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Sammanfattning 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka de psykosociala påfrestningar som heltidsengagerade på 

studentnationer i Uppsala upplever i sitt arbete. Genom en kvalitativ datainsamling under 

sammanlagt åtta intervjuer med "heltidare" har deras arbetsmiljö kartlagts med fokus på 

arbetsmoment som de själva upplever som stressande eller påfrestande.  

Analysen har sedan skett med bakgrund av tre stressmodeller: krav-/kontroll, effort-/reward och 

allostatic load. Med stöd av tidigare forskning av Maslach & Leiter, Asplund och Thulin Skantze. Detta 

har givit en bred och heltäckande uppfattning av hur de psykosociala påfrestningarna påverkar 

respondenternas utifrån deras egna upplevelser av sin arbetsmiljö.  

Av de framkomna och analyserade resultaten har flera slutsatser uppkommit. Framför allt kan man 

konstatera att heltidare har ett i längden ohållbart tungt arbete sett till arbetstiderna. Samt att det 

finns litet eller inget utrymme för återhämtning såväl psykisk som fysisk.  

Man kan även se hur resurser och befogenheter inte matchar det ansvar som många heltidare har 

och att det inte finns stödfunktioner i organisationen som kan kompensera för dessa brister.  

Slutligen kan man konstatera att det generellt inte finns tillräckligt bra rutiner för överlämning och 

inskolning av nya heltidare.  

Abstract 
This essay aims at investigating the psychosocial strains that full-timers are experiencing in their full 

time engagement at the student nations in Uppsala. Through a qualitative method, data has been 

collected during eight interviews with full-timers where the respondents have answered questions 

about which tasks they find the most stressing and psychosocially straining.  

The analysis has been made with reference to three stress models i.e. control/demand, 

effort/reward and allostatic load. Also the research made by Maslach & Leiter, Asplund and Thulin 

Skantze has been taken into the analysis. This has given a broader understanding as to how 

psychosocial strains are affecting the respondents in their work.  

Based on these findings, several conclusions have been made. Firstly one can state that full-timers 

have a very burdensome work in respect to their working hours. Especially when one considers how 

little time they actually have left for recovery, both physiological but also psychological.  

There is also the fact that the available resources and authority doesn’t outweigh the responsibility 

that the full-timers have; and that there aren’t enough organizational support to balance that 

inequality.  

Finally one can point out that one of the major issues is that the routines for introducing new full-

timers on the job are generally imperfect and inadequate.   
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Inledning  
För många nationsaktiva är situationen med en utarbetad kurator inget konstigt eller 

ovanligt. I ett arbetslag om ungefär fyra-fem heltidsarvoderade som tillsammans ansvarar 

för verksamheten på en nation, så hör det till vanligheten att åtminstone en av dessa 

uppvisar tydliga tecken på förstadier till utmattningssyndrom. 

Trots att detta är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen som finns inom nationsvärlden, 

är det tyvärr inte särskilt vanligt att det tas upp till diskussion vad man kan göra för att 

långsiktigt motverka detta. Istället blir det ofta kortsiktiga lösningar genom att till exempel 

avlasta den utmattade på dennes kollegors bekostnad. Kollegor som även de i många fall 

ligger på gränsen till utmattning. 

Efter flera år av eget nationsengagemang har författarna till denna uppsats utvecklat ett 

starkt intresse för den psykosociala arbetsmiljön på studentnationerna och de påfrestningar 

som den medför för många. Förhoppningen är att i denna uppsats till viss del kunna 

kartlägga de problem som skapar en arbetssituation där så många i någon mån mår dåligt.  

Bakgrund 

Utmattningssyndrom – eller vad som tidigare benämnts utbrändhet – har sedan 

diagnoskriterier fastslogs 2003 utvecklats till något av en folksjukdom. Syndromet fanns 

förstås tidigare än så, men då en specifik diagnos saknades så föll det in under diverse andra 

diagnoser. Således är det svårt att göra några träffsäkra mätningar av förekomsten längre 

tillbaka i tiden. En av de faktorer som anses ha varit starkt bidragande till spridningen av 

utmattningssyndromet är de nedskärningar och omorganiseringar som genomfördes i 

samband med 90-talets finanskris. Dessa omstruktureringar innebar ofta att marginalerna 

försvann och att färre personer skulle utföra fler arbetsuppgifter. Detta minskade 

möjligheterna till återhämtning och tenderade att skapa dominoeffekter när någon i 

personalen blev sjukskriven och andra var tvungna att täcka upp för denne. (Åsberg, et al., 

2010) 

2010 avskaffades kårobligatoriet (Regeringskansliet, 2009). Detta kan för kårerna i viss mån 

liknas vid det stålbad som 90-talets finanskris var för offentlig sektor och näringsliv. Vid 

många lärosäten har kårerna förlorat mer än hälften av sina medlemmar sedan obligatoriet 

avskaffades. Medlemsbortfallet har framförallt drabbat de mindre kårerna och Uppsala 
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Universitet har idag, med sina c:a 70% anslutna, störst andel kåranslutna studenter av alla 

landets lärosäten (Sveriges Television, 2013).  

För att minska medlemstappet har många kårer radikalt sänkt sina medlemsavgifter med 

uppemot 75 % vilket i kombination med minskade medlemsantal har decimerat intäkterna 

(Studentliv, 2010). Detta har inneburit att många kårer tvingats minskat sin personalstyrka 

samtidigt som de blivit tvungna att arbeta hårdare – och med nya uppgifter – för att locka 

medlemmar. Som följd har antalet kåraktiva som har behövt sjukskriva sig för utbrändhet 

ökat (Sveriges Radio, 2013).     

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland kårengagerade har hamnat i hetluften sedan 

kårobligatoriet avskaffades – och en del kårrepresentanter är snabba att peka ut regeringen 

som huvudansvariga – men problemet är sannolikt djupare rotat än så. I samband med den 

debatt kring psykosocial ohälsa hos kårengagerade som tagit fart under början av 2013, har 

flera före detta kåraktiva gått ut och vittnat om en stressig och ohälsosam arbetsmiljö 

präglad av en ”hetskultur”. Som orsak till den ohållbara arbetssituationen anges faktorer 

som ett starkt engagemang och viljan att göra det mesta av sin korta tid i ämbetet. Att det 

rör sig om unga människor med liten arbetslivserfarenhet och svårighet att säga ifrån – som 

plötsligt får ett ansvar för personal och stora summor pengar – nämns också som bidragande 

faktorer. (Ergo, 2013 & Studentliv, 2013) 

Debatten i media har i stort sett uteslutande rört arbetsklimatet på kårerna, medan samma 

diskussion beträffande studentnationer i stort sett inte existerar i skrift. Detta trots att 

nationerna i väldigt stor utsträckning liknar kårerna i nästan alla de aspekter som nämns som 

orsaker till den dåliga arbetsmiljön.  

Författarna till denna uppsats har under sin tid som engagerade vid Uppsalas 

studentnationer på nära håll observerat samma hetskultur som beskrivs av de kåraktiva. 

Därför skrivs nu denna uppsats – för att belysa att problemen med en dålig psykosocial 

arbetsmiljö även finns inom nationsväsendet. 
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Syfte 

Denna uppsats ämnar kartlägga hur den psykosociala arbetsmiljön för heltidare på Uppsalas 

studentnationer ser ut, samt försöka komma fram till varför så många heltidare upplever 

förstadier till utmattningssyndrom.  

Frågeställning 

– Hur blir man heltidare på en studentnation? 

– Hur upplever heltidarna på Uppsalas studentnationer sin arbetssituation? 

– Vad upplever heltidare som påfrestande i sitt arbete? 

– Vad kan göras för att minska dessa påfrestningar? 
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Uppsalas Nationsväsende 

Historia 

Nationerna i Uppsala har en flerhundraårig tradition och merparten av de nationer som finns 

idag har rötter från 1600-talet. I sin tidigaste form fungerade nationerna som skyddsnät för 

studenter från olika delar av Sverige. På liknande sätt som utvandrare till Amerika bildade 

samhällen med sina landsmän så formade studenter sammanslutningar baserade på vilken 

landsdel man kom ifrån. Tanken kring att nationerna skulle fungera som sociala skyddsnät är 

något som i mångt och mycket lever kvar än idag, om än i något annorlunda form än på 

1600-talet. Ett exempel på detta är den stora mängd studentbostäder som nationerna äger 

idag – cirka en tredjedel av studentbostäderna i Uppsala. 

Nationerna har tidigare även haft inslag av överförmynderi, vilket var den huvudsakliga 

anledningen till att medlemskapet från 1667 till 2010 var obligatoriskt. Varje Nation hade en 

av universitetet utsedd inspektor vars roll var att övervaka studenterna och se till att de 

skötte sig. Inspektorsposten finns kvar än idag, men har numer en mestadels ceremoniell 

funktion. 

Verksamhet 

Nationernas verksamhet är huvudsakligen kopplad till sociala och fritidsrelaterade 

aktiviteter. Det vill säga det studenterna gör när de inte studerar. Verksamheten på Uppsalas 

innefattar pubar, klubbar, gasquer (finare middagar med efterföljande fest), restauranger, 

caféer, bibliotek, orkestrar, körer, teatergrupper, diskussionsklubbar och diverse annat.  

Såväl medlemsantal som nationshusens storlek skiljer sig mycket mellan de olika nationerna. 

Detta påverkar vilken omfattning och typ av verksamhet de bedriver. De större nationerna 

har ofta en bredare verksamhet, medan de mindre oftast är mer nischade och fokuserar på 

ett mindre antal verksamheter. Vissa nationer har t ex nattklubbar som sin 

”kärnverksamhet” och verksamheten är således fokuserad mot de dagar då nattklubbarna 

arrangeras. Andra nationer har en verksamhet som är mer jämnt fördelad över veckans 

dagar där stora delar av verksamheten bedrivs ungefär likadant de flesta dagar på året.  

Organisation 
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I dag består Uppsalas nationsväsende av sammanlagt tretton nationer. Alla nationer drivs av 

ett kuratel som generellt består av en förste kurator (1Q), en andre kurator (2Q) och en 

tredje kurator (3Q). Ansvarsfördelningen skiljer sig lite mellan de olika nationerna, men i den 

klassiska uppdelningen ser arbetsuppgifterna ut ungefär så här: 1Q har huvudansvaret för 

representation, bevarandet av traditioner och långsiktigt arbete i egenskap av 

styrelseordförande. 2Q har det ekonomiska ansvaret för nationens verksamhet och arbetar 

huvudsakligen inom tidsramen räkenskapsår. 3Q ansvarar för nationens löpande verksamhet 

i form av t ex mat- och alkoholservering. På vissa av de större nationerna är det som 

motsvarar 3Q-ämbetet uppdelat på flera heltidsposter med specifikt ansvar för en viss del av 

verksamheten.  

Kuratorer – eller heltidare som de fortsättningsvis kommer att kallas i uppsatsen – tar under 

sin ämbetstid studieuppehåll och är heltidsarvoderade förtroendevalda av nationen. Arvodet 

är i stort sett det samma för samtliga heltidare och motsvarar ungefär studiebidrag plus -lån. 

Heltidarna väljs för perioder om ett helår eller i vissa fall en termin och det händer i 

undantagsfall att en heltidare ställer upp till omval för sin post.  

Valen till heltidsämbetena görs av landskapet, vilket är nationens högsta beslutande organ 

och går att likna vid ett företags bolagsstämma där samtliga nationsmedlemmar har röst- 

och yttranderätt.     

Utöver heltidarna består nationernas personalstyrka av studenter som anställs av heltidarna 

och jobbar extra vid sidan av studierna som t ex kökspersonal, bartenders eller 

garderobiärer. De flesta av dessa är inte bundna till att jobba någon speciell mängd timmar 

eller vid speciella tillfällen, utan anställs helt och hållet på timbasis när de själva vill arbeta. I 

vissa fall får de arbetande lön för detta och i andra fall rör det sig om belöning i form av att 

gå gratis på fest eller att få matbiljetter eller liknande. Vissa arbetsuppgifter avlönas med 

någon form av ”VIP-kort” som ger gratis inträde och möjlighet att bryta köer. Detta kan 

antingen röra sig om ett kort som bara gäller på nationen de arbetar på, eller ett så kallat 

”KK-kort” (Kuratorskonventskort) som gäller på samtliga nationer. För att få och få behålla 

dessa kort är man normalt sett bunden att arbeta en eller ett par gånger i veckan under en 

termin. 
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Samtliga nationer har en styrelse som väljs av landskapet och hierarkiskt sett kan sägas vara 

överordnad heltidarna och inta en slags arbetsgivarroll. Hur styrelserna är sammansatta 

skiljer sig från nation till nation. I vissa fall består de uteslutande av alumner (tidigare 

studenter) medan de i andra fall till viss del utgörs av aktiva studenter. 1- och 2Q sitter 

normalt sett i styrelsen och i vissa fall gör även 3Q och/eller andra heltidare det. 

Samarbete mellan nationerna 

Alla nationer är sammanslutna i Kuratorskonventet (KK). KK är ett samarbete mellan 

nationerna där man t ex gemensamt förhandlar med externa parter, sätter gemensamma 

policys för nationerna och bedriver marknadsföring av nationerna och Uppsalas studentliv.  

KK har även ett antal underkonvent. Bland annat Klubbmästarkonventet (KMK). KMK 

innefattar huvudsakligen 3Q:ar och andra heltidare som arbetar med mat, dryck och 

klubbverksamhet. KMK:s uppgifter innefattar bland annat att förhandla med leverantörer vid 

tecknande av gemensamma mat- och dryckesavtal, hålla utbildningar för personal och att 

arrangera belöningsfester för de icke-arvoderade funktionärerna. 

Studenthälsan 

Studenthälsan är en organisation som arbetar på uppdrag av universiteten i Uppsala – som i 

sin tur har fått i uppdrag av regeringen – att arbeta med förebyggande företagshälsovård för 

studenter. 

Studenthälsan är redan i dagsläget involverad i en del utbildningar som Kuratorskonventet 

arrangerar för nationsheltidare. I en intervju utrycker stresspedagogen Elisabeth Nilsson ett 

stort intresse från Studenthälsans sida, att i större utsträckning vara med och arbeta 

stressförebyggande genom individ- och gruppsamtal med heltidarna på Uppsalas 

studentnationer.  

Hon menar att det förebyggande arbetet är det i längden mest hållbara, eftersom ju mer 

utbränd en person blir, desto svårare blir det att behandla. Hon påpekar även att 

Studenthälsan besitter en hel del kunskap om heltidarnas stressade arbetsliv som heltidarna 

själva kanske inte är medvetna om. 

  



10 
 

Smålands Nations arbetsmiljöplan 

Smålands Nation är en av de första studentnationerna i Uppsala som har utvecklat en 

arbetsmiljöplan. Anledningen till detta var dels för att de såg att det fanns ett behov, men 

främst också för att de ville vara förberedda inför situationer där den skulle behövas säger 

Förstekurator Fredrik Sixtensson. Som till exempel vid akut sjukskrivning, olycksfall eller vid 

oklara omständigheter där det kan vara bra att ha en nedskriven plan att luta sig emot och 

inte bara muntliga traditioner. 

Norrlands Nations kursprogram 

Sedan c:a två år tillbaka har Norrlands Nation genomfört ett löpande kursprogram i fyra 

delar för sina heltidare. Programet innefattar samtliga heltidare innan- och efter dem tillträtt 

sina ämbeten. Det som behandlas är bland annat kunskapsöverföring mellan före- och 

efterträdare, gruppdynamik, konflikthantering och upprättande och uppföljning av 

målbilder. Studenthälsan deltar vid ett av de fyra tillfällena och talar bland annat om 

stressteori.  

Förstekurator Tobias Larsson berättar att programmet till stor del införts som en 

motreaktion på den utbrändhet som många heltidare upplever, och att utfallet av kursen i 

hans mening varit bra. Särskilt under de terminer där problem med gruppdynamiken bland 

heltidarna funnits.  
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Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inledande kapitel har syftat till att presentera problemområdet och ge läsaren en 

så omfattande bakgrund av detta som möjligt. Utifrån detta problemområde presenteras 

även ett syfte med tillhörande frågeställning.  

