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Abstract 

In this study our aim was to discover which different factors, “what” and 

“how”, affect the experience of security (or lack thereof) of female assistant 

nurses, working in a retirement home consisting of pensioners suffering from 

dementia. The study was conducted through semi-structured interviews with 

some of the female nurses, using a phenomenological methodology. The 

theoretical approach was based off three different theories. Firstly, we made 

use of Segestens theory regarding the actual feeling of security and secondly a 

structural and psychosocial theory, and thirdly a gender theory. The premise 

being that the social and structural aspects might be factors that generate 

feelings of insecurity. The study found that the majority of the nurses perceived 

it to be the same factors, affecting both the experience of security and 

insecurity. The greatest factor generating a feeling of security was found to be 

the social companionship of the nurses, where as the greatest factors generating 

a feeling of insecurity, were found to be the insufficient staffing of the 

retirement home, as well as the pensioners suffering from dementia. 
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Sammanfattning 

Otrygghet på arbetsplatsen är ett stort problem i dagens samhälle, framförallt i 

kvinnodominerande yrken som till exempel vård och omsorg. Vi har därför valt 

att studera vad det är som påverkar denna otrygghet samt hur den påverkar 

otryggheten hos den kvinnliga personalen, speciellt inriktat på 

demensavdelningen på ett äldreboende. Vi har även undersökt om det finns en 

trygghetsfaktor i arbetet och vad i så fall som påverkar denna trygghetsfaktor. 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att använda oss av Segestens teori 

gällande trygghetskänsla, en teori gällande strukturen i organisationer och den 

psykosociala arbetsmiljön samt en teori gällande genusmärkning av 

verksamheter. Det sociala samt strukturella kan vara faktorer som rubbar denna 

trygghetskänsla och blir till känslan av otrygghet på arbetsplatsen. 

Vi har genomfört en fenomenologisk studie där syftet var att få en förbättrad 

förståelse för upplevelse av fenomenet trygghet samt otrygghet hos den 

kvinnliga personalen inom äldreomsorgen. Därför blev våra frågeställningar: 

 Vad upplevs som trygghet/otrygghet på arbetsplatsen och hur upplevs 

det av den kvinnliga personalen? 

För att sedan få svar på vår frågeställning intervjuade vi sex stycken kvinnor på 

ett äldreboende i Sundsvall, där frågorna handlade om huruvida de kände sig 

otrygga samt trygga på arbetsplatsen, vad det var och hur påverkades 

personalen av denna otrygghet samt trygghet. Dessa intervjuer resulterade i 

majoriteten av kvinnorna upplevde att det var samma faktorer som påverkade 

tryggheten och otryggheten, där trygghetsfaktorn bestod i att de hade en bra 

social gemenskap på arbetsplatsen samtidigt som otrygghetsfaktorn bestod i att 

de ofta var underbemannade samtidigt som mötet med brukaren förklarade hur 

denna otrygghetsfaktor utspelade sig eftersom brukarna var dementa och 

oberäkneliga i deras handlande. 



3 
 

  

Innehållsförteckning 

Abstract ......................................................................................................................... 1 

Sammanfattning ........................................................................................................... 2 

1. Inledning ................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och frågeställningar ..................................................................................... 5 

2. Tidigare forskning .................................................................................................... 5 

2.1 Strukturella samt psykosociala risker inom vård och omsorg .............................. 6 

2.2 Arbetsbelastning samt social gemenskap ............................................................. 7 

2.3 Fientlighet ............................................................................................................. 8 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning................................................................ 11 

3. Teori ........................................................................................................................ 11 

3.1 Inre/Yttre trygghet .............................................................................................. 12 

3.2 Psykosocial arbetsmiljö ...................................................................................... 14 

3.3 Genusmärkning av verksamheter ....................................................................... 17 

4. Metod ....................................................................................................................... 19 

4.1 Fenomenologi ..................................................................................................... 19 

4.2 Materialinsamling ............................................................................................... 21 

4.3 Urval ................................................................................................................... 22 

4.4 Intervjuguide ....................................................................................................... 22 

4.5 Analysmetod ....................................................................................................... 23 

4.6 Forskningsetik .................................................................................................... 25 

5. Resultat ................................................................................................................... 26 

5.1 Fientlighet ........................................................................................................... 27 

5.2 Arbetsbelastning ................................................................................................. 30 

5.3 Social gemenskap ............................................................................................... 32 

5.4 Sammanfattning Resultat .................................................................................... 35 

6. Slutsats .................................................................................................................... 35 

7. Slutdiskussion ......................................................................................................... 37 

Referenser ................................................................................................................... 42 

Internetkällor.............................................................................................................. 43 

 



4 
 

 

 

1. Inledning 

Kvinnor i vård- och omsorgsyrken känner sig otrygga i sina arbeten, 

framförallt inom äldrevården, konstaterar arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 

2013). Vård och omsorg är ett diskuterat ämne i Sverige idag, där många menar 

på att det måste förbättras, både för personalen men också för patienter och 

brukare. Samhällsfenomenet otrygghet kan på ett negativt sätt påverka 

människors vardag, som bland annat kan leda till sjukskrivningar samt andra 

arbetsrelaterade sjukdomar. En faktor som ofta kommer upp i tidigare 

forskning i ämnet är att det är en hög arbetsbelastning i vård och 

omsorgsyrkena idag, där personalen känner sig underbemannade samtidigt som 

de sjukskriver sig i allt större utsträckning, jämfört med andra arbeten på 

arbetsmarknaden samt lämnar arbetet i förtid (Petterson & Backman, 2002:8, 

s.5). Eftersom det är ett relevant ämne och ett problem idag vill vi studera 

djupare personalens upplevelse av otrygghet samt trygghet inom vård och 

omsorg, där vi har fokuserat på personal på ett äldreboende. 

Intervjuerna utfördes på ett äldreboende eftersom det är allmänt 

uppmärksammat att vård- och omsorgsyrken präglas av otrygga anställningar 

samt en otrygg arbetsmiljö där det uppkommer flertal arbetsmiljöbrister 

(Arbetsmiljöverket, 2013, AFS 2011:1), de flesta tidigare undersökningar är 

dessutom gjorda inom hemtjänsten. Eftersom det är ett stort samhällsproblem 

är det viktigt att utföra djupare analyser på området. De som intervjuades 

arbetade på ett demensboende inom äldreomsorgen. 

Demensboende valdes eftersom det är en speciellt otrygg arbetsplats utöver de 

otrygga anställningarna. Enligt demenscentrum är aggressivitet hos brukare 

med demens väldigt svårt att handskas med både för anhöriga samt 
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vårdpersonal. Den aggressivitet som uppkommer från patienter med demens 

uttrycks både verbalt men även fysiskt. Detta leder till personal som arbetar 

med demenssjuka äldre känner sig otrygga i sitt arbete eftersom demenssjuka 

utgör en viss oförutsägbarhet (Demenscentrum, 2013). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vad det är som upplevs som 

trygghet och otrygghet och hur det upplevs hos kvinnlig personal på 

demensavdelningen på ett äldreboende. Följaktligen blir våra frågeställningar: 

 Vad upplevs som trygghet på arbetsplatsen och hur upplevs den av den 

kvinnliga personalen? 

 Vad upplevs som otrygghet på arbetsplatsen och hur upplevs den av 

den kvinnliga personalen? 

 

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som vi beskriver i detta kapitel kommer att bestå av 

olika undersökningar. Det för att få fram en översikt över hur arbetsmiljön 

inom olika vård och omsorgsyrken är. Vi kommer också att beskriva en mer 

specificerad undersökning som gäller specifikt äldreomsorgens personal. 

