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Sammanfattning  

 

 
Denna studie har genomförts i syfte att få en ökad förståelse om hur lokalvårdarna 

upplever den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön på arbetet samt om 

krav och kontroll i arbetet, avsaknaden av social respons och feedback tenderar 

att bidra till stress och utbrändhet. Studiens datainsamling har genomförts genom 

kvalitativa intervjuer bland lokalvårdare. Majoriteten av intervjupersonerna arbe-

tar inom hotell- och restaurangbranschen och resterande inom skol- och sjukhus-

verksamhet. Centralt för studien är att ta reda på om hur lokalvårdarna upplever 

sin arbetsmiljö och orsaker till varför de upplever denna arbetsmiljö på ett visst 

sätt. 
 

Resultatet har visat att avsaknaden av social respons och stress inte leder till ut-

brändhet. Däremot uppkom intressanta stressfaktorer såsom offentlig feedback 

och orimlig arbetsbelastning kopplat till tid. 

 
Nyckelord: stress, tidspress, feedback, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö, 

lokalvårdare, ensamarbete. 
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1.  INLEDNING 

I det här avsnittet presenteras studiens innehåll och problemområde som följs av 

studiens syfte, frågeställningar och disposition. Avslutningsvis presenteras studi-

ens centrala begrepp, för att underlätta för läsaren, samt studiens avgränsningar. 

 
I takt med den ökade konkurrenskraften och ökad stress inom arbetslivet, både 

psykisk och fysisk, är det år 2017 inte en självklarhet att en arbetstagare ska kunna 

upprätthålla en god hälsa för att kunna arbeta till 65 år. Särskilt inte en sådan 

yrkesgrupp där individen utsätts för stress i större utsträckning, som exempelvis 

lokalvårdare. En studie från AFA visar att 228 kvinnor av 1000 inom lokalvård 

inte kommer att orka arbeta med sitt yrke tills de fyller 65, och det är på grund av 

de fysiska omständigheterna och den psykosociala arbetsmiljön (AFA, 2016). 

 
Allt fler och fler arbetstagare drabbas idag av arbetsrelaterad utbrändhet. Enligt 

en annan undersökning om psykisk ohälsa av AFA försäkring, visar det sig att de 

yrkesgrupper som löper högst risk att råka ut för psykisk ohälsa är lokalvårdare, 

fönsterputsare och yrken inom vård och skola (AFA, 2017).  
I takt med den ökade ohälsan ökar kraven på arbetsgivarna att aktivt jobba med 

den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Det finns många situationer 

där vi reagerar med fysisk stress över rädsla att förlora kontrollen över en arbets-

situation. Bristen på kontroll över sitt arbete och insjuknandet av sjukdom blir då 

en tydlig konsekvens. En studie som genomfördes i England visade att de som 

hade en minskad kontroll över sin arbetssituation löpte större risk att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdom (Marmot et al 1997). Vidare finns en studie som visar på 

att kvinnor hade, vid bristen på kontroll och socialt stöd vid fysiskt arbete, större 

risk att få ländryggsbesvär. Vidare innebär det här att bristande kontroll kan i sam-

spel med andra faktorer vara betydelsefulla även för risken att utveckla akuta 

ländryggssmärtor (Theorell, 2014). 

 

Det finns olika faktorer som ger upphov till stress, och när en arbetstagare under 

en längre tid utsätts för dessa stressfaktorer ökar risken att denne blir utbränd. 

Inom städbranschen arbetar lokalvårdare i större utsträckning självständigt med 

sina arbetsuppgifter. Det här kan ge upphov till en låg social arbetsmiljö. En fö-

reskrift från Arbetsmiljöverket om ensamarbete, innehåller information om att 

konsekvenserna av ensamarbete är ohälsosamt både fysiskt och psykiskt i längre 

utsträckning. Det här medför att arbetstagaren inte automatiskt får någon respons 

på sitt utförda arbete och att det därför är viktigt att arbetsgivaren har en systema-

tik i sitt arbetsmiljöarbete där någon form av respons och gemenskap med andra 

kollegor ingår (Arbetsmiljöverket, 2015). 
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Psykisk ohälsa kan ha många påverkansfaktorer, en del är att den anställde både 

har en för stor arbetsbörda med för lite egen kontroll och att denne har för mycket 

att göra kan påverka den psykiska hälsan på ett negativt sätt. Samma sak om den 

anställde tycker att denne jobbar hårt och inte får någon belöning för det (Arbets-

miljöupplysningen, 2017). 

 
Denna studie har genomförts med lokalvårdare som arbetar inom hotell- och re-

staurangbranschen, i sjukhusmiljö samt inom skolverksamheten. Studien medför 

en djupare kunskap kring lokalvårdares psykosociala arbetsmiljö samt en djupare 

förståelse för vilka bakomliggande faktorer som är väsentliga för denna arbets-

miljö. Med bakgrund i tidigare forskning har vi valt studier som berör krav och 

kontroll samt feedback och respons. Förhoppningen med studien är att den ska ge 

en ökad förståelse kring hur lokalvårdare upplever sin arbetsmiljö och hur ohälsan 

kan förebyggas. Ur ett bredare sociologiskt perspektiv är även förhoppningen att 

vår studie ska bidra med vidare och djupare forskning om den psykosociala ar-

betsmiljön runt om på flera arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ar-

betsmiljön lyfter fram högst relevanta synpunkter, men kan idag tolkas av den 

enskilde arbetsgivaren på flera olika sätt (Arbetsmiljöverkets författningssamling 

(AFS), 2015:4). Konsekvenserna av det leder till att föreskrifterna tenderar att 

följas på ett oönskat sätt. Vårt forskningsbidrag är således bland annat vidare stu-

dier på hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan bli mer standardiserade i arbetsli-

vet. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse om hur lokalvårdarna upplever 

den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats. Vi vill un-

dersöka om lokalvårdarna får utrymme för eget ansvar i sina arbetsuppgifter, om 

de får någon återkoppling på sin arbetsplats från sina arbetsgivare eller från sina 

kollegor samt hur de värderar denna återkoppling. Vi vill även undersöka hur re-

lationen mellan avsaknaden av social respons och stress är bland lokalvårdarna. 

Med det här sagt mynnar syftet ut i tre frågeställningar. 
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1.2 Frågeställningar 

 Hur upplever lokalvårdarna stress samt krav- och kontroll på sin arbets-

plats? 

 Hur är relationen mellan avsaknaden av social respons och stress bland lo-

kalvårdarna? 

 Hur värderar lokalvårdarna feedback i sitt arbete? 

 

1.3 Centrala begrepp 

 
1.3.1 Psykosocial- och organisatorisk arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön kan sammanfattas som arbetets innehåll, arbetets 

organisation och utformning av samverkansformer. Det går dock inte, att som vid 

buller och gaser, mäta vad som är en sämre psykosocial arbetsmiljö. Det är indi-

viduellt och vad som kan kännas bra för en människa i en organisation eller till 

och med samma uppgifter, kan kännas dåligt för en annan människa (Ekestam, et. 

al. 2001). 
  
1.3.2 Fysisk- och psykisk hälsa 

Hälsa definieras som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt väl-

befinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hälsa de-

finieras utifrån tre olika kategorier; psykiskt, fysiskt och socialt. I världshälsoor-

ganisationens definition av hälsa beskriver de också att välbefinnande är en viktig 

del av hälsan, och att det är individuellt och personligt hur en individ känner väl-

befinnande. Vissa känner välbefinnande genom utveckling eller genom att ha för-

väntningar och drömmar (Mcgrath, 2014).   

 
Vid ett fysiskt välbefinnande betyder det att det finns frånvaro av sjukdom, 

smärta, hunger, sömn och närhet (Mcgrath, 2014). Vid det psykiska välbefinnan-

det ingår fler aspekter såsom självständighet, kunna ha förståelse för sin känslo-

mässiga och intellektuella kapacitet, förmåga att ha kontroll och kunna påverka 

sin situation samt att kunna arbeta och bidra till samhället (Mcgrath, 2014). Det 

sociala välbefinnandet innefattar våra relationer till andra människor. Att kunna 

känna sig bekräftad, att man kan känna tillhörighet och gemenskap både i familj, 

skola och arbete. Det sociala välbefinnandet är något som är viktigt både för det 

sociala och psykiska (Mcgrath, 2014). 

 
1.3.3 Stress 

Trots att forskarna är medvetna om att det finns flera olika definitioner på stress, 

som till exempel fysiologisk stress, definieras begreppet i den här studien som en 
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konsekvens av långvariga påfrestningar och psykiska ansträngningar som en in-

divid utsätts för. Enligt Stressmottagningen (2017) kan situationerna som orsakar 

stress exempelvis handla om att individen upplever sig ha många krav på sig, att 

denne har hög arbetsbelastning och att individen inte känner någon tillhörighet till 

andra.  
 
1.3.4 Utmattningssyndrom 

Enligt Stressmottagningen (2017) är utmattningssyndrom, även kallad utbränd-

het, en allvarlig konsekvens av långvarig stress. Det finns en gräns för hur mycket 

påfrestningar en individ klarar av, och när denne når sin begränsning uppstår en 

situation där individen inte klarar av mer. Utmattningssyndromet visar sig vanli-

gen genom att individen, trots försök till ansträngning, inte klarar av den yttre 

situationen och att förändringar känns mer eller mindre omöjliga. 
 

1.3.5 Lokalvårdare 

Begreppet lokalvårdare är det formella namnet för städare och städerskor, vars 

huvuduppgift är att städa. Valet att använda det här begreppet i studien är för att 

benämna det formella namnet i yrkesprofessionen.  

 
1.3.6 Ensamarbete 

Ensamarbete innebär att en arbetstagare är socialt eller fysiskt isolerad från kolle-

gor och människor. Det kan vara psykiskt påfrestande att inte få någon social kon-

takt under sin arbetstid. Vid sådana fall menar arbetsmiljöverket (2015) att genom 

att lägga in gemensamma raster med kollegor, byta till annat arbete en period och 

få besök, är några av åtgärderna som kan förebygga psykisk ohälsa för ensamar-

bete.  
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1.4 Avgränsningar 

Vår studie riktar sig till lokalvårdare som är verksamma i större städföretag runt 

om i Östergötland och som följer lagar och föreskrifter inom arbetsmiljön. Den 

här avgränsningen har dels valt att göra med tanke på studiens omfattning, men 

även för att studien är lokaliserad i länet, vilket underlättar datainsamlingen. An-

ledningen till att valet av större städföretag är för att arbetet för den enskilde indi-

viden ofta ser annorlunda ut i jämförelse med mindre företag eller egen företagare. 

I ett mindre företag arbetar den anställde närmare sin chef och sin kollega och 

som egen företagare lägger lokalvårdaren själv upp en plan för sitt arbete. 
 

1.5 Arbetsfördelning 

Studiens genomförande har fördelats på ett jämnt och rättvist vis. Forskarna har 

tillsammans deltagit i intervjuer och även valt att hålla intervjuer var för sig på 

grund av praktiska skäl. Vid de intervjutillfällen som genomförts på egen hand 

har arbetet fördelats jämnt och transkriberingarna har fördelats lika. Öppen till-

gång till transkriberingarna har funnits för forskarna för att fånga in olika syn-

vinklar. Tillsammans har forskarna skapat en struktur för tillvägagångssättet vad 

gäller skrivandet av uppsatsen samt fokuserat på olika områden för att uppnå en 

viss effektivitet. Vidare har forskarna läst varandras nedlagda arbete och bidragit 

med kommentarer för att ständigt förbättra kvalitén i arbetet. Planering för upp-

satsens struktur, resultatpresentation samt val av analysmetod har forskarna ge-

nomfört gemensamt.  

 

1.6 Disposition 
I kapitel ett presenteras problemet som handlar om psykosocial arbetsmiljö samt 

vad studien har för syfte, frågeställningar, centrala begrepp samt avgränsningar. 

 
I kapitel två presenteras tidigare forskning som är relevanta för studieområdet 

samt teorier som är kopplade till fenomen inom forskningsområdet. 

 
I kapitel tre presenteras vetenskapliga grunder, metodologi och studiens praktiska 

tillvägagångssätt samt studiens positionering. 

 
I kapitel fyra presenteras resultatet av genomförda intervjuer genom återberättel-

ser av informanternas svar under sammanfattande rubriker. Sammanfattningarna 

har gett upphov centrala teman som är relevanta för studiens analys. 

 
I kapitel fem presenteras en analys som består av resultatet kopplat till studiens 

valda teorier. Vidare följer en metoddiskussion där olika aspekter av arbetet 

såsom upplägg av intervjuer, transkribering och tillvägagångssätt diskuteras.  
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Avslutningsvis presenteras en diskussion om analysen där nya aspekter och per-

spektiv samt förbättringsförslag och förslag till vidare forskning behandlas. 
  

  



 

7 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

I det här avsnittet redovisas tidigare forskning som är relevant för forskningsom-

rådet. Dessa tidigare forskningar har relevans för vad studien kommer att forska 

om och som kommer att stärka analysen. Vidare redovisas de teorier och begrepp 

som sedan kommer att användas i analysen av resultatet. Avsnittet avslutas med 

Arbetsmiljöverkets författning om organisatorisk- och social arbetsmiljö som en 

form av förkunskap och bakgrund till analysen.  

 

2.1 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som finns på området om lokalvårdares psykosociala 

arbetsmiljö är tunn och de flesta sökträffar på ämnesområdet är mestadels kandi-

datuppsatser eller andra perspektiv som inte berör studiens område. Vi fann dock 

intressanta avhandlingar som riktar in sig mot några av frågeställningarna som 

handlar om krav och kontroll samt feedback, men däremot är social respons inte 

representativt inom det sökområdet. Däremot finns några relevanta studier som 

består av ett forskningsexperiment och tre doktorsavhandlingar. 

 
Genom erfarenhet av tidigare litteratur inom sociologi var vi bekanta med Hawt-

horne-experimentet som Elton Mayo genomförde i början av 1900-talet, och som 

är omskrivet av sociologiforskaren Johan Asplund (1987). Forskningsexperimen-

tet är relevant eftersom det beskriver hur försökspersonerna reagerar på social re-

spons, samt att Asplunds omskrivning av experimentet är intressant inom ramen 

för vår studie och dess valda teorier. 

 
Vid sökning på “arbetsmiljö+städare eller arbetsmiljö+lokalvårdare” i Diva-por-

talen finns en relevant avhandling som handlar om lokalvårdares arbetsmiljö och 

hälsa. Vid vidare sökning hittades en avhandling som heter “Lönsam arbetsmiljö 

för städare”, som är ett resultat av den föregående nämnda avhandlingen. Denna 

slutrapport av Therese Öhrling (2014) innehåller intressanta perspektiv och ana-

lyser av lokalvårdares arbetsmiljö. 

 
Genom att söka på “lone workers”+“workplace stress” i UniSearch finns tidigare 

forskning om ensamarbete bland rådgivare, även fast det inte handlar om lokal-

vårdare belyser det ändå hur det är att arbeta ensam och är något som vi författare 

anser är viktigt i relationen mellan feedback och stress. 