I nästa del presenteras tidigare forskning tillsammans med flera olika teorier som är 

relevanta för undersökningen. Denna passage avslutas med en utveckling av såväl syfte som 

frågeställningen. 

I metodavsnittet ges en full beskrivning av undersökningens tillvägagångssätt. Det vill säga 

på vilket sätt datainsamlingen har gått till.  

Resultatavsnittet följer frågeställningens upplägg och presenterar den empiri som har 

insamlats.  

I slutsats och diskussionsavsnittet kopplas tidigare forskning, teori och empiri ihop genom en 

diskussion för att besvara frågeställningen som är kopplad till uppsatsens syfte. 

 

Avgränsningar 

Det bör understrykas att detta arbete inte behandlar några diagnostiserade fall av 

utmattningssyndrom eller andra former av stressinducerad ohälsa. Detta beror 

huvudsakligen på att denna typ av diagnoser generellt sätt kräver en längre tidsperiod av 

belastning än den termin eller det år som ett heltidsämbete på nation sträcker sig över.  

Då begrepp knutna till kliniska diagnoser förekommer, så rör det sig bara om 

lekmannamässiga bedömningar från författarnas sida eller respondenternas egna ord. 
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Teori och tidigare forskning 

Freudenbergers bidrag 

Psykologen Herbert Freudenberger anses ha myntat begreppet ”burn-out” inom psykologin 

med sitt verk Staff Burn-out (1974). I Burn-Out: Occupational Hazard of the Child Care 

Worker (Freudenberger, 1977) beskriver han utbrändhet på följande sätt: “Briefly described, 

burnout includes such symptoms as cynicism and negativism and a tendency to be inflexible 

and almost rigid in thinking, which often leads to a closed mind about change or innovation.” 

Utbrändhetsprocessen 

Tillsammans med Gail North har Freudenberger utvecklat en beskrivning av 

utbrändhetsprocessen i tolv faser (Freudenberger & North, 1986). Faserna följer inte 

nödvändigtvis i samma ordning för alla som drabbas och vissa hoppar helt över en del steg. 

Längden på varje fas kan också variera. 

1. Tvångsmässigt behov av att hävda sig själv: Utbrändhet börjar ofta med ett överskott av 

ambition. Viljan att hävda sig själv och visa – både för sig själv och för andra – att de kan 

utföra ett utomordentligt arbete. 

2. Arbeta hårdare: För att nå upp till sina höga personliga förväntningar tar personen ofta på sig 

extraarbete. En besatthet av att klara allting på egen hand uppstår och de börjar uppleva sig 

själva som oersättliga. 

3. Åsidosätter sina behov: När arbetet tar upp allt mer tid åsidosätts ofta andra nödvändigheter 

såsom sömn, mat och att träffa vänner och familj. Detta motiverar personen med att det är 

nödvändiga uppoffringar och bevis på deras höga prestationer. 

4. Förskjutning av konflikter: Personen är medveten om att något inte står rätt till, men kan inte 

se orsaken till problemet. Att hantera grundproblemet ses som ett hot och undviks. Det är 

ofta här som de första fysiska symptomen visar sig. 

5. Revidering av värderingar: Isolering, konfliktundvikande och åsidosättandet av 

grundläggande fysiska behov förändrar uppfattning och värdesystem. Tidigare viktiga saker 

såsom vänner och fritidsintressen avfärdas helt. Självbilden formas helt och hållet av arbetet. 

6. Förnekande av begynnande problem: Personen utvecklar intolerans och ser sina kollegor 

som dumma, lata, krävande och odisciplinerade. Cynism och aggressivitet ökar. Problemen 

ses av individen som en följd av tidspress och arbetsmängd – Inte av deras egna 

beteendeförändringar. 
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7. Tillbakadragande. Personen minskar sina sociala kontakter till ett minimum och blir alltmer 

isolerad. I arbetet gör man allt tvångsmässigt ”enligt boken”. Man söker ofta utlopp genom 

alkohol eller droger. 

8. Tydliga beteendeförändringar: Andra i personens närmaste sociala kretsar kan inte längre 

missa de beteendemässiga förändringarna. En tidigare livfull och engagerad person har 

genom överarbete blivit rädd, blyg och apatisk. Inombords känner sig personen allt mer 

värdelös. 

9. Avhumanisering: Personen tappar kontakten med sig själv. Den ser inte sig själv längre som 

värdefull och uppfattar inte sina egna behov. Livet förvandlas till en serie mekaniska 

funktioner. 

10. Inre tomhet: Tomheten inombords hos personen ökar. För att hantera detta söker personen 

desperat efter aktivitet. Ofta genom att utveckla överdriven sexualitet, överdrivna ätvanor, 

drogmissbruk eller alkoholproblem. 

11. Depression: När utbrändheten når denna fas är det att likställa med depression. Personen 

blir likgiltig, utmattad och tappar framtidstron. Hur detta tar sig uttryck kan variera mellan de 

olika symptomen som depression innefattar. Från aggression till apati. 

12. Utbrändhetssyndrom: Nästan alla som når denna fas har självmordsbenägna tankar för att fly 

sin situation. Ibland fullbordar de även dessa tankar. Slutligen leder utbrändheten till total 

fysisk och psykisk kollaps. 

Preventiva åtgärder 

Freudenbergers forskning om utbrändhet tar ofta avstamp i volontärarbete och 

omsorgsyrken med hög emotionell belastning; då han själv har arbetat i denna typ av 

organisationer. I The Staff Burn-Out Syndrome in Alternative Institutions (Freudenberger, 

1975) tar han upp tio preventiva åtgärder som organisationen kan tillämpa för att undvika 

utbrändhet hos volontärer vid drogavvänjningskliniker.  

1. Använd ett utbildningsprogram där organisationen i ett tidigt skede kan ge en försmak av vad 

arbetet innebär för belastningar och på så sätt kan sålla ut dem som sannolikt skulle drabbas 

av utbrändhet senare. 

2. Utvärdera de sökandes förväntningar och motivation. En övermotiverad person – eller en 

person med fel motivation – lider större risk än någon med en realistisk förväntningsnivå och 

rätt riktad motivation att bli utbränd. 

3. Undvik att låta samma person utföra samma påfrestande arbetsuppgifter i för stor 

utsträckning. Rotera istället funktioner och arbetsuppgifter i så stor utsträckning som möjligt. 
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4. Begränsa antalet arbetstimmar för varje person och se till att dessa begränsningar följs. Se till 

att ingen jobbar natt konstant. Se till att tid då personalen inte arbetar används till vila. 

5. Arbetar man som ett kollektiv bör man t ex arbeta fyra veckor och ha en vecka ledigt. Eller 

arbeta tre månader och vara ledig en månad. 

6. Låt ingen i arbetslaget glida ut ur gemenskapen. Detta försvårar möjligheten att vända sig till 

sina kollegor om man börjar bli utbränd. 

7. Dela erfarenheter med varandra. Om någon har blivit utbränd är det bra att andra tar del av 

dennes erfarenheter. 

8. Det kan vara positivt att låta någon komma ifrån arbetet för att delta i utbildningar eller 

workshops. Detta blir både ett miljöombyte och ett ombyte från den känslomässiga 

belastning som arbetet kan innebära. Man kan då både bli stimulerad, inspirerad och lära sig 

något nytt man har användning för i arbetet. Om man inte har råd att skicka personalen till 

externa utbildningar/workshops kan man organisera sådana på den egna arbetsplatsen. 

9. Ibland måste man överväga att ta in mer personal. Det händer att en personalstyrka ibland 

tvingas utföra arbete som egentligen skulle kräva fler personer. 

10. Uppmuntra personalen till att motionera och trötta ut sig fysiskt. Ofta är den utmattning som 

uppstår mental och känslomässig, vilket kan leda till sömnsvårigheter. Är man fysiskt trött 

blir det lättare att sova. 

Maslach och Leiters forskning  

Christina Maslach är en av pionjärerna inom utbrändhet och utmattningssyndrom. 1985 

skrev hon boken Utbränd - en bok om omsorgens pris vilket bör ses som en av de första 

böckerna i ämnet. I sin tidiga forskning fokuserade Maslach mycket på utbrändhet som en 

produkt av social interaktion. Fjorton år senare kom boken Sanningen om utbrändhet (1999) 

som hon skrev tillsammans med Michael Leiter boken.  

Vad är utbrändhet enligt Maslach och Leiter?  

I Maslachs och Leiters försök att definiera och beskriva vad utbrändhet egentligen är så 

pratar de om ”själens urholkning” (Maslach & Leiter, 1999, s. 31). Vad själva urholkningen 

gäller så är det en urholkning av människors värderingar, värdighet, humör och vilja (a.a. s. 

31). En förskjutning mellan vad människor är och vad de måste göra. Det vill säga att en 

människa kan klara av att göra vissa saker tack vare den personen de är, till exempel på 

heltid undervisa en skolklass på 20 elever. När däremot den personen tvingas ta sig an allt 

större skolklasser så sker det en förskjutning mellan vem den personen är, vad den klarar av 
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och vad den måste göra (a.a. s. 31). Ett tag går det bra men allteftersom urholkas personens 

själ och likt en sjukdom klarar personen av allt mindre och mindre tills den har blivit någon 

annan för den orkar inte vara sig själv längre. Enligt Maslach och Leiter så är det tre 

dimensioner som den här personen utsätts för. Nämligen, utmattning, cynism och 

otillräcklighet. Utmattningen är som det låter hur man känner sig förbrukad och orkeslös 

eftersom man inte får möjlighet att återhämta sig mellan varven. Efter det går man in i ett 

cyniskt stadium där man inte orkar hänge sig åt arbetet och får en kall och distanserad 

inställning till arbetet. Cynismen blir ett slags försvar mot utmattningen eftersom man tror 

att om man engagerar sig mindre i arbetet och det runtomkring så kommer man kunna 

återhämta sig snabbare (a.a. s. 31). Detta leder sen över till en känsla av otillräcklighet och 

det är då som det verkligen har trängt in djupt i personens psyke och bara bli värre. Detta 

eftersom referensramarna blir skeva. Små – och förr obetydliga – projekt ter sig omöjliga och 

oövervinneliga. Vad som gör att man får svårt att ta sig ur detta, är att självkänslan inte 

hänger med och man inte lyckas bekräfta sig själv tillräckligt för att motivera sig.       

Varför blir man utbränd enligt Maslach och Leiter?  

Maslach och Leiter skriver under rubriken Vad är egentligen orsaken till utbrändhet att den 

gängse uppfattningen är att det oftast är den enskilda människan det är fel på (Maslach & 

Leiter, 1999, s. 33). Det vill säga att man hellre väljer att se det som att en vis typ av 

människor blir utbrända av arbete snarare än att en viss typ av arbete bränner ut människor.  

Maslach och Leiter tar upp att ett sådant synsätt gör att man börjar se den enskilda 

människan som problemet bakom utbrändheten när problemet i själva verket är det enskilda 

arbetet som bränner ut dem (a.a. s. 33). Problemet blir här att man börjar byta ut utbrända 

människor istället för att göra något åt arbetet som orsakar utbrändheten. Maslach och 

Leiter pekar istället på att det är den sociala miljön och arbetsplatsens struktur som formar 

hur människor kommer att fungera tillsammans och utforma sina arbetsuppgifter (a.a. s. 33).  

Sex oförenligheter mellan människa och arbete 

Eftersom Maslach och Leiter fastslagit att det inte är den enskilda människan som orsakar 

utbrändhet så försöker de istället identifiera orsakerna genom att undersöka sambandet 

mellan människa och arbete (Maslach & Leiter, 1999, s. 58). De menar att utbrändhet 

förorsakas av sex oförenligheter mellan människa och arbete nämligen:  
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”För stor arbetsmängd”  

Generellt mäter företag arbete i produktivitet medan den enskilde arbetaren mäter det i tid. 

När företag får ekonomiska problem och behöver omstrukturera så riskerar avvägningen 

mellan produktivitet och tid att komma ur balans (Maslach & Leiter, 1999, s. 58). När färre 

behöver utföra fler arbetsuppgifter så påbörjar man en process som blir slitsam och som 

långsiktigt är nedbrytande och utmattande för de som utför arbetet (a.a. s. 62). Att hitta en 

kompromiss mellan dessa två faktorer är grundläggande för allt hållbart arbete.    

”Brist på kontroll”  

När man förlorar kontroll över sitt arbete förlorar man möjlighet att anpassa arbetsuppgifter 

och hantera de problem som man stöter på i sitt arbete (Maslach & Leiter, 1999, s. 63). Ofta 

handlar det inte så mycket om att faktiskt göra åtgärder eller anpassningar utan snarare om 

företagets kontrollstrukturer lämnar möjlighet att faktiskt göra det. I det fallet handlar 

kontrollen mer om en slags frihetskänsla av att känna att man har möjligheter att påverka 

sitt arbete. Maslach och Leiter understryker dock att för mycket kontroll inte heller är bra 

utan att det även här är en avvägning (a.a. s. 65).       

”Otillräcklig erkänsla och ersättning”  

Att alla som arbetar förväntar sig en yttre tillfredsställelse genom substantiella belöningar i 

form av pengar, prestige och trygghet är en ganska självklar sak. Däremot så beskriver 

Maslach och Leiter en aspekt som är minst lika viktig nämligen den inre tillfredsställelsen av 

att utföra ett arbete med allt vad det innebär i form av kollegor och att lära sig nya saker. 

Om den yttre tillfredsställelsen minskar så kan den inre kompensera och vice versa om än för 

en begränsad tid. Minskar båda två så påverkar det arbetarens engagemang negativt. 

(Maslach & Leiter, 1999, s. 66)  

”Gemenskapens sammanbrott”  

Maslach och Leiter diskuterar hur brist på anställningstrygghet – och hur faktumet att många 

företag siktar in sig på kortsiktiga förtjänster – splittrar personliga relationer. Det är de 

personliga relationerna och anställningstrygghet som skapar grunden för den samhörighet 

som är fundamental för lagarbete på arbetsplatser (Maslach & Leiter, 1999, s. 71). På företag 

med väldigt hög personalomsättning är det mindre sannolikt att arbetare utvecklar djupa 

personliga relationer med varandra eftersom de inte vill investera tid i något kortsiktigt. 
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Detta får till följd att den gemenskap som för många är en trygghet inte får samma fotfäste. 

Detta får till följd att grupper av människor inte arbetar tillsammans lika bra och arbetet 

gynnas inte av de synergieffekter som normalt uppstår när människor jobbar ihop (a.a. ss. 

74-75).    

”Avsaknad av rättvisa”  

Maslach och Leiter tar upp tre nyckelelement som alla är närvarande när en arbetsplats 

uppfattas som rättvis. Dessa tre är förtroende, öppenhet och respekt (Maslach & Leiter, 

1999, s. 75). När anställda känner förtroende för arbetsgivarna så finns det utrymme för 

företaget att göra vissa nedskärningar utan att det blir alltför stora konsekvenser, eftersom 

de anställda då litar på att det var enda utvägen. När det gäller öppenhet så är det minst lika 

viktigt och särskilt under ekonomiskt svåra perioder. Ledningen måste ha en öppen 

kommunikation med de anställda så att de släpps in och får veta varför visa nedskärningar 

måste göras. Dessa två faktorer mynnar ut i en ömsesidig respekt som är oerhört viktig för 

relationen mellan anställda och arbetsgivaren. Ett konkret exempel på hur respekten kan 

skadas är hur vissa företag betalar ut mångmiljonbelopp i ersättningar till chefer trots 

ekonomisk förlust.  

”Motstridiga värderingar”  

Denna oförenlighet är förmodligen den mest abstrakta. Vad det kretsar kring är hur 

arbetarens värderingar harmoniserar med arbetsgivarens värderingar. Ett exempel på detta 

är hur banker har sparat pengar genom internetbanker och minskade antal bankkontor. 