Avslutningsvis kommer undersökningar gällande hot och våld i omsorgsyrken 

att tas upp. Detta för att dessa faktorer på ett övergripande sätt visar en bild av 

vad som påverkar personalens trygghets- samt otrygghetskänsla inom vård och 

omsorg som kan ligga till grund till ”vad” som orsakar trygghets samt 

otrygghetskänslan samt ”hur” den skapar denna känsla.  
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2.1 Strukturella samt psykosociala risker inom vård och 

omsorg 

En rapport gjord av Arbetsmiljöverket 2013 visar att arbetsrelaterad stress är en 

av de mest förekommande orsakerna till sjukdom, där de mest utsatta för 

arbetsrelaterad stress är sjukvårds- och hälsosektorn. Hela 35 procent av 

arbetsskadeanmälningar som gjordes mellan år 2005 och 2010 och som var av 

sociala samt organisatoriska orsaker kom från omsorg och framförallt från 

hemtjänst för äldre samt ålderdomshem. Enligt arbetsmiljöverket är en av de 

största utmaningarna som finns i arbetslivet idag inom vård- och omsorgsyrken 

psykosociala risker som till exempel stress (Arbetsmiljöverket, 2013). Vidare 

visar rapporten att stress, risk för att bli utsatt för hot och våld, arbetsbelastning 

och påfrestande patientkontakter är de vanligast förekommande riskerna. När 

patienter eller brukare ökar medan personalen är underbemannade uppstår en 

både hög och riskfylld arbetsbelastning som leder till en högre grad av 

otrygghet hos de anställda inom dessa yrken. Dessa problem kan vara kända, 

men chefer bestämmer inte över åtgärderna på sin nivå. Dessa beslut kommer 

från högre upp i organisationen där andra prioriteringar görs 

(Arbetsmiljöverket, 2013, s.1). 

Vidare visar en rapport med fokus på psykosociala riskbedömningar som har 

gjorts av SLIC 2012 att psykosociala risker som till exempel stress är en av 

arbetslivets största utmaningar inom vård och omsorg. Rapporten gick ut på att 

främja förbättringar av arbetstagares säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. 

Utgångspunkten var det stödmaterial samt ramverk som tagits fram på EU nivå. 

408 inspektionsbesök på 218 arbetsplatser utfördes 2012 där de flesta 

inspektioner gjordes inom hälso-och sjukvården och inom omsorgen. 

Inspektionerna genomfördes på vårdcentraler, ambulansverksamhet, 

avdelningar på sjukhus, äldreboenden samt boenden inom omsorgen. 

Rapporten visar att utifrån 173 inspektionsprotokoll resulterade hela 518 

arbetsmiljöbrister med krav på åtgärder, där kraven ställts med stöd av 
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systematiskt arbetsmiljöarbete samt av arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 

2011:1). 

 

2.2 Arbetsbelastning samt social gemenskap 

Petterson och Backman beskriver i rapporten ”Äldreomsorgens personal – med 

fokus på 60+” att tillgången till utbildad personal har minskat medan 

personalomsättningen är hög och detta medför att kommunerna får allt större 

problem att anställa behörig personal till vård och omsorg av äldre. Var tredje 

vårdbiträde eller undersköterska anser sig inte orka tjänstgöra till 

pensionsåldern. Det händer ofta att en anställd lämnar arbetet i äldreomsorgen i 

förtid eftersom att både viljan och orken inte finns där. För vårdbiträden och 

undersköterskor innebär mötet med brukaren en personlig relation, där också 

mötet är en bidragande faktor till personalens trygghetskänsla (Petterson & 

Backman, 2002:8, s.5). Vidare menar Petterson och Backman att tillgångar i 

pengar, personal samt tid betraktas som otillräckliga inom vård- och 

omsorgsyrken utifrån ledning, anhöriga, vårdtagare men även utifrån de 

anställdas krav på sig själva. De grundläggande hinder för verksamheten och 

även som orsak till andra problem är personalbrist och hinder för att rekrytera 

utbildad personal. Detta kan bland annat leda till tidsbrist, där personalen får 

skamkänslor av att de gamlas livskvalitet hotas eftersom personalen 

skuldbelägger sig själva. Petterson och Backman menar att behovet finns av att 

arbetsuppgifterna prioriteras när denna tidsbrist uppstår (Petterson & Backman, 

2002:8, s.5). Vidare i rapporten beskriver Petterson och Backman att 

beredskapen för sjuksköterskor att hantera anhörigas ångest och förväntningar 

är ett mödosamt ansvar och samtidigt en psykisk belastning för hälsan. En 

otydlig yrkesroll uppstår genom detta som betraktas som orsak till att ett stort 

antal sjuksköterskor väljer bort äldrevården (Petterson & Backman, 2002:8, 

s.6). 
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Slutligen visar Petterson och Backmans rapport att den största belöningen och 

arbetsglädjen får vård- och omsorgspersonalen när patienten mår bra samtidigt 

som man känner sig nöjd med det arbete man utfört. Gemenskapen är väldigt 

viktig för personalen visar rapporten på, där också uppskattning från vårdtagare 

och anhöriga är viktig för själva tryggheten inom arbetet (Petterson & 

Backman, 2002:8, s.6). 

 

2.3 Fientlighet 

När det gäller hot och våld tar antologin ”sprickor, öppningar och 

krackeleringar – nya perspektiv på arbetsmiljö” upp hot och våld i 

avreglerings spår samt att konkurrensutsättning och förändrade arbetsvillkor 

inom bland annat hemtjänsten ökar otryggheten inom vård- och omsorgsyrken, 

främst inom äldrevården. I kapitlet gällande hot och våld på jobbet, menar de 

los Reyes samt González att förekomsten av hot och våld som är arbetsrelaterat 

har uppmärksammats mer på senaste tiden bland både forskare och praktiker. 

Vissa menar att det beror på den ökade stressen, medan andra menar på att 

våldets uttryck samt synlighet eller förändringar i anmälningsbenägenheten har 

gjort så det upptäcks på senaste tiden (de los Reyes m.fl., 2015, s.17). Enligt 

arbetsmiljöverket har det skett en ökning av problem gällande hot och våld i 

arbetet inom kvinnodominerade yrken under senare delen av 2000-talet. Vidare 

visar kapitlet att för år 2011 uppenbarades det att hälften av alla anmälningar 

som gällde långvarig sjukskrivning samt allvarliga arbetsskador rörde personer 

med en anställning inom kommun och landsting, där det handlade främst om 

arbete inom socialtjänst, vård och omsorg, förskola samt skola enligt AFA 

försäkrings sammanställning (de los Reyes m.fl., 2015, s.18). 

När det gäller hot och våld inom hemtjänsten visar Thörnqvist undersökning 

”konkurrensutsättning och förändrade arbetsvillkor inom hemtjänsten” på att 

den psykosociala arbetsmiljön inom omsorgsarbetet har varit sammanbundet 

med stor acceptans för vårdtagarens beteende. Det ingår i hemtjänstens arbete 
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att kunna hantera aggressioner samt frustrationer hos gamla och sjuka 

individer. Således har det alltid existerat en arbetsmiljöproblematik som varit 

inbyggd i omsorgsarbetet gällande var gränsen ska dras för vad vårdpersonalen 

ska behöva tolerera. Det har således lett till underrapportering av hot och våld i 

arbetet. Genom detta finns risken att problemet normaliseras, främst inom ett 

system som går ut på att fortlöpande värva och behålla kunder (Thörnqvist, 

2015, s.22-23). Dokumentationen av hot och våld inom äldreomsorgen är 

högre inom demenssjukvården än inom hemtjänsten. Vård och omsorg i 

ordinärt boende hör enligt arbetsmiljöverket till de kvinnodominerade sektorer 

där problem med hot och våld ökat markant under senare delen av 2000 talet. 

Det gäller speciellt flerdelade fall där det kan vara knivigt att hitta en balans 

mellan olika lagstiftningsområden inom socialtjänst, arbetsmiljö samt hälso- 

och sjukvård (Thörnqvist, 2015, s.23). 