 
2.1.1 Ett klassiskt experiment om social respons 

I Johan Asplunds bok om det sociala livets elementära former (1987) skriver han 

om ett forskningsprojekt som utfördes av Elton Mayo i en fabrikslokal under 

första seklet av 1900-talet. I fabrikslokaler finns det oftast många människor som 
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utför arbetsuppgifter som inte är särskilt fysiskt ansträngande men däremot mo-

notona och återkommande, vilket gör att personalen blir trötta på sina arbetsupp-

gifter. Under en tid bedrivs forskning på personalen och deras arbete. Forskarna 

vill undersöka personalens produktivitet och det man gör i experimentet är att 

prova om belysningen på arbetsplatsen ökar effektiviteten på arbetet, eftersom 

man ser tendenser på trötthet och låg effektivitet bland arbetarna. Experimentet 

går ut på att forskarna låter en experimentgrupp få arbeta med bättre belysning för 

att se om produktiviteten ökar samt låter en kontrollgrupp få arbeta med samma 

belysning som innan för att se om det blir någon skillnad. Det visar sig att pro-

duktiviteten förbättras för den grupp som har en bättre belysning, anmärknings-

värt visar det att även produktiviteten förbättras vid enstaka tillfällen vid kontroll-

gruppens arbete. Då provar forskarna att ändra till sämre belysning för att se om 

man får ett mindre produktivt resultat, men det visar sig vara oförändrat. Fors-

karna visste inte riktigt vad som påverkade förbättringen av produktiviteten och 

de visste heller inte vilket fynd som de hade gjort. 

 
Studiet av kommunikation och påverkan, liksom själva tillrättaläggandet av sy-

stem för kommunikation och påverkan har stått och står under inflytande vid fyn-

den i Hawthorne. Egentligen varierades inget annat än belysningen i experimen-

tet, men den sociala responsiviteten varierade i allra högsta grad vid experimentet. 

I både kontrollgrupp och experimentgrupp utsattes man för ett ökat intresse under 

det här experimentet, man blev iakttagen och bedömd, man fick en social re-

sponsivitet som gjorde att arbetet effektiviserades (Asplund, 1987). 

 
2.1.2 Städares arbete och hälsa 

En studie som heter “Städarens arbete och hälsa - utmaningar och möjligheter i 

städbranschen” (Öhrling, 2014) är en doktorsavhandling som beskriver hur lokal-

vårdarens arbetsmiljö kan förbättras, både till det psykiska och fysiska, om en 

bred arbetsmiljösatsning genomförs. Denna avhandling visar på att finns ett gott 

samband mellan lokalvårdarens arbetsmiljö och konkurrensfördelar för den som 

uppnår en god arbetsmiljö. Slutsatserna i avhandlingen baseras på ett resultat från 

ett forskningsprojekt där de studerat lokalvårdarens arbetsmiljö. En del av forsk-

ningsprojektet är att det utförts en stor arbetsmiljösatsning för att förbättra städa-

res arbetsmiljö och förbättra kvalitén på städfirman. Forskaren beskriver att en 

arbetsmiljösatsning handlar om att öka delaktigheten och ökat inflytande från stä-

darna. I doktorsavhandlingen använder forskaren teorier som Krav- och kontroll-

modellen av Karasek och tillägger att denna teori behöver fyllas ut med motivat-

ionsteorier på grund av att städare känner tristess och att deras arbete är enformigt 

och enkelt. Avhandlingens resultat visar på att en arbetsmiljösatsning som kom-

munen gjorde på dessa städfirmor visade ett positivt resultat och var gynnande för 
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välbefinnandet hos lokalvårdarna. Resultatet visade en minskning av sjukfrånva-

ron, att verksamheterna hade blivit mer effektiv och enligt intervjuer med städare 

hade deras arbetsmotivation ökat (Öhrling, 2014). 

 
2.1.3 Lönsam arbetsmiljö för städare 

Det här är en slutrapport och en empirisk studie av en kommunal städenhets ar-

betsmiljösatsning som är skriven av Therese Öhrling och Lena Abrahamsson 

(2014). Studien pågick under tre år och syftet med studien var att undersöka sam-

bandet mellan organisationsmodell och städarnas hälsa och sedan analysera lön-

samheten kontra hälsan/ohälsan som det frambringar. Cirka 90 städare fick fylla 

i enkäter samt att tjänstemän och politiker intervjuades i den kommun som pro-

jektet genomfördes i. Resultatet resulterade i en modell som stod för hälsa, eko-

nomi, kvalité och effektivitet. Det visade sig att städarna fick en bättre arbetsmiljö 

och arbetsmotivation efter satsningen på förbättring av arbetsmiljön. Resultatet 

står skrivet i Öhrling (2014) ovan, och denna slutrapport var till för att utvärdera 

resultatet och se om sjuktal och så vidare sjunker eller blir bättre. Det ska även 

visa om studien gjort några djupare upptäckter om vad organisationen har för ef-

fekter på städarnas psykosociala arbetsmiljö.  
  
Öhrling och Abrahamsson (2014) skriver om att ett ökat inflytande för städarna 

samt kortare beslutsvägar och genom att låta städare få ta mer ansvar och i kom-

bination med mer sociala relationer på arbetsplatsen är ett gott koncept för att 

förbättra den psykiska arbetsmiljön. Det är samtidigt viktigt att man gör satsningar 

på den fysiska arbetsmiljön för att den psykiska arbetsmiljön ska fungera. I dis-

kussionen skriver de även om att kraven för städarna inte är belastade på samma 

tunga psykiska sätt som innan utan nu med ett bättre socialt stöd, och utifrån Kara-

seks krav- och kontrollmodell (Karasek & Theorell, 1990) gör att kraven istället 

känns roliga och mer lättsamma.  
  
Städare kan ibland beskrivas som en isolerad eller osynlig arbetsgrupp på grund 

av att de har få möten med andra människor, och att det ofta är den speglingen av 

vad människor tycker om lokalvård som orsakar en försämrad psykisk arbetsmiljö 

och inte yrket sig självt (Leppänen & Dahlberg, 2012). I studien framgår det att 

lokalvårdarna är stolta över sitt yrke samt att de är lojala mot yrket och ger en 

förhoppning om att även kunna arbeta efter 65. Sammanfattningsvis är resultatet 

positivt och de sociala aspekterna är viktiga för att städarna ska få en så god ar-

betsmiljö som möjligt. De ekonomiska aspekterna ser de ingen skillnad på. De har 

fördelat om resurserna och lagt mer resurser på personalen än det administrativa, 

vilket ger lönsamhet. 
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2.1.4 Isolering och hämmande av kommunikation bidrar till stress 

“Counselling in organisations: what is the experience of the lone counsellor” 

(Winning F.J., 2015) är en kvalitativ studie som undersöker hur rådgivarna i or-

ganisationer upplever sin arbetssituation och vad deras tidigare erfarenheter är. 

Studiens datainsamling skedde genom nio semistrukturerade intervjuer med tidi-

gare anställda rådgivare och nuvarande rådgivare inom organisationer. Hante-

ringen av data skedde genom att forskaren spelade in intervjuerna och transkribe-

rade dessa. Resultatet av undersökningen visade att det fanns olika utmaningar i 

arbetet som rådgivare. Forskaren delade in dessa i fyra kategorier: miljöisolering, 

social isolering, profession isolering och organisationsstruktur.  

 
Miljöisolering handlar om att rådgivaren är fysiskt avskild från sina kollegor och 

det gav upphov till oro samt otrygghet för den anställde. Rädsla och oro för sin 

egen kompetens var också konsekvensen av att vara ensam på sitt kontor. Den 

sociala isoleringen innefattade förhållanden som hämmade kommunikationen till 

andra kollegor av olika anledningar. Mellan rådgivare och kollegor finns en bar-

riär på grund av konfidentialitetskravet som rådgivarna måste följa. Det här med-

förde att kollegorna blev avskräckta till att fråga någonting som de trodde att råd-

givaren inte fick säga, vilket ledde till att kollegorna istället inte pratade alls med 

rådgivaren. Professionsisoleringen handlar om att rådgivaren saknar mentorskap 

eller annan stöttning i sitt arbete och att rådgivaren ofta ses som en undervärderad 

yrkeskategori. Den sista kategorin, organisationsstruktur, visade på rådgivarnas 

missnöje med protokoll och processer inom organisationen samt att de inte kunde 

få sin röst hörd av chefer högre upp i verksamheten. Konsekvenserna av arbetssi-

tuationen var flera och varierande, där bland annat stress var en av dem (Winning 

F.J., 2015). 
  

2.2 Teori 
Nedan presenteras teorierna social responsivitet, socialitet, bakre- och främre reg-

ionen, feedback, krav- och kontrollmodellen samt socialt stöd och psykisk hälsa. 

I avsnittets avslutande del presenteras Arbetsmiljöverkets författning om psyko-

social-, organisatorisk- och social arbetsmiljö som en kontext snarare än som en 

teori. 

 
2.2.1 Social responsivitet 

Utifrån stimuli och respons skriver Johan Asplund (1987) om begreppet social 

responsivitet, som handlar om att människan är en varelse som lever upp i närvaro 

av andra. En människa söker sig naturligt efter att ge och få responser och gensvar 

med andra människor i sin omgivning. Genom responserna blir vi människor be-

kräftade, och att dessa kan vara både positiva och negativa i karaktären. 
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Motsatsen till social responsivitet är asocial responslöshet, som innebär att en 

människa varken ger eller får respons med någon annan människa. Eftersom ut-

byte av responser är en central och naturlig del av en människas vardag, kan 

asocial responslöshet leda till att en människa hamnar i ett tomrum där denne var-

ken får eller ger responser. Vidare innebär det här att när en människa lever i 

ensamhet eller utan kontakt med andra är denna varelse liv- och mållös, och ris-

kerar då att hamna i tomrummets tillstånd som kan leda till utbränning (Asplund, 

1987). Enligt Maslachs teori om utbrändhet menar hon på liknande sätt som 

Asplund (1987), att orsakerna till utbrändhet är att inte få någon positiv respons. 

Men för att korrigera denna teori menar Asplund att orsaken till utbrändhet är att 

inte få någon respons överhuvudtaget.   

 
2.2.2 Socialitet 

För att skapa en djupare förståelse till de bakomliggande orsakerna till utbränning 

delar Asplund (1987) in socialiteten i två former; abstrakt- och konkret socialitet.  
  
Abstrakt socialitet handlar om att vara formell och inte ha känslomässig interakt-

ion med andra individer, och när det här går för långt och en människa inte längre 

får bekräftelse på sina responser blir denne asocial responslös. Interaktionen har 

inget relevant syfte utan det handlar bara om sig själv. En respons får ingen vidare 

mening och saknar förankring i livet. Känslor blir även de innehållslösa och det 

är genom denna affektivitet som en individ hotas av utbränning. Det är då som 

den abstrakta socialiteten slår över och blir asocial responslös, som vidare kan 

leda till psykisk ohälsa i form av utbränning (Asplund, 1987). 
  
Den konkreta socialiteten kännetecknas av att vara känslomässig och ha en infor-

mell kontakt med andra individer, där sökandet och utbytet av responser existerar. 

Social responsivitet inom ramen för konkret socialitet har sina flöden och förnyas 

hela tiden av nya utvecklingar och responser i vår föränderliga vardag. Den kon-

kreta målinriktade processen fortsätter tills målet är uppnått. De människor som 

får konkret socialitet hotas inte av utbränning utan blir kontinuerligt bekräftade 

genom att få och ge responser (Asplund, 1987). 

 
2.2.3 Bakre och främre regionen 

Erving Goffman (2004) studerade det vardagliga sociala livet och hur en individs 

identitet eller självet upprätthålls och fungerar i samhällets interaktioner. Han an-

vänder sig av “teater” som en metafor när han menar att världen är en plats där en 

människa spelar en roll, och där möten mellan människor utspelar sig. Utifrån det 

dramaturgiska perspektivet förklarar Goffman (2004) hur en individ presenterar 

sig själv och sin aktivitet inför andra på ett sätt som denne själv kontrollerar och 

styr över, för att andra ska få en viss specifik uppfattning om denne. En individ 
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använder sig av intrycksstyrning, och det här förklarar Goffman (2004) genom 

bakre och främre regionen. Dessa handlar om hur en individ på den främre reg-

ionen står på scenen och framför sin roll samtidigt som denne i den bakre regionen 

kan hämta andan och få vara privat. 

 
Interaktion kan ske både på offentliga och privata platser, det som utgör skillnaden 

mellan dessa är hur mycket publik som finns i omgivningen och hur stor insyn 

som finns. Den bakre regionen, eller kulissen, är det som menas med det privata, 

och det är där en människa oftast kan hämta andan och inte behöva spela en roll. 

Det är en plats som ska stå för trygghet, där en individ har möjligheten att stänga 

dörren om sig. I den främre regionen blir allt offentligt och det ställs höga krav på 

aktören och hur denne agerar i sitt framträdande. I dagens samhälle är det skillnad 

på bakre och främre regionen i tid och rum. När sociala medier finns upphör tid 

och rum och allt flyter samman utan vår fysiska kontakt med publiken. Det här 

leder både till att den bakre regionen blir mer synlig och att en del av den främre 

regionen blir synlig (Lögdlund & Bergqvist, 2014). 

 
2.2.4 Feedback 

Feedback kan förklaras som att man återför information eller att man registrerar 

något hos en annan person och att man förmedlar tillbaka informationen till dem. 

Att ge feedback är att se en annan persons egenskaper, och att få feedback är att 

bli bekräftad och få möjlighet att utvecklas (Oiestad, 2005). I arbetslivet kommer 

frågan om vad som saknas på arbetet att komma, och då blir det vanliga svaret 

feedback, och särskilt från sin chef. Människor vill ha återkoppling på sitt arbete 

och behovet av återkoppling är grundläggande för oss människor (Oiestad, 2005). 

Genom positiv och träffande feedback kan man bidra till att andra känner sig mer 

trygga och accepterade med sig själva och känner mindre rädsla för att bli avvi-

sade. Att få feedback medför också att man börjar våga använda förmågor och 

egenskaper som man tidigare kanske inte trodde att man hade (Oiestad, 2005). 

 
Offentlig feedback, alltså sådan feedback som ges via sociala medier, har blivit 

allt vanligare. Internet har gett oanade och för vissa oönskade möjligheter till att 

ge offentlig feedback till organisationer. Det kan vara i en blogg ett forum eller 

speciell webbapplikation där vem som helst kan ge sin feedback. Eftersom det blir 

konkurrens mellan företag uppstår ett behov av att ge offentlig feedback (Gun-

narsson, 2009). 

 
I grupper kan feedback möjliggöra en bättre samverkan, bidra till färre konflikter, 

goda relationer, bra informationsutbyte och ökar kunskapsöverföringen, vilket i 

sin tur skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet (Gunnarsson, 2009). 
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Ett av de mest lönsamma sätten att hantera press är genom beröm och bekräftelse, 

alla har behov av positiv feedback. Vi människor har ett behov av att veta hur det 

går för oss. Att veta att andra bryr sig om och uppskattar oss ger oss styrka och 

hjälper oss att hantera den press som man befinner sig under. En frånvarande chef 

som inte närmar sig sina anställda är en utrotningshotad art. En chef bör vara till-

gänglig, närvarande och möjlig att nå (William, 1995). 

