas arbete på ett sjukhus skulle bland annat undersköterskor på en och samma 

avdelning studeras, där även observationer ingick under en längre period. På ett sjukhus 

återfinns andra yrkeskategorier som arbetar på de olika avdelningar som inte nämnts, det kan 

till exempel vara städpersonal eller köksansvariga. Vidare skulle studier om utbrändhet hos 

undersköterskor kunna studeras. 

 

För att diskutera de valda begreppen djupagerande och ”surface acting” av Hochschild kan 

jag inte med säkerhet veta om undersköterskorna i denna uppsats använt sig av dessa tekniker 

då undersköterskorna inte har berättat utförligt vilka tekniker de använder sig av, dock kan jag 

utifrån deras berättelser se att de använder sig av någon av dessa tekniker. 

 

Den tidigare forskning jag fann var skriven av kvinnor, förutom studien om utbrändhet där det 

var en kvinna och två män som medverkat. Studier om kvinnor av kvinnor erbjuder ett visst 

perspektiv, och det manliga perspektivet verkade vara svåråtkomligt. Det intressanta vore om 

man studerade undersköterskors erfarenheter inom sjukvården ur ett manligt perspektiv. Hur 

skulle liknande studier se ut om det var män som intervjuade män? Hur ser det ut mellan 

kvinnliga och manliga undersköterskor inom sjukvården ur ett genusperspektiv? Den tidigare 

forskningen jag funnit har haft fokus på det kvinnliga vårdarbetet där det kan ha skett en 

förändring. Vidare skulle den vårdhierarki som återfinns kunna studeras från flera vinklar. En 
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undersköterska visas oftast upp som en kvinna i bilder, som i Google bildsökningen som 

nämndes i inledningen av denna uppsats och i den tidigare forskningen tar många upp det 

kvinnliga. Ett intressant perspektiv skulle vara att studera manliga undersköterskors 

erfarenheter.   

 

Zoomintervjuerna kan ha påverkat mitt resultat, då jag som intervjuare till exempel inte kunde 

fånga upp informanternas kroppsspråk på samma sätt som jag hade kunnat om jag haft 

intervjuer ansikte mot ansikte på ett café eller liknande. Informanterna kanske hade gett mig 

andra svar eller känt sig mer bekväma av att samtala vid ett fysiskt möte.  

 

Jag som intervjuare och uppsatsskribent har arbetat som undersköterska på sjukhus detta var 

utmanande, jag har under hela processen behövt påminna mig själv om detta. Det som varit 

bra med den fenomenologiska ansatsen är att jag haft möjlighet till att bli överraskad av 

informanternas svar på frågorna och därmed kunnat utnyttja ansatsen i mitt resultat-och 

analysdel. Överraskningarna har dels varit att informanterna har andra erfarenheter än vad jag 

själv har av att ha arbetat på sjukhus. En överraskning var bland annat dimensionen av 

svårigheterna med språket. En annan överraskning var att jag hade en förutfattad tanke om att 

intervjuerna skulle kretsa kring pandemin (covid -19).  
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En förfrågan om deltagande i studie 

 

Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag 

undersköterskans upplevelser och erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön och på vilka 

sätt undersköterskan hanterar det emotionella arbetet i interaktionen mellan undersköterska 

och patient. Kunskaper jag hoppas kunna utveckla med studien är att få en djupare förståelse 

om undersköterskans roll på en vårdavdelning på sjukhus. 

 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som ordförande i kommunal Mitt, Region Uppsala att 

hjälpa mig att finna 6-7 undersköterskor som arbetar på en vårdavdelning för inneliggande 

patienter. Data samlas in under April 2021. Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas, 

omarbetas från tal till skrift. Intervjuerna beräknas till ungefär 45 minuter.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledaren har tillgång 

till det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet 

kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast jag och handledaren har 

tillgång till det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en C-

uppsats vid Sociologiska institutionen. 

 

Jag kommer att kontakta dig i ärendet i vecka 14 
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undersköterskans upplevelser och erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön och på vilka 

sätt undersköterskan hanterar det emotionella arbetet i interaktionen mellan undersköterska 
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en djupare förståelse om undersköterskans roll på en vårdavdelning på sjukhus. 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 
Bakgrund: 

- Hej, Hur mår du? 

- Kan du berätta lite kortfattat om dina arbetsuppgifter på avdelningen? 

- Hur länge har du arbetat som undersköterska på avdelningen? 

- Hur gammal är du? 

Organisatorisk arbetsmiljö: 

- Vad tänker du på när jag nämner arbetsmiljö? 

- Vad säger ordet Organisatorisk arbetsmiljö för dig? 

- Hur upplever du att den arbetsmiljön har varit för dig innan covid 19?  

- Under covid? 

- Vad tänker du på när jag nämner samarbete? 

Social arbetsmiljö: 

- Vad säger ordet social arbetsmiljö för dig? 

Arbetskläder, roller: 

- Vad har du för arbetskläder? 

- Vad händer inom dig när du tar på dig dina arbetskläder? 

- Vad händer inom dig när du tar av dig arbetskläderna? 

- Vad tänker du när jag säger roller? 

Patientmöte: 

- Vad tänker du på när jag säger patientbemötande? 

- Hur upplever du mötet med en patient? 
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Medarbetare/kollegor: 

- Hur upplever du dina kollegor? 
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- Hur hanterade du det? 

- Hur reagerade du då? 

- Kan du berätta om en händelse där du känt så? 
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frågorna. 

- Har du några ytterligare frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta mig 

via min mail. 

 