 

Fortsättningsvis beskriver Eija Viitasara i avhandlingen Våld i omsorgsarbete: 

riskfaktorer, konsekvenser och stöd att våld förekommer i olika sammanhang 

samt i många former och kan därmed drabba många i sitt arbete. I de nordiska 

länderna samt andra länder utom Norden har våld mot personal ökat, och detta 

kan leda till psykisk ohälsa som t.ex stress, oro, spänning men också fysisk 

skada. Konsekvenser av hot om våld samt våld kan även påverka förhållanden i 

organisationen och på arbetsplatsen. Otillfredsställande arbetsförhållanden för 

de anställda kan leda till ökad risk för våld, där avhandlingen visar att alla 

yrkesgrupper var utsatta, där vissa grupper var mer utsatta än andra. Till 

exempel visade det sig att vissa typer av arbetsplatser, låg ålder och 

kortyrkesverksamhet fungerade som en riskfaktor. Däribland också 

heltidsarbete med klienter/patienter, omorganisation där nedsättning av 

personal inträffat, samt hög arbetsbelastning. När det gäller yrkesgrupper så är 

de inom branschområden med både kund, klient eller patientkontakter som 

främst utsätts för våld och hot om våld, däribland de som är verksamma inom 

vård och socialt arbete. De som stått för den största ökningen av hot och hot 
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om våld är sjukvårdsbiträden, hemvårdare samt sjuksköterskor.  Viitasaras 

avhandling består av fem delarbeten, där totalt 2,800 individer omfattades av 

undersökningen. I avhandlingen studerades våldets frekvens samt omfattning, i 

vilka arbetsförhållanden och situationer våld uppträder, faktorer som ligger 

bakom våldet samt konsekvenser av våldet och hur dessa händelser behandlas 

av både individen samt organisationen. Definitionen av våld i avhandlingen 

definieras brett, från störande beteende till fysisk och verbal aggression mot 

både föremål samt individer. Ur resultatet kan man utläsa att över 50% av de 

svarande hade blivit utsatta för våld eller hot vid ett eller flera tillfällen. 

Resultatet visar på att våld är ett stort arbetsmiljöproblem inom hälso- och 

vårdsektorn, där det är ett vanligt förekommande fenomen hos personalen inom 

just hälso-vårdsektorn. (s.47) Till exempel visar en studie i avhandlingen på att 

vårdare samt undersköterskor var mer utsatta för våld än andra. 

Arbetsrelaterade men också individrelaterade faktorer associerades med risk 

för att bli utsatt för våld. När det gäller individfaktorerna medförde låg ålder en 

ökad risk för utsatthet, kort anställningstid medförde också ökad risk, där 

betydelsen gällande frekvensen av utsatthet hade främst betydelse. En till 

faktor som hade betydelse för hot och hot om våld var typ av arbetsplats, om 

man arbetar hela tiden med vårdtagarna, om det skett nedskärningar i 

organisationen samt huruvida det fanns en hög arbetsbelastning var 

arbetsrelaterade riskfaktorer för i princip samtliga yrkesgrupper. Dessa 

analyser visar en avancerad bild av individ och arbetsrelaterade riskfaktorer, 

utan någon klar bild för alla yrkesgrupper. 

Sammanfattningsvis visar studierna i Viitasaras avhandling att våld är ett 

vanligt förekommande fenomen i kommunalt vård och omsorgsarbete. Från 

verbala hot och hot om våld till grövre fysiskt våld florerar hos många dagligen 

som arbetar inom vård och omsorg. Vårdare och undersköterskor är mest 

utsatta, eftersom de har en nära fysisk kontakt med vårdtagarna. Individ och 

arbetsrelaterade faktorer i viss mån kan öka risken för att bli utsatt, där våldet 

kan leda till både ekonomiska, emotionella, hälsorelaterade samt 

arbetsrelaterade konsekvenser (Viitasara, 2004, s.47-49). 
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Avslutningsvis påpekar demenscentrum att aggressivitet hos brukare med 

demens är väldigt svårt att handskas med både för anhöriga och vårdpersonal. 

Den aggressivitet som uppkommer från patienter med demens uttrycks både 

verbalt men även fysiskt. Detta leder till personal som arbetar med 

demenssjuka äldre känner sig otrygga i sitt arbete, eftersom demenssjuka utgör 

en viss oförutsägbarhet (Demenscentrum, 2013). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det som genomsyrar kapitlet tidigare forskning är att det finns både 

psykosociala och organisatoriska miljöbrister samt faran om hot och våld inom 

vård- och omsorgsyrken idag. Den tidigare forskningen tyder också på att 

personalbristen är ett stort problem idag, där organisationens ledning har andra 

prioriteringar än just personalens hälsa (Miljöverket, 2013, s.1) (de los Reyes 

m.fl., 2015, s.18). Tidigare forskning visar dock på att det som frambringar 

trygghetskänslan inom vård- och omsorgsyrkena är den sociala gemenskapen 

personalen har mellan varandra, men också att de ska känna sig nöjda med sitt 

arbete och att vårdtagaren får den hjälp den behöver (Petterson & Backman, 

2002:8, s.5). Vi använder oss av den tidigare forskningen i vår undersökning 

som grund att bygga vidare på, men även för att få förförståelse för ämnet. 

Detta eftersom vi vill undersöka vad som påverkar och hur den påverkar den 

kvinnliga personalens trygghet samt otrygghet på ett äldreboende, därför är den 

tidigare forskningen inom vård och omsorg relevant för vår undersökning. 

 

3. Teori 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för våra teorier som är en grund i 

uppsatsen. Vi har valt att använda oss av tre olika teorier som kan tänkas 

förklara varför personalen på äldreboendet vi utfört intervjuerna på känner 

otrygghet samt trygghet på arbetsplatsen, det vill säga vad det är som 
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frambringar denna känsla av trygghet samt otrygghet och hur den frambringas. 

Den första teori vi använt oss av är Kerstin Segestens (1994), professor emerita 

i vårdvetenskap, teori gällande trygghetskänsla. Hon menar att denna 

trygghetskänsla utgår ifrån att man både känner en inre samt yttre trygghet och 

att dessa två dimensioner av trygghet måste uppfyllas för att kunna skapa 

trygghetskänsla för individen. Den andra teorin vi kommer att använda oss av 

handlar om psykosocial arbetsmiljö samt strukturella villkors betydelse för 

individens hälsa. Denna teori utgår ifrån en så kallad krav- och kontrollmodell, 

där man genom denna modell kan bekräfta sambandet mellan olika typer av 

ohälsa samt sjukfrånvaro och spända situationer. Kraven ligger på 

psykologiska stressfaktorer i arbetet, medan kontrollen ligger på möjlighet att 

vara delaktig i sitt arbete med bland annat beslut samt kunna använda sin 

skicklighet i arbetet. Kontrollmodellen tar också upp strukturella villkors 

betydelse för individens hälsa. Vi kommer även beskriva dessa två teoriers 

teoretiska utgångspunkter. Den tredje teorin vi kommer att användas oss av är 

genusmärkningen av verksamheter. Denna teori visar att kvinnligt kodade 

arbeten, speciellt omsorgsyrken, har en lägre status i det offentliga livet. Detta 

på grund av att dessa yrken ses som ”naturligt” för kvinnor, och leder därmed 

till bland annat att ansvar för arbetsmiljöproblem handskas med individuellt 

och i det tysta. Dessa teorier har en stor betydelse för att förstå vad som bidrar 

och hur den bidrar till personalens trygghet samt otrygghet på arbetsplatsen. 

 

3.1 Inre/Yttre trygghet 

Enligt Segesten (1994) är en central del för människa trygghetskänslan, där 

denna trygghetskänsla är något hen eftersträvar. Dock menar Segesten att 

trygghetskänslan är en upplevelse som skiljer sig åt från individ till individ. 

Samtidigt är förutsättningarna för upplevelsen av trygghet att individen känner 

en inre och yttre trygghet, där trygghetskänsla består av både inre och yttre 

trygghet, som är två dimensioner av denna trygghetskänsla. Segesten menar att 
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den inre tryggheten har en solid koppling till barndomen och inre mognad, det 

kan även uppkomma inre trygghet i vuxen ålder genom positiva erfarenheter 

samt upplevelser. Den inre tryggheten karakteriseras av känslan av värme, 

tillit, harmoni, lugn, lycka och ro. Utöver dessa behöver även individen 

tillhörighet och gemenskap, samt ansvar, för känslan av trygghet. Till sist 

behöver individen uppfattningen av att veta vad man vill och tycker, kan lita på 

sig själv samt kunna hävda sig och erkänna svagheter hos sig själv. Individen 

behöver känna denna typ av inre trygghet för att en trygghetskänsla ska uppstå, 

men Segesten menar också att individen behöver känna yttre trygghet, där 

denna yttre trygghet karakteriseras av det som frambringas av individens 

omgivning i egenskap av miljötrygghet, materiell trygghet samt 

relationstrygghet. Kontroll och kunskap ingår även i dimensionen ”yttre 

trygghet”, vilket betyder att möjligheten att hantera, förstå samt kontrollera sin 

omgivning. Detta kan uppfyllas genom att få bekräftelse, besked och kunskap, 

där också individen behöver vara delaktig i beslut som rör den själv. Till sist 

behöver individen känna att hen inte är utsatt för fara, men även att individer 

kan lita på varandra ingår också i ”yttre trygghets” dimensionen. Om individen 

känner dessa typer av inre samt yttre trygghet, frambringar detta en 

trygghetskänsla för individen (Segesten, 1994, s.14). Avslutningsvis menar 

Segesten att tillhörighet och gemenskap är bidragande faktorer till inre 

trygghet, där dessa faktorer är speciellt viktiga inom vård- och omsorgsyrkena 

eftersom det uppstår relationer i dessa arbeten mellan exempelvis patienter och 

personal. Där sammanhanget mellan miljön och relationer är bidragande till 

trygghetskänslan inom vård och omsorg (Segesten, 1994,s.15).  