Däremot innebär detta även att mycket av bankpersonalens kontakt med kunderna 

försvinner. Detta är något som många anställda kan uppleva som jobbigt eftersom de ofta 

värderar den mellanmänskliga kontakten. Idag har många företag inte ens kontorslokaler åt 

sina anställda, utan de förväntas istället jobba ute på fält och hemifrån, vilket kan kännas 

otryggt. Detta är två exempel på när anställda kan känna att deras – eller deras kunders – 

värderingar inte överensstämmer med företagets värderingar. (Maslach & Leiter, 1999, ss. 

79-81)  
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Asplunds forskning 

Historiskt perspektiv på utbrändhet  

Johan Asplund går i sin bok Det sociala livets elementära former igenom det han kallar 

utbrändhet ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Mycket av hans resonemang går ut på att 

göra avstamp från och motsäga Maslachs forskning som han refererar till som 

”människoförbättringsböcker” (Asplund, 1987, s. 139). Asplund menar med detta att 

Maslach inte har något empiriskt stöd för sina slutsatser.   

Asplund börjar i sin bok med att konstatera att utbrändhet som ett utbrett fenomen är något 

ganska nytt som man inte såg för några decennier sedan; och inte heller ser i förindustriella 

länder (a.a. s. 139). Alla de yrken som utgörs av någon form av vård, omsorg, behandling, 

undervisning, service, eller övervakning är alla historiskt sett ganska nya arbeten (a.a. s. 

140). Asplund påpekar att dessa arbeten - även om deras funktioner inte är nya - tidigare har 

varit den enskildes ansvar och nu drivs i offentlig eller kommersiell regi. Detta är en historisk 

dimension som är viktig att ha i åtanke när man analyserar det moderna fenomenet 

utbrändhet (a.a. s. 141). Liksom Maslach anser Asplund att utbrändhet är en slags produkt av 

sociala interaktioner. Som ett kännetecken eller en beskrivning av utbrändhet väljer Asplund 

orden ”känslostopp” eller ”känslobortfall” för att karaktärisera de drabbade ofta känner sig; 

eller hur andra beskriver den utbrände (a.a. s. 144). Han anser i motsats till Maslach inte att 

cynism är en passande beskrivning av en utbränd person. Han menar istället att personen 

inte känner någonting alls – utan är helt likgiltig mot sin omvärld – och inte ens kan tillskrivas 

negativa känslor som cynism. Eftersom även negativa känslor är känslor (a.a. s. 145). Vidare 

så menar Asplund att känslostoppet eller känslobortfallet inte behöver komma av ett 

tidigare häftigt och intensivt engagemang. Detta kan man växa in i på samma sätt som man 

växer in i många andra situationer och förhållanden. 

Vad orsakar utbrändhet  

När Asplund försöker ge sin förklaring till vad som orsakar utbrändhet börjar han som vanligt 

med att utgå från Maslach och menar att hennes orsaker är många och brokiga men att de 

ändå cirkulerar kring frånvaron av positiv feedback som en central orsak. Asplund håller 

visserligen med men vill utvidga det till att frånvaron av all form av feedback snarare är 

orsaken (Asplund, 1987, s. 149). Asplund går in på ett begrepp som han kallar för social 

responsivitet som består av två nyckelkomponenter nämligen konkret och abstrakt 
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socialitet. Konkret socialitet kännetecknar just den sociala situation där människor 

interagerar med varandra utifrån olika mål och varje handling och känsla får en respons i 

form av en annan handling och känsla utifrån ett sammanhang som är större än de själva 

(a.a. s. 171).    

När människor arbetar med och i sociala sammanhang så behöver människor känna att de 

får någon form av känslomässig respons på det de gör annars infinner sig meningslösheten 

och till slut likgiltigheten. Detta är något som leder till det andra nyckelkomponenten 

nämligen abstrakt socialitet. I det samhälle som finns i dag så har var och en roll som man 

ska spela. Man kan vara kvinna, förälder, tjänsteman, vän, samhällsmedborgare och så 

vidare. Förut så reflekterade man inte så mycket över sina roller utan utförde sina sysslor 

medan man idag sköter sina sysslor och spelar roller. I en abstrakt socialitet så spelar man 

sina roller och flyter mållöst runt utan styrning. Asplund säger att ”inom ramen för abstrakt 

socialitet finns ingenting annat än abstrakt socialitet. Där pågår ingen specifik och 

målinriktad verksamhet, man producerar ingenting, löser inga problem, är inte i färd med att 

förändra världen. Interaktionen har inget yttre syfte och handlar inte om något annat än sig 

själv. Responserna är rena responser, de saknar förankring eller objektiv korrelat. Känslorna 

blir innehållslösa, de blir till abstrakta stämningar som föds och dör i den ändamålslösa 

interaktionen” (a.a. s. 171). Det är inte någon särskilt upplyftande beskrivning som Asplund 

ger av den värld som enligt honom själv leder till utbrändhet men inte desto mindre så ligger 

den i linje med den beskrivning som många utbrända själva ger. 

Asplund menar slutligen att själva problematiken ligger i den mellanmänskliga sfären (a.a. s. 

151) och att utbrändhet är en patologi som drabbar just abstrakta individer i ett abstrakt 

samhälle (a.a. s. 152).        

Thulin Skantzes forskning 

Eva Thulin Skantze ligger bakom stressforskningsrapporten Organisationsstrukturens 

betydelse för de anställdas hälsa (2006) som givits ut i samarbete mellan bland andra 

Institutet för psykosocial medicin och Avdelningen för stressforskning vid Karolinska 

Institutet. Rapporten är en explorativ studie där man har gjort fokusgruppsintervjuer bland 

chefer. Resultatet av denna studie var att man kunde se flera faktorer som kan påverka 

anställdas hälsa. Några av de faktorer som Thulin Skantze identifierar som betydande för de 

anställdas hälsa är: 
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”Tydlighet i gränser för uppdrag och arbetsroller”  

Tydlighet i fördelning mellan arbetsroller inom organisationen är en mycket viktig faktor för 

medarbetares hälsa (Thulin Skantze, 2006, s. 42). Olika typer av organisationsstrukturer 

passar olika verksamheter och i en stor organsation är kontroll och uppföljning av att 

arbetsuppgifter utförs extra viktig.  Detta eftersom man inte kan kontrollera på samma sätt 

som i en liten organisation att arbetet faktiskt utförs. Mindre organisationer har ett mer 

särpräglat behov av att medarbetarna är till viss del insatta i varandras arbetsuppgifter för 

att verksamheten ska fungera smidigt (a.a. s. 42). Därför är det även viktigt att man har 

tydliga målformuleringar för att man ska kunna följa upp och försäkra sig om att det arbete 

som utförs svara mot utsatta mål. Thulin Skantze pekar även på att det i en verksamhet är 

viktigt att man har tydliga uppdelningar av arbetet. Detta för att man ska veta var gränsen 

mellan ens eget arbete och andras arbete går, eftersom rädslan av att ”klampa in” i någon 

annans arbetsområde kan vara ett stressmoment enligt hennes undersökning (a.a. s. 43).  

”Överensstämmelse mellan kompetens och befattning”  

Thulin Skantze påpekar att chefernas ansvarsområden har blivit mycket bredare nu i och 

med fler tillplattningar av organisationer än förut och det ställer höga krav på en bred 

kompetens. Även detta är en stressfaktor eftersom i vissa organisationer så innebär det att 

man ska ha nästa orimligt hög kompetens för att klara av inte bara sina arbetsuppgifter utan 

den sammantagna arbetsbördan (Thulin Skantze, 2006, s. 44). Thulin Skantze menar då att 

det är viktigt att det finns möjlighet till avlastning inom de områden där chefernas egen 

kompetens brister eller om arbetsbördan helt enkelt blir för tung. Att man har en tydlig och 

utarbetad kravbild på vilken kompetens en chef ska besitta är viktiga både för att 

verksamheten ska få den ledning den behöver men också för att den som får arbetsrollen 

inte ska känna sig lurad i efterhand (a.a. s. 45). Enligt Thulin Skantze kan en skev 

kompetenskravbild vara ett tydligt tecken på en vagt utformad organisationsstruktur eller 

att större organisationsförändringar pågår.     
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”Tillräckliga resurser och befogenheter i förhållande till ansvar” och 

”Stödfunktioner i organisationen”  

Enligt Thulin Skantzes undersökning händer det ibland att det tilldelade ansvaret inte 

överensstämmer med de befogenheter man har vilket kan vara frustrerande. En viktig faktor 

för välmående i en verksamhet är att det finns utrymme för tillit och förtroende (Thulin 

Skantze, 2006, s. 48). Finns det tydligt definierat vilket ansvar, vilka befogenheter, och vad 

som förväntas av en inom organisationen så borde det öppna upp för förtroende inom 

organisationen. Enligt Thulin Skantzes undersökning så är detta också en förutsättning för att 

kunna bedriva till exempel förändringsarbete inom verksamheten. Thulin Skantze belyser en 

så kallad mellanchefsproblematik där mellanchefer hamnar i ett slags beslutsvakuum, där de 

hela tiden måste förankra sina beslut längre upp i organisationen. Detta gör att de upplever 

en tröghet när snabba beslut måste fattas (a.a. s. 49).  

”Policys och gemensamma värderingar” och ”Kommunikation av mål och 

vision”  

Thulin Skantze tar upp att om organisationsstrukturen är den formella relationen mellan 

människor och grupper så är organisationskulturen den informella relationen (Thulin 

Skantze, 2006, s. 51). Det är en förutsättning när man ska jobba mot gemensamma mål att 

man har gemensamma värderingar och därför är det viktigt att dessa tydliggörs i den 

formella såväl som den informella relationen. Dessutom måste de mål som man jobbar emot 

vara tydligt formulerade eftersom det är oerhört stressande att jobba mot mål som har ett 

oklart och alltför brett innehåll (a.a. s. 52).  

Strategier för att operationalisera den tidigare forskningen 

I det ramverk som har byggts upp genom Maslach, Leiter, Asplund och Thulin Skantzes 

forskning kommer tre teoretiska stressmodeller att användas för att operationalisera den 

tidigare forskningen och göra den mer användbar i undersökningen och analysen. Dessa 

stressmodeller kommer att utgöras av Johannes Siegrists effort-/reward-modell, Robert 

Karasek och Töres Theorells krav-/kontrollmodell samt Bruce McEwens teori om allostatic 

load. 

Effort-/reward-modellen 

Johannes Siegrist är upphovsmannen bakom effort-/reward-modellen som är en 

stressmodell som utvecklades i slutet av 1990-talet. Den bygger på att de ansträngningar 
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som en individ stoppar in i sitt arbete i form av till exempel engagemang måste motsvaras av 

en belöning från arbetsgivaren. Det vill säga att det måste finnas en balans mellan arbetets 

input och output eftersom det bara är i och med arbetet som individen blir belönad för sin 

insats. Blir det obalans mellan ansträngning och belöning ökar risken för ohälsa skall uppstå. 

Något som även kan uppstå om det sker försämringar i ett anställningsavtal (Allvin, 2006, s. 

143). Något som Asplund pekar på är att feedback eller kanske snarare avsaknaden av 

feedback blir lite som en försämring av anställningsavtalet eller som en utebliven belöning 

för en ansträngning. Asplund menar bestämt att den sociala responsen kan vara minst lika 

effektfull som en belöning sett ur Siegrists perspektiv.    

Hur belöningarna kan komma att se ut varierar lite beroende på den sociala kontexten men 

de kategoriseras alltid i form av antingen materiella, psykologiska eller sociala belöningar. 

Materiella belöningar är oftast en ekonomisk ersättning, psykologiska belöningar handlar till 

exempel om uppskattning, medan det sociala handlar om saker som prestige, 

karriärmöjligheter och status. Maslach och Leiter tar även upp vikten av den inre 

tillfredsställelsen av att ha och utföra ett jobb vilket blir som en belöning i sig.  

I modellen tar Siegrist upp fall av överengagemang. Vilket är exempel på situationer där 

personer med ett stort självbekräftelsebehov som ställs inför situationer där de har 

underskattat situationens krav, den egna förmågan att hantera situationen eller där de 

riskerar att trampa någon på tårna (a.a. s. 143).   

Krav-/kontrollmodellen 

En av de kanske mest använda stressteorierna är krav-/kontrollmodellen som utvecklades av 

Robert Karasek tillsammans med Töres Theorell. I den pekar Karasek och Theorell på att 

relationen mellan vilka krav ditt arbete ställer på dig och vilken grad av kontroll du har över 

ditt arbete påverkar individens hälsa. Till exempel om du själva kan planera i vilken ordning 

vissa arbetsuppgifter ska utföras. (Allvin, 2006, s. 140)  

Har en individ till exempel arbetsuppgifter som ställer höga krav, men samtidigt är sådana 

att det finns en låg kontrollnivå över dem, så skapas en spänd arbetssituation. Detta skapar 

stress eftersom individen inte upplever att den kan utföra arbetet på ett bra sätt. Detta är 

början på det som Maslach och Leiter tar upp som en förskjutning mellan vem man är och 

vad man ska göra. Som slutligen leder fram till det som de kallar för en "urholkning av 
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själen". Den spänningen byggs upp under väldigt lång tid tills det till slut blir oundvikligt att 

situationen brister. Är individen däremot har hög kontroll över sina arbetsuppgifter – men 

har låga krav från sin arbetsgivare – så blir arbetssituationen för diffus, vilket även det 

öppnar upp för stress och ohälsa. Detta eftersom det i längden inte motiverar människor att 

utvecklas (a.a. s. 141). Thulin Skantze tar i sin forskning upp detta när hon pekar på att det 

måste finnas en överensstämmelse mellan befogenhet och ansvar samt mellan kompetens 

och befattning. Befogenheter och kompetens refererar till i vilken utsträckning du har 

kontroll över ditt arbete. Medan ansvar och befattning syftar på de krav som arbetet ställer 

på dig.  

Att få en bra balans mellan krav och kontroll är det optimala. Arbetsuppgifter där man har 

hög kontroll gör att man lättare kan planera för mer arbete genom effektivisering. Karasek 

och Theorell hävdar att den med hög kontroll i sitt arbete faktiskt motiveras och utvecklas av 

höga krav. Även bristen på kontroll är något som Maslach och Leiter tar upp som viktig 

faktor för att förklara utbrändhet. De understryker dock att det inte alltid är den faktiska 

kontrollen över arbetet som är det viktigaste för många, utan oftast bara själva känslan av 

kontroll. Detta eftersom känslan av kontroll och frihet gör att många inte känner sig så låsta i 

sitt arbete oavsett om de väljer att utnyttja sin frihet eller inte. 

Precis som Karasek och Theorell tar upp att det måste finnas en bra balans mellan krav och 

kontroll, tar Thulin Skantze i sin forskning upp att det för att kunna balansera relationen 

mellan krav och kontroll är viktigt att kraven är tydligt formulerade. Annars är det svårt att 

avgöra hur mycket kontroll, vilket ansvar eller vilken befattning man behöver för att leva upp 

till kraven.   

Allostatic load-modellen 

Allostatic load definieras av McEwen som ”...the wear and tear on the body and the brain 

resulting from chronic overactivity or inactivity of physiological systems that are normally 

involved in adaptation to environmental challenge” (McEwen, 1998). Det innebär att 

kroppens fysiologiska funktioner – till exempel reglering av blodtrycksreglering, nervsystem, 

immunsystem och så vidare anpassar sig utifrån de situationer som kroppen upplever och 

måste svara gentemot. Om en person börjar springa så börjar kroppens system arbeta för att 

bland annat öka andningen, börja pumpa blod och frigöra adrenalin. Motsatt är det om en 
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person ska lägga sig ner för att sova så kommer kroppen mer eller mindre att agera med 

motsatta åtgärder för att kroppen ska kunna slappna av.  