 
En viktig uppgift för chefen är att motivera sin personal. Ett chefskap innebär 

bland annat att uppnå mål och resultat tillsammans och med andra, därför är det 

viktigt att individen bidrar till helheten. Vid positiv återkoppling får man stimu-

lans och skapar kreativitet samt mer arbetslust. Feedback skapar också band och 

gemenskap mellan människor. När en chef inte ger återkoppling skapas menings-

löshet och kan tolkas som att “mitt bidrag syns inte”. Det är viktigt att bli sedda 

av chefen och inte bara av kollegorna (Oiestad, 2005). 

 
2.2.5 Krav- och kontrollmodellen 

Brist på kontroll och inflytande är en bidragande faktor till stress på arbetet och 

det är ett av skälen till varför arbetare och tjänstemän på lägre nivå påverkas mer 

av stress än chefer och tjänstemän i ledande ställning. Ibland kan även bristen på 

kontroll vara lik vanmakt (William, 1995). 

 
Theorell (2014) har tillsammans med Robert Karasek (1990) utvecklat en krav- 

och kontrollmodell som handlar om relationen mellan de yttre psykiska kraven 

och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människor får i sin miljö. 

Kravet kan bestå utav deadlines eller produktionskrav, samt de psykologiska kra-

ven som kan delas in i kognitiva och kvalitativa. Det kan alltså även vara mental 

arbetsbelastning inför en uppgift. Med kontroll menar Theorell (2014) den kom-

petens som kan krävas för en uppgift eller hur mycket ansvar man har för att utföra 

uppgiften. Exempel på minskad kontroll kan vara brist i kommunikationen med 

sin arbetsgivare, dålig planering och så vidare. 

 
Socialt stöd är den faktorn i denna teori som betyder att om man har bra social 

stöttning från chefer och kollegor som ger en stöttning i arbetet och ser till att 

arbetet planeras på ett bra sätt kan man ha högre krav utan att man riskerar att bli 

stressad. Theorell (2014) betonar betydelsen av det sociala stödet för hälsan och 

som skydd mot skadliga effekter av stressorer. Theorell skriver vidare om skill-

naden mellan intern- och extern kontroll som betyder att om människor som är 

medvetna om vad som sker omkring dem och som har möjlighet att styra vad som 

händer har en internt placerad kontroll, men att människor som upplever att det 
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som händer inte går att påverka har en externt placerad kontroll. Upplevelsen mel-

lan kontroll och stress är att ju mindre kontroll personen har desto större risk finns 

det för att bli stressad (Theorell, 2014). 

 
En till dimension av krav och kontroll är den som mäter relationen mellan att få 

belöning för att orka arbeta intensivt. Siegrist (1996) beskriver en ansträngnings-

belöningsmodell såsom att ju mer man anstränger sig desto mer belöning ska man 

få. Det handlar inte bara om pengar i belöningen utan yttrar sig också i status 

såsom befordringsmöjligheter samt feedback. Den som anstränger sig länge utan 

att få belöning ökar risk i fientlighet och ohälsa som har samband med ökad hjärt- 

och kärlsjukdom (Theorell, 2014). 

 
2.2.6 Socialt stöd och psykisk hälsa 

I en studie som genomfördes 1985 undersöktes sambandet mellan socialt stöd och 

hälsa visade det sig att socialt nätverk främjar hälsan och brist på social kontakt 

utgör en hälsorisk på samma sätt som tobaksrökning utgör en hälsorisk. Det finns 

tre typer av stöd som är viktiga för att kunna känna tillfredsställelse, nämligen 

känslomässigt stöd, rådgivande stöd och praktiskt stöd. Det känslomässiga stödet 

innebär det stöd som individen får från den närmsta kretsen, som familjer och nära 

vänner. Det rådgivande stödet är det informativa stödet i råd och hjälp och kan 

utgöras av kollegor och bekanta. Det praktiska stödet är det konkreta stöd som 

man kan få av arbetskamrater och grannar som individen möter i sitt dagliga liv. 

Dessa tre är viktiga för att människan ska kunna få ett socialt stöd i alla aspekter 

av livet (Theorell, 2012). 

 
Vid hantering av press är det viktigt att tala med andra. Det är viktigt att man inte 

sätter på korken. Ju mer press man känner och ju hårdare som den trycks tillbaka 

desto starkare blir konsekvenserna när det spricker. Ett sätt för att mildra det här 

och minska pressen är att tala med andra om sina problem. Det kan vara bra att ha 

möjlighet att tala med sin chef om det här, och även om det inte sker några för-

ändringar är det en mindre börda av press när man delat med sig av den och för-

medlat den. (William, 1995).  
  
2.2.7 Den psykosociala arbetsmiljötårtan 

Nedanstående bild är en beskrivning av hur alla elva faktorer som behövs för att 

en individ ska känna en tillfredsställelse med sin psykosociala arbetsmiljö, det är 

individuellt av hur stora behov man har utav de elva olika faktorerna, men alla 

behövs på något sätt i olika grad. 
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(Bild av Starräng, A. & Axwik, A. Inspirerad av Ekstam, et al. 2001, sid. 147). 

 
Hur en människa upplever var och en av dessa elva faktorer och summan av dessa 

avgör om denne har en bra eller dålig psykosocial arbetsmiljö. En person kan 

känna tillfredsställelse också om en av dessa faktorer innehåller för lite eller för 

mycket av faktorn ifråga. Vid till exempel låg variation och svårighetsgrad kan 

arbetet upplevas monotont. Det kan vara viktigt att framgå med att ordet lagom är 

viktigt vid dessa elva faktorer, det är inte alltid bra med för högt mått av en faktor. 

 
Alla dessa faktorer är knutna till en persons starka känslor av obehag eller till-

fredsställelse i sin psykosociala arbetsmiljö. Avgörande är om personen upplever 

att faktorn befinner sig inom eller utanför dennes toleransnivå. Om en faktor ger 

personen en känsla av välmående hamnar denne i energizon och kan hämta kraft 

därifrån. Om faktorn skapar en olustkänsla hos personen befinner personens fak-

tor i obehagzonen och som till slut ger ännu mer obehag innan den hamnar i risk-

zonen. 

 
Alla dessa faktorer är viktiga för att individen ska ha en bra psykosocial arbets-

miljö och det är svårt att gradera i vilken skala det kommer i, eftersom det är 

individuellt vad en person tycker (Ekstam, et al. 2001). 
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2.2.8 Psykosocial-, organisatorisk- och social arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter om organisatorisk och social arbets-

miljö samt allmänna råd för hur organisationer kan tillämpa dessa föreskrifter. 

Inledningsvis definieras föreskrifterna som bindande regler och de allmänna rå-

den, som har en annan juridisk status (AFS, 2015:4). Allmänna råd är inte bin-

dande, istället innehåller de rekommendationer om hur föreskrifterna kan använ-

das i olika situationer och vilka handlingar som är lämpliga. Syftet med föreskrif-

terna är att de ska bidra till en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa som grundar 

sig på organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Tillämpningsom-

rådet är samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete åt arbetsgivarens väg-

nar. Det är arbetsgivaren som bär ansvaret till att föreskrifterna följs (1-3§§ AFS, 

2015:4). I författningen innefattas föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, 

kunskaper, mål, arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. 

 
I 5§ i AFS finns de regler om arbetsmiljöpolicy, kunskaper samt hur arbetsgivaren 

kontinuerligt ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verk-

samheten. Föreskriften tar också upp om eventuella åtgärder som arbetsgivaren 

måste genomföra för att komma till rätta med riskerna. Enligt 6§ ska arbetsgivaren 

se till så att chefer och arbetsledare vet hur de ska förebygga och hantera ohälso-

sam arbetsbelastning och hur de ska förebygga och hantera kränkande särbehand-

ling. Arbetsgivaren måste se till så att det finns förutsättningar för att omsätta 

dessa kunskaper i praktiken. Allmänna råd i samma paragraf säger att förutsätt-

ningar bland annat avser tillräckliga befogenheter, en rimlig arbetsbelastning samt 

stöd i roll som chef och arbetsledare. Mål tas upp i 7§ i författningen och handlar 

om att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Målens syfte är att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka 

ohälsa. Det ska finnas möjlighet för arbetstagarna att medverka i arbetet med att 

utforma målen samt att de ska ha kännedom om dessa. Arbetsbelastning behand-

las i 9§ och innebär att resurser ska anpassas till kraven i arbetet. Arbetsgivaren 

ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som arbetstagarna har inte bidrar 

till ohälsosam arbetsbelastning. De allmänna råden i samma paragraf behandlar 

bland annat råd vad gäller arbetsmängd, prioriteringsordning, variation i arbets-

uppgifterna, möjlighet till återhämtning och ökad bemanning. Utöver den organi-

satoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhål-

landen leda till arbetsbelastning. Författningen berör även arbetstid (12§), där det 

står att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att för-

läggning av arbetstid leder till ohälsa hos arbetstagarna. Föreskriften om arbetstid 

är ett komplement till arbetstidslagen (1982:673) som anger gränser för hur många 

timmar en arbetstagare som mest får arbeta och vilka viloperioder de minst har 

rätt till. Arbetstidslagen anger alltså de yttersta gränserna för arbetstiden men sak-
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nar regler om arbetstidens förläggning. Avslutningsvis i Arbetsmiljöverket för-

fattning (2015:4) behandlas kränkande särbehandling och dess innebörd. Arbets-

givaren ska göra klart för de som arbetar i verksamheten att kränkande särbehand-

ling inte accepteras och ska förebygga förhållanden i arbetsmiljön för att motverka 

det här. 
  

2.3 Sammanfattning 
I det här teoriavsnittet beskrivs förklaring till varför vi valt den tidigare forskning 

samt teorier och begrepp. Vi tycker att alla dessa är relevanta för vårt syfte och att 

dessa teorier besvarar våra frågeställningar.  
  
I början av avsnittet beskrivs tidigare forskning som belyser problemet om lokal-

vårdarnas arbetsmiljö och hälsa samt om hur det är att arbeta ensam på en arbets-

plats och vad det får för konsekvenser.  
  
I teoriavsnittet beskrivs social responsivitet som likt ett klassiskt experiment 

handlar om att bli sedd och att få respons på sitt arbete, och det kan ske på olika 

sätt, ett sätt som denna studie fokuserar på är feedback och respons från sina kol-

legor och chefer. Feedback och återkoppling har i den här studien samma inbördes 

definition, och är något som är viktigt på arbetsplatsen för att man ska kunna 

känna sig motiverad.  
  
Vid ett gott samband mellan krav och kontroll ökar kontrollen över kraven om 

man får feedback på sitt arbete som en belöning för den ansträngning som man 

utför. Offentlig feedback handlar om feedback via nätet och sociala medier och 

har blivit allt vanligare inom olika organisationer, liksom bakre- och främre reg-

ionen som menar att man är i det bakre rummet för att vara trygg och privat men 

att det sedan internet blivit vanligare att bakre regionen kan användas som främre 

regionen.  
  
Det som också är viktigt för en god arbetsmiljö är förmågan till god kommunikat-

ion med sin chef och att hantera press vid stressade situationer. I slutet av teori-

avsnittet beskrivs psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö och vilka delar som 

är viktiga komponenter för att en individ ska känna en tillfredsställelse med sin 

psykosociala arbetsmiljö. 
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3. METOD 

Nedan presenteras de vetenskapliga grunderna och studiens förhållningssätt till 

dessa, följt av urval, intervjuguide, datainsamling och etiska överväganden. Av-

snittet avslutas med studiens praktiska tillvägagångssätt samt positionering vad 

gäller de vetenskapliga grunderna inom samhällsvetenskaplig metod. 

 

3.1 Vetenskapliga grunder 

 

3.1.1 Ontologi 

Ontologi betyder “vad som finns” och handlar om de sociala tingens art och natur. 

Det är en teori om det existerande och om hur verkligheten ytterst är beskaffad 

(Fejes & Thornberg, 2009). Den viktiga frågeställningen om ontologi är om 

huruvida de sociala tingen kan eller ska uppfattas som objektiva enheter som har, 

för de sociala aktörerna, en yttre verklighet eller om de ska betraktas som kon-

struktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar (Bryman, 

2008). Dessa två synsätt kallas inom ontologin för objektivism och konstruktion-

ism. 

 
Bryman (2008) förklarar objektivism som en ontologisk ståndpunkt som talar om 

att sociala fenomen, de yttre fakta som ligger utanför vårt förnuft och som vi inte 

kan påverka, och att deras innebörd har en existens som är oberoende av sociala 

aktörer. Även de kategorier som vi använder i vår sociala vardag har en existens 

som är oberoende av sociala aktörer. 

 
Det andra synsättet i ontologin är konstruktionismen. Bryman (2008) förklarar 

konstruktionismen på så sätt att sociala fenomen och deras mening är något som 

de sociala aktörerna ständigt får till stånd. De sociala fenomenen och kategorierna 

skapas via sociala samspel och befinner sig hela tiden under ständig revidering. 

Verkligheten utgörs av konstruktioner och kan inte betraktas som definitiv (Bry-

man, 2008). Konstruktionismens betydelse möter dock motstånd i det som kallas 

för realismen (Bryman, 2008). Denna ståndpunkt innebär att den yttre materiella 

verkligheten finns oberoende av det mänskliga medvetandet (NE, 2017). 

  
Vår studie positionerar sig i ett konstruktionistiskt perspektiv genom att fenome-

net stress är konstruerat och att det i stor utsträckning inte är objektivt utan snarare 

subjektivt. Vi tänker oss inte stress i arbetslivet som något som existerar utanför 

människors medvetande, vi har med andra ord inte vår ståndpunkt i realismen, 

utan stress är något som vi gemensamt tolkar och konstruerar genom språket och 

samtalen. Studiens forskningsområde har vi sett som något som ständigt förändras 

och att olika perspektiv av arbetslivet påverkar hur en individ blivit stressad. 
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3.1.2 Epistemologi 

En epistemologisk frågeställning handlar om vad som betraktas som kunskap 

inom ett visst ämnesområde (Bryman, 2008). En forskare kan använda sig av olika 

perspektiv när denne letar efter kunskap och det som oftast förknippas med kvan-

titativ forskning är positivismen som handlar om att använda sig av naturveten-

skapliga metoder vid studier (Bryman, 2008). Det är inte helt enkelt att förklara 

vad positivismen går ut på, eftersom det finns många skildringar av den i littera-

turen. En del anser att användningen av positivismen handlar om en deskriptiv 

kategori som beskriver en filosofisk ståndpunkt som återfinns i forskningen, andra 

menar att det är ett uttryck för att beskriva en ytlig form av datainsamling (Bry-

man, 2008). Inom positivismen syftar teorin till att  
generera hypoteser som kan prövas och sedan kunna ge lagmässiga förklaringar, 

vetenskapen ska vara objektiv och värderingsfri, man får alltså inte ha några sub-

jektiva meningar. Ett alternativ till den positivistiska ortodoxi som varit domine-

rande under många decennier är interpretativism (Bryman, 2008). Interpretativ-

ism grundar sig på uppfattningen att det är nödvändigt med en strategi som tar 

hänsyn till de olikheter som finns mellan människor och naturvetenskapens stu-

dieobjekt. Det här ställer krav på samhällsforskare att lyckas rama in den subjek-

tiva innebörden av social handling.  