De teoretiska utgångspunkterna som Segesten använder sig av är både fenomen 

samt fenomenologi, där inslag av både Berger & Luckmann, Naess samt Lauer 

genomsyrar Segestens teoriram. Lauer (1965) menar att tryggheten i sig kan 

ses som ett fenomen, om man med fenomenet menar att verkligheten 

uppenbarar sig i människors medvetande. I denna verklighet kan man skapa 

förutsättningar för trygghet, men själva tryggheten är en upplevelse av den 
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enskilda individen. Vi skapar själva vår vardagsvärld genom tolkningen vi gör 

av den yttre verkligheten. Denna tolkning tar vi sedan för självklar (Berger & 

Luckmann, 1966). I den existerande världen har olika företeelser mening för 

oss, det finns vissa företeelser som inte har en mening för oss, men de som har 

en mening för oss förses ofta med beteckning eller namn (Naess, 1980). 

Fenomenet trygghet motsvaras inte av en företeelse eller händelse, utan av vår 

uppfattning om en rad sådana. Trygghet är individens medvetenhet och 

förvissning om en viss tingens ordning. Det empiriska jaget (sig själv) delar en 

meningsfylld verklighet med andra människor, utan att ha träffats eller kommit 

överens om hur den gemensamma verkligheten ser ut. Det gemensamma fanns 

där före individen och utgör den icke privata, icke individuella delen av den 

mänskliga vissheten. Vi har lärt oss att uppfatta verkligheten på ett visst sätt. 

Det gemensamma skapar alltså ramarna, inom vilka det individuella jaget rör 

sig (Berger & Luckmann, 1966; Naess, 1980). Detta innebär alltså att olika 

individer har en gemensam uppfattning om vad trygghet innebär och 

gemensam förvissning om, när man är trygg eller otrygg, men även en 

individuell sådan. I fenomenologin har varje fenomen en kärna, där denna 

kärna har ett antal kriterier som är gemensamma för varje fenomen (Segesten, 

1994, s. 3-4). 

 

3.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Utöver Segestens teori kommer vi att utgå ifrån krav och kontrollmodellen, 

som utgör att både strukturen samt den psykosociala arbetsmiljön är viktiga 

faktorer i huruvida personalen känner sig trygga samt otrygga på arbetsplatsen. 

Malin Bolin, sociolog, utifrån Karasek & Theorell (1990) krav och 

kontrollmodell, beskriver att man kan använda sig av denna modell för att 

beräkna den psykosociala arbetsmiljön, där olika typer av ohälsa mäts på 

arbetsplatsen. Dimensionen krav utgör psykologiska stressorer på arbetsplatsen 

(stressfaktorer) medan dimensionen kontroll betyder att individen på 
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arbetsplatsen ska ha möjlighet att vara delaktig i beslut samt kunna använda sin 

skicklighet. Det vill säga att denna krav- och kontrollmodell utgör de 

strukturella förutsättningarna som finns på arbetsplatsen. I enlighet med denna 

modell utgör olika arbetssituationer en balans mellan krav och kontroll som i 

sin tur utgör hur personalen känner sig i deras arbetssituation. Olika 

arbetssituationer utgör graden av krav och kontroll som individen känner på 

arbetsplatsen, till exempel kan en arbetssituation där en hög grad av krav och 

kontroll finns kännetecknas som den mest gynnande för personalen, där 

möjliggörs situationen till optimal motivation, lärande samt möjlighet till 

personlig utveckling. Det uppstår ett aktivt arbete, där balansen finns och 

personen i fråga på arbetsplatsen har möjlighet att omfattande använda alla sina 

förmågor. Om arbetssituationen uppstår där det istället sätts höga krav på 

individen sammankopplat med låg kontroll, är arbetssituationen här istället 

spänd. Den blir spänd eftersom handelsutrymmet saknas att kunna hantera de 

krav som ställs, lärandet leder till situationen i stress. Om det är istället både 

lite krav samt lite kontroll, leder detta till att arbetet blir passivt med risk för 

inlärd oförmåga. Den fjärde och sista arbetssituationen i krav och kontroll 

modellen är avspänd å ena sidan, medan den innefattar mycket kontroll å andra 

sidan med låga krav på personalen, ur kontrollsynpunkt är detta hälsosamt, 

men för själva personalen ger inte den en motivation som ett hälsofrämjande 

arbete också kan skapa.  

Genom denna modell som utmäter sambandet mellan olika typer av ohälsa 

samt sjukfrånvaro, men också spända situationer, har möjliggjort att det nu 

existerar en giltig kunskap gällande psykosociala arbetsmiljöns vikt för ohälsa 

på arbetsplatser (SBU 2015). Bolin menar också att genom denna modell har 

man kunnat bevisa att psykosocial arbetsmiljö är lika viktig för hälsan som 

fysisk arbetsmiljö (Bolin, 2015,s.189-190).  

Bolins teoretiska utgångspunkter består av Karasek & Theorells krav och 

kontroll modell. Karasek och Theorell (1990) tar upp tre begrepp som har en 
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påverkan på upplevelsen av vår psykosociala miljö. Dessa begrepp lyder krav, 

kontroll samt socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Kravet definieras som 

fysiska samt psykiska krav på arbetet. Arbetsmängden samt den tidspress man 

känner inom arbetet handlar de psykiska kraven om. Då arbetets krav är högre 

än egenkontrollen, exponeras de psykiska kraven. De fysiska kraven exponeras 

då ansträngning samt obekväma arbetspositioner uppstår på arbetsplatsen. 

Kombinationen av både att kunna använda sin kunskap och kompetens för att 

genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt innebär kontroll, där även 

påverkningsmöjlighet personalen har över viktiga beslut i hur arbetsuppgiften 

ska genomföras samt möjligheten till kompetensutbildningar ger möjligheter 

för individen att uppnå kontroll, även kallat arbetskontroll. Genom denna 

kombination av krav och kontroll kan man separera fyra arbetstyper genom att 

samordna höga samt låga nivåer av krav och kontroll. Dessa arbetstyper lyder i 

ordningen aktivt arbete, passivt arbete, lågstressarbete samt högstressarbete. 

Det som karakteriserar de aktiva arbeten är att man har höga psykologiska krav 

samtidigt som man har en hög egenkontroll. Gruppen som tillhör de aktiva 

arbetet har en aktiv fritid, ökad motivation till produktivitet och kompetens 

samt att utvecklingen finns till nya beteendemönster både utanför men också på 

arbetet. En god förmåga att lösa problem i arbetet visar även den aktiva 

arbetstypen på. Passiva arbeten, å andra sidan, är motsatsen till de aktiva 

arbeten. De passiva arbeten karakteriseras av låg egenkontroll samt låga 

psykologiska krav, vilket leder till psykosociala arbetsproblem då det finns 

brister gällande utmaningar i arbetet. Kompetensen används sällan som 

personalen besitter, vilket leder till dålig kapacitet i problemlösningar samt låg 

motivation i arbetet. När det gäller lågstressarbeten definieras av hög 

egenkontroll samt få psykologiska krav. Det uppstår en lägre grad av 

psykologiska påfrestningar samt sjukdom då egenkontrollen i denna grupp 

tillåter på ett optimalt tillvägagångssätt lösa skilda psykologiska krav samt 

situationer för den anställde. Det som karakteriserar denna arbetstyp är 

anställda som är gladare samt lyckligare och producerar mindre negativ stress 

än de andra arbetstyperna, denna arbetstyp är det optimala för de anställda. Den 
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sista arbetstypen lyder högstressarbeten, och denna arbetstyp karakteriserar hög 

stress samt fysisk och psykisk ohälsa. När de psykologiska kraven är höga 

samtidigt som egenkontrollen är låg, inträffar detta. När den anställde har höga 

krav samtidigt som låg kontroll framhävdas låg motivation, låg produktivitet 

samt fysisk trötthet i arbetet som indikerade social isolation samt stressyndrom. 