Stress kommer in som en katalysator som aktiverar många av kroppens fysiologiska 

funktioner, för att människan ska kunna svara på omgivningens krav och stimuli. Det bör 

tilläggas att kroppens fysiologi aktiveras av stressen oavsett om det personen ska göra är en 

renodlad fysisk handling eller inte. 

McEwen understryker att de fysiologiska funktionerna i sig inte är farliga utan att det är när 

man inte kan kontrollera dem som de utgör en fara för kroppen. Detta blir fallet när man 

inte får tid för återhämtning mellan påfrestningarna. Vid till exempel långa perioder i 

stressat tillstånd. Det vill säga perioder av inre fysiologisk aktivitet kan leda till sömnbrist 

som i sin tur påverkar hjärnans förmåga att fungera och som i sin tur kan resultera i 

hjärnskador.  

Allostatic load är då alltså enligt McEwens definition till vilken grad och hur länge de 

fysiologiska systemen får arbeta. Alltså kommer en person som på grund av stress har en 

hög allostatic load under en längre tid att riskera att skada dessa funktioners 

funktionsförmåga. Vilket bland annat leder till försvagat immunsystem och lämnar kroppen 

sårbar för infektioner. För att undvika att dessa system får jobba för hårt är återhämtning 

mellan stressmomenten otroligt viktiga. Inte bara den fysiska återhämtningen utan även den 

psykiska. Maslach och Leiter tar upp i sin forskning att när färre får göra fler personers 

arbete uppstår en obalans mellan det man förväntas producera och den tid det förväntas ta. 

Blir det ett alltför skevt förhållande mellan dessa två faktorer så riskerar tiden som man 

behöver för återhämtning fysiskt såväl som psykiskt, att bli lidande vilket i längden blir 

nedbrytande enligt McEwens modell.  
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Sammanfattning av teorier och tidigare forskning 

Eftersom uppsatsens syfte är undersöka psykosociala påfrestningar på personer som är 

ideellt engagerade så fokuserar våra teorier främst på individens upplevelser. För att få en så 

bred och valid bild som möjligt så fokuseras det också på kollektivet och organisationen. 

Detta för att även kunna besvara vad heltidare upplever som påfrestande och vad man kan 

göra för att lindra detta. 

Individen 

Freudenbergers tidigare forskning fokuserar först och främst på individen och hur den 

hanterar sin egen stress till exempel genom att alienera sig, ta på sig mer arbete och 

åsidosätta sina egna behov. På liknande sätt konstaterar Maslach & Leiter att en person som 

närmar sig utbrändhet upplever känslor såsom cynism, utmattning och otillräcklighet. 

Asplund håller trots vissa undantag med Maslach & Leiter i deras resonemang men vill 

understryka att en person som närmar sig utbrändhet, snarare slutar känna inför sin 

omvärld. Det vill säga att den personen går mot ett så kallat känslostopp där total likgiltig är 

ett av de starkaste karaktärsdragen. Maslach & Leiter ser främst arbetets natur som en av de 

starkaste anledningarna till utbrändhet medan Asplund fokuserar på de interaktioner som 

tillhör arbetet, till exempel bristen på feedback i ens arbete. Något som kan kopplas till 

Siegrists effort-/reward-modell som visar vikten av att en person får någon form av belöning 

för mödan denne har lagt ner. 

McEwens teori om allostasis ger ett perspektiv på hur viktig stressfunktionen är för att 

människor ska kunna ”spurta” i vissa lägen. Men den understryker dessutom hur viktig 

återhämtningen är för att stressaktiveringen ska kunna fungera optimalt.  

Karaseks krav-/kontrollmodell belyser vikten den kontroll som en individ kan utöva på de 

krav som dennes arbete ställer. Vilket kan kopplas till Thulin Skantzes resonemang om 

överensstämmelse mellan kompetens och befattning. 

Kollektivet 

Kollektivet utgörs av de individer som arbetar tillsammans inom en organisation. Vad som 

händer individen kommer att påverka kollektivet och vice versa.  Maslach & Leiters 

resonemang om gemenskapens sammanbrott är relevant för hur kollektivet tillsammans 

uppfattar sig självt och individerna som utgör det. I detta så är kollektivets värderingar 
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viktiga och kan i sig bli påfrestande för individen om de är motstridiga med individens egna. 

Även Thulin Skantze understryker att policys och gemensamma värderingar kan påverka den 

enskilde individens hälsa. Utöver det så pekar Thulin Skantze även på att kommunikation av 

mål och vision påverkar kollektivets förmåga att prestera. 

Asplunds teori om att utbrändhet grundar sig på sociala interaktioner blir relevant när man 

ser till hur stor del av ideellt engagemang som består av sociala interaktioner inom ett 

kollektiv. 

Organisationen 

Inom den här uppsatsens område består en organisation, i det här fallet en nation, inte bara 

av individer och kollektiv utan också av abstrakta komponenter såsom tradition och kultur.  

Detta är komponenter som har skapats av individer inom kollektivet och är sådant som kan 

sätta sig i väggarna och bli kvar långt efter det att den som infört dem har försvunnit. 

Exempel på traditioner och kulturer som kan negativt kan påverka de som verkar inom 

organisationen är som Maslach & Leiter tar upp till exempel ”avsaknaden av rättvisa”. 

Upplever individerna att organisationen är orättvis så kommer det att påverka deras vilja att 

bidra till kollektivet och organisationen.   

Det måste, som Thulin Skantze tar upp, finnas ”tillräcklighet i gränser för uppdrag och 

arbetsroller”, för att de som arbetar ska veta vad de ska göra och när det är klart, så att de 

inte lägger ner för mycket tid och därför kommer efter med annat.  

Det måste finnas ”tydliga resurser och befogenheter i förhållande till ansvar”, för att man 

ska veta vilka resurser man har för att utföra de uppgifter man ansvarar för.  

Även ”stödfunktioner i organisationen” behövs för att kunna säkra upp när någon brister i 

kompetens eller förmåga. Som Maslach & Leiter tar upp är det oftast i organisationen som 

utbrändheten grundas – på grund av ohållbara arbetssätt – snarare än i individen enskilt.  

Organisationsbalans 

För att visa hur dessa teorier och den tidigare forskning som har tagits upp relaterar till 

problemområdet har det konstruerats en modell. Denna modell ska illustrera hur mycket 

ansvar som faktiskt läggs främst på individen men även kollektivet för att organisationen ska 

hållas i balans.  
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Modellen betraktar organisationen som balanserande på en udd som utgörs av individen och 

kollektivet. Eftersom studentnationer är organisationer som är helt beroende av ideellt 

engagemang så är de individer och kollektivet helt avgörande för huruvida organisationen 

kommer att kunna stå stabilt. Det vill säga, enskilda individers psykosociala hälsa påverkar 

hur kollektivet fungerar och åt andra hållet påverkar kollektivets välmående hur enskilda 

individer kommer att må. Samtidigt så måste individer och kollektivet klara av att 

tillsammans balansera organisation. Så när något händer inom individsektorn så måste 

kollektivet parera det för att hålla balansen. På samma sätt åt andra hållet, måste ibland en 

individ komma in och balansera upp kollektivet.  

 

Allt som finns och pågår inom organisationen som till exempel brister, systemfel eller 

mängden aktivitet inom verksamheterna utgör en tyngd på de som ansvarar för 

organisationen. På samma sätt som det som det kan hända saker eller uppstå problem inom 

individ och kollektivsektorn som påverkar balansen, så kan det hända saker inom 

organisationen som får det att svaja. Det kan försvinna eller komma nya lagar eller regler. 

Det kan uppstå hot i form av ekonomiska svårigheter eller materiella skador. Hur en 

organisation klarar av detta beror alltid på vilka resurser och skyddsnät som finns. I fallet 

med studentnationer finns det inte alltid särskilt många skyddsnät eller resurser, utan 

nationen står och faller till större del än andra organisationer på individen och kollektivet. 
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Utveckling av syfte 

Som tidigare fastslaget så är syftet med den här uppsatsen är att titta på psykosociala 

påfrestningarna på heltidare på studentnationer. Alltså, hur heltidarna på Uppsalas 

studentnationer mår?   

Med hänsyn till tidigare forskning så kommer undersökningen även att titta på själva 

rekryteringen av heltidare. Detta för att undersöka om man kan skönja några tendenser eller 

brister i rekryteringsförfarandet som lägger grogrund för psykosociala påfrestningar. Till 

exempel genom allt för stora skillnader mellan kompetens och befattning. 

Utveckling av frågeställning 

För att uppfylla syftet har frågeställningen vidareutvecklats och omformulerats till:  

 

Hur blir man heltidare?  

– Hur går rekryteringen till i praktiken när man utser heltidare? Finns det några tendenser 

eller brister i själva rekryteringsprocessen som gör att det uppstår alltför stora klyftor mellan 

kompetens och befattning som sen leder till stress och påfrestningar. 

Hur upplever heltidarna på Uppsalas studentnationer sin arbetssituation ?  

– Genom att titta på saker som effort reward-modellen, allostatic load och krav och kontroll 

så kan man få en bättre insyn i hur heltidare upplever sin arbetssituation. 

Vad upplever heltidare som påfrestande i sitt arbete?  

– Vilka moment eller uppgifter känns särskilt påfrestande? I förlängningen, hur har heltidare 

reagerat på de sammantagna påfrestningarna. Har de uppvisat de symptom som antingen 

Freudenberger eller Maslach & Leiter tar upp i sin tidigare forskning?  

Hur skulle dessa påfrestningar kunna lindras?  

– Hur skulle man kunna minska de psykosociala påfrestningarna genom att förändra arbetet; 

genom till exempel nya rutiner och arbetssätt? 
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Metod 

Tillvägagångssätt 

För att undersöka hur heltidarna vid Uppsalas studentnationer upplever sin arbetssituation 

har en kvalitativ undersökningsmetod använts och totalt elva intervjuer har genomförts. Åtta 

av dessa har gjorts med heltidare som har berättat om sina egna erfarenheter av att vara 

heltidare. Två intervjuer har gjorts med förstekuratorer som har berättat om pågående 

arbete med arbetsmiljörelaterade faktorer vid sina respektive nationer. En elfte intervju har 

genomförts med Studenthälsans stresspedagog.  

Intervjuerna har spelats in med diktafon och därefter transkriberats. 

Urval 

I denna undersökning har ett strategiskt urval använts (Malterud, 1998, ss. 55-60). Eftersom 

syftet är att kartlägga de psykosociala påfrestningar som många heltidare upplever har 

urvalet skett genom att försöka täcka upp så många olika typer av heltidsuppdrag som 

möjligt vid så många nationer som möjligt. Det strategiska urvalet är även fördelaktigt 

eftersom det gett författarna möjlighet att välja ut respondenter som kan tänkas utgöra 

värdefulla bidrag för kartläggningen av arbetsmiljön. 

Respondenter 

De åtta personer som intervjuats kring sina personliga erfarenheter är antingen vid 

intervjuernas genomförande innehavare av ett heltidsämbete på en nation, eller har under 

de senaste åren haft minst ett sådant ämbete. Av dessa åtta är fyra män och fyra kvinnor, 

och de täcker totalt fem av Uppsalas tretton studentnationer. Vid tiden då de innehaft sina 

heltidsämbeten var samtliga respondenter i åldersspannet 20-26 år. 

En del av respondenterna ansökte själva om att få delta då de sett förfrågningar i Facebook-

grupper för nationsheltidare eller att de fått mailförfrågningar via massutskick. Några av 

respondenterna söktes upp av författarna efter tips om att dessa personer skulle kunna ha 

intressanta saker att berätta. 

Informanter 

Utöver de åtta intervjuer som genomförts med heltidare som fått beskriva sin 

arbetssituation, har två intervjuer genomförts med förstekuratorerna Fredrik Sixtensson 
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(Smålands Nation) och Tobias Larsson (Norrlands Nation) där nationerna diskuterats ur ett 

mer generellt arbetsmiljöperspektiv. Fredrik intervjuades på grund av att Smålands Nation är 

en av endast två nationer som har en arbetsmiljöplan. Tobias intervjuades för att få reda på 

mer om det utbildnings- och överlämningsprogram för heltidare som Norrlands Nation 

nyligen infört. 

En elfte intervju har genomförts med Elisabet Nilsson som är stresspedagog på 

Studenthälsan i Uppsala. Elisabeth har haft mycket att göra med studenter som upplever 

stress och psykosocial ohälsa och hon har även varit involverad i olika utbildningar för 

förtroendevalda på nationerna.   

Intervjuguide 

Den intervjumall som konstruerades var uppdelad i tre sektioner och var ”levande” på så sätt 

att den utvecklades och utökades varefter intervjuerna genomfördes och nya frågetecken 

väcktes.  

Respondenternas bakgrund 

Den första delen fokuserade på respondenternas bakgrund. Detta innefattade till exempel 

ålder, utbildning, tidigare arbetserfarenheter, varför de valt att söka heltidsämbete på en 

nation och vilka förväntningar de haft på sin tid som heltidare. 

Den upplevda arbetssituationen 

Intervjumallens andra del handlade om hur respondenterna i stort hade upplevt sin 

arbetssituation och hur de mådde under sin tid som heltidare. Denna del konstruerades 

delvis utifrån "critical incident-metoden" (Flannagan, 1954). En metod vars syfte är att 

försöka få respondenten att minnas händelser eller perioder som varit extra betydelsefulla 

ur ett emotionellt perspektiv. Vad man gör är att man får respondenten att prata om 

perioder som varit extra betydelsefulla, där de har känt att de mått bättre eller sämre än 

vanligt och genom följdfrågor nystar man sedan i dessa känslominnen. Detta för att få 

respondenten att själv gräva i sina emotioner och komma fram till vad som föregick 

tidsperioden och ledde till de känslorna. Målet är att respondenten via känslorna ska kunna 

minnas de mer exakta händelser som ledde till problemen eller ljuspunkterna. Händelser 

som respondenten kanske inte själv är medveten om, eftersom dessa kan ha förträngts. 
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Rent praktiskt får respondenten frågan om den kan minnas någon händelse eller period där 

man mått märkbart bättre eller sämre än vanligt. Om respondenten kan urskilja en sådan 

period har följdfrågor använts för att försöka avgränsa perioden till specifika händelser för 

att nysta fram vad som hände som kan ha utlöst detta. Om respondenten har angivit att 

denne på våren mådde betydligt sämre än på hösten, så har följdfrågorna först syftat till att 

avgränsa tidsmässigt när på våren som respondenten började må dåligt. Inom denna 

tidsavgränsning får man sedan respondenten att försöka minnas vad det var som hände just 

vid denna tidpunkt. Till exempel om arbetsbördan var extra tung just då, någon av 

kollegorna började bli problematisk att arbeta med, eller om det var något i privatlivet som 

påverkat respondenten negativt.   

Helheten 

Den tredje och avslutande delen av intervjun hade till syfte att bygga på helhetsbilden och 

säkerställa att flera synvinklar kring centrala aspekter av arbetssituationen fångades upp. 

Detta gjordes dels genom frågor som formulerats innan intervjuprocessen påbörjades, dels 

genom att ställa frågor kring områden som kommit upp i de tidigare genomförda 

intervjuerna. Detta innefattade bland annat frågor om formella arbetstider, ledighet och 

samarbetet med andra heltidare och nationsstyrelser. 

Etiska överväganden 

Vid genomförandet av intervjuerna har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

Innan intervjuerna har deltagarna informerats om forskningens syfte, forskarnas 

institutionstillhörighet och givits kontaktuppgifter till forskarna. 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Samtliga intervjudeltagare har frivilligt deltagit i forskningen och intervjuerna har 

genomförts vid tidpunkter som intervjudeltagarna själva valt. Deltagarna har innan 

intervjuerna informerats om sin möjliget att låta bli att besvara frågor om så önskas. I de fall 

deltagarna under intervjuerna har behövt ta paus – eller avbryta – har så skett. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. 
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Innan intervjuerna har samtliga deltagare informerats om att endast forskarna kommer ha 

tillgång till det insamlade materialet. Information har även givits deltagarna angående 

anonymiseringsprocessen och hur intervjumaterialet kommer att användas. 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Deltagarna har informerats om att intervjumaterialet endast kommer användas i det angivna 

forskningssyftet. 