 
Ett hermeneutiskt synsätt innebär att forskaren kan få en uppfattning om existen-

tiella dimensioner som i praktiken är omätbara (Gustavsson, 2011). Hermeneuti-

ken bygger på tolkning som kunskapsform och syftar till förståelse. Med hjälp av 

det här vetenskapliga förhållningssättet kan forskare nå fram till existentiella pro-

blem som förekommer (Gustavsson, 2011). I ett hermeneutiskt perspektiv är tolk-

ningen av meningen det centrala temat, och perspektivet är speciellt inriktad på 

det slags meningar som eftersöks och de frågor som ställs vid en text (Kvale & 

Brinkmann, 2016). I den hermeneutiska traditionen är begreppen samtal och text 

det mest centrala, och man lägger vikt vid läsarens förkunskap om textens inne-

håll. Det som också är primärt vid den hermeneutistiska tolkningen är att man ska 

erhålla en gemensam tolkning av texten (Kvale & Brinkmann 2016).  

 
I vår studie om stress och psykosocial arbetsmiljö har vi tolkat intervjupersonerna 

genom samtalet. Utifrån epistemologins perspektiv, om hur man kan nå kunskap, 

har vi använt oss av ett hermeneutiskt synsätt med kvalitativ inriktning. Studien 

mäter alltså inte stress i arbetslivet som positivismen och som kvantitativ forsk-

ning anser. Vi har tolkat intervjupersoners svar för att få mer kunskap om vårt 

forskningsområde om arbetsrelaterad stress inom lokalvård. Det har varit svårt att 

inte mäta för att se ett definitivt resultat om vad som orsakar stress, men vi har 

ändå trott att man kan få fördjupad och ökad kunskap om stress via tolkningarna 

av intervjuerna och via studiens valda teorier. 
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3.2 Metodologi 
Det finns ett samband mellan teori och praktik som inte är helt enkelt att förklara 

här (Bryman, 2008). Två viktiga frågeställningar aktualiseras, den första fråge-

ställningen handlar om frågan om vilken teori som avses och den andra frågeställ-

ningen handlar om i vilken utsträckning de insamlade data har som syfte att testa 

eller skapa olika teorier. Bryman (2008) uttrycker sig å ena sidan som om att teori 

är något som styr och har en inverkan på datainsamling och dataanalys. Det här 

synsättet handlar då om att forskning är något som utförs med ändamålet att be-

svara de frågor som dyker upp eller styrs av teoretiska beaktanden. Å andra sidan 

förklarar Bryman (2008) det alternativa synsättet, att teori kan betraktas som nå-

got som visar sig eller aktualiseras efter datainsamling och analys av de data som 

hör ihop med ett visst projekt.  
  
En deduktiv teori innebär att forskaren härleder eller deducerar en eller flera hy-

poteser med utgångspunkt från det man vet inom ett visst område. En hypotes är 

en form av antagande och ska underkastas en empirisk granskning (Bryman, 2008 

och David & Sutton, 2016), och efter en empirisk granskning kan hypoteserna 

verifieras eller falsifieras. Motsatsen till den deduktiva ansatsen är den induktiva 

ansatsen, som innebär att forskaren drar generaliserbara slutsatser med ett grund-

val av observationer (Bryman, 2008). Ett induktivt angreppssätt innebär att fors-

karen först studerar ett område och sedan upptäcker relevanta teorier (Bryman, 

2008 och David & Sutton, 2016). Oftast är det svårt att särskilja det deduktiva och 

det induktiva angreppssättet, de används i mångt och mycket kombinerat med 

varandra. 

 

3.3 Kvalitativ metod 
Kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än siffror och kan sägas skilja sig från 

den kvantitativa forskningen på så sätt att i kvalitativa termer genereras teorin 

utifrån de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2008), den har alltså en induk-

tiv ansats. Kvalitativ forskning ses även ur ett interpretativistiskt samt ett ontolo-

giskt förhållningssätt eftersom forskningen grundar sig i tolkningar och förståelse 

av sociala konstruktioner och fenomen. Den kvantitativa forskningen innebär att 

forskaren använder sifferdata för att beskriva verkligheten och genom analys och 

statistiska metoder och den metoden har ett deduktivt tillvägagångssätt som först 

beskriver teorier och (Fejes & Thornberg, 2009 & Bryman, 2008). 

 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod, då vi har gjort intervjuer som vi 

sedan har tolkat. Vi har alltså inte genomfört en studie som är baserad på mät-

ningar och samband utan vi har snarare skapat oss en förståelse av vårt forsk-

ningsområde genom tolkning av intervjupersonernas upplevelser.   
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3.4 Urval 
Enligt Bryman (2008) och David & Sutton (2016) är det i de allra flesta fall krav 

på eller nödvändigt med ett urval i sin studie och den population som forskaren 

vill studera. Inom kvalitativ forskning är det vanligt att forskare använder sig av 

målinriktade eller målstyrda urval (Bryman, 2008 och David & Sutton, 2016). 

Exempel på sådana urval är att välja ut specifika individer, organisationer eller 

avdelningar som är lämpliga för att besvara forskarens frågor. Sannolikhets-, be-

kvämlighets- och tillfällighetsurval är andra vanligt förekommande varianter av 

urval. Bryman (2008) beskriver snöbolls- eller kedjeurval som generella an-

greppssätt som kan användas då forskaren vill komma i kontakt med grupper av 

personer för vilka det inte går att ställa upp en urvalsram. 

 
Vid val av urval har det i vår kvalitativa studie varit önskvärt att hitta de intervju-

personer som varit relevanta för forskningsområdet och som kunde besvara forsk-

ningsfrågan. Åtanke om snöbollsurval i studien fanns med eftersom vi ville hitta 

representativa intervjupersoner genom tidigare intervjupersoner.  

 
Studiens fokus har varit att intervjua lokalvårdare inom städbranschen i Östergöt-

land. Anledningen till att fokuseringen av intervjun endast var till arbetstagarna 

inom städbranschen var för att minska svårigheterna med de etiska överväganden 

som kunde uppstå då både arbetsgivare och arbetstagare ingår, på det här sättet 

kunde vi garantera anonymitet för våra studiedeltagare. Kontakten har vi försökt 

att få genom att använda snöbollsurval, det vill säga att vi har använt oss utav 

egna kontakter i vår närhet som vi ansåg vara relevanta för vårt studieområde.  

 

3.5 Intervjuguide 
I en kvalitativ studie kan datainsamling ofta ske genom bland annat kvalitativa 

intervjuer. Det karakteristiska med sådana intervjuer är att forskaren ofta har en 

lista över förhållandevis specifika teman som kommer att beröras, det kallas 

många gånger för en intervjuguide och kan sägas vara en form av flexibelt inter-

vjuupplägg (Bryman, 2008). Den personen som forskaren intervjuar har stor frihet 

att utforma svaren som denne själv vill. Forskaren intervjuar med utgångspunkt 

från den ursprungliga ordningen på frågorna, men de behöver inte ställas i den 

ordningen under intervjun om intervjuandet leder iväg i en annan ordning. Fors-

karen kan lägga till frågor om det kommer upp något under intervjuns gång och 

om det anses vara någon anknytning till det den intervjuade personen sagt (Bry-

man, 2008). 

 
Utifrån våra forskningsfrågor och valda teorier utformade vi en intervjuguide som 

bestod av flera teman. Under varje tema ville vi ha underfrågor som hade koppling 
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till studiens valda teorier. Vi valde att inte använda oss av “ja- och nej frågor” för 

att det inte skulle bli kvantitativt utan istället kvalitativt och genom att använda 

oss av öppna frågor som exempelvis att vi bad respondenten beskriva eller för-

klara upplevelsen av en händelse. 
  
Innan genomförande av den egentliga enkät- eller intervjuundersökningar bör 

forskare genomföra en pilotstudie (Bryman, 2008). En pilotstudie är en bra metod 

för att säkerställa att survey-frågorna fungerar enligt plan samt att undersökningen 

i sin helhet blir bra (Bryman, 2008 och David & Sutton, 2016). En testomgång 

ger forskaren möjlighet att åtgärda eventuella problem med frågorna som kan upp-

stå. Pilotstudien bör inte genomföras med individer som ingår i studiens urval 

(Bryman, 2008). 
  

3.6 Praktiskt tillvägagångssätt 
Studien har både en deduktiv och en induktiv ansats på så sätt att vi har utgått från 

valda teorier i skapandet av vår intervjuguide och besvarat studiens frågeställ-

ningar. Samtidigt som vi i analysen av resultatet hållit oss öppna för eventuella 

nya upptäckter inom forskningsområdet som har genererat nya relevanta teorier. 

Som forskare i denna studie har vi använt oss av tolkningsperspektiv, främst fokus 

utifrån hermeneutiken, eftersom de data vi samlat in inte ska ses objektivt utan 

istället ses subjektivt. 

 
Lämplig forskningsmetod i denna studie är kvalitativa forskningsintervjuer ef-

tersom syftet och frågeställningarna i arbetet är av kvalitativ karaktär på så sätt att 

det sociala område som ska studeras inte kan mätas med siffror, utan bör tolkas 

och förstås. I studien har fokus varit på individernas upplevelser, och dessa är 

komplexa och varierar från individ till individ. Tanken med studiens kvalitativa 

forskningsintervjuer var att få en ökad förståelse för individernas upplevelser ge-

nom en analys av de data vi fick in och hur det hängde samman med teoretiska 

utgångspunkterna. Intervjuerna har utförts i Östergötland med med tre män och 

sex kvinnor. Majoriteten av studiens informanter arbetar som lokalvårdare inom 

hotell- och restaurangbranschen och resterande inom sjukhus- samt skolverksam-

heten. Intervjuerna var utformade med utgångspunkt från studiens centrala be-

grepp; social respons, feedback, stress och krav och kontroll. För att öka validitet 

och reliabilitet gjordes två pilotstudier innan studiens informanter intervjuades. 

Dessa två pilotstudier gav oss forskare möjlighet att korrigera intervjuguiden och 

på så vis bidrog till att säkra att vi skulle få svar på studiens forskningsfrågor och 

därmed öka studiens kvalité. 
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Vidare har intervjuerna transkriberats och använts i studiens resultat. För att nog-

grant kunna återberätta vad studiens informanter sagt i intervjuerna har återberät-

telse av informanternas svar genomförts var för sig med hjälp av färgkodning. I 

ett andra steg togs generella och utmärkande bilder ut om vad studiens informan-

ter hade svarat. För att styrka och konfirmera det som återberättas från intervju-

erna finns citat från dessa.  
  
Utifrån det presenterade resultatet genomfördes en analys tillsammans med studi-

ens valda teorier samt att ytterligare teorier tagits fram med utgångspunkt från 

resultatets nya intressanta aspekter. Tillämpning av teorierna har gjorts genom att 

koppla ihop resultatet med relevanta och viktiga begrepp som möjliggjort en ana-

lys inom ramen för studiens forskningsområde och syfte.  

 

3.7 Kvalitetsaspekter 
Forskningsprocessen berörs av begreppen reliabilitet och validitet. Dessa innebär 

att forskaren undersöker det som denne vill undersöka och att processen sker på 

ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet kan delas upp i en intern och en extern form, där 

den interna reliabiliteten innebär att medlemmarna i ett forskarlag kommer över-

ens om hur tolkandet av datainsamlingen ska genomföras. Den externa reliabili-

teten innebär i vilken utsträckning det går att replikera undersökningen (Bryman, 

2008). Även validitet delas upp externt och internt, och det interna betyder att det 

ska finnas en bra överensstämmelse mellan begrepp och observationer. Extern 

validitet rör i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer (Bryman, 2008). 

 
Inom den kvalitativa forskningen finns det motsvarande kriterier för reliabilitet 

och validitet, nämligen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2008). Tillförlitlig-

heten innefattar fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman (2008) skriver att trovärdigheten är 

en motsvarighet till intern validitet, överförbarheten är en motsvarighet till extern 

validitet, pålitlighet kan jämföras med reliabilitet och det sista del kriterium mot-

svarar objektivitet. Även äkthetskriteriet har delkriterier, nämligen rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk 

autenticitet. Kriteriet rättvis bild handlar om undersökningen ger en tillräckligt 

rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av männi-

skor som forskare studerar. Ontologisk autenticitet innebär om undersökningen 

hjälper deltagarna att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation 

och miljön som denne lever i. Pedagogisk autencitet, alltså om undersökningen 

bidrar till en bättre förståelse av hur andra individer i miljön upplever saker och 

ting. Katalytisk autenticitet handlar om studien skapat möjligheter för deltagarna 

att kunna förändra sin situation. Till sist förklaras taktiskt autenticitet som om 
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studien har bidragit till bättre möjligheter för deltagarna att vidta de åtgärder som 

krävs (Bryman, 2008). 
 
För att stärka kvalitetsaspekterna har vi forskare tillsammans kommit överens om 

hur vi skulle hantera datainsamlingen och redovisningen av det här samt hur vi 

skulle gå tillväga i analysen. Vi utformade en intervjuguide utifrån studiens syfte 

och frågeställningar och använde denna till samtliga intervjuer. Alla informanter 

svarade på samma frågor som ställdes utifrån intervjuguiden. Vi valde också att 

låta arbetstagarna göra intervjuerna utifrån samma förutsättningar genom att inte 

kontakta arbetsgivaren om att intervjuerna skulle äga rum. Det här gjorde för-

hoppningsvis att alla informanter kände sig trygga och avslappnade under inter-

vjuerna. För ökad generaliserbarhet utifrån resultatet har vi genomfört intervju-

erna på olika arbetsplatser och med både män och kvinnor. 

 

3.8 Forskningsetik 
Under forskningens gång uppstår en del etiska frågor då de etiska aspekterna är 

direkt kopplade till integritetsfrågor. Därför är det viktigt att behandla dessa på ett 

så korrekt sätt som möjligt (Bryman, 2008 och David & Sutton, 2016). 

 
Informationskravet innebär att de berörda personerna ska erhålla information från 

forskaren om den aktuella undersökningens syfte samt vilka moment som ingår i 

undersökningen. Personerna som är med i studien ska veta att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan hoppa av undersökningen när de själva vill (Bryman, 2008 

och David & Sutton, 2016). 

 
Samtyckeskravet betyder att undersökningens deltagare har själva bestämmande-

rätt över sin medverkan. För minderåriga brukar ett krav på vårdnadshavares god-

kännande föreligga (Bryman, 2008 och David & Sutton, 2016). 

 
Konfidentialitetskravet innebär att undersökningens insamlade uppgifter om del-

tagarna ska behandlas konfidentiellt. För att inte obehöriga ska kunna komma åt 

personuppgifter behöver dessa förvaras på ett säkert sätt (Bryman, 2008 och Da-

vid & Sutton, 2016). 

 
Nyttjandekravet betyder att de insamlade uppgifterna om de enskilda deltagarna 

endast får användas för forskningens ändamål (Bryman, 2008 och David & Sut-

ton, 2016). 
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För att informationskravet skulle uppfyllas i studien har vi informerat studiens 

intervjupersoner både muntligen och skriftligen om studiens syfte och genomfö-

rande. Samtyckeskravet har uppfyllts skriftligen i samband med kontakt med del-

tagaren inför intervju. Kravet om konfidentialitet har uppfyllts då resultaten har 

presenterats anonymt och nyttjandekravet har uppfyllts genom att vi har garante-

rat studiens deltagare att insamlat material enbart skulle användas inom ramen för 

denna studie. 