Senare utvecklades även modellen med att också inkludera socialt stöd. Social 

stöd betyder att den anställde får stöd från familj, vänner, chefer samt 

arbetskamrater. Genom det sociala nätverket minskar detta ohälsan på 

arbetsplatsen samt de psykologiska stressfaktorer som kan uppstå. Det sociala 

stödet ökar även förmågan till ny kunskap vilket i sin tur kan leda till ökad 

produktivitet. Det sociala stödet ger även en positiv känsla för identitet samt 

känslan av att bli bekräftad socialt av sina arbetskamrater som följaktligen 

bidrar till att kollektivt möta arbetsplatsen välmående samt mål. Karasek och 

Theorell (1990) menar att man kan skilja på instrumentellt och emotionellt 

socialt stöd. Det instrumentella stödet är viktigt i den aspekten att man får stöd 

i sina arbetsuppgifter samt stöd från chefen, arbetskollegor då detta leder till 

känslan av delaktighet i arbetet. Det emotionella stödet kommer å andra sidan 

från att man får uppskattning samt stöd, där känslan av tillhörighet i gruppen 

från både sin chef men också sina medarbetare är viktigt på arbetsplatsen 

(Karasek & Thorell 1990). 

 

3.3 Genusmärkning av verksamheter 

Eftersom vår studie går ut på att studera kvinnlig personals upplevelser av 

trygghet samt otrygghet på arbetsplatsen kommer vi även att utgå ifrån en teori 

gällande genusmärkningen av verksamheter. Kankkunen och Härenstam (2015), 

sociologer, menar att uppgiftens art inom verksamheten sätter prägeln på både 

verksamhetens status samt meningsskapande gällande just verksamheten.  

Kvinnligt genusmärkta arbeten innehåller ofta omtanke samt omsorg, medan de 

manligt genusmärkta är tekniska verksamheter (Kankkunen & Härenstam, 
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2015, s.127). Genusmärkningen av verksamheter betraktas som temporär samt 

konstruerad. Med temporär samt konstruerad menar Kankkunen och 

Härenstam att verksamhetens genusmärkning är föränderlig mellan plats och 

tid. Ett exempel på detta är att lärare har varit ett manligt yrke, men idag är 

lärare ett kvinnligt yrke. Det som är beständigt är när en uppgift uppfattas, eller 

verksamhet, som viktig utfaller den sig som manligt kodad, medan intuition 

och känslor nyttjas i den diskursiva konstruktionen av det kvinnliga. I både den 

internationella och svenska forskningen bemärks det typiskt manliga 

konstrueras som normen, medan det typiskt kvinnliga konstrueras som det som 

inte värderas i det offentliga livet.  Omsorgsyrken konstrueras exempelvis som 

något som är svårt att översätta till bestämda uppgifter genom att omvårdnad 

och kompetens separeras.  Detta leder till tron att de förutsättningar och 

kunskaper som behövs i omsorgsarbeten finns naturligt i kvinnor. 

Genusmärkningen av verksamheter visar på att alla aktörer inom de manligt 

kodade verksamheterna tar ett gemensamt och kollektivt ansvar för 

arbetsmiljöproblem, medan inom de kvinnligt kodade verksamheterna får de 

individer som arbetar där handskas med och ta konsekvenser av 

arbetsmiljöproblem individuellt och i det tysta (Kankkunen & Härenstam, 2015, 

s.127-128). Genusmärkning av verksamheter tyder också på att normer inom 

verksamheten och dess genusmärkning till viss del bildas bakom situationen 

inom organisationen.  Inom varje verksamhet och varje yrke finns det regler 

och normer för vad som kan betraktas som ett bra arbete och vad som inte är 

det. Dessa regleringar och normer bygger på yrkeskoder, teoretisk utbildning 

samt praktiska förväntningar och erfarenheter.  Vad som konstrueras och 

framhävs i olika tid och rum som viktiga regleringar och normer har betydelse 

för vem som utför arbetet, till exempel om du är man eller kvinna, och för hur 

genus konstrueras i verksamheten och märker arbetsinnehållet samt 

organisationen på arbetsplatsen.  De regleringar, normer samt organisering som 

strukturerar arbetsmiljön följer verksamheten och dess genusmärkning 

(Kankkunen & Härenstam, 2015, s.129). 
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Eftersom vi undersöker vad som är bidragande och hur det bidrar till 

otrygghets samt trygghetskänsla på arbetsplatsen, anser vi att dessa tre teorier 

är relevanta för vår studie och följaktligen kommer dessa teorier att bilda en 

grund för studien samt genomsyra den avslutande diskussionen samt 

resultatdelen. 

 

4. Metod 

Under metodkapitlet kommer vi att beskriva metoden samt hur vi samlat in 

materialet vi använt oss av. Avslutningsvis kommer vi redogöra för den 

analysteknik som grundar vårt resultat samt information om de respondenter 

som medverkat i vår studie. 

 

4.1 Fenomenologi 

Vi har valt att använda oss av en fenomenologisk ansats, där fenomenologi 

inom kvalitativ forskning går ut på att man ska försöka förstå samt beskriva 

sociala fenomen, där studieobjektens personliga upplevelser samt perspektiv är 

det man utgår ifrån. Därför blir individers uppfattning om sin omvärld samt 

deras upplevelser det relevanta. Det handlar om att försöka beskriva fenomenet 

istället för att analysera och förklara fenomenet, och genom beskrivande skapar 

man en djupare förståelse. Genom att man tar flertal individers gemensamma 

upplevelser vill man på sådant sätt nå fenomenets ”väsen”, alltså den 

beständiga delen av upplevelsen som delas av flertal individer (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.44–45). 

Fenomenologiska studier inriktar sig på att hitta det gemensamma 

meningsinnehållet i ett antal människors upplevda erfarenheter av ett typiskt 

begrepp eller fenomen. Beskrivande av människors delade upplevelser av ett 

fenomen är det viktiga, där individens personliga upplevelse lyfts ur sin 

kontext för att göra det möjligt att beskriva en ”universell essens”, alltså 
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fenomenets kärna. Många olika typer av fenomen finns, men fenomenet borde 

vara något som kan upplevas som diffust av människor. Till exempel kan man 

studera individers upplevelser av ilska, sorg och utanförskap eller som i vårt 

fall trygghet samt otrygghet, där dessa kan ses som vanliga fenomen att 

studera. När man sedan ska beskriva samt hitta intervjupersonernas 

gemensamma meningsinnehåll ligger fokus på två frågor, dessa är: vad samt 

hur, där vad menas på vad intervjupersonen har upplevt och hur menas på hur 

intervjupersonen har upplevt det.  

Fortsättningsvis visar Creswell och Poth hur fenomenologiska studier utmärker 

sig som vi inkluderat i vår studie. Creswell och Poth beskriver att det måste 

finnas ett markant fenomen i studien som går att åtskilja i ett begrepp. 

Fenomenet i fråga måste ha upplevts av studiedeltagare, där antalet kan variera, 

men vanligtvis rör det sig om tre till fyra personer i en mindre studie, medan 

det kan handla om tio till femton individer i en större studie. De beskriver även 

att det måste finnas reflektion över fenomenet, som handlar om frågor som 

skillnaden i personliga (subjektiva) samt delade (objektiva) upplevelser av ett 

fenomen och hur förbindelsen mellan dessa ser ut. I studien ska man även 

genomgå en materialinsamling, där tillvägagångssättet ofta består av intervjuer 

med personer som upplevt fenomenet. Det kan också ske genom observationer 

samt dokument, men det är mindre vanligt. Vidare beskrivs det att man 

behöver använda sig av en systematisk analysmetod som innebär att man 

sorterar analysenheterna i form av betydande uttalanden (signifikanta 

uttalanden) samt att man kategoriserar in dessa uttalanden i mer övergripande 

teman. Avslutningsvis beskriver Creswell och Poth att när man kommer till 

sista delen i själva analysen, sammanfogar man intervjupersonernas 

förmedlade upplevelser för att fenomenet som undersöks ska få ett gemensamt 

meningsinnehåll (Creswell & Poth, 2017, s.76–77) 
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4.2 Materialinsamling 

Sett till vårt val av metod så valde vi att utföra halvstrukturerade intervjuer, där 

det transkriberade materialet av dessa utgör den data som är underlag för vår 

analys. Detta för att samtals intervjun kan användas fördelaktigt för att få fram 

svar som med andra metoder är svårare att få fram, samt förmågan att följa upp 

svaren (Esiasson et al, 2012, s.251). 