Anonymiseringsprocessen 

Den aktuella populationen – heltidare på Uppsalas studentnationer – är relativt liten och 

många heltidare och andra nationsaktiva känner varandra och har god koll på vem som är 

vem; och vad som har hänt var. Därför är det av extra vikt att i största möjliga mån försöka 

anonymisera respondenterna och deras svar. Så att varken intervjudeltagare eller kollegor 

som omnämnts i intervjuerna skall känna sig utpekade. 

För att göra detta kommer inga respondenter benämnas med namn, kön eller ålder. Istället 

kommer de berättelser och citat som används i resultatdelen kopplas till respondent 1 (R1), 

respondent 2 (R2) och så vidare. Eftersom många av svaren och berättelserna är direkt 

kopplade till vilket ämbete respondenten har haft så kommer det utöver namnet även 

nämnas om det rör sig om ett ämbete av 1Q-, 2Q-, eller 3Q-karaktär. I de fall där en 

intervjudeltagare har innehaft flera olika heltidsämbeten kommer citaten att kopplas till det 

ämbete som det aktuella citatet handlar om. 

Utöver detta har även citaten modifierats i de fall då t.ex. kollegor eller flick-/pojkvänner 

omnämns. Namn och kön har då anonymiserats genom användning av t.ex. ”h*n”, ”partner” 

eller ”chefen”. Då begrepp eller titlar som kan knytas till en specifik nation har förekommit i 

citaten har även dessa begrepp bytts ut mot mer neutrala, likvärdiga begrepp eller titlar. 

Begrepp och definitioner 

Heltidare – Övergripande begrepp för de förtroendevalda nationsmedlemmar som är 

heltidarvoderade för att sköta nationens verksamhet. Detta innefattar: 

1Q - Förste kurator är den som har det representativa ansvaret för nationen. 

2Q - Andre kurator har oftast ansvar för nationens ekonomi och fastighet.  

3Q - Tredje kurator är den som ansvar för utskänkning av mat och dryck.   
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Dessa tre ämbeten och deras ansvarsområden kan se olika ut på olika nationer. På nationer 

med en stor verksamhet är till exempel det klassiska 3Q-ämbetet ofta uppdelat på flera 

poster. För att förenkla för den läsare som inte är insatt i dagens uppdelningar – samt för att 

minska risken för identifiering av respondenten – kommer samtliga heltidsuppdrag som 

tillhör 3Q-området att benämnas som 3Q:ar i presentationen av resultatet.   

Landskap - Nationens högst beslutande organ som består av nationens samtliga medlemmar 

där alla är röstberättigade. Exempel på sådant som kan behandlas på ett landskap är val av 

ämbetsmän och beslut om ändringar av stadgar och styrdokument.  

Kuratorskonventet - Uppsalas studentnationers samarbetsorgan där kuratorer från alla 

Uppsalas studentnationer gemensamt fattar beslut kring frågor som rör samtliga nationer. 

  



34 
 

Resultat 

Hur blir man heltidare? 

Heltidare – nu och då 

De senaste åren har åldern på de svenskar som börjat studera på högskola krupit allt längre 

ner. Mellan 2002 och 2012 har till exempel snittåldern bland förstagångsantagna studenter 

sjunkit från 21,8 till 20,7 år (Dagens Nyheter, 2012). Man kan även se avspeglingar av detta i 

att den genomsnittlige heltidaren verkar bli allt yngre. Att så är fallet är en uppfattning som 

flera av de intervjuade ger uttryck för. Då det inte finns någon ordentlig statistik på detta är 

det svårt att säga exakt hur förändringen över tid ser ut. 

Det finns en tradition av att man ska vara färdigutbildad när man söker. Men det var 

inte jag. (R1, 1Q) 

Det finns inte bara en uppfattning om att åldern på heltidarna blir lägre. Det verkar även 

finnas tendenser av att man blir heltidare allt tidigare under sin utbildningsbana. Bland de 

nio respondenterna i denna studie hade endast en person tagit kandidatexamen när denne 

påbörjade sitt ämbete. En av de intervjuade som själv upplevt bristande erfarenhet som ett 

problem i sitt ämbete säger följande: 

Går man tillbaka i tiden 20-25 år så var det fullkomligt otänkbart att du skulle ställa 

upp till 1Q innan du hade en färdig utbildning och var senior. Det vill säga att du har 

både livs- och nationserfarenhet. Nuförtiden ställer folk upp när dom har 2 år på 

nationen, i bästa fall 3. (R2, 1Q) 

Tidigare utbildning och erfarenhet  

De åtta heltidare som har intervjuats var samtliga mellan 20 och 26 år gamla då de tillträdde 

sina ämbeten, med flertalet en bit under 25. Vissa av dem har tidigare haft någon kortare 

anställning eller förtroendeuppdrag utanför nationslivet som till exempel ungdomsledare 

eller idrottstränare. Över lag är arbets- och ledarerfarenheterna relativt små eller 

obefintliga. Flera av de som haft arbeten eller förtroendeuppdrag utanför nationslivet anser 

att vissa erfarenheter från de tidigare uppdragen och arbetena har varit användbara i 

arbetet som heltidare, framförallt ledarskapserfarenheterna. Det finns trots detta en 

genomgående uppfattning bland respondenterna om att inget de tidigare gjort går att 

jämföra med deras period som heltidare varken vad gäller ansvar eller arbetsbörda. 
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Ingen av de intervjuade anser sig heller ha studerat något på universitetet som har någon 

tydlig koppling till deras heltidsämbete, men en respondent säger sig ha haft viss nytta av 

sina lärarstudier i relationen med sin personal. 

Jag har inte tänkt på [att jag hade nytta av det], men det hade jag nog. Det är mycket 

möjligt. Att förklara saker för en grupp på ett pedagogiskt sätt. […] I början kände jag 

mig lite handfallen. Som att jag var en förskolelärare mer än nånting annat. (R3, 3Q) 

Varför vill man bli heltidare?  

De flesta angav att de hade en vilja att ändra eller påverka saker som de tyckte kunde 

förbättras eller göras annorlunda. Vilket signalerar att de har varit motiverade och faktiskt 

ville bidra positivt till verksamheten. 

Jag såg en massa saker som jag ville förbättra. (R4, 2Q) 

För flera respondenter rörde det sig inte bara om en vilja att skapa förbättringar i 

verksamheten. Utan det rörde sig även om en förväntning att faktiskt kunna förändra saker. 

Även om en del insåg att det skulle vara påfrestande.  

Förväntningarna var ju att kunna göra de här sakerna jag har funderat på att 

förändra. Och jag var inställd på att det skulle bli mycket jobb. (R3, 3Q) 

Problemet för vissa var att de i ett tidigt skede inte insåg hur mycket arbete, tid och 

engagemang som skulle krävas bara att ta hand om den löpande verksamheten och hur svårt 

det skulle bli att få tid och ork till att göra något kreativt. 

Under terminen har man nog med att hålla sig över vattenytan. (R5, 3Q) 

I många fall kan det vara så att de förutsatt att det fanns en högre grad av kontroll och en 

lägre grad av krav än det egentligen fanns. Även här spelar bristande erfarenhet in då det för 

många blir så att deras aktuella kompetens inte överensstämmer med deras befattning. En 

respondent berättade att den långt senare – efter sin mandatperiod – tillförskaffat sig den 

kompetens som hade behövts för att klara av många av de påfrestningar som denne kände 

av under sin ämbetsperiod.  

Om jag skulle bli 1Q idag så skulle jag kunna göra… vad fan jag ville. För jag skulle ha 

väldigt mycket auktoritet och erfarenhet i ryggen. Men då så kände jag att jag hade 

väldigt mycket roadblocks. För jag sökte ett godkännande hela tiden. Någon måste 

vara med mig på vägen. (R2, 1Q) 
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Rekryteringen 

Det finns ett flertal väsentliga skillnader mellan ett vanligt arbete och att vara heltidare på 

nation. En av de största är rekryteringsprocessen och kvalifikationskraven. Vid tillsättningen 

av en vanlig tjänst – speciellt om det rör sig om någon slags chefsposition – finns normalt 

sett en tydlig beskrivning av vilka kvalifikationer och egenskaper som efterfrågas. Antalet 

sökande till en tjänst är ofta två- eller tresiffrigt och dessa sökande genomgår sedan ett 

varierande antal gallringsprocesser för att hitta den som bäst motsvarar den önskade 

profilen. 

På nationerna väljs heltidarna demokratiskt av landskapet. De flesta nationerna har någon 

form av valberedning, vars arbetsuppgifter varierar från nation till nation. Ofta handlar det 

om att fråga ut de sökande, informera om vilka belastningar arbetet innehåller och att 

förbereda de sökande på vad som väntar.  

Jag tycker att valberedningen jobbar mycket med att informera om det jobbiga. De 

stora puckarna nämns av dem och redan då får man bra information på vägen. Så 

redan där får man lite aha-upplevelser. (R6, 3Q & 2Q) 

I vissa fall handlar valberedningens arbete om att presentera kandidaterna och lämna förslag 

till landskapet rörande valen. Det finns även tillfällen då valberedningar formellt eller 

informellt fått i uppdrag att headhunta kandidater. Speciellt då vakanser har uppstått eller 

riskerar att uppstå. 

Bland de nationer där statistik över antal sökande till heltidsämbeten funnits att tillgå har 

antalet sökande under de senaste tio åren legat under 2,0 i totalsnitt för samtliga 

heltidsämbeten. Jämförelsevis finns ett något högre söktryck ju högre upp i hierarkin posten 

ligger och 1Q-posterna har varit de mest eftersökta. På vissa poster har antalet i tid inkomna 

ansökningar under vissa tidsperioder varit <1. Således har urvalet i många fall varit icke-

existerande, då den som är ensam sökande ofta fått ämbetet mer eller mindre per 

automatik. Sällsynta fall existerar då en ensam sökande har röstats ner på grund av 

synnerligen starka skäl och en annan kandidat i efterhand har letats fram. 
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Överlämning - att lära sig jobbet  

Som ett tecken på att diskrepansen mellan kompetens och befattning ofta verkar vara stor, 

tar många av respondenterna upp hur de känner att bristfällig eller icke-existerande 

överlämning och inskolning var ett problem.  

Helst hade jag velat gå bredvid min företrädare men det gick ju liksom inte. Det fanns 

saker som folk trodde jag kunde men som jag aldrig lärt mig. Ansvaret att jag ska 

kunna det borde ligga åtminstone mer på de som ska lära mig än på mig. (R5, 3Q) 

Den här respondentens överlämning föll mellan stolarna då personen efter ordinarie 

ansökningstid blev övertalad att ställa upp, eftersom ingen ansökning inkommit. Detta 

gjorde att respondenten upplevde att ett alldeles för stort ansvar lades på dennes axlar. 

Oavsett om det fann brister i upplärningen ansåg många av respondenterna att de antingen 

saknade grundläggande kunskaper om arbetets omfattning och/eller praktiska verktyg för 

att uppnå sina ämbetens syften. En respondent berättar att den precis som så många andra 

blev inkastad rätt i hetluften med lite förkunskaper och kött på benen. I detta fall precis som 

i många andra så föll överlämningen mellan stolarna på grund av att företrädaren flytt 

nationen.  

Helst hade jag velat gå bredvid min företrädare men det gick ju liksom inte. Det fanns 

saker som folk trodde jag kunde men som jag aldrig lärt mig. Ansvaret att jag ska 

kunna det borde ligga åtminstone mer på de som ska lära mig än på mig. (R5, 3Q) 

Och även de som i många fall kände att de hade bra förkunskaper om sina arbetsuppgifter 

berättar att det ändå inte räckte till. Vilket såklart är svårt att sätta in någon i eftersom man i 

många fall måste skapa helhetssynen själv. Hursomhelst kan känslan ändå vara påfrestande 

och påverka personen negativt.  

Jag kunde varje del av arbetet men jag hade svårt att se en helhet i det stora arbetet. 

(R4, 2Q) 

När man blir en nödlösning 

Flera av respondenterna i denna undersökning hade som skäl till att de sökt ett 

heltidsämbete angett att det saknats andra sökande och att de ställt upp efter påtryckningar 

eller uppmaningar. 
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När jag tog på mig mitt heltidsämbete så var det för att man fick uppvaktning från 

kompisar på nationen om att ”du behövs” och det var lite glorifiering nästan. Alla lyfte 

fram att det skulle vara kul. Det negativa kom fram senare. (R7, 3Q) 

En av respondenterna hade till en början inte alls några planer på eller intresse av att söka 

heltidsämbete. Men blev inför ett extrainsatt landskap övertalad att ställa upp genom ”tjat”, 

då ingen hade sökt den aktuella posten till det ordinarie landskapet.  En annan respondent 

anser sig inte ha blivit övertalad, men ställde upp eftersom ingen annan gjorde det. 

Sen stod vi utan någon på posten, en som hoppade av. Och det fanns inget egentligt 

intresse från nån. Så då tog jag på mig det. […] Jag gjorde det för att jag ville, men jag 

hade nog inte gjort det om jag hade känt att det fanns andra bra kandidater. (R3, 3Q) 

Ett flertal av respondenterna anger just pliktkänsla och viljan att ge något tillbaka till 

nationen som en delförklaring till varför de sökt ämbetet. Ett sätt att fördjupa sitt 

engagemang. Skoltrötthet och att inte veta vad man vill studera är också orsaker som några 

respondenter har lyft fram som delförklaringar till varför de valt att engagera sig. 

Jag var inte redo att välja utbildning så det kändes som en bra idé att göra något 

annat ett tag. (R7, 3Q) 

Hur upplever heltidarna på Uppsalas studentnationer sin arbetssituation? 

Arbetstider 

Det bör finnas en balans mellan den ansträngning som man förväntas utföra och den 

belöning som man får för den ansträngningen. Det vill säga att för ett visst arbete ska man få 

en viss belöning och blir balansen mellan de två ojämn påverkar det arbetaren. Arbetstiden 

för en heltidare är inte fast reglerad vid någon av de nationer vars heltidare har intervjuats i 

denna studie. På vissa nationer förekommer anställningskontrakt. Men i de fall då dessa 

innehåller någon slags arbetstidsreglering så finns även friskrivningsklausuler; där man 

genom att skriva på visar att man är medveten om att övertid förväntas. 

Respondenterna i denna studie har uppgett ungefärliga arbetstider mellan 50 och 100 

timmar per vecka. 1- och 2Q:ar har att döma av respondenternas svar något kortare 

arbetsveckor än 3Q:arna. Exakt vad som räknas in som arbetstid i dessa siffror är på grund av 

arbetets utformning lite oklart och varierar från person till person. 

Men jag brukade säga: är jag i huset så spelar det ingen roll om jag sitter och spelar ett 

spel eller käkar i puben. Då jobbar jag. Eller är som sämst på någon slags jour. (R2, 1Q) 
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Eftersom formella arbetstider i stort saknas är det huvudsakligen arbetsuppgifterna och 

verksamheten som styr när man måste komma till nationen och när man kan gå hem. Dessa 

varierar ganska mycket mellan nationer och ämbeten. Till exempel arbetar 1- och 2Q:ar ofta 

mer dagtid än 3Q:arna på grund av fast reglerade kontorstider då de måste finnas 

tillgängliga.  

Den enda formella regleringen som fanns var våra expeditionstider. Då jag och 2Q 

måste finnas på kontoret för att kunna ta emot folk som kommer med frågor. Eller folk 

som ringer med frågor. (R2, 1Q) 

3Q:ar är i många fall uppbundna till någon grad av kvälls- och nattarbete då de ofta har det 

direkta ansvaret för t.ex. pub- och klubbverksamhet. Dessutom har de ofta ansvar för att ta 

emot mat- och dryckesleveranser som i vissa fall kommer tidigt på morgonen. 1- och 2Q:ar 

har också en del fast kvälls- och nattarbete i form av möten och representationsmiddagar.  