 
Det kan i kvalitativ forskning vara ett svårt dilemma genom det önsketänkande att 

både få tillgång till kunskap och etisk omsorg (Kvale & Brinkmann, 2016). Det 

är svårt att få både givande kunskap som man önskar samtidigt som man måste se 

till de etiska aspekterna. Det är till exempel önskvärt från intervjuarens perspektiv 

att man får en så djup och ingående intervju som möjligt, men med risk för att 

intervjupersonen kränks. Samtidigt måste forskaren tänka på att respektera inter-

vjupersonens svar, även om man vet att intervjupersonen kan fördjupa sina svar 

eller om man vet att intervjupersonen undviker att berätta allt (Kvale & Brink-

mann, 2016). 

 
I nästa avsnitt presenterar vi studiens resultat som är strukturerad på ett sådant sätt 

att man inte kommer att kunna urskilja vilken informant som har sagt vad. Infor-

manten kommer att benämnas med “hen” och vi kommer inte att benämna den 

enskilde utifrån vilket nummer personen hade på intervjuomgången, exempelvis 

“Intervjuperson 1”. Eftersom vi inte anser det som relevant angående vem som 

har sagt vad, samt för att minska möjligheten att kunna spåra informanten och 

koppla samman denna med något som sagts.  
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4. RESULTAT 

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet utifrån intervjuernas centrala 

teman. Studiens resultat från de nio semistrukturerade intervjuerna kommer att 

redovisas genom återberättelse, relevanta för studien, ställda frågor samt vad in-

formanterna svarade på dessa. För att styrka och konfirmera kommer det även 

att finnas utdrag och citat från intervjuerna. Intervjuerna har utförts i Östergöt-

land med tre män och sex kvinnor. Informanterna arbetar som lokalvårdare inom 

hotell- och restaurangbranschen samt inom sjukhus- och skolverksamheten.  

 

4.1 Disposition av resultatet 
I avsnitt 4.2 ligger fokus på, som rubriken heter, svårigheten att vara i botten på 

organisationen. Det här avsnittet handlar om kommunikation med sin chef och 

hur toppstyrda organisationerna är på de arbetsplatser som de arbetar på. Det finns 

en hierarkisk ordning och att få fram några åsikter om sitt arbete kan vara svårt, 

vilket gör det svårt för arbetstagarna att kunna vara med och påverka sin arbetssi-

tuation. 

 
Avsnitt 4.3, att få feedback från flera håll, är ett tema för att samla in alla former 

av feedback som har diskuterats under intervjuerna. Många av informanterna be-

skrev att de fick feedback både från kunder och från chefer, och att det ibland 

kunde vara betydande vem som hade gett dem feedback. 

 
I avsnitt 4.4, känna ansvar över feedback från sociala medier, beskrivs hur infor-

manterna diskuterat om sociala medier och recensioner på arbetsplatsen. De kom 

fram till att forumet Tripadvisor var en del av recensionen som arbetsgivaren tog 

till sig som ett sätt att visa feedback till sina arbetstagare. Några informanter kände 

att de var lättare att ge kritik när det inte var ansikte mot ansikte, och en informant 

sa att ibland kunde städningens recension påverkas av hur omgivningen såg ut. 

 
I avsnitt 4.5, personliga relationer på arbetsplatsen, beskrivs vikten av socialt stöd 

och om hur informanterna diskuterar hur de håller ihop med sina arbetskamrater 

samt om att få mer personligt stöd från sin arbetsgivare som visar att denne verk-

ligen bryr sig och att man inte enbart är en arbetstagare. 

 
I avsnitt 4.6, orimlig arbetsbelastning och tidspress av ekonomiska skäl, berättar 

informanterna svårigheten med att hinna med allt under en dag och att av ekono-

miska aspekter från organisationen gör att tidspressen och arbetsbelastningen blir 

tyngre. 
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I avsnitt 4.7, bristande kommunikation och planering, handlar det här temat om 

hur några informanter upplever dålig kommunikation med sin arbetsgivare och att 

det gör det svårt för dem att planera sitt arbete under en tid framåt. 
  

4.2   Svårigheten med att vara i botten av organisationen 
Utfallet blev att nästintill samtliga informanter ansåg det som viktigt att ha en god 

kontinuerlig kommunikation med sina chefer. Det visade sig enbart vara en infor-

mant som inte upplevde sig ha en kontinuerlig kommunikation med sin chef. 

Några informanter sa att det var lätt att missa information om man missade vissa 

möten och att de sällan blev återkopplade på informationen. Studiens informanter 

hade enbart kommunikation med sin närmsta chef och inte högre uppsatta chefer 

i organisationen, dessa var svåråtkomliga och de hade önskemål om att dessa upp-

satta chefer skulle vara mer nåbara eftersom de större frågorna som rörde föränd-

ringar i arbetsprocessen och semester oftast bestämdes av dem. 

 
Men jag har så här inte pratat med några högre chefer eller så. Det har jag 

aldrig gjort, jag har inte behövt prata med dem liksom. Mina städledare är 

ju liksom typ mina… de är liksom… om vi säger en pyramid här, här är vi 

och här är dem, här är chefen. 

 
Däremot var det en informant som upplevde det som ganska enkelt att få kontakt 

med sina chefer. Samma informant berättade att det ibland kunde vara svårt att 

förhålla sig till dem och deras kommunikation på grund av att informationen de 

gav ut skiljde sig från varandra. 

 
Jag har två, en som är huvudansvarig för hela och sen en chef över mig. 

Och det som jag kan uppleva där är att man får olika meddelande, vad de 

har och vad de tycker och tänker. 

 
Det förekom något skiljaktiga benämningar på närmsta chefen bland intervjuper-

sonerna, så som driftledare, städchef samt avdelningschef. 

 

4.3 Att få feedback från olika håll 
Utfallet av studiens undersökta område som handlar om feedback, blev att alla 

våra intervjupersoner fick denna feedback av närmaste chefen och inte av chefer 

som befann sig högre upp i organisationen. De flesta informanter svarade även att 

det inte fanns någon större betydelse om vem feedbacken kom ifrån, men att det 

däremot kunde vara mer viktigt om hur den framgick. En informant berättade att 

det upplevdes som tyngre feedback när denne fick återkoppling från sin granskare, 

eftersom denne förstod hur väl han eller hon hade genomfört sin arbetsuppgift.   
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Jag vart ju jätteglad för de här sms:et jag fick häromdagen av de som var 

ute och kontrollerade städningen, för de vet ju egentligen mer än vad kun-

derna gör om vad som ska göras och hur noga man måste vara. Så att det 

är klart att hens beröm väger tyngre än vad kundens gör. 

 
Informanterna berättade också att de tyckte att de både fick positiv och negativ 

kritik och att det var viktigt för utvecklingen att även få negativ kritik. En infor-

mant sa även att den negativa kritiken användes mer än den positiva med anled-

ningen att informanten trodde att det var lättare att säga negativ kritik än positiv. 

 
Ja närmsta chef, hotellchef, oftast får man höra det negativa före det posi-

tiva. För det är oftast lättare att sätta någon slags stämpel på, alltså så är 

det ju, men vi får ju höra det positiva också. 

 
En del informanter berättade att chefen inte gav någon positiv eller negativ åter-

koppling på deras arbete att man istället kunde få återkopplingen från kunder. Det 

fanns en uppfattning bland informanterna om att det är svårt att ge återkoppling 

på deras arbete. 

 
Alltså när man inte får höra någonting kan man ju bara räkna med att det 

var en bra dag. Och sen är det ju chefens försök att se oss och säga bra och 

sådär men ibland så känns det lite “jaja”. Men det betyder inte så mycket 

för att de inte kan ge något sorts konkreta… Så det är ju så inom lokalvård. 

Det är ju svårt att ge konkret återkoppling till det man gör. 

 

4.4 Känna ansvar över feedback från sociala medier 
Förutom att informanterna fick informell feedback lite då och då från sin närmaste 

chef, fick de även offentlig feedback på dag- och veckomötena. Denna offentliga 

feedback beskriver studiedeltagarna som en direkt feedback från gäster och kun-

der som tar del av deras städtjänster. 

 
Booking.com vet jag att de är med i alla fall, jag vet inte om de kan ge 

kommentarer där men [...] Ja, det får vi ofta veta, och vi har ju gästböcker 

och sådant också, som vi brukar läsa högt ur och ja, lite så. Det ser vi fak-

tiskt. 

 
Genom denna feedback kunde informanterna direkt få reda på vad som var bra 

och vad som var mindre bra i deras arbetsprestation. Trots att både negativa och 

positiva recensioner förekom var det mer utav det negativa. 

 
Däremot skriver ju folk något inlägg eller så i sådant fall som en bedöm-

ning att vi var på det här hotellet och det var si och det var så. Så att det är 
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mycket lättare att få dem att ge feedback därifrån än att få dem från gästen 

direkt så här. 

 
En del av informanterna hade dock ett kritiskt förhållningssätt till dessa recens-

ioner och berättade att det som gäster och kunder skrivit kunde lika gärna ha på-

verkats av deras upplevelse i sin helhet. Till exempel om det sker en ombyggnat-

ion i närheten av hotellet kan det finnas med i tanken hos en recensent och då 

väger det negativa över. Presentationen av offentlig feedback skedde genom att 

närmaste chefen satte upp utskrifter av de kommentarer och betygsättningar som 

skrivits ut på olika sociala medier. En informant uttalade sig om att med teknikens 

utveckling kommer ansvar och menade att de kände ett större ansvar av städ-

ningen eftersom de blev offentligt recenserade. 

 
Vi försöker att kompensera gästerna innan de skriver något på Facebook 

eller Tripadvisor eller något sådant. 

 

4.5 Personliga relationer på arbetsplatsen 
Samtliga intervjupersoner hade medarbetarsamtal en gång om året, där de tillsam-

mans med sin närmaste chef pratar igenom årets arbetsprestation samt sätter upp 

nya mål i arbetet. Det fanns blandade meningar om hur informanterna upplevde 

dessa medarbetarsamtal. En informant upplevde medarbetarsamtalet mer som ett 

spel för galleriet där det inte sker några förändringar. En annan upplevde samtalet 

som bra för att motiveras i sitt arbete och få reda på vad som förväntas av denne. 

För en av informanterna var medarbetarsamtalen inte av större betydelse, sett ur 

dennes egna perspektiv, då han eller hon hellre lade ner mer tid på att uppfylla 

sina personliga mål. Något som många av informanterna tog upp under intervju-

erna var möjligheten till att prata om sig själva utan rollen som arbetstagare. Lo-

kalvårdarna tyckte att det var viktigt att möjligheten till att tala med sin chef om 

hur man mår, och om sitt privatliv fanns. Två av informanterna tyckte att det var 

positivt när chefen hade lagt märke till deras beteende under året som gått och hur 

privatlivet var, de kände att chefen hade lagt märke till dem. 

 
Även något privat kan de fråga, hur mår du och så. 

Hen är alltså lite så här peppande med kramar och så när man kommer till 

jobbet ibland och när jag var utomlands liksom och hen har varit jätte väl-

komnande och bara sådant tycker jag gör jättemycket. 

 
Vi fick blandade svar angående vad det var som informanterna upplevde som vik-

tigt att prata med arbetsgivaren om. De olika ämnen som fanns bland svaren hand-

lade om arbetstagarnas välmående, deras måluppfyllelse i arbetet samt eventuella 

förändringar vad gäller deras arbetsuppgifter och arbetssätt. 
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Samtliga informanter i studien berättade att det var trevligt och roligt att få träffa 

sina kollegor under rasterna, eftersom den resterande tid på dagen tillbringades 

ensam. Två informanter berättade att de tog sig tid att sitta under en hel lunchrast 

tillsammans för att få tid att umgås ihop och att de inte kände sig stressade över 

att inte hinna med sitt dagliga schema. 

 
Några informanter berättade att de fick hjälp från sina kollegor vid arbeten och att 

det sällan lämnades ensamma om de hade arbete kvar att göra. Även större an-

svarsområden som de hade blivit tilldelade valde de att fördela för att inte arbets-

bördan skulle falla på en enskild individ. 

 
Nej, utan vi är några stycken som hjälps åt, så hjälper varandra i den… 

 
Dessutom passar chefen även på att hålla en kortare stretchövning för sina med-

arbetare. 

 
Det händer väldigt mycket saker och hen måste sitta med oss och arrangera 

dagen. Annars kommer det inte att fungera. Om hen inte gör det kommer 

det inte funka. Vi har också morgon, vi motionerar lite och stretchar lite 

på morgonen. Vi har frukostmöte och sen håller hen i en stretching övning 

med oss. 

Det tar ett sådant där två till tre minuter och det är sådär att först tycker 

man att det är fånigt men sen så tycker man att det inte är så dumt ändå. 

 

4.6 Orimlig arbetsbelastning och tidspress av ekonomiska skäl 
I intervjuerna bad vi våra informanter att beskriva hur deras arbetsvecka vanligen 

ser ut. De svar som framgick var då snarlika varandra. I de flesta fall börjar ar-

betsdagen tidigt på morgonen och håller på till sen eftermiddag. Informanterna 

som arbetar inom restaurang- och hotellbranschen berättade att de varje morgon 

har ett frukostmöte med sin avdelningschef och sina kollegor. Under dessa fru-

kostmöten ger deras chef feedback och information om vad som ska göras. 

 
Efter frukostmötet rullar dagen vidare i högt tempo och med många rum att städa. 

Måndagar beskrivs som den mest intensiva dagen på grund av personaltätheten 

under helgen, som vanligtvis är lägre än under veckodagarna. Det lägre antalet 

lokalvårdare i kombination med många arbetsuppgifter leder till att det blir arbete 

kvar till den kommande måndagen. Informanterna berättade att orsaken till att 

måndagar är så hektiska är av ekonomiska skäl eftersom det tillkommer ob-tillägg 

på söndagar och att de då drar ner på personalstyrkan.  De övriga informanterna 

jobbar efter dagliga mål och utöver det finns det ytterligare arbetsuppgifter att 

utföra. Dessa dagliga mål innebär att de ska utföras inom vissa tider. I intervjuerna 

frågade vi om informanterna har raster eller pauser under sina arbetsdagar och hur 
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dessa i sådana fall ser ut. Beroende på hur många timmar som informanten arbe-

tade per dag fick vi lite olika svar. De som arbetade kortare arbetsdagar hade fru-

kostrast och de informanter som hade lite längre dagar hade en halvtimmes samt 

en timmes lunch. De informanter som hade frukostrast hade inte nödvändigtvis 

denna rast på samma tider som sina kollegor. Men bland studiens deltagare hade 

rast med kollegor bara naturligt uppstått. För de som hade längre arbetsdagar och 

därmed längre raster tillbringade, enligt schema, dessa ihop med sina kollegor. 

 
Resultatet av intervjuerna vad gäller studiens centrala begrepp stress var blandad. 

När vi frågade informanterna om vad de tänkte på när de hörde ordet stress fick 

vi en del olika svar. 

 
Eeh jaa… Jag tänker på ordet usch! Det är ju hemskt, det är ju inte kul inte 

att man ska behöva stressa så. Usch! Säger jag. 