Intervjuerna utfördes på ett äldreboende i en medelstor svensk stad, där 

personal svarade på frågor gällande trygghet samt otrygghet på arbetsplatsen, 

där vad som var faktorer och hur dessa faktorer frambringade känslan av 

otrygghet samt trygghet hos den kvinnliga personalen. Intervjuerna 

genomfördes som halvstrukturerade intervjuer, alltså ett semi-strukturerat 

upplägg. Detta eftersom vi ville kunna styra intervjuerna i avsedd riktning, 

samtidigt som det fanns en öppenhet i intervjuerna som således kunde ta sin 

egen riktning och tillta sig en egen karaktär. Vi ställde samma utgångsfrågor 

till alla intervjupersoner, men med alternativet att justera följdfrågorna så att vi 

kunde täcka de områden vi ville få svar på, som i detta fall gällde otrygghet 

samt trygghet på arbetsplatsen och bakomliggande faktorer(vad och hur) till 

dessa ”fenomen”.  

Som Kvale och Brinkmann förklarar i Den kvalitativa forskningsintervjun, så 

har en kvalitativ forskningsintervju för avsikt att granska världen utifrån 

intervjusubjektets (informantens) glasögon och att utvinna betydelser ur 

intervjusubjektets upplevelser, samt försöka upptäcka den typ av värld 

intervjusubjektet lever i. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att 

försöka framställa "kunskap" om något, där denna kunskap framställs genom 

samspelet mellan intervjusubjektet och personen eller personerna som 

intervjuar denne. Som Kvale och Brinkmann beskriver det, så är intervjuer ett 

"hantverk" och något man lär sig på plats, det vill säga när intervjuerna 

genomförs. Utförandet av intervjuer utgår följaktligen inte från någon direkt 

fastställd metodlära, utan handlar i stor utsträckning om hur pass kunnig och 
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vilka förmågor den som bedriver intervjuerna har (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.17-19). 

4.3 Urval 

Enligt Creswell och Poth behöver studiesubjekten i en fenomenologisk studie 

vara individer som har erfarenheter kring de fenomen som man ämnar studera. 

Eftersom vård- och omsorgsyrken, och i synnerhet äldreomsorgen är 

förknippade med allmänt dåliga anställningsvillkor, stress samt personliga 

möten med många brukare (Arbetsmiljöverket 2013, Petterson & Backman, 

2002:8, s.5) föll det sig därför också naturligt att finna personal inom en sådan 

arbetsplats som skulle vara relevant för vår undersökning (Creswell, Poth, 2018 

s.152-153). Med hänvisning till vår studies syfte, nämligen att undersöka 

faktorer som frambringar trygghet samt otrygghet på arbetsplatsen. 

Vi tog kontakt med ett par olika äldreboenden i Sundsvall genom e-mail och 

telefon där vi informerade om studiens syfte, samt vilka typer av informanter vi 

behövde. Vi utförde alla intervjuer på samma äldreboende, som i vårt fall blev 

en demensavdelning på detta äldreboende. Först utförde vi fyra intervjuer med 

kvinnlig personal. Då vårt mål var att åtminstone ha sex stycken informanter 

kontaktade vi samma äldreboende igen för ett ytterligare intervjutillfälle, där vi 

utförde två intervjuer till. Intervjuerna utfördes individuellt med alla personer 

och vi var två stycken som intervjuade. 

4.4 Intervjuguide 

Innan vi utförde intervjuerna gjorde vi en intervjuguide (se Bilaga 1), som vi 

sedan använde oss av under intervjuerna. Eftersom frågorna handlade om 

trygghet samt otrygghet kunde vi efter avslutade intervjuer forma tre olika 

teman utifrån vad intervjupersonerna syftade till när de förklarade ”vad” som 

bidrog till tryggheten samt otryggheten och ”hur” den bidrog till trygghet samt 

otrygghet på arbetsplatsen. Enligt Esaiasson et al är en viktig sak att 
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intervjuguiden innehåller frågor som sedan kan knyta an till undersökningens 

problemställning (Esaiasson et al.2012, s 264–265). 

Vidare menar Esaiasson et al att formen är också en viktig del i utförandet av 

en intervju. Samtalet bör hållas levande, där intervjupersonerna under hela 

samtalets gång ska känna sig motiverade att berätta om sina upplevelser samt 

erfarenheter. Detta gjorde vi genom efter vi ställt våra huvudfrågor ställde vi 

följdfrågor beroende på det svar vi fick. Frågorna vi ställde valde vi att ha mer 

öppna, så att intervjupersonerna skulle få en chans att berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser så mycket som möjligt gällande trygghet och 

otrygghet. Som intervjuare ska man även ställa korta frågor, medan man ger 

respondenterna möjligheten att svara så långt som möjligt (Esaiasson et al. 

2012, s 264–265). 

Vi var två stycken som utförde intervjuerna medan respondenten var ensam, 

bortsett från ett av tillfällena. Anledningen till detta var att vi trodde det skulle 

gynna intervjuns "form", då vi båda kunde bidra med olika infallsvinklar och 

underlätta att hålla samtalet livligt. De olika intervjuerna utfördes på ett 

äldreboende vid två olika tillfällen. Intervjuerna varade i genomsnitt omkring 

trettio minuter. Inspelningen skedde via en mobiltelefon och materialet 

transkriberades sedan på en dator där materialet även anonymiserades, mer 

detaljerat kommer nedan. 

4.5 Analysmetod 

Vår uppsats analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys: Den 

kvalitativa innehållsanalysen är en metod som i första hand används för att 

analysera det transkriberade datamaterialet från intervjuerna enligt (Gillham, 

2008, s.183). Ett regelbundet drag när man utför en kvalitativ innehållsanalys 

är att först skaffa sig en överblick över materialet i fråga, där delar som är av 

relevans för undersökningen kan ordnas ut. Detta kan utföras genom att man 

”identifierar väsentliga uttalanden” enligt (Gillham, 2008, s.184-186). 
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Eftersom man läser materialet som transkriberats får forskaren förmågan att 

förstå vad som är viktigt för undersökningen och följaktligen vad som är värt 

att markera. I nästa steg skapar man kategorier utifrån de uttalanden som 

markerats i transkriberingarna. Dessa kategorier representerar det centrala 

meningsinnehållet i svaren från intervjupersonerna, och kategorierna bör även 

vara så beskrivande som möjligt för att ge en så påtaglig bild av materialet som 

möjligt. Avslutningsvis kan man använda sig av att sortera in sina kategorier i 

huvudkategorier, även kallat teman. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt som i 

vår resultat del där varje tema redogörsmed passande citat från 

intervjumaterialet. För att kunna besvara vårt syfte samt frågeställningar 

utformades frågor om trygghet samt otrygghet och vad som frambringade 

denna otrygghet samt trygghet och följaktligen hur denna trygghet samt 

otrygghet uppstod. Till exempel kunde vi fråga ”Vad betyder otrygghet för 

dig” för att sedan ställa följdfrågan ” Finns det någon speciell situation då du 

känt dig särskilt otrygg”. 

Creswell och Poth anger denna metod som beskrivs ovan som en lämplig 

dataanalysmetod när det gäller fenomenologiska studier (Creswell & Poth, 

2017, s.201). Sammanfattat handlar Creswell och Poths metod om, genom att 

fördela ”signifikanta uttalanden”, att efter sorteringen eller fördelningen sedan 

gruppera in dessa i omfattande teman. Den avslutande beskrivningen i 

fenomenologiska studier är en urskiljande faktor, eftersom i fenomenologiska 

studier visar forskaren på ”essensen” av fenomenet som det handlar om, där 

fokus ligger på, som tidigare nämnt, frågorna vad som har upplevts av 

intervjupersonerna samt hur de har upplevt det. 