Som 2Q hade man ett mål på 9-18. Men sen tillkommer ju kvällsmöten. (R6, 2Q) 

Belastning och uppbundenhet i form av möten är dock inte exklusivt för 1- och 2Q:ar. En 3Q 

som intervjuats upplevde att just mängden möten var en oväntad aspekt av ämbetet. 

Däremot så hade jag inte tagit med i beräkningen hur mycket KMK-möten det är, 

planeringsdagar för klubbverket, landskap. (R3, 3Q) 

Utöver den tid som är reglerad genom verksamhetens krav finns stora friheter att lägga upp 

arbetet själv.  

Bara verksamheten funkar får man göra lite hur man vill. (R7, 3Q) 

Däremot är ens egen arbetstid ofta beroende av att andra i kuratelet lyckas sköta sitt arbete. 

Om det brister på grund av att någon blir sjuk eller inte hinner med så finns det sällan 

utrymme att sätta in extraresurser i form av personal för att lösa det utan det faller på de 

andra inom kuratelet som allt som oftast redan är överhopade med arbete som det är. 

Blir en kollega sjuk och går hem så är det jag som får ta det. Det står inte i min 

arbetsbeskrivning, men allt måste flyta på […] Är det inte planerat och fixat, så är det 

jag som åker på att se till att det kommer funka ändå. Och då blir det en 14-timmars 

arbetsdag istället för 10-12 timmar. (R3, 3Q) 
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Både 1-, 2- och 3Q:ar som intervjuats anger att det kan vara svårt att effektivt genomföra 

skrivbordsarbete under dagtid. Detta eftersom det då är mycket folk i rörelse och de ofta 

behöver avbryta sitt arbete för att t ex svara på frågor eller springa runt i huset och hjälpa 

nationens besökare och de icke heltidsarvoderade funktionärerna.  

Såna saker som att jag sitter och gör redovisning, och så ringer det. Det har hänt ett 

antal gånger att jag sitter och beställer öl och så kommer en klubbverkare in och 

behöver hjälp med t ex diskmaskinen det ingår ju egentligen i mina arbetsuppgifter […] 

så har man till exempel ibland glömt bort att klicka ”send” på beställningar. (R3, 3Q) 

Dessa störningsmoment har lett till att vissa väljer att antingen göra skrivbordsarbete tidigt 

på mornarna eller sent på kvällarna, vilket kan bli problematiskt i sig. Friheten att lägga upp 

arbetstiden själv får också till följd att många av respondenterna upplever att de hela tiden 

måste motivera inför andra på nationen hur de lägger upp sin arbetstid. Har de till exempel 

jobbat sent en tisdagskväll och ”flexar ut” den tiden på onsdagsförmiddagen så finns det en 

oro att det ska uppfattas som att de missköter sitt jobb.  

Jag försökte ha fasta arbetstider men det var ganska jobbigt efter ett tag.  Vad som är 

lite jobbigt är ju att folk tror att man kommer hit sent på förmiddagen och så tror de 

att man går hem tidigt på eftermiddagen när man egentligen är här en bra bit in på 

kvällen. (R4, 2Q) 

Man måste hela tiden legitimera för andra att man jobbar fast man kanske inte är på 

kontoret. Det är en stressfaktor att folk tror att man inte jobbar. Eller att man tror att 

folk tror att man inte jobbar. (R6, 2Q) 

För att förhindra att medarbetare och nationsmedlemmar ska få en bild av att man latar sig 

när man inte är på kontoret har en del av respondenterna vidtagit olika åtgärder. En berättar 

till exempel hur denne använt sig av en skylt på dörren till kontoret där man skrivit upp var 

man befinner sig och vad man gör när man inte är på kontoret. 

Ledighet 

Den reglerade ledigheten – om någon sådan alls finns – varierar mycket från nation till 

nation. Över lag har de flesta heltidare någonstans mellan en och två veckors reglerad 

semester per år. Många nationer har stängt under delar av sommaren, lite beroende på hur 

verksamheten ser ut. Men för många heltidare finns det ändå arbetsuppgifter som måste 

utföras. Utöver de två veckors semester som enligt praxis oftast tas ut under sommaren, har 

de flesta heltidare en ledig helg per termin. 
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Som heltidare man en ledig helg per termin. Och på sommaren har man praxis två 

veckor ledigt. Det vill säga ledighet där man får en ersättare som gör jobbet åt en så 

att man inte kommer tillbaka och måste ta igen. (R6, 2Q & 3Q) 

Värt att poängtera är att det bara är den ledigheten på en till två veckor som man inte 

behöver jobba in för att kunna utnyttja. Vill man utöver det ta ledigt måste man se till att 

jobba in det själv eller lösa själv med att någon ställer upp som ersättare. 

Officiellt en vecka per år. Sjukt att man bara har den tiden. Mycket eget ansvar. Ville 

man vara ledig fick man jobba på som fan för att få till den ledigheten. (R1, 1Q) 

Problematiskt blir det om något inträffar under perioder där det är svårt att ta ledigt 

från sitt ämbete. Om man till exempel är 3Q inför valborg så finns det ofta inga 

möjligheter att ta in ersättare. (R7, 3Q) 

För många heltidare innebär den mer eller mindre avstannade verksamheten under 

sommaren, att de faktiskt kan varva ner trots att de är på jobbet och formellt sett inte är 

lediga. 

Men som 2Q var ju sommaruppehållet jättebra för du fick möjlighet att komma i fas 

och må bättre. Du har en månad när det inte händer något och då han man reflektera 

över våren och utvärdera. Det var bra för då kunde jag förbättra mig inför hösten. (R6, 

2Q) 

Tyvärr gynnar detta bara heltidare som sitter på kalenderår medan de heltidare som sitter 

höst till vår inte får ut lika mycket återhämtning under verksamhetens andrum över julen 

eftersom den perioden är betydligt kortare. En av respondenterna som satt höst till vår 

berättar att den var som allra mest stressad under en lång period från november till april. Till 

slut orkade den inte längre och var tvungen att komma bort från Uppsala för att helt släppa 

jobbet med tankarna. 

Jag var väldigt stressad under min ämbetstid och sen bröt jag lite ihop innan Valborg 

och var tvungen att åka bort från stan fem-sex dagar och koppla av. (R4, 2Q) 

På många nationer finns det tyvärr inte resurser eller utrymme för heltidare att ta ledigt eller 

sjukskriva sig. Något som i sig blir påfrestande för många eftersom de vet att om något 

händer så är möjligheterna att ta in ersättare begränsade vilket gör att arbetet kommer att 

stapla sig. En del respondenter har berättat att de ibland önskat sig en förkylning för att de 

ska kunna få någon extra dag hemma.  
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Jag önskade att jag skulle bli förkyld så jag skulle få vara hemma men jag blev inte sjuk 

en enda jävla gång på hela terminen vilken är en jävla ironi. (R5, 3Q) 

När det har rullat på så där ett tag så är det inte konstigt att en del verkligen går runt och 

känner sig helt utarbetade och börjar komma in i en slags hopplöshet om att få till någon 

slags återhämtning. 

Min mamma ringde mig och sa att min morfar har dött och min första tanke var ”ja! 

nu får jag vara ledig!”. Jag fick ingen ersättare de två gånger som jag var borta utan 

jag fick ändå göra det som jag var tvungen att göra det som behövde göras. (R5, 3Q) 

Belöningen 

Som heltidare på nation får alla ett arvode som ungefärligen motsvarar fullt studiemedel. 

Det finns vissa mindre skillnader mellan nationerna men över lag tjänar alla heltidare vid 

Uppsalas studentnationer i princip lika mycket. Utöver arvodet så åtnjuter heltidarna vissa 

tjänsteförmåner som varierar från nation till nation. Dessa kan till exempel innefatta mat 

under arbetstiden, fester, gymkort och reducerat pris på taxiresor.  

Feedback och uppskattning är exempel på icke-materiell belöning. Flera av respondenterna 

lyfter fram brist på feedback och uppskattning som ett problem. Då man inte alltid själv vet 

vad som är ett väl utfört arbete, eller inte får märkbar uppskattning när man faktiskt vet att 

man gjort något bra. 

Rent generellt får du inte uppskattning som heltidare. Det är något som alla borde få 

två timmars, eller två dygns, föreläsning om. Att så här är det att i ett år göra ett 

arbete utan någon uppskattning whatsoever. (R2, 1Q) 
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Emotionellt engagemang 

Det emotionella engagemanget lyfter flera av respondenterna fram som något som särskiljer 

nationsengagemanget från ett vanligt arbete. Mycket eftersom man har investerat sitt eget 

namn och anseende i nationen, så tvingas man på ett annat sätt att engagera sig mer i 

heltidararbetet än i ett vanligt arbete 

Jag skulle kunna ta [arbetsbeskrivningen] till styrelsen och säga ”jag tänker inte göra 

det här, det är inte min arbetsuppgift”. Men man gör sig ganska impopulär om man 

bara vill sköta sin bit och inte hjälpa till med andra. Hade det varit en vanlig anställning 

hade jag förmodligen gjort det. (R3, 3Q) 

Det är så på nationen, man är personligt engagerad på ett annat sätt än på ett vanligt 

jobb. (R7, 3Q) 

Detta skapar stress för vissa respondenter, eftersom det finns en oro att man om man inte 

klarar av sitt arbete – eller missköter delar av det – riskerar att skada såväl privata som 

arbetsmässiga relationer. 

Att kunna gå hem 

Att man får möjlighet till psykisk återhämtning är minst lika viktigt som fysisk återhämtning. 

Ett stort problem för många heltidare som bara sitter en termin är att de utöver sin lediga 

helg inte har samma återhämtningsmöjlighet mellan terminerna som den heltidare som 

sitter ett år. Än mer oroande är att det är ovanligt att heltidarna lyckas ta sig iväg från 

nationen – det vill säga från arbetsplatsen – när de väl har ledigt. De hänger kvar där och 

umgås med andra som inte är lediga. I vissa fall hoppar de även in och jobbar på sin lediga 

tid. Vilket gör att de inte får den psykiska återhämtning som behövs för att kunna varva ner. 

När respondenter som ansåg sig ha klarat påfrestningarna bättre än sina kollegor får frågan 

vad de tror de gjort som deras kollegor inte lyckats med, svarar flera att deras kollegor som 

satte en stolthet i att alltid vara tillgängliga ofta klarade sig sämst. En stolthet som gjorde att 

många hade svårt att till exempel stänga av telefonen och därför aldrig riktigt kunde koppla 

av.  

Försökte vara ledig söndagar. Om något verkligen var viktigt så fick folk ringa flera 

gånger så man visste att det var viktigt. (R1, 1Q) 
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Möjligheten att kunna distansera sig från sitt jobb är något som de flesta respondenter tar 

upp som viktigt. De som själva upplever att de klarat av jobbets psykosociala påfrestningar 

bra är ofta de som har gjort tydliga positiva gränsdragningar för sig själva och varit tydliga 

med det gentemot sina kollegor och andra på nationen. 

Vissa berättar att de försökte hitta små naturliga pauser som var skyddade zoner där de inte 

tillät sig bli störda eller tänka på jobb.  

När jag åt så var jag helt avskärmad och då kunde ingen få mig att göra något. Det var 

mitt andningshål. (R5, 3Q) 

Några respondenter lyckades dock inte med att koppla ifrån under varken matpauser eller i 

hemmet. 

Man måste bort från stan för att få ledigt. För att kunna koppla bort helt och stänga 

av, så måste man bort från stan. (R2, 1Q) 

En bidragande faktor till att det inte gick att koppla av ens hemma var den fysiska närheten 

till nationen. Om det var något som krisade så kontaktades oftast de heltidare som bodde 

närmare. Det hänger även ihop med hur många av respondenterna resonerade kring 

ledighet.  

Jag bodde då, ett kvarter bort. Så ringde någon så var det ju bara att springa ner och 

fixa det. (R2, 1Q) 

Andra respondenter som under sin ämbetstid bodde längre bort från nationen upplevde 

detta som positivt, eftersom det innebar att någon som fanns närmare oftast blev kontaktad 

om ett problem uppstod.  

Sen hade jag tur som bodde ganska långt ifrån nationen så jag blev aldrig 

förstahandsvalet om något krisade. (R1, 1Q)  

Vad upplever heltidare som påfrestande i sitt arbete?  

Fysisk påfrestning 

Utöver den psykiska påfrestning som de långa arbetsdagarna, höga tempot och stora 

ansvaret ofta för med sig, innebär en del av heltidsämbetena också fysiska belastningar. 

Framförallt heltidsämbeten av 3Q-karaktär innehåller ofta fysiskt tunga arbetsmoment då 

man till exempel måste bära stora mängder mat, dryck, ljudutrustning, kravallstaket och 

möbler. 
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Man förväntades vara ganska fysiskt stark. Andra har fått fysiska skador av att bära 

tungt. Och det förväntades även av mig fast jag var 20 kilo lättare och inte hade lika 

mycket muskler. (R7, 3Q) 

Jag kände mig ofta fysiskt utmattad men mådde mentalt bra. […] Vissa perioder 

började jag blöda näsblod och det är ju ett tecken på att nu är kroppen i obalans. (R6, 

3Q) 

Psykisk påfrestning 

Även om vissa av heltidstjänsterna innefattar en del fysiskt tunga moment, är det som de 

flesta beskriver som mest påfrestande inte det fysiska utan det psykiska. Att jobbet är så 

psykiskt krävande eftersom man aldrig riktigt kan koppla bort det, utan alltid på ett sätt 

förväntas vara tillgänglig om något skulle hända. Dessutom saknas ofta tydliga mål för när 

ett arbete är slutfört och det ligger istället på heltidarna själva att bedöma. Något som inte 

är lätt när man är ny på ett jobb och det ibland inte finns någon erfaren att fråga.  

Du har hela tiden ansvaret för någonting. Om du har ansvaret för att flytta den här 

kaffemuggen eller måste ta in den i diskrummet. Så är det det. Men sen om det 

dessutom ligger något övergripande ansvar för hela huset. Det blir en jävligt märklig 

känsla. Och jag kan inte riktigt formulera den. Men det är en konstant ansvarskänsla. 

Det är därför man inte riktigt kan stänga av. (R2, 1Q) 

Långvarig psykosocial påfrestning kan påverka hjärnans funktion, i form av till exempel 

minnessvårigheter och nedsatt koncentrationsförmåga. Något som flera respondenter 

upplevt. 

Kände att mitt minne var helt paj efter min ämbetstid. Jag kom inte ihåg vad jag gjorde 

dan innan. (R5, 3Q) 

En av respondenterna tar upp att denne återfått problem med sin astma efter att i många år 

varit symptomfri. Andra beskriver i sina intervjuer hur de och de och deras kollegor drabbats 

av och andra sjukdomar, några tillochmed lunginflammation och magkatarr. 

Sen var det ju en kollega som kollapsade och hamnade på sjukhus och läkaren förbjöd 

den att gå tillbaka, men det gjorde den i alla fall. Men den var ju hemma länge, nästan 

en månad. Sen fick en annan kollega magkatarr och kunde inte äta. (R5, 3Q) 

Vägen till det utmattningsliknande tillståndet kantas för många heltidare av en arbetsvardag 

som ofta innebär att de kommer hem upprörda och brister.  
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Det fanns ju tillfällen när jag gick hem och det verkligen brast och jag låg och grät. Men 

då tänkte jag att jag är ledare och jag måste fungera om det ska fungera för alla 

andra. (R1, 1Q) 

Även om arbetsbelastningen och stressen är hög över lag, så finns det vissa tider och 

evenemang som sticker ut som extra påfrestande. Vilka evenemang det är knutet till kan i 

viss mån variera mellan olika nationer och olika poster. Men en i intervjuerna 

återkommande händelse som av de flesta upplevts som särskilt ansträngande är Valborg. En 

respondent berättar hur den inför just valborg vaknar upp mitt i natten och bryter ihop. 