Jag är van med stress. Jag arbetade med ett stressigt yrke tidigare. Så då 

hade jag också jättemycket stress och stort ansvar. Så aah, jag är van med 

det här så det är okej.   

 
Däremot när vi ställde frågan om i vilka situationer som informanterna kände sig 

stressade svarade samtliga lokalvårdare att det var när tiden inte räckte till för 

deras krav på arbetsuppgifter. Informanterna berättar att de till och med ibland är 

illa tvungna att prioritera sina arbetsuppgifter för att hinna med det absolut vik-

tigaste. En annan faktor som upplevs som stressig var att trots att en del av infor-

manterna inte hade en tjänst på 100 %, fick de samma antal arbetsuppgifter som 

om de skulle haft det. Informanterna berättade även att slumpmässiga kontroller, 

bristande kommunikation samt oväntat arbete som dyker upp under dagens gång 

var stressade situationer som sannolikt kunde uppstå. En informant berättade att 

det ofta kändes stressande vid påtryckningar från receptionen och hotellgäster 

som ville komma in i sina rum innan tiden för incheckning. Ofta blev informanten 

avbruten i sitt arbete för att svara i telefon där en kollega kunde ställa en fråga om 

rummet var färdigstädat. Det var också stressigt eftersom informanten ibland fick 

springa till en annan våning för att se om rummet var färdigstädat. 

 
Det blir ju ändå lite stressigt när de ringer och telefon ringer att man blir 

avbruten i jobbet. 

 

4.7 Bristande kommunikation och planering 
Slutligen blev resultatet för krav och kontroll att samtliga informanter hade full 

vetskap om vad som förväntades av dem i deras arbete, även för en längre period. 

Informanterna berättade även att det var viktigt för dem att veta vad som skulle 

göras, att inte veta sina arbetsuppgifter upplevdes som stressande. 
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... för det vara någon gång som jag eller de plockade mig från städ istället 

för att vara i tvättstugan på dagen, utan att jag visste om det så då visste 

jag inte hur stora området vara och jag hade bara tre timmar då att städa, 

alltså, då blev jag väldigt stressad eftersom jag inte visste hur jag skulle 

hinna med allting. 

 
Det finns ett stort utrymme för informanterna att själva planera sin dag så länge 

kraven på arbetsuppgifter utförs. De informanter som arbetade i sjukhusmiljö 

hade några tidsstyrda arbetsuppgifter, men kunde för övrigt planera sin arbetsdag 

som denne själv önskade. Utöver kraven på antal städade rum finns även krav på 

noggrannhet och kvalité i arbetsutförandet. Informanterna berättade att det egna 

ansvaret för planeringen av sina arbetsuppgifter även medförde en form av skuld 

om en städning inte gått igenom en kontroll. Den här skulden sätter press på att 

prestera för kollegor, arbetsgivare och organisation samt för gäster. 

 
Ibland kan brist på kommunikation skapa stress, informanterna berättade att det 

ibland kunde dyka upp nya arbeten för dagen och att det då blir svårt att planera 

hur dagen kommer att se ut. Det brister även ibland i kommunikation med chef 

och arbetsgivare vid förläggning av semester som gör att informanten blir stressad 

av att inte kunna ha bra framförhållning och möjlighet att planera sin semester. 

 
… annars kan jag inte säga, utan de som stressar att man aldrig får veta 

något om att förlägga semester och jag får inte veta någonting om de här 

att de kan ringa torsdag eftermiddag och säga att du får semester imorgon. 

 

  

  

5. ANALYS 

Nedan presenteras en analys där studiens resultat djupare behandlas och kopplas 

samman med studiens valda teorier, forskningsfrågor samt med tidigare forsk-

ning. Avsnittet har en liknande struktur som föregående avsnitt, där analys sker 

utifrån olika teman; svårigheten med att vara i botten på organisationen, att få 

feedback från flera håll, känna ansvar över feedback från sociala medier, person-

liga relationer på arbetsplatsen, orimlig arbetsbelastning och tidspress av ekono-

miska skäl samt bristande kommunikation och planering. Eftersom referenser an-

vänds tidigare i studien kommer de inte i det här avsnittet att användas i större 

omfattning.  
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5.1.1 Svårigheten med att vara i botten på organisationen 

Det här avsnittet handlar om svårigheterna med att nå fram till högsta chefen. 

Winning F.J. (2015) skriver om rådgivare och hur deras arbetssituation kan skapa 

oönskade konsekvenser. Lokalvårdare, har precis som rådgivarna i avhandlingen, 

ett ensamarbete där organisationsstrukturen har en betydande roll för en arbetsta-

gares välmående. Det finns en organisatorisk isolering bland lokalvårdare, inte 

minst för de som arbetar i större organisationer. Ett toppskikt i en verksamhet som 

i många fall inte ens försöker höra sina arbetstagare som befinner sig i frontlinjen. 

Istället sätter man en större press på prestation och kontrollerar arbetet genom 

slumpmässiga interna kontroller på arbetsplatserna, som redan har svårt att få ihop 

ett mänskligt tidsschema för att hinna med alla sina tilldelade arbetsuppgifter.  
  
Dessutom var det svårt för arbetstagarna att få fram sina önskemål om exempelvis 

ändringar i hur de förlägger semestern. Det här kan i sin tur kopplas till social 

respons om vi ser det med perspektivet att lokalvårdarna har svårigheter att få 

respons från sina högre chefer, vilket gör att de riskerar att bli utbrända om de inte 

har möjlighet att få respons på sina önskemål.  
  
Däremot visade resultatet på en god social respons från chefen genom att de flesta 

informanter hade en god kommunikation med dem. Det framkom också att många 

hade olika chefer och olika benämningar på sina chefer samt att de kunde komma 

med olika direktiv. I teorin om krav och kontroll är det viktigt att man ska kunna 

ha kontroll över sitt arbete för att arbetsgivaren ska kunna ställa högre krav på 

dem, i det här fallet är det brist på kontroll genom att osäkerheten av kontrollen 

är på grund av olika direktiv från chefer samt till vilken chef arbetstagaren ska gå 

till om denne vill prata. Det blir en mindre kontroll över arbetet när hierarkin i 

företaget är toppstyrt och svårigheterna att få fram sitt budskap är stora. Teorin 

om bakre- och främre regionen av Goffman visar att chefer som arbetar toppstyrt 

och inte har god kontakt med sina medarbetare spelar i den främre regionen. Det 

finns inga genvägar för att nå fram till chefen utan man måste gå den formella 

vägen och inte ta något i kulisserna. 

 
Stress var för de flesta av informanterna svårt att definiera. De visste inte hur de 

skulle beskriva fenomenet mer än att det ansågs vara en negativ företeelse. Däre-

mot var det ingen som verkade ha problem att beskriva en stressig situation i sitt 

arbete. Så gott som alla informanter berättade om alla de arbetsuppgifter som de 

skulle hinna med inom en mindre rimlig tidsram. Vi fick uppfattningen om att en 

del informanter inte upplevde sig kunna göra ett bra arbete eftersom det inte fanns 

någon tid för det, och det här ansåg de vara beklagligt för dem som drabbas av 

konsekvensen av det. Trots att vi inte uppfattade våra informanter som utbrända 

eller som stressade individer, är det inte helt osannolikt att de på längre sikt skulle 



 

34 

 

kunna bli det. Med lokalvårdarnas höga arbetsbelastning kopplat med en otillräck-

lig tillfredsställelse för deras arbetsprestation kan konsekvensen bli att den en-

skilde individen faktiskt inte orkar mer. Vidare kan sägas att om en människa inte 

orkar mer kan det leda till att denne blir utbränd eller i annat fall säger upp sig. 

Den senast nämnda konsekvensen är intressant att studera vidare, eftersom de 

yngre informanterna inte såg sitt yrke som lokalvårdare som de på lång sikt skulle 

kunna tänka sig att arbeta som. De såg snarare sitt arbete som ett slags övergångs-

arbete mellan skolan och senare yrkeskarriär, i väntan på att de skulle lista ut vad 

de ville göra senare i sitt liv. 

 
Vid frågor som berörde temat krav och kontroll beskrev några individer att de 

hade dålig kommunikation med sin chef, och som sa att denna fick reda på att 

semestern var godkänd dagen innan ansökt semester. Det här visar låg kontroll 

för informanten i sitt arbete och dålig framförhållning. För att skapa en god balans 

mellan krav och kontroll kan det krävas ett socialt stöd, som här saknades då in-

formanten beskrev att chefen ofta var frånvarande och att informanten heller inte 

arbetade dagligen med kollegor. Det här skapar en extern kontroll som gör att 

informanten känner sig oförmögen att kontrollera sitt arbete och sin fritid. Även 

om det kan vara svårt med högre krav kan det också ge att den anställde känner 

mer ansvar och som också är viktigt för att få en god arbetsmiljö, det är något som 

kan relateras till Öhrling (2014) som beskriver vikten av inflytande och delaktig-

het som en del av en bättre psykisk arbetsmiljö. 

 
Några informanter beskrev sitt arbete som stressigt och att de ofta fördelade ar-

betssysslorna samt att ingen gick hem utan att se till att alla var klara. Det här 

visar på ett socialt stöd från sina kollegor och det gör att man kan ha högre krav 

och skapa en högre kontroll vilket gör att arbetstagaren känner mindre stress vid 

sina arbetsuppgifter. Vid en intervju beskriver informanten även hur chefen käm-

par för att de ska få arbeta var fjärde vecka och inte varannan och det är också en 

viktig del av socialt stöd som framgår vid teorin om krav och kontroll. 

 
5.1.2 Att få feedback från flera håll 

Några informanter beskrev att de fick en god återkoppling från sin chef men att 

det ibland kunde göra skillnad vem som sa vad, i det här fallet kan man relatera 

det till teorin om abstrakt och konkret socialitet. Den konkreta socialiteten är mer 

av vikt och betydelse för informanten och feedbacken känns starkare än när någon 

annan som informanten kanske känner en abstrakt socialitet för. I teorin om ab-

strakt socialitet nämner en informant hur viss återkoppling eller feedback inte 

känns speciellt mottaglig. Informanten tycker att det är svårt att få konkret åter-

koppling. Även i den psykosociala arbetsmiljön tårtan benämns gensvar som en 

del för att ha en god psykisk arbetsmiljö och vi tolkar det som feedback, samt att 

det är en låg grad av gensvar för informanten som beskrev att återkopplingen 
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fanns men att det inte var någon konkret återkoppling av vikt. Olika grader av 

gensvar eller återkoppling kunde variera och olika människor behöver dessa olika 

mycket i sitt psykosociala behov. Det är alltså inte hur många gånger eller hur 

mycket kvantitativ feedback en individ får, utan det är kvalitativ feedback som 

gör skillnad. 

 
5.1.3 Känna ansvar över feedback från sociala medier 

I det här avsnittet beskrivs feedback från sociala medier och hur det påverkar in-

formanterna. Tidigare har informanterna arbetat i det tysta och fått feedback från 

sin chef eller från en enkät på rummet, som oftast inte fylls i. Men som en infor-

mant berättade, att med teknikens utveckling föds ansvar och denna offentliga 

feedback har blivit allt vanligare. Det är något som är svårt att påverka och kon-

trollera eftersom det är lättillgängligt för kunder att ge omdömen samt att sätta 

betyg på lokalvårdarna och deras arbetsprestation. Informanterna beskriver också 

att de får veta omdömen som sker genom att det kan sättas upp på anslagstavlan 

för att alla ska kunna se dem. Plötsligt har ett ganska dolt yrke, som arbetar i den 

bakre regionen, fått kliva fram till den främre regionen för att bli recenserad och 

spela inför en publik samt få utstå burop eller applåder. Men de står inte formellt 

på den främre regionen eller på scenen, men genom sociala medier upphör tid och 

rum och den bakre regionen kan även den ses av publiken. 

 
I en annan del av studien studerades fenomenet feedback, och en intressant aspekt 

som kom upp i några av våra utförda intervjuer var offentlig feedback. Denna 

form av feedback beskrev informanterna som något centralt i gemensamma dag- 

och veckomöten. Deras arbetsprestation betygsätts och kommenteras av gäster i 

hotellets gästbok och runt om på sociala medier, både negativ- och positiv kritik. 

Dessa kommentarer och betyg visas sedan upp för arbetstagarna under kontinuer-

liga möten i syfte att förbättra det som uppdagas samt att fortsätta med det arbete 

som utförts bra. Uppfattningen om informanternas upplevelse av denna offentliga 

feedback var något som kunde vara rätt så bra. Vår tolkning är att informanterna 

såg det här som ett bra sätt att få direkt feedback. Baksidan med offentlig feedback 

var dels att det oftast är de gäster och kunder som haft en sämre upplevelse som 

bestod av majoriteten av de som skriver på sociala medier, vilket lättare kan ge en 

snedvriden bild på verkligheten. Det kan även vara så att om gästen eller kunden 

har upplevt en mindre bra sak kan det leda till att denne drar ner alla andra aspekter 

också som kanske inte alls egentligen upplevs som dåligt. Att ständigt få den of-

fentliga feedbacken, där den många gånger består av mer negativa än positiva 

saker, kan öka pressen på den enskilde arbetstagaren i sitt redan pressade arbete. 

Människor har ett behov av att få veta hur det går för dem i olika avseenden men 

för att hantera press som kan uppstå krävs positiv feedback. 
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I ett klassiskt experiment beskrivs det hur social respons behandlas och det är när 

en individ får ögonen på sig som denne får respons, vilket gör att denne arbetar 

mer effektivt. Vi kan tänka oss att se sociala medier och omdömen via internet 

som en social respons och att en individ ständigt är iakttagen och får både positiv 

och konstruktiv respons. Det viktiga är att man får någon form av respons och 

sociala medier bidrar till mer respons eftersom det är så lättillgängligt att recen-

sera på nätet. En informant beskriver också att det är lättare att få återkoppling 

från kunder genom internet än om det hade skett på ett annat sätt och att det också 

är ett sätt att få respons på sitt arbete. Det gör också att man får en bättre relation 

med kunden och vet vad kunden önskar istället för att kunden blir för lokalvården 

av abstrakt socialitet och inte lägger vikt vid återkopplingen, istället så blir kunden 

mer konkret i socialiteten och responsen blir mer betydande.  

 
I takt med att det blir enklare för kunder och gäster att recensera sitt besök på 

internet ökar också kraven på lokalvårdarna. En informant säger att de måste kom-

pensera kunden innan de når ut på internet, vilket medför att om kraven ökar måste 

också kontrollen öka för att lokalvårdarna ska kunna hantera sina krav. Ett sätt för 

att få den kontrollen är även att ha ett bra socialt stöd från exempelvis sina chefer 

och kollegor. På så sätt kan man då hantera kraven bättre och att ytterligare en 

dimension av krav och kontroll är en ansträngnings- och belöningsmodell. Den 

modellen visar på att när en individ gör något bra och anstränger sig ska hen få 

belöning för att hantera ansträngningen. Genom de ökade kraven på arbetsplatsen 

är belöning viktig för att känna kontroll, och belöningen genom kravet av att bli 

recenserad är att vid goda recensioner visas det upp på anslagstavlan för att alla 

medarbetare kan se och hylla de goda recensionerna. 