När vi sedan utförde vår analys så började vi med att läsa det transkriberade 

materialet för att sedan kunna markera ut det som enligt oss var substantiella 

uttalanden. Dessa markerade uttalanden förde vi sedan in i ett dokument, för att 

göra dessa olika markerade uttalanden till allomfattande teman. Det för att 

dessutom reducera materialet ytterligare från intervjumaterialet. Teman som 
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uppstod var ”arbetsbelastning”, ”fientlighet” samt ”social gemenskap”. Dessa 

tre teman löd: det första temat vi fick fram gällde ”fientlighet”, eftersom mötet 

med brukarna frambringade otrygghetskänsla hos personalen eftersom de var 

dementa. Genom temat belyser vi ”vad” som bidrar till otryggheten på 

arbetsplatsen, samtidigt som beskrivningen av olika händelser med dessa 

brukare frambringar ”hur” otryggheten uppstår. Det andra temat handlade om 

”arbetsbelastning”, eftersom arbetsbelastningen också var en bidragande orsak 

till otryggheten på arbetsplatsen, där arbetsbelastningen innefattade stress samt 

underbemanning som belyser ”hur” denna otrygghet uppstår. Det tredje och 

sista temat var ”social gemenskap” där vi utifrån intervjupersonernas svar fick 

fram att vad det var som bidrog till trygghetsskapande var den sociala 

gemenskapen, samt ”hur” denna sociala gemenskap uppstod var bland annat att 

de hade arbetat länge med varandra. 

4.6 Forskningsetik 

Vårt första steg när vi påbörjade vårt sökande efter deltagare till intervjuerna, 

var att ta det "informerade samtycket" i beaktning. Detta innebar att vi gav 

information om studien och dess syfte till alla vi kontaktade och våra 

respondenter. Vi framhöll deltagarnas rätt till fullkomlig autonomi i 

intervjuprocessen, det vill säga att de deltar alldeles frivilligt, och har rätt att 

avsluta sin medverkan om de vill. När vi sedan mötte våra deltagare på plats så 

gick vi återigen igenom studiens syfte, rätten till anonymitet, om de samtycker 

till vilka som eventuellt kommer att få ta del av intervjuns innehåll samt om 

samtycket till inspelning av intervjuerna. De konfidentiella åtgärder vi sedan 

vidtog gentemot våra deltagare, var som nämnt innan, försäkran om 

anonymitet, samt att privat information, såsom adress, inte heller anges i 

studien (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107, 109). 

Det vi även hade i åtanke var att den intimitet samt öppenhet som formar 

mycket av intervjuforskningen och som kan få deltagarna att avslöja vissa 

saker som de senare kanske ångrar att de uttalade sig om. Faktorer som kan 
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påverka detta kan vara upprepande samt långa intervjuer om personliga ämnen. 

Eftersom att vi inte enbart hade med frågor gällande otrygghet och händelser 

till otrygghet, utan också blandade med frågor gällande trygghet och vad som 

fick intervjupersonerna att känna sig trygga, var det inte bara negativa 

händelser som präglade intervjuerna. Detta resulterade i att det tillkom även 

vissa skratt och en mer lättsam stämning när vi utförde intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.110). 

Vi avslutar metodkapitlet med en kort presentation av informanterna. Eftersom 

vi anonymiserade informanterna har vi fingerat varje namn till 

K1,K2,K3,K4,K5,K6. Följaktligen blir dessa informanter: Informant 1 – K1, 

Informant 2 – K2, Informant 3 – K3, Informant 4 – K4, Informant 5 – K5, 

Informant 6 – K6. Vi kände inget behov av att skriva ut namn eller ålder på 

våra informanter, eftersom vi tycker att det inte är relevant för studien. 

 

5. Resultat 

Resultatkapitlet är fördelat i tre stycken teman där ett antal exemplifierade citat 

är utvalda ur intervjuerna. Dessa tre teman som nämnts tidigare, kommer att 

beskrivas här nedan: 

 Fientlighet – Temat belyser en otrygghetskänsla som består i till 

exempel möte med brukare samt patienter, men kan också innebära 

mötet med anhöriga. 

 Arbetsbelastning – Arbetsbelastningen kan ligga till grund för 

otrygghetskänsla på arbetsplatsen i form av arbetsmiljön, där faktorer 

såsom underbemanning och stress kan vara faktorer till otryggheten på 

arbetsplatsen. 
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 Social gemenskap – En faktor till trygghetsskapandet samt 

trygghetskänslan på arbetsplatsen. Den sociala gemenskapen belyser 

relationen mellan kollegorna på arbetsplatsen. 

 

5.1 Fientlighet 

Majoriteten av våra informanter beskriver arbetsmiljön som ”fientlig”, men 

hänseende till brukarnas (de dementa) bemötande mot personalen, samt det 

oförutsägbara och utåtagerande beteenden som de dementa brukarna ibland 

uppvisar när otrygghet på arbetsplatsen kommer på tal. Detta visar på att de 

dementa var bidragande orsak till otryggheten, samtidigt som att den 

bidragande faktorn till hur denna otrygghet uppstod var att de dementa 

beskrevs som utåtagerande och oförutsägbara. 

K5: Måste bara tänka lite grann...ja, vi jobbar ju med som sagt dementa 

personer...som har utåtagerande problem, där vi personal..jag då kände att det 

fick vara nog, för vi kan inte ta hur mycket som helst i vårat yrke. Vi får ju 

inte...alltså vi får ju skydda oss, men det är inte så lätt alla gånger... för tänk er 

jag som tjej som väger 50 kg liksom...jag har inte så mycket att hålla emot 

med. Det har varit mycket så inne på våran avdelning, mycket slag..spott..och 

sådana saker. Det fick mig att känna att..bara ett tag sen var det här...att nu 

får det vara nog, alltså det här går inte, det håller inte...nu måste vi göra 

någonting för dom som bor här mår ju också väldigt dåligt eftersom dom 

reagerar som dom gör...å nä de, de var just den situationen jag kände att det 

måste göras någonting. 

K6: Ja om man ska hjälpa någon patient som är kraftig och stor...för man vet 

absolut inte hur dom kan reagera, dom kan vara snäll någon minut..sen vänder 

det jätte snabbt så blir dom jätte aggressiva..det är så med de dementa 

patienterna. Man måste vara förberedd hela tiden, så man inte får någonting 

på huvudet eller "skratt" 
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Här betonar både informant K5 samt K6 att de känner sig maktlösa, bland 

annat eftersom de inte känner att de har kontrollen över brukarna genom att de 

belyser att brukarna kan vara utåtagerande. Detta kan kopplas till 

genusmärkning av verksamheter, eftersom de beskriver att de 

är ”försvarslösa”, ”maktlösa”. Eftersom just omsorgsyrket ses som ”naturligt” 

för kvinnor, kan det leda till att normer och praktiska förväntningar blir 

otydliga för respondenterna, vilket gör att de får handskas med dessa 

arbetsmiljöproblem där de känner sig maktlösa samt försvarslösa individuellt 

och i det tysta. Detta leder till att de känner sig försvarslösa, men samtidigt 

maktlösa eftersom de får handskas med dessa problem individuellt. Man kan 

till exempel se i K5s svar att hon kände att det måste göras någonting, en 

känsla av maktlöshet eftersom hon känner att ledningen inte tar 

arbetsmiljöproblemen på allvar, och detta kan kopplas till de normer och 

praktiska förväntningar som blir otydliga i yrket eftersom genus konstrueras i 

verksamheten. K6 beskriver det hela med lite mer ”road” ton, lite mer ”det får 

man förvänta sig” som också kan kopplas till de normer och förväntningar som 

uppstår när genus konstrueras i verksamheten (Kankkunen & Härenstam, 2015, 

s.129).  Vidare beskriver K2 samt K3 otrygga händelser kopplade till brukarnas 

utåtagerande. 