När jag kraschade inför valborg så vaknade jag på fredagen 03:30 i panik och störtgrät. 

(R5, 3Q) 

Social påfrestning 

Arbetet som heltidare är så tidskrävande att man till stor del avskärmas från omvärlden och 

nästan all vaken tid läggs inom den bubbla som nationsvärlden utgör. Många av 

respondenterna har sagt att det är svårt att hinna med att träffa vänner och bekanta utanför 

nationen.  

Jag började sålla bort saker som jag försökte kombinera med att jobba tidigare. T ex 

träffa vänner och ta en fika. För jag insåg att det inte funkade. (R3, 3Q) 

Först efter att man har suttit klart sin ämbetsperiod har det funnit möjlighet att ta upp gamla 

relationer 

Gamla heltidare berättar historier om vänner som dom har varit tvungna att återuppta 

kontakten med för man tappat bort dom. (R3, 3Q) 

I takt med att man tappar vänner utanför nationen knyter man istället närmare relationer 

inom nationen, eftersom det blir enklare. Baksidan av detta upplägg är att detta kan förvärra 

de sociala spänningar som uppstår vid arbetskonflikter.  

Flera av respondenterna uppger att det är problematiskt att ha nära relationer med en 

partner utanför arbetet, eftersom det är svårt att få tid att vårda den relationen.  

Jag hade ju partner när jag sökte 2Q och det var ju bra för då fick jag ju anledning att 

begränsa mig i mitt arbete. Men det gick ju inte bra för jag hade ju inte tid för min 

partner så det tog slut. (R6, 2Q) 

Emotionell påfrestning 
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Just det emotionella engagemanget lyfter flera av respondenterna fram som något som 

skiljer nationsengagemanget på många sätt ifrån ett vanligt arbete. Mycket eftersom man 

har investerat sitt eget namn och sitt anseende i nationen, tvingas man på ett annat sätt att 

engagera sig mer i heltidararbetet än i ett vanligt arbete. 

Jag skulle kunna ta arbetsbeskrivningen till styrelsen och säga ”jag tänker inte göra det 

här, det är inte min arbetsuppgift”. Men man gör sig ganska impopulär om man bara 

vill sköta sin bit och inte hjälpa till med andra. Hade det varit en vanlig anställning 

hade jag förmodligen gjort det. (R3, 3Q) 

Detta skapar stress för vissa respondenter eftersom det finns en oro att om man inte klarar 

av sitt arbete – eller missköter delar av det – så riskerar man att skada privata såväl som 

arbetsmässiga relationer. 

Det är så på nationen, man är personligt engagerad på ett annat sätt än på ett vanligt 

jobb. (R7, 3Q) 

“Har du gjort jobbet ordentligt vi ll du inte göra det igen”  

Vissa respondenter berättar att det ofta finns en kultur som innebär att man ska härda ut, 

och att det nästan ligger i heltidarämbetets natur att man ska bränna ut sig. Det vill säga att 

har man inte bränt ut sig så har man förmodligen inte gjort sitt jobb ordentligt.  

På ett landskap på en annan nation ställde en heltidare upp för omval och då viskades 

det i bänkraderna att den förmodligen inte gjort sitt jobb ordentligt eftersom den ville 

göra det igen. (R6, 2Q & 3Q) 

Enligt en respondent finns det idag en större medvetenhet kring den kulturen och att det är 

något som var betydligt vanligare förut. Nu finns det ett aktivt arbete att försöka motverka 

den kulturen med att hjälpa de som är utarbetade genom att se till att de får extra ledigt för 

återhämtning.  

Det hände ett antal gånger att nu skickar vi hem någon och vi löser en ersättare. ”Gå 

hem nu jag löser de här uppgifterna”. Ibland var det inte ett måste eller nödvändigt 

men det var rätt beslut att ta. Jag ville hjälpa till. (R6 2Q & 3Q) 

Vad har påfrestningarna lett till?  

Bland de nio respondenterna har tre blivit tvungna att ta akut ledigt på grund av vad de 

själva beskriver som psykisk utmattning. I två av fallen rörde det sig om c:a sju dagars 

oplanerad ledighet och i det tredje fallet ett par dagar.  
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Så jag åkte ner till nationen och insåg att om jag är kvar här då kommer de att 

tvinga mig att lösa saker. Så för att de ska fatta att jag inte klarar av att jobba så 

måste jag åka härifrån. Så jag lämnade 5-6 sidor instruktion till den som skulle bli 

ersättare och så la jag en lapp på 2Q:s kontor där jag skrev ”nu orkar jag inte mer”. 

Sen jag åkte till Stockholm för att komma långt bort. (R5, 3Q) 

För en annan respondent gick det till slut så långt att denne bestämde sig för att avbryta sitt 

ämbete under pågående mandatperiod. 

Jag kände att jag var på väg in väggen. Det kändes inte roligt längre så jag hade 

ingen lust att vara kvar. (R7, 3Q) 

Feedback 

För många blir det lite av en chock hur snabbt man kommer in i ett ämbete med 

personalansvar. Som det redan har fastslagits så handlar detta oftast om unga människor – 

med liten arbetslivserfarenhet – som utan tillräcklig överlämning ska inta en ledarposition. 

En position som innebär att de ska börja sätta gränser för andra när de själva många gånger 

knappt kan sätta gränser för sig själva.  

Du går från att vara anställd till att vara din egen chef utan någon chefserfarenhet. Att 

disponera så mycket ansvar så snabbt. Du ska driva nationens främsta inkomstkälla 

(...) Det i kombination med att jobba med kollegor som vet lika lite som en själv. (...) 

Man kan fråga sina företrädare, men de är ofta så trötta att de blankar ur och 

försvinner ett halvår. (R7, 3Q) 

När man som ny på ett nytt jobb ständigt upptäcker saker i ens arbete som man inte vet hur 

man skall göra – eller ens förstår varför man ska göra det – blir feedback och bekräftelse 

något som i hög grad efterfrågas. 

Man behöver feedback under året. […] Och så behöver du någon under året som säger 

”åh, bra, jävlar!”. Men också någon som säger ”det här behöver du göra”. Ett slags 

mentorprogram. (R2, 1Q) 

Detta verkar vara viktigare under början av ens ämbetsperiod eftersom det är då som de 

flesta uppger att de är osäkra och behöver feedbacken. En av respondenterna berättar att 

den har lagt stort fokus på att förmedla allt jobbigt till sin efterträdare för att den personen 

ska få en bättre start och inte bli lika överrumplad som respondenten själv blev.    

Jag gav en ordentlig genomgång till mina efterträdare om allt som är jobbigt så de 

skall vara förberedda. (R4, 2Q) 
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Vad kan göras för att minska påfrestningarna? 

Samtal som återhämtning 

Något som majoriteten av respondenterna tagit upp är hur gemenskapen i 

Kuratorskonventet och dess underkonvent blivit en avkoppling från arbetet. Eftersom 1Q:ar, 

2Q:ar respektive 3Q:ar från varje nation träffas med jämna mellanrum, så ger detta en 

möjlighet för dem att komma ifrån sin arbetsplats och umgås med folk som de beskriver som 

jämlikar. Jämlikar som har kännedom om de problem som är specifika för deras ämbete 

oavsett nation och därmed skapas en samhörighet mellan dem. 

Jag gick ju på mycket 2Q-middagar, för de enda som förstår hur andrekuratorer mår är 

andra andrekuratorer. Så det är väldigt avslappnande. [...] Man sitter med folk som 

förstår vad man går igenom, andra 2Q:ar det vill säga. (R4, 2Q) 

Jag är totalnykterist. […] Jag är den enda 1Q:n på vår nation som gick på alla KK-

evenemang, alla fester som hade något med KK att göra. […] Jag gick på allt jag 

behövde, plus en del som jag inte behövde. Andra nationers gasker och så. Det var 

aldrig ett ok. Det var tvärtom det som laddade mina batterier. (R2, 1Q) 

En annan respondent berättar om möten med andra heltidare som något positivt och att det 

uppstod konflikt när chefen försökte förhindra respondenten att gå på en 3Q-middag. 

Att gå på 3Q-middag var jätteroligt. Min chef sa åt mig att jag inte skulle gå för jag 

skulle vara hemma och redovisa, något denne sa samma dag precis när jag satt och 

peppade. Men då sket jag i det och smög ut och gick på middagen i alla fall. De tar ju 

sönder arbetsmoralen när de gör så där. (R5, 3Q) 

Även om det inte innebär en direkt fysisk återhämtning att gå på fest upplever många att det 

är en psykisk återhämtning, eftersom man får möjlighet att komma ifrån jobbet och prata 

med andra som är i en liknande situation.  

Studenthälsan 

Samtliga respondenter har fått frågan hur de skulle ställa sig till att gå på regelbundna 

samtal med en utomstående på Studenthälsan. Det vill säga att det skulle vara reglerat i 

deras ämbete och därmed vara obligatoriskt.  

En av respondenterna berättar då hur denne på eget initiativ gick på regelbundna samtal hos 

studenthälsan under sin ämbetstid. Detta eftersom denne trodde att det skulle kunna vara 

värdefullt. 
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Jag har gått och träffat studenthälsan liksom frivilligt i förebyggande syfte. Bättre att 

prata för mycket än för lite. (R8, 1Q) 

Andra respondenter besvarar frågan på följande sätt: 

Jag hade nog gått om det hade erbjudits, men jag kan tänka mig att många känner att 

de inte har tid. Kanske efter att man har varit kurator. Jag vet många som går efter att 

de har varit kuratorer. (R1, 1Q) 

Jag hade nog behövt prata med någon. Men hade det varit frivilligt hade jag nog inte 

gjort det förrän det behövdes. Om man fått veta det av äldre att det behövs hade nog 

fler gjort det. (R4, 2Q) 

En annan respondent berättar att det förmodligen skulle vara jobbigt att komma till en 

terapeut eller liknande som ändå bara skulle tala om att den var stressad vilket 

respondenten redan visste. Detta visar på att det skulle finnas en poäng med att faktiskt 

göra samtalen obligatoriska, eftersom många heltidare är för stressade för att inse värdet i 

att få professionell hjälp när det verkligen behövs.  

Jag kände att jag skulle tycka det var jobbigt att gå och höra någon säga att jag är 

stressad när jag redan vet det. (R1, 1Q) 

Någon respondent tror att Studenthälsan inte är tillräckligt insatta i deras arbete för att 

hjälpa dem och flera påpekar att de snarare behöver konkreta råd och tips kopplade till sitt 

arbete än terapi.  

En mentor, en gammal heltidare som skulle kunnat ge mig stöd. Så jag kunde få höra 

att det inte bara var jag som gått in i väggen. Jag mådde alltid bra av att prata med 

företrädare som kunde tala om för mig att det inte bara var på mig det varit fel. (R5, 

3Q)  
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Sammanfattande diskussion 

Hur blir man heltidare på nation? 

Rekryteringen 

Vad gäller urvals- och ansökningsprocesserna till heltidsposter på nation så skiljer de sig 

avsevärt från rekryteringen till en motsvarande post ute i arbetslivet. En tjänst där man 

ansvarar för en verksamhet som omsätter upp mot 20 miljoner per år skulle ofta vara högt 

eftertraktad av och ställa höga krav på utbildning och tidigare erfarenhet. På en nation har 

samma tjänst i snitt bara en till två sökande och inga formella krav på tidigare utbildning 

eller erfarenhet ställs.  

Man kan konstatera att det verkar finnas en trend av att studenter i ett allt tidigare skede av 

sin studiebana rekryteras till heltidare. Detta i kombination med att den genomsnittlige 

studenten blir allt yngre – och att allt fler går direkt från gymnasiet till högskolan – innebär 

att den genomsnittlige heltidaren idag sannolikt har såväl mindre akademisk utbildning som 

yrkes- och livserfarenhet när de tillträder sina ämbeten. Redan här ser man att bristen på 

erfarenhet och ibland kompetens lägger en grogrund för stress om man inte kan anpassa sig 

till jobbet fort. Detta leder till den obalans mellan kompetens och befattning som Thulin 

Skantze refererar till. 

Detta är inget som går att ändra på, då nationerna helt och hållet bygger på studenternas 

engagemang, och studenterna definitionsmässigt är relativt unga och oerfarna. Istället bör 

man fokusera på att ge de som väljer att engagera sig så goda förutsättningar som möjligt att 

utföra arbetet väl. 

Överlämning & inskolning 

En observation man kan göra är att nationerna som är gamla organisationer med 

akademiska traditioner långt tillbaka i tiden, har en organisationsstruktur som uppvisar 

samma symptom som organisationer som drivs som projekt. Det vill säga att det är väldigt 

mycket kunskap som rinner ut ur verksamheten och går förlorad. Detta innebär att man ofta 

får uppfinna hjulet många gånger vilket klart blir en påfrestning för den som måste göra det.  

Att gå från att jobba några timmar i veckan på frivilligbasis till att bli heltidare är ett betydligt 

karriärssteg i form av såväl ansvar som arbetsbelastning. I den processen så är inskolning i 
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form av överlämningen mellan företrädare och efterträdare en viktig komponent. Den är 

dessutom en avgörande faktor för hur snabbt efterträdaren kan sätta sig in i arbetet och en 

väl fungerande överlämning kan även lindra den stress som flertalet respondenter upplevt 

på grund av allt nytt man ställs inför. Man är även i många fall osäker på om det man gör är 

"rätt". 

Belöning 

En påtaglig skillnad mellan nationerna och det ”vanliga” arbetslivet är vilken roll den 

ekonomiska ersättningen spelar. De materiella belöningarna för en heltidare är relativt små 

och de är inte kopplade till arbetsbelastning eller prestation. Utifrån detta kan antagandet 

göras att det materiella inte är en avgörande motivator eller belöning i den bemärkelse som 

Siegrist beskriver i sin effort-/reward-modell. Denna tes stöds också av att ingen respondent 

i sina intervjusvar har tagit upp några direkta synpunkter eller reflektioner kring ekonomiska 

belöningar eller annan materiell ersättning.  

Eftersom det enligt Siegrist måste finnas en balans mellan ansträngning och belöning, så 

innebär den relativa frånvaron av materiella belöningar att andra former av belöning måste 

kompensera för ansträngningen. Annars finns en risk att psykisk ohälsa uppstår.  

En av de saker som effort-/reward-modellen tar upp som belöning är feedback. Den 

feedbacken behöver inte vara specifikt positiv eller negativ, utan bara det att man får en 

respons är enligt modellen en belöning i sig. Något som även Asplund är inne på är att när 

människor jobbar i sociala sammanhang så är det responsen från andra människor som gör 

att man känner mening i det man gör. Utan den responsen så infinner sig likgiltighet och en 

meningslöshet inför ens arbete som även påverkar en privat. Därför blir det extra viktigt att 

man som heltidare får respons på det man gör när de andra belöningsformerna är så pass 

begränsade. 

Inställning till arbetet 

Det finns förstås mängder av olika personligheter med mer eller mindre unika 

förutsättningar för ett heltidsuppdrag på nation. Men i det insamlade materialet kan man 

skönja en skiljelinje mellan två typer av heltidare. De som tidigt vet att de vill engagera sig på 

heltid; och därför sätter sig in i arbetsrollen i förväg och således är relativt väl förberedda på 
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som väntar när de väl tillträder sitt ämbete. Sedan finns det de som halkar in på en 

heltidspost genom att de antingen blir övertalade eller så att säga tjatade till att ställa upp; 

ofta på grund av att det inte finns några andra sökande. Den senare av de två kategorierna 

har därför ofta dålig koll på vad de har gett sig in på och har inte genomgått samma mentala 

förberedelseprocess som den tidigare kategorin. 

Karaktäristiskt för den första typen är att det ofta är personer som har haft ett aktivt 

engagemang i verksamheten och vill ta det vidare för att utveckla eller förändra 

verksamheten. Detta är något som de flesta av respondenterna som tillhör typ ett angav 

som anledning till att de ville bli heltidare. 