 
Betydelsen av att det finns social respons på arbetsplatsen är i allra högsta grad 

tydligt, och informanterna upplevde inte enbart att positiv återkoppling var viktig 

utan även den mer konstruktiva återkopplingen likaså. Däremot kan vi se tenden-

ser till en obalans vad gäller utsträckningen av positiv respektive negativ åter-

koppling samt i vilken skepnad dessa visar sig. Vid analys av intervjuerna fick vi 

uppfattningen om att lokalvårdarna fick mer negativa än positiva återkopplingar 

från sina närmaste chefer, samt att förmedlandet av det positiva aldrig nämndes 

utan att det var lite negativt med i meddelandet. Det är inte enbart viktigt med 

återkoppling i allmänhet utan även hur den kommer i uttryck för att den ska ha 

någon väsentlig effekt för arbetstagaren. 

 
5.1.4 Personliga relationer på arbetsplatsen 

Relationer på arbetsplatsen ger arbetstagaren uppskattning och styrka i pressade 

situationer. I Hawthorne experimentet beskrivs hur experimentgruppen upplevde 

att iakttagelser gjorde att man arbetar mer effektivt, utifrån informanternas beskri-

velse av respons kan vi istället säga att de känner sig enbart iakttagna vid negativ 
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kritik och feedback. Det som informanterna presterat bra i sig är inget som lyfts 

upp utan informanterna säger att det är lättare för chefen att ge negativ kritik än 

positiv, men att de skulle bli upplyfta av positiv kritik, smått som stort, och som 

några informanter säger kan en enkel kram eller ett sms göra stor skillnad, det kan 

också definieras med teorin om socialt stöd vid höga krav och låg kontroll. När 

man får socialt stöd som vid en kram eller ett sms från exempelvis arbetsgivaren 

gör det att man kan tolerera kraven bättre. En informant beskrev att den uppskat-

tade när arbetsgivaren frågade personliga frågor på medarbetarsamtalen, det går 

att jämföra med teorin bakre regionen där det beskrivs hur man kan slappna av 

och vara sig själv, och genom att få en personlig relation med sin chef, där chefen 

genuint bryr sig så kan man umgås mer i den bakre regionen och vara avslappnad 

och sig själv. 

 
Det var viktigt för informanterna att träffa sina kollegor på rasterna och känna 

stöttning från både arbetsgivare och arbetskamrater på arbetet. För att en individ 

ska känna sig tillfredsställd krävs vissa faktorer, som kan se lite olika ut från per-

son till person. Den psykosociala arbetsmiljötårtan tar upp elva relevanta faktorer 

och resultatet av den här studien visade att gemenskap var för samtliga informan-

ter viktiga. Som lokalvårdare arbetar man oftast en större del av sin arbetstid en-

sam och självständigt, och i studiens resultat framgår det tydligt att lokalvårdarna 

värdesätter sina raster, där gemenskapen spelar en central roll. 

 
5.1.5 Orimlig arbetsbelastning och tidspress av ekonomiska skäl 

Samtliga informanter upplevde det som stressigt att hinna utföra alla sina arbets-

uppgifter under sina arbetspass och enligt AFS (9§) är det arbetsgivarens skyldig-

het att se till så att arbetsbelastningen inte leder till ohälsa för arbetstagaren. Trots 

att resultatet inte visade direkt utbrändhet bland informanterna, fanns det ändå en 

del varningssignaler vad gäller de orimliga arbetskrav som ställs på dem. Den 

korta tidsramen för att slutföra sina arbetsuppgifter kan ses som en stressfaktor 

som tillslut kan leda arbetstagaren till utbrändhet eller att denne säger upp sig på 

grund av stressen. Men AFS föreskrifter följs i liten utsträckning av arbetsgivarna 

och används snarare som riktlinjer än som bindande regler. Det finns allmänna 

råd på hur arbetsgivaren kan gå tillväga för att minska risken för ohälsa bland sina 

arbetstagare, men frågan är i vilken utsträckning arbetsgivaren aktivt arbetar med 

dessa allmänna råd. Studiens resultat visar på att trots att några av de anställda 

inte har en heltidstjänst tvingas de ändå att utföra samma mängd arbete som om 

de hade en tillsvidareanställning på 100 %. Det här innebär både att lokalvårdarna 

har kortare tid på sig att utföra sina arbetsuppgifter på samt att varje enskild ar-

betstagare har fler arbetsuppgifter. Vidare betyder det här att arbetsgivarna inte 

lägger speciellt stor vikt vid att följa AFS föreskrift om arbetsbelastning, som vi 

anser är en utav de viktigaste reglerna vad gäller arbetsmiljön. 
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5.1.6 Bristande kommunikation och planering 

Enligt AFS föreskrifter ska arbetsgivaren se till så att arbetstagarna har kunskap 

om vilket arbete de förväntas att utföra samt hur de ska utföra dessa arbetsuppgif-

ter. Resultatet visar dock på att det inte alltid verkar vara fallet för studiens infor-

manter. Lokalvårdarna visste precis hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter men 

ibland kunde oväntat arbete dyka upp som kunde ge upphov till att arbetstagaren 

måste prioritera. Dessa prioriteringar skapar en ovisshet som i längden hindrar 

möjligheten för arbetstagarna att planera sina egna arbeten. Vidare kan konse-

kvensen bli att om en arbetstagare prioriterar fel, enligt arbetsgivaren, bidrar det 

till en osäkerhet för den enskilda individen som trodde sig ha kunskap men som 

faktiskt inte fått tillräckligt med information från sin chef om hur en prioriterings-

ordning bör ske. 

 
Winning F.J. (2015) skriver i sin avhandling om utmaningar för rådgivare i deras 

arbete och kategoriserade dessa. En av de fyra kategorierna handlar om den soci-

ala isoleringen som förekom bland rådgivarna, och denna isolering tar sig även i 

uttryck i vår studies resultat. De framgick att så gott som alla lokalvårdare som vi 

intervjuade ansåg det som relativt lätt att ta kontakt med sin närmaste chef, men 

däremot var det desto svårare att kommunicera med de högre cheferna som har en 

större befogenhet vad gäller beslutsfattandet. Förutsättningen för att arbetstagaren 

ska kommunicera med alla led i organisationen blir sämre ju större organisationen 

blir. Vidare blir det då ännu mer väsentligt att i alla fall den närmaste chefen håller 

en god kommunikation med arbetstagarna för att minska den sociala isoleringen i 

arbetet. Ett bra kommunikationsflöde mellan de olika aktörerna i en organisation 

minskar stressen för den enskilde arbetstagaren. 

 

  

5.2 Sammanfattning 
Kommunikation med närmaste chefen är viktigt för att lokalvårdarna ska kunna 

känna att de har en god kontroll över kraven som förväntas av dem i arbetet. Även 

att chefen ger socialt stöd bidrar till att arbetstagaren skapar en större tolerans på 

kraven. Det finns även en stor betydelse för hur chefen kommunicerar och om 

denne ger någon form av positiv eller negativ återkoppling till arbetstagarna. Allt 

vanligare blir det att recensioner på sociala medier används som en form av verk-

tyg för att ge återkoppling.  
  
Vidare i studien presenteras en metoddiskussion, där vi diskuterar hur forsknings-

metoden blev och vilka svårigheter som uppkommit under forskningens gång. Ef-

ter metoddiskussionen följer en slutdiskussion, där vi diskuterar vad vi som fors-

kare har kommit fram till i studien samt vilka förbättringar som det finns utrymme 

för inom området.   
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6. DISKUSSION 

Nedan presenteras studiens metoddiskussion, som är strukturerad enligt följande 

underrubriker; vetenskapsteoretiska grunder, intervjuerna, transkribering, resul-

tat och analys, validitet och reliabilitet samt etiska aspekter. Efter metoddiskuss-

ionen presenteras studiens slutdiskussion där studiens forskare diskuterar det 

som de har kommit fram till i studien. Under det här avsnittet besvaras studiens 

syfte och frågeställningar samt att forskarna lägger fram förbättringsförslag och 

förslag på vidare studier inom forskningsområdet. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

6.1.1 Vetenskapsteoretiska grunder 

I ett ontologiskt perspektiv ska man skilja på objektivism och konstruktionism. 

Kvantitativa studier riktar in sig på det objektivistiska och kvalitativa studier rik-

tar in sig på konstruktionistiskt perspektiv att se på verkligheten och hur den exi-

sterar. Det här innebär att den kvalitativa studien och den sociala verkligheten är 

ständigt föränderlig och skapas och konstrueras av individerna (Bryman, 2008). 

 
Det är som vi skrev tidigare i studien svårt att enbart välja antingen deduktiv eller 

induktiv ansats vid skrivandet av en kvalitativ studie. Det är inte enkelt eller om 

ens möjligt att ha ett nollställt perspektiv på teorier när man ska göra en induktiv 

forskning. Genom forskningens gång har vi däremot ändrat våra tankar och syn-

sätt och fått upp ögonen för fler teorier som varit användbara för att analysera 

fenomenet. 

 
Trots att snöbollsurval är ett bra tillvägagångssätt i många avseenden är det även 

förknippat med en risk, nämligen att de kontakter som vi får kan sannolikt redan 

känna varandra. Helst av allt vill vi ha egna tankar och upplevelser från intervju-

personerna, men känner intervjupersonerna varandra finns det en risk att det fram-

kommer gemensamma upplevelser. Oftast umgås individer med andra som är lika 

dem själva, och att personerna då delar grundvärderingar och tänker i samma 

mönster. I studien har vi fått kontakt från olika håll och från olika verksamheter, 

och det ökar tillförlitligheten i studien genom att ge en mer rättvis bild. Snöbolls-

urval är en svår metod att använda sig av vid kontakt med studiens informanter, 

eftersom det kan tänkas bli ett tidskrävande arbete att få tag i flera. Vi kontaktade 

aldrig kommunen eller Linköpings universitet, men det kunde ha varit ett sätt för 

oss att öka våra chanser att komma i kontakt med fler lokalvårdare. 
6.1.2 Intervjuerna 

Vi började vår datainsamling av intervjuer genom att först kontakta informanter 

som vi kände till och som vi visste arbetade som lokalvårdare och skickade ut ett 
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missivbrev för att de skulle få mer information om intervjun samt om forsknings-

etiska principer. Efter att vi genomfört en intervju frågade vi informanten om 

denne hade någon kollega eller kände någon som arbetade som lokalvårdare och 

gjorde i och med det här tillvägagångssättet ett snöbollsurval. Denna strategi in-

nebär att forskaren ostrukturerat väljer ut sina informanter (Bryman, 2008). Vi 

valde också att fråga personer i vår omgivning om de arbetade med eller kände 

någon som arbetade som lokalvårdare. Det här medförde också att vi fick en lokalt 

större bredd på våra informanter och att de arbetade i flera olika organisationer, 

en del privat och en del inom landsting och kommun. Vi valde att hålla intervjuer 

både tillsammans och var för sig. Det medförde både för- och nackdelar. 

 
Fördelen med att intervjua tillsammans, eller rättare sagt att en intervjuare och en 

lyssnar, är att den andra personen som lyssnar har möjlighet att fokusera mer på 

att lyssna och därmed fånga upp några lösa frågor eller följdfrågor som intervju-

aren kanske inte tänkte på vid tillfället. Det andra tillvägagångssättet vid intervjun 

var att medintervjuaren skrev av intervjun på datorn samtidigt. Det här gjorde att 

vi sparade tid och att vi inte behöver lägga lika mycket tid på transkriberingen. 

 
Vi valde också att spela in intervjun med bådas telefoner för att minska risken att 

någons telefon skulle ladda ur sig eller på något sätt göra att upptagningen inte 

fungerade. En fördel med att intervjua var för sig var att det fanns möjlighet för 

informanten att öppna upp sig, intervjuaren får också sätta sig in mer i samtalet 

och inte bara fokusera på frågorna, eftersom det inte fanns någon medlyssnare 

som fångade upp frågor som var oklara eller intressanta följdfrågor. Fördelen vid 

ensam intervju var att vi inte behövde vara lika beroende på att hitta en tid som 

passade oss bägge två och att arbetet blev mer effektivt. 

 
6.1.3 Transkribering 

Transkriberingen valde vi att göra var för sig för att göra arbetet mer tidseffektivt. 

Vi skrev ner transkriberingen ordagrant i Word och valde att inte ta med alla ord, 

som till exempel “eh”, och så vidare. Vid väl valda tillfällen som förstärkte vad 

intervjupersonen sa tog vi med “suckar” och “eh” eller “skratt”. Vi valde att inte 

ta med då intervjuaren sa “mm” under konversationerna på grund av att vi ville 

att det skulle se mer tydligt ut vem som sa vad och för att kunna göra en bättre 

analys av resultatet. 
6.1.4 Resultat och analys 

För att hitta ett bra tillvägagångssätt för att skapa en bra struktur i arbetet lade vi 

först in transkriberingarna under varje tema som transkriberingen hörde till, där-

efter valde vi att välja en färg till varje person som vi intervjuade för att hålla reda 

på vem som hade sagt vad. Vi valde sedan att ta ut väl valda delar av transkribe-

ringen som vi tyckte var utmärkande för frågeställningarna och för studiens valda 

teori. Det här tillvägagångssättet har fungerat bra och det skapade den enkelhet i 
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organiseringen som vi önskade. Däremot hade vi även kunnat göra resultatredo-

visningen mer personligt kopplat till våra informanter genom att sätta en viss 

siffra till en informant och en annan siffra till en annan, och så vidare. Vi valde 

inte det här sättet eftersom vi ville bevara en så hög grad av anonymitet som möj-

ligt samt att vi inte ansåg det som absolut nödvändigt att göra på det sättet i denna 

studie. 

 
Resultatet som framgick gav upphov till att teorier som vi hade i början av studien 

kunde plockas bort på grund av att dessa inte riktigt kom i uttryck i resultatet. En 

teori som vi gick in med i forskningsprocessen handlade om kommunikation, och 

den teorin ansåg vi inte längre vara aktuell eftersom det inte fanns något i resul-

tatet konkret som visade på det. Det fanns andra intressanta aspekter att studera 

istället och därför har det istället tillkommit andra teorier för dessa. 
  
Analysen har genomförts på liknande sätt som resultatet vad gäller strukture-

ringen av dess teman. Under varje tema gick vi djupare in på resultatet med hjälp 

av valda teorier eftersom vi ville skapa oss en större förståelse för den tolkning vi 

har gjort av de svar vi har fått i intervjuerna. Vi har med hjälp av teorier gått 

djupare in på de områden som vi forskare gick in för att studera. I vår tolkning av 

resultatet visade det sig finnas flera intressanta aspekter, än det tänkta forsknings-

området, och för att analysera dessa fann vi ytterligare teorier att använda oss 

utav. De nya aspekterna och teorierna har inte enbart varit verktyg för att skapa 

en större förståelse för området, utan även för att ge lokalvårdarna en förklarande 

bild över hur vi har tolkat deras arbetssituation.  

 
6.1.5 Validitet och reliabilitet 

Vi hade fått rekommendation om att hålla intervjuerna i cirka 40-45 minuter. Vid 

första intervjun var det här något som inte gick och vi funderade först på om vi 

hade för få frågor. Vi hamnade på cirka 25 minuter. Den andra aspekten av den 

korta tiden är att vi valde att inte ställa några följdfrågor som kunde lett till mer 

utvecklande svar. Genom att tänka på att ställa frågorna på rätt sätt och ställa 

följdfrågor medförde det att intervjun blev längre. 