En egenskap som av respondenterna ofta framhålls som negativ, är att man har svårt att 

säga ifrån och att man känner en allt för stark pliktkänsla inför heltidaruppdraget. De som 

sätter en ära i att alltid vara tillgängliga och inte kan koppla ifrån tenderar i högre 

utsträckning att slita ut sig. Detta hänger dels ihop med många heltidares ovana att sätta 

gränser för sig själva, samt att nationen i mångt och mycket är en gråzon mellan arbete, nöje 

och social mötesplats. 

Emotionellt engagemang 

I den här typen av jobb investerar man långt ifrån bara sin egen tid. Man ställer även sitt 

eget namn och anseende på spel. I den huvudsakligen sociala kultur som nationen är, blir 

detta extra problematiskt. Eftersom vännerna blir ens kollegor eller anställda och man 

tvingas fatta beslut som kan påverka dessa negativt, så påverkar det också ens eget sociala 

liv på ett annat sätt än i ett vanligt arbete. I och med att många genom sitt jobb avskärmas 

från omvärlden – och vänner utanför nationen – blir detta ett ännu större problem. Många 

upplever också en stress kring att ens sociala status på nationen kan skadas om man inte 

utför sitt arbete väl. Detta oavsett om arbetsuppgifterna är orimliga eller inte. 

Hur upplever heltidarna på Uppsalas studentnationer sin arbetssituation? 

Arbetstider 

Det går inte att bortse från att även om arbetstiderna varierar från heltidare till heltidare så 

är det sällsynt med någon som jobbar en normal 40-timmarsvecka. De flesta pendlar i runt 

50-80 timmar i veckan men ett fåtal respondenter har uppgivit att under särskilda perioder 

har närmat sig 100 timmar i veckan. Förutom expeditionstider är arbetstiderna mycket 
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flytande vilket gör dem svåra att reglera. Ofta är heltidarnas arbetstider knutna till vilken 

verksamhet de ansvarar för. Eftersom till exempel 3Q:ar ansvarar för en verksamhet som till 

stor del pågår kvällstid så hamnar de ofta i en jour-situation även då de inte befinner sig på 

den fysiska arbetsplatsen. 

Dessa oregelbundna och oklara arbetstider skapar en grogrund för stress och påfrestningar 

eftersom man förväntas jobba mycket men det inte finns några regleringar av exakt hur 

mycket. Det är fokus på att arbetet ska bli klart oavsett hur lång tid det tar, vilket blir 

problematiskt när vissa arbetsmoment drar ut på tiden. Till exempel när man tvingas utföra 

arbete som egentligen ligger utanför det egna ansvarsområdet, vilket leder till att man inte 

hinner med sina egna arbetsuppgifter som istället läggs på hög. Därför kan det vara svårt att 

beräkna hur mycket tid man kan avvara åt annat t.ex. återhämtning.  

Ett annat problem är att 1-, 2- och 3Q:ar ofta har olika arbetstider och därför inte alltid 

befinner sig på nationen samtidigt. Det finns en stress i att man – för såväl heltidskollegor 

som funktionärer och övriga medlemmar – måste visa att man faktiskt är där och jobbar och 

inte ligger hemma och latar sig. Har man som 1Q till exempel varit på möte till 23:00 så är 

man förmodligen inte på jobbet 9:00 på morgonen. Förmodligen kommer man istället in till 

lunch istället vilket i sig är normalt. Däremot kan det för den som inte vet om att personen 

varit på möte till kl. 23 dagen innan, verka som att personen ifråga är lat och inte jobbar lika 

hårt som de andra. På grund av detta har flera respondenter upplevt att de måste motivera 

varför man kommer till jobbet senare än de andra heltidarna. Det kan även vara en 

bidragande faktor till att man stannar längre på jobbet än man egentligen borde.  

Ledighet 

Att jobba 50-100 timmar i veckan är för en förvärvsarbetare på en "riktig" arbetsplats är i 

stort sett en matematisk omöjlighet, eftersom timmarna på vardagarna inte räcker till. 

Däremot så är det för en heltidare inte omöjligt eftersom man jobbar i princip varje dag. Vad 

som skiljer situationerna åt är de två lediga dagarna (oftast lördag och söndag) som ger 

utrymme för återhämtning. Ett utrymme som för många heltidare inte finns. 

I genomsnitt har heltidaren ungefär en ledig helg per termin, en till två veckor på sommaren 

samt den tid under julen när nationen är stängd. Detta ger en heltidare som jobbar i snitt 

150 % utspritt över en vecka en ledighet på ungefär 25-28 dagar per år. 
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Att ledigheten är kort och otillräcklig är inte det enda problemet utan den ledighet som väl 

finns används inte som den bör användas. Många heltidare har mycket av sitt sociala liv 

inom nationen vilket gör att de är kvar på arbetsplatsen under sin lediga tid. Detta stör 

återhämtningsprocessen eftersom man blir tillgänglig för arbete när man väl är där och "jag 

ska bara-mentaliteten" sätter in. Man får inte den avkoppling från arbetet som faktiskt 

behövs. 

Att det inte finns utrymme för vare sig fysisk eller psykisk återhämtning innebär flera 

problem. Först och främst så leder bristen på vila till att kroppen blir alltför ansträngd. 

Särskilt hos dem vars arbete innehåller arbetsuppgifter där de förväntas utföra fysiska 

ansträngningar såsom tunga lyft. Bristen på vila gör kroppen mer mottaglig för sjukdomar 

vilket respondenterna och deras kollegor har drabbats av i form av lunginflammation, 

magkatarr och astma. Bristen på avkoppling öppnar upp för psykiskt slitage vilket kan leda 

till koncentrationssvårigheter och minnesförluster vilket undersökningen också har visat 

exempel på. Även det faktum att flera respondenter har beskrivit att de känt sig tomma 

under och efter sitt heltidarår är tecken på bristfällig återhämtning som resulterar i hög en 

allostatisk belastning. 

Vad upplever heltidare som påfrestande i sitt arbete? 

Insatserna och uppoffringarna 

Det har redan konstaterats att det är ett stort åtagande att bli heltidare. Med stora 

personliga och sociala uppoffringar som följd. Eftersom åtagandet är ett förtroendeuppdrag 

som man har fått av andra människor – oftast ens vänner – så slänger man inte bara in sitt 

anseende i potten, utan även i viss utsträckning relationerna med de som har valt en. Detta 

innebär att om man inte skulle klara av uppdraget så riskerar man att tappa anseende på 

nationen och i värsta fall bränna vänskapsrelationer med andra nationsaktiva. Denna 

emotionella insats och det sociala risktagandet sätter press på heltidaren och leder till en 

underliggande stress. 

Det är inte bara inom verksamheten som det blir ett socialt risktagande utan även utanför. 

Som många respondenter har berättat så blir relationer med människor utanför 

nationssfären lidande och särskilt relationer med partners eftersom det inte finns tid över 

utanför arbetet. Hur detta påverkar enskilda individer är olika, men det är en aspekt som 
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man måste vara medveten om då det påverkar den enskildes välbefinnande och därmed 

förmågan att hantera stress. 

Positiv gränsdragning 

Eftersom det arbete som heltidarna ofta har är så pass oreglerat i bland annat arbetstid så 

visar undersökningen att arbetet i mångt och mycket blir gränslöst, eftersom det ofta inte 

finns ordentliga ramar för när ett arbete är slutfört. Detta innebär att det ställer höga krav 

på individen att själv bedöma när arbetet är klart. För en nybliven och oerfaren heltidare så 

kan det vara en minst sagt svår utmaning. Detsamma gäller utmaningen att faktiskt kunna 

avgöra när man måste bryta arbetet för återhämtning. Som undersökningen visat så är en av 

de svåraste utmaningar att kunna dra positiva gränser för sitt arbete. Många som bor nära 

nationen får svårt att "gå för dagen", vilket gör att de måste ha extra tydliga gränser för sig 

själva för att kunna distansera sig från jobbet. Till exempel att inte kolla jobbmailen på ledig 

tid. Man måste också vara tydlig med sina medarbetare så att de förstår att man måste få 

vara ledig när man inte är på nationen. Som en del av respondenterna har poängterat så är 

det oftast de som inte kan säga ifrån och/eller sätter en ära i att alltid vara tillgänglig som 

klarar sig sämst. 

Något som framkommit är i undersökningen är hur viktigt det sociala samspelet mellan 

nationerna (Kuratorskonventet) är för många heltidare. Det finns något terapeutiskt i att till 

exempel 2Q:ar från flera nationer träffas på middagar eller liknande, eftersom det naturligt 

uppstår en gemenskap mellan de som arbetar med ungefär samma uppgifter. Den 

gemenskapen formar en slags bubbla som respondenter har refererat till som 

"avslappnande" och att det finns en trygghet i att umgås med andra som vet hur tufft det 

kan vara på jobbet. Även om detta ibland sker under former där alkohol förekommer – vilket 

i sig kan innebära en påfrestning på kroppen – så tycks dessa träffar innebära en psykologisk 

återhämtning. 

Hur skulle dessa påfrestningar kunna lindras? 

Problemen 

För att närma sig en god arbetsmiljö för heltidarna måste man fundera över vad man 

behöver förändra för att nå dit. Vissa av dessa förändringar är rena organisationsfrågor, 

medan andra till stor del ligger på individen. Eftersom individerna generellt sett är unga och 
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saknar erfarenhet av liknande uppdrag – samt att individerna byts ut med korta intervall – 

krävs dock även att organisationen stiger in och stöttar på individplanet. 

I denna undersökning har bland annat följande problemområden identifierats: 

- Överlämning och inskolning 

- Avsaknad av feedback 

- Oreglerade arbetstider 

- Fysisk och psykisk återhämtning 

- Andras oförståelse för heltidsämbetets omfattning 

- Positiv gränsdragning 

Förändringar på organisationsnivå  

Överlämningen är helt klart en sårbar punkt i organisationerna som den ser ut just nu och 

det finns stor potential att lindra de psykosociala påfrestningarna genom att stärka upp den. 

Även om många nationer har överlämningsrutiner i form av levande handböcker som ska 

uppdateras löpande, så tenderar det att bli bristfälligt och mycket "bara för att". Det finns 

dessutom praktiskt kunnande i form av levande sociala strukturer som är svåra att sätta i 

skrift. En del respondenter har tagit upp hur deras överlämningar har blivit lidande eftersom 

deras företrädare var så pass slitna efter sin tid att de bara "blankade ur och försvann". Man 

kan således fråga sig om det är rimligt att hela överlämningsansvaret ska ligga på en enskild 

person, eller om det går att formalisera någon form av stödresurs inom nationen för att 

hjälpa till med överlämningsarbetet och skapa en naturlig källa till feedback.  

Att reglera arbetstiderna är svårt på grund av heltidsämbetets karaktär, men om 

organisationen försökte specificera någon form av minimiledighet skulle detta kunna lindra 

stressymptomen mycket för heltidaren. Till exempel ett sammanhängande tillfälle på ett 

visst antal timmar under dag-/kvällstid varje vecka, då heltidaren inte ska uppehålla sig på 

nationen utan bara koppla av utan att bli störd av jobbrelaterade telefonsamtal eller annat. 

Det bör även finnas någon eller några tydligt reglerade längre ledigheter under 

året/terminen. Vissa nationer har redan sådana, men andra saknar dem. Detta vore särskilt 

nyttigt för de heltidare som inte sitter på kalenderår och därför inte har någon längre 

ledighet under sommaren. 
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Det är viktigt att heltidaren kan känna en trygghet i att den kan organisera sitt arbete själv 

och att den inte ska behöva vara orolig för hur andra på nationen ska uppfatta deras 

arbetsinsats. För att uppnå detta kan man behöva sätta upp rutiner för hur heltidarnas 

arbetsbelastning ska tydliggöras för de övriga nationsaktiva. Detta bör i huvudsak uppnås 

genom att skapa ökad insikt och förståelse för vilken belastning ett heltidsämbete faktiskt 

innebär. Det finns sannolikt inga enkla lösningar för att uppnå detta, men en lite åtgärd för 

att skapa ökad förståelse kan vara att ha ett synligt schema utanför kontoret med där 

heltidarens möten och andra aktiviteter finns uppskrivna. Eller en ”kommunikationstavla” 

där heltidarna kan skriva var de är, när de kommer befinna sig på kontoret eller varför de 

inte vill bli störda under vissa tider. 

Samtal för personlig utveckling 

Ska man få bukt med den psykosociala ohälsan i sig – och inte bara symptomen – måste man 

behandla det som faktiskt gör ont. Individen och kollektivet. Man måste medvetandegöra 

och stödja heltidarna för att de i så stor utsträckning som möjligt själva ska kunna hantera 

problemen. Därför skulle samtal med en terapeut vara en hållbar strategi för att komma åt 

åtminstone en del av problemet. Om varje heltidare fick – till exempel – fyra obligatoriska 

samtal med Studenthälsan under sitt heltidarår så skulle de helt plötsligt få den hjälp som 

många behöver för att kunna utveckla, inte bara sin egen förmåga att hantera arbetets krav 

utan också kraven på sig själv. Det vill säga hjälp med att självkritiskt kunna prioritera, 

resonera och framförallt kunna sätta gränser för sig själv. Det ska till exempel inte behövas 

att en nära släkting dör för att en heltidare ska känna att den ska unna sig att ta ledigt. Det 

som redan har konstaterats vara en bristvara, nämligen feedback, skulle till viss del kunna 

komma från en terapeut. Denna är kanske inte helt insatt i verksamheten som heltidaren 

leder, men å andra sidan insatt i det personliga välbefinnande som måste råda för att en 

person ska klara av att leva och verka på ett sunt och hållbart sätt. Faktumet att 

respondenter svarade att de förmodligen inte skulle ha tid att gå fyra gånger på ett år till 

studenthälsan är i sig en indikator på att det torde finnas ett värde i det.  

Som vissa av svaren i intervjuerna visar på, så finnas det heltidare som inte är positivt 

inställda till att gå till Studenthälsan eller någon annan för samtal. Detta kan i viss mån 

kopplas till den höga arbetsbördan och till viss del till att inte vilja utpekas som ”den där som 

behöver gå i samtalsterapi”. För att kringgå detta skulle det behövas att man 
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institutionaliserade det hela och gör det obligatoriskt för alla heltidare på alla nationer. Det 

vill säga man skulle behöva fatta ett centralt beslut på Kuratorskonventet för att det ska få 

varaktig effekt. Sen finns det såklart de heltidare som kan klara sitt arbete utan den här 

typen av hjälp men det går alltid att motivera med den personliga utvecklingen. Det är troligt 

att denna insats kommer att spegla sig i arbetets resultat på ett positivt sätt. 

Egentligen är det frågan om är kompetensutveckling, fortbildning och personalvård. Något 

som sällan – eller aldrig – är bortkastade resurser. 

Arbetslagsutveckling 

Oftast är ens kollegor de första som har möjlighet att först märka av tecken på stress och 

tidiga stadier av utmattningssyndrom. Men det är inte alltid som man kan ventilera frågan 

om det inte finns ett etablerat klimat eller forum för sådana frågor. Detta av rädsla för att 

klampa in på någons område eller ”lägga näsan i blöt” och stöta sig med kollegan.  

Om man som komplement till individernas egna samtal skulle utforma ett program för 

arbetslagssamtal med stöd från Studenthälsan vid några tillfällen per termin, skulle man 

kunna skapa ett positivt forum för feedback. Utöver feedback skulle man kunna sätta upp 

regler och göra gemensamma gränsdragningar. Till exempel: Vad får man säga till sina 

kollegor? Får man säga att man känner att en kollega jobbar för hårt och upplevs som 

stressad? Ju snabbare alla begynnande symptom kan tas upp och behandlas desto bättre. 

Detta skulle troligen även ha en förebyggande effekt på konflikter inom arbetslaget, vilka lätt 

uppstår när fyra-fem personer jobbar så tätt och intensivt med varandra som heltidare gör 

på sin arbetsplats. 
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