 
Det finns också en annan orsak till varför inte intervjun var så lång, eller varför vi 

inte fick möjlighet till följdfrågor, och det kan ha varit att intervjupersonen var 

blygsam och inte vågade sväva ut i sina svar, utan höll sig till mer kortfattade svar. 

Även fast frågorna inte var slutna kunde intervjupersonen ändå skapa sig kortfat-

tade svar, vilket ledde till att inga följdfrågor fanns att fråga och att intervjun inte 

blev så pass djup som vi ville ha den. 

 



 

43 

 

Efter att vi hade transkriberat första intervjun insåg vi att vi inte riktigt fick svar 

på våra frågor och teorier som vi sökte efter, och vi insåg att vi behövde lägga till 

några följdfrågor, som till exempel: “Umgås du med dina kollegor, berätta.” För 

att öka reliabiliteten lade vi till frågor som omfattade sociala sammanhang. Det 

här gav upphov till att vi kunde fånga upp mer av vårt studieområde och genom 

att göra ett tiotal intervjuer hoppas vi finna en mättnad och en god validitet som 

gör att vi har fått svar på alla våra frågor och följdfrågor och att det inte framkom-

mer något nytt. 

 
6.1.6 Etiska aspekter 

I vår studie har vi valt att hålla intervjupersonerna anonyma, och likaså deras ar-

betsplatser. Anledningen till att vi gör det är för att skydda både arbetstagare som 

deltar i studien och deras arbetsgivare. Vi har också valt att inte kontakta lokal-

vårdarna via sina arbetsgivare utan kontakta dem genom ett snöbollsurval (Bry-

man, 2008) för att lokalvårdarna ska känna sig anonyma och att de får möjlighet 

att uttrycka sig fritt från omdömen. I efterhand kan vi säga att det rör sig om en 

hotellverksamhet och andra organisationer inom kommunal- och privat sektor och 

att vi tyckte att det var intressant för resultatet att se skillnaden på verksamheterna 

och deras psykosociala arbetsmiljö. Vi har valt att inte nämna namnen på de ho-

tellverksamheter och organisationer inom kommun och privat sektor som ingår i 

vår studie. 

 

6.2 Slutdiskussion 
För att ge en sammanfattning av genomförd studie och besvara studiens forsk-

ningsfrågor på ett konkret sätt, följer en slutsats för vad resultatet och analysen 

mynnar ut i. Därefter följer ett avsnitt med förslag till förbättringar för arbetsgi-

varna samt ett avsnitt om förslag på fortsatt forskning. 
  
6.2.1 Hur upplever lokalvårdarna stress samt krav och kontroll på sin arbets-

plats? 

Informanterna upplevde olika former av krav kontra kontroll. En del informanter 

hade låg grad av kontroll där information lätt kunde missat och där kommunikat-

ionen med arbetsgivaren var mindre bra, vilket medförde dålig kontroll, en del 

tyckte att de hade högre krav på sina arbeten och att de ibland kunde ske slump-

mässiga kontroller av sitt arbete, något som orsakade både höga krav och dålig 

kontroll. För att kunna skapa en god kontroll krävdes att man hade en tydlig kom-

munikation med sin arbetsgivare och bra planering av sitt arbete, kraven kunde 

också underlättas om man hade kontroll men också genom att få socialt stöd från 

sin arbetsgivare och sina kollegor. 
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6.2.2 Hur är relationen mellan avsaknaden av social respons och stress? 

Efter att ha genomfört intervjuerna är resultatet om social respons att studiedelta-

garna inte upplever avsaknad av social respons, även fast de belyser dess relevans 

och dess betydelse i arbetet. Det finns en hög grad av konkret socialitet för lokal-

vårdarna på deras arbetsplats då det visade sig förekomma, vad Asplund kallar 

för, strömmar av respons. 

 
6.2.3 Hur uppfattar lokalvårdarna feedback i sitt arbete? 

Informanterna uppfattade att de fick feedback i olika grad samt att en del även 

fick offentlig feedback, alltså feedback från sociala medier. Många uppfattade att 

de fick bra med feedback men att de gärna ville ha mer konkret feedback samt att 

en del av informanterna upplevde att arbetsgivaren i större utsträckning gav ne-

gativ feedback än vad denne gav positiv. 
  
6.2.4 Studien ur forskares synvinkel 

När vi började skriva om forskningsämnet hade vi som forskare ingen aning om 

vilket utfall det skulle bli på vår forskning. Vi anade, i och med de statistiska 

underlagen och tidigare forskningen som fanns, att lokalvårdares arbetsmiljö var 

en arbetsplats som kunde förbättras psykosocialt arbetsmiljömässigt. Det kan vara 

många som anser att den fysiska arbetsmiljön är mest primärt för ett tungt arbete 

som lokalvårdare, men vi valde att se att det hör ihop med det psykosociala, och 

att med rätt verktyg kan man förbättra båda dessa med fokus på det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet. Vi tyckte också att det var ett spännande verktyg att arbeta 

med teorier för att se om man kunde komma fram till förbättringar.  

 

Utifrån vår deduktiva ansats i studien tyckte vi att det svar vi fick utifrån intervju-

guiden besvarade våra frågeställningar och svaren kunde analyseras mer djupgå-

ende med hjälp av studiens valda teorier. Utifrån vår induktiva ansats kunde vi 

upptäcka flera intressanta teman som framkom i vårt resultat, som då genererade 

nya teorier som vi kunde använda som verktyg till vår analys av de nya upptäck-

terna. Studiens teorier har varit en del av tolkningsprocessen och bidragit till en 

djupare förståelse för hur arbetsmiljön påverkar den enskilde lokalvårdaren. 

  

  
AFS författning om organisatorisk- och psykosocialt arbetsmiljöarbete är relativt 

ny och det kan vara så att varken arbetsgivare eller arbetstagare har någon större 

kunskap om dessa föreskrifter än så länge. Däremot är det ett viktigt ansvar som 

arbetsgivaren har i sin roll, att följa lagar, regler och rekommendationer för att 

främja sin anställdas goda hälsa. Men intresset och förutsättningarna om det här 

ansvaret varierar mellan olika arbetsgivare. I exempelvis mindre verksamheter har 
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arbetsgivaren större handlingskraft ifråga om att göra förändringar eftersom orga-

nisationen i sig inte har ett långt vertikalt led där en förändring måste passera flera 

chefer. Därför anses det vara enklare att implementera AFS nya författning i 

mindre verksamheter där cheferna står sina medarbetare närmare. Inom ramen för 

vår studie visade resultatet på att de som arbetade som lokalvårdare i större ho-

tellverksamhet och inom skol- och sjukhusverksamhet hade ett mindre inflytande 

i sin arbetssituation. I de mindre verksamheterna fanns ett större inflytande. Det 

fanns en stor frustration att inte kunna påverka viktiga frågor gällande sin egen 

arbetssituation, framförallt när högre uppsatta chefer gjorde förändringar som på-

verkade lokalvårdarnas familjeliv och fritid.  

 

6.3 Förslag på förbättringar 
Genom att många anser att de får feedback på sina arbeten, men att de inte yttrar 

sig något specifikt som gör att de fastnar, exempelvis att personen som får feed-

back känner att den som ger mest gör det för att den måste eller av vana och inte 

för någon specifik händelse. Därför är det viktig med konkret feedback som gör 

att arbetstagaren får ordentlig respons på en händelse eller en prestation som 

denne har gjort för att denna återkoppling ska vara mer mottaglig. Att vara tydlig 

och konkret är också viktig i alla sammanhang, man ska även kunna ge negativ 

konkret feedback också för att på så sätt veta hur arbetstagaren kan göra an-

norlunda tills nästa gång. Tydlighet i form av att även kunna ha en planerad och 

bra kommunikation är också viktigt. Låt alla som inte varit med på möten eller 

som varit sjuka, föräldralediga eller börjar ett senare pass, få reda på allt som sägs 

genom att till exempel skicka ett veckobrev via mail eller att ta en briefing med 

kvällspersonalen om vad som sades på morgonen. Det är viktigt att en arbetstagare 

har kontroll över sin arbetssituation och inte känner sig utlämnad eller bortglömd. 

Som nämndes i en intervju var det lätt hänt att missa planering om man inte var 

med på morgonmötet. Det är därför viktigt att få kontroll, och det kan ske genom 

att arbetstagaren får någon form av återkoppling under exempelvis möten.  
  
I och med att flera arbetstagare upplever höga krav i och med oväntade kontroller 

eller offentlig feedback är det viktigt att de får bättre kontroll för att hantera kra-

ven. Vid en oväntad kontroll kan det vara svårt att förbereda någon planering, 

däremot kan det vara bra som arbetsgivare att vara tydlig med vad som bör prio-

riteras och samtidigt ge ett socialt stöd genom att visa stöttning i arbetet och ge-

nom att dagligen synas i deras arbete. Ett annat sätt som också är bra för att skapa 

kontroll över kraven är att vid ansträngningar ge belöningar och det kan yttra sig 

i positiv konkret feedback som verkligen har ett syfte och betyder något. Något 

som också visar sig vara bra för att utvecklas och för att få en bättre psykosocial 

arbetsmiljö är att låta arbetstagaren ta ansvar, utifrån intervjuerna kände arbetsta-



 

46 

 

garna ansvar i olika utsträckning, det som är viktigt vid ansvarstagande är stött-

ning från kollegor och chef, i kombination med dessa utvecklas man och får en 

bättre psykosocial arbetsmiljö.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Offentlig feedback var ett fenomen som vi stötte på under studiens datainsamling. 

Idag finns ingen forskning på hur organisationer med hjälp av offentlig feedback 

påverkar sina anställda inom städbranschen. Vi anser att det är ett intressant och 

ett viktigt forskningsområde att studera vidare om, då lokalvårdare i stor utsträck-

ning tillhandahåller feedback på olika sätt samt eftersom den feedback som mer 

frekvent framgår är den negativa. Frågan är då hur den offentliga feedbacken 

kommer att påverka den enskilde individen eller individen och dess kollegor ur 

ett längre perspektiv. 

 
AFS föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett högst ak-

tuellt område för vidare forskning, både för att det är en relativt ny författning, 

men även för att det är ett otroligt väsentligt ämne runt om på de allra flesta ar-

betsplatser. Det finns ett behov av dessa föreskrifter för att ta tillvara på sina an-

ställdas välmående i ett samhälle och i en global värld som i mångt och mycket 

karaktäriseras av flexibilitet där arbetstagare fungerar som spelpjäser runt om i 

olika organisationer. I vilken utsträckning kan AFS författning bidra till den goda 

hälsan för den enskilde individen, hur dessa föreskrifter kan förbättras och få en 

större genomslagskraft bland arbetsgivare, och så vidare. Det finns självklart 

många fler frågor som behöver besvaras för att minska riskerna för att arbetstagare 

ska hamna i ett läge där stress dominerar och där ett välbefinnande inte existerar.   
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Intervjuguide 

 
Inledning 
Bakgrundsfakta 
1. Kan du berätta lite vad du arbetar med? 
2. Vad går dina arbetsuppgifter ut på? 
3. Hur länge har du arbetat där? 

 
Teman 
Social respons 
1. Upplever du att det är viktigt att arbetsgivaren och du har en kontinuerlig kom-

munikation med varandra? 

 
2. Kan du berätta lite vad du tycker är viktigt att prata med arbetsgivaren om? Har 

du möjlighet att prata med din arbetsgivare om du skulle vilja det? 

 
3. Kan du berätta lite om hur du får återkoppling på arbetet/arbeten som du utfört? 

Från arbetsgivare eller kund? 

 
4. Hur ofta får du denna återkoppling? 

 
5. Tycker du att det är viktigt att få återkoppling på ditt arbete? Varför/varför inte? 

Vilken återkoppling får du? Från vem får du denna återkoppling? 

 
6. Berätta om vad du anser om positiv och negativ återkoppling. Tycker du att det 

är viktigt att få återkoppling även om den är negativ? 

 
Feedback 
1. Kan du berätta lite om hur du får feedback eller beröm på ditt arbete? Får du 

det från kunder/chef eller kollegor? Spelar det någon roll vem som ger dig feed-

backen? 

 
2. Brukar du och din arbetsgivare ha några inbokade samtal där ni pratar om hur 

det gått i arbetet? 

 
3. Kan du berätta lite om vad du tycker om medarbetarsamtalet? Ger det dig nå-

got? motiveras du av att fortsätta utvecklas? 

 
Stress 
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1. Kan du beskriva hur en arbetsvecka ser ut för dig? 
2. Hur upplever du en sådan arbetsvecka? 
3. Vad tänker du när du hör ordet stress? 
4. I vilka situationer känner du dig stressad? 

 
Krav och kontroll 
1. Upplever du att du vet vad som förväntas av dig under en arbetsdag? Vet du 

vad som ska göras redan innan du kommer till arbetet? Kan du ge konkreta exem-

pel på vad din arbetsgivare ger dig i uppgift att göra? 

 
2. Upplever du att du har en bra översikt över vad som förväntas av dig i arbetet 

över en längre period? Hur långt fram i tiden vet du om vad som ska göras? 

 
3. Upplever du att det är svårt att göra ditt arbete om du inte har tydliga arbets-

uppgifter? Hur känner du då? 

 
4. Berätta om den stöttning som du får från din arbetsgivare? Kan du beskriva hur 

din arbetsgivare stöttar dig i ditt dagliga arbete? 

 
5. Hur upplever du att dina arbetsuppgifter är i förhållande till tiden som du får på 

dig att utföra arbetet? Arbetar du mycket övertid? 

 
6. Skulle du kunna berätta lite om stress och vad du tycker är stressigt i ditt arbete? 

 
7. Hur upplever du ditt ansvarstagande i arbetet? Berätta om vilket ansvar du har. 

 
Avslutning 
1. Kan du beskriva vad en bra arbetsmiljö är för dig? 
2. Har du några övriga frågor? 
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Bilaga 2 
Missivbrev 

 
Hej! 

 
Vi är två studenter som läser sista terminen inom Ledning och strategiskt perso-

nalarbete 3 på Linköpings universitet och det är nu dags att skriva vår kandidat-

uppsats. 

 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse om hur det är att arbeta som lokal-

vårdare och hur du som arbetar inom städbranschen upplever din arbetsmiljö. Vi 

kommer göra en kvalitativ studie där vi utför ett antal intervjuer. 
För att möjliggöra studien kommer vi att använda oss av någon form av ljudupp-

tagning. Intervjun kommer att innehålla cirka 20 frågor och vi vore väldigt tack-

samma om du har möjlighet att avlägga ca 40 minuter av din tid för att besvara 

dessa. 

 
Vi följer vetenskapsrådets etiska principer och intervjun kommer att vara helt ano-

nym, både för dig som anställd och för det företag som du representerar. 

 
Om du har några funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på följande 

mailadresser och telefonnummer: 

 
amaek944@student.liu.se. Tel: 0733525826 
annax497@student.liu.se. Tel: 0708656293 

 

 
Med vänliga hälsningar, 
Anna Axwik & Amanda Starräng 
 