K2: Det uppstår många otrygga incidenter här, vi har haft dementa brukare 

som har varit väldigt besvärliga. Flera stycken till och med, där dom till 

exempel har velat klättra över...vi har liksom ett kök som är inbyggt, men då 

vill dom klättra över där. Vi har även haft en tjej (personal) som en brukare 

tog stryptag på, jag själv har blivit jagad ut från avdelningen, runt köksbordet, 

där vi även har fått låsa in oss hos andra. Det är en av många gånger man 

känt sig otrygg, även fast vi har överfallsalarm kan det slås bort osv. Vi har till 

och med haft vakter som kommit hit, pemavakter som kommit och hämtat oss, 

så det har hänt lite grejer här, det är inte så lugnt “skratt”. 

K3: Vi har haft stökiga boende, men det var en specifik som var...då kände jag 

mig otrygg...han kunde ofta komma upp å ställa sig nära å, knytnäven hängde 
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liksom. Opålitlig, så då var det inte roligt jobb, då var det jobbigt. Då måste 

man alltid ha uppsikt, kommer personen baki nu?, får man en smäll nu?. Ofta 

var man ju 2, men det var otäckt. Man fick ha ögon i nacken. 

Även här ser man att informant K2 känt sig maktlös och rädd på jobbet, där 

hon beskriver bland annat att hon fått fly från brukarna samt låsa in sig, där 

vakter också kommit och hämtat personalen eftersom arbetssituationen spårat 

ur. Även K3 beskriver en situation med en brukare, där informanten beskriver 

att man måste vara på tå hela tiden, att det var otäckt, eftersom personalen inte 

har kontroll över arbetsmiljön samt arbetar med utåtagerande brukare. 

Dessa fyra citat exemplifierar en otrygghet på arbetsplatsen, där de främst känt 

sig maktlösa och inte känt att de har kontroll över situationen. Detta kan 

relateras till både Segestens teori gällande trygghetskänsla, där personalen inte 

känner tillit till brukarna genom den inre tryggheten, men främst bristande 

inom dimensionen yttre trygghet, då personalen beskriver miljötryggheten som 

bristfällig, samtidigt som kontrollen av omgivningen är svag, samt att individen 

känner utsatthet för fara (Segesten, 1994, s.14). Detta kan även relateras till 

krav och kontrollmodellen för utmätande av den psykosociala arbetsmiljön, där 

Bolin menar att om arbetssituationen uppstår där det sätts höga krav på 

individen, samtidigt som kontrollen är låg i situationen, blir arbetssituationen 

spänd. Detta leder till att situationen blir stressfylld samt otrygg (Bolin, 2015, 

s.190). Man ser även en tydlig bild av arbetstypen högstressarbete eftersom 

informanterna beskriver att de arbetar i en miljö där de psykologiska kraven är 

höga, samtidigt som de inte känner att de har kontroll över situationen, därav är 

egenkontrollen låg som resulterar i att personalen känner en fysisk trötthet i 

arbetet som indikerar stressyndrom (Karasek & Thorell 1990). Samtidigt ser 

man hur maktlösheten kan kopplas till genusmärkning i verksamheter, där 

normer och praktiska förväntningar blir otydliga i yrket och dessa 

arbetsmiljöproblem som uppstår handskas individuellt av respondenterna och 

inte gemensamt med hela organisationen. Detta kan bero på det som 
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Kankkunen och Härenstam menar på att yrket för sig ”naturligt” för personalen 

där normer och praktiska förväntningar blir otydliga (Kankkunen & 

Härenstam, 2015, s.129).    

5.2 Arbetsbelastning 

Temat “Arbetsbelastning” handlar om den strukturella arbetsmiljön, som 

beskriver hur pass stressfyllt arbetet är, till exempel om informanterna känner 

att det är underbemannat på arbetsplatsen. Alltså handlar detta tema om själva 

organisationens utformning, där det är organisationen som bestämmer över hur 

pass mycket personal som ska finnas på arbetsplatsen, bestämmer scheman etc. 

Det framkommer en tydlig bild som visar att det är underbemannat, och det är 

det som majoriteten av kvinnorna menar är en faktor till otryggheten över just 

arbetssituationen. Denna underbemanning samt stress framhävs genom olika 

former av belastning i arbete, som intervjupersonerna tar upp. 

K4: Det är en ganska hög arbetsbelastning faktiskt, vi är oftast bara 2 

personer på förmiddagen då det är all omvårdnad, och det är ju den som är 

jobbig, krävande. 

K4: Det måste till mer folk i vården i framtiden om vi ska ha en bra äldrevård 

och allmänt sjuk och hälsovård, så behövs det mer personal. 

Här beskriver informant K4 att omvårdnaden är för ansträngande, samt att det 

behövs mer personal inom vården, där underbemanningen är en faktor till det 

krävande arbetet. K4 belyser även att det måste öka i personal för att det ska 

finnas en bra äldrevård, men också en bra allmän hälsa och sjukvård i 

framtiden. Vidare beskriver K1 samt K5 att de som sitter högre upp i 

organisationen inte lyssnar på personalen. 

K1: Det fick mig att känna att..bara ett tag sen var det här...att nu får det vara 

nog, alltså det här går inte, det håller inte...nu måste vi göra någonting för 

dom som bor här mår ju också väldigt dåligt eftersom dom reagerar som dom 
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gör...å nä de, de var just den situationen jag kände att det måste göras 

någonting...men då fick vi ju extra personal tillslut, efter många om och 

men...dom räcker inte länge heller, extrapersonalen går på ett tag sen säger 

dom att nu måste vi dra ner på personal igen med kostnader och så och då är 

vi ju tillbaka på ruta 1 igen. Men just nu är det bra, just nu är det jätte skönt, vi 

har den resursen nu.” 

K5: Ja..."skratt" ja men så är det ju i vården, idag...tyvärr, vi har 

fruktansvärda scheman, vi är väldigt kort om personal, vi har väldigt svårt att 

ta in personal...ja på grund av dom som sitter högre upp, ja..som bestämmer 

över oss 

Utöver personalbristen belyser både K1 samt K5 att de även känner osynlig 

eftersom personalens behov blir mötta temporärt med extra personal. Men att 

det sedan går tillbaka till den maktlösa känslan och känslan av otrygghet på 

arbetsplatsen, där det även finns en viss frustration från informanterna. 

Extrapersonal underlättar markant för personalen, men ledningen prioriterar 

annat framför just personalen och personalbristen. De som sitter högre upp i 

organisationen tar inte tag i personalbristen menar K1 samt K5. Vidare belyser 

K6 att det kan uppstå situationer som är oförväntade, som i detta fall gäller 

stress och stresshantering. 

K6: Ja det är mycket stress, för vi jobbar ju med dementa. Det uppstår olika 

situationer där man inte förväntar sig så mycket stress, då måste man försöka 

lugna ner sig, så inte dom heller märker att vi är stressade. 

Dessa citat kan kopplas till framförallt Segestens trygghetskänsla, där det 

belyser den yttre tryggheten där Segesten beskriver att individen behöver vara 

delaktig i beslut som rör den själv. Detta kan kopplas till både K1 samt K5s 

citat där de menar att det är organisationen som bestämmer över extrapersonal 

samt personalbristen och de känner sig hjälplösa i den mån att de påpekar att de 

är de som sitter högre upp i organisationen som bestämmer. Samtidigt kan man 

även koppla krav och kontrollmodellen som syftar på att då höga krav hos 
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personalen uppstår, samtidigt som kontrollen är låg leder detta till stressfyllda 

situationer (Bolin, 2015, s.181,190) (Segesten, 1994, s.15). Även här kan man 

se det som Karasek & Thorell (1990) beskriver som högstressarbeten, i 

förklaringen att informanterna känner att de psykologiska kraven är för höga, i 

detta fall gällande personalbristen. Det man också kan koppla utifrån Karasek 

& Thorell (1990) är det instrumentella stödet, som informanterna beskriver 

som svagt i mån om stöd i arbetsuppgifter från chefens sida. Detta genom att 

några av informanterna beskriver att de som sitter högre upp inte lyssnar på 

personalen gällande extrapersonal samt personalbristen.  Informant K6 belyser 

detta speciellt gällande stressfyllda situationer, där informanten menar på att 

det uppstår oförväntade arbetssituationer där kontrollen är låg samtidigt som 

kravet på individen i fråga är hög. Man kan även koppla genusmärkning av 

verksamheter till citaten, främst gällande den bristande delaktigheten som 

respondenterna känner. Kankkunen och Härenstam menar att omsorgsyrken 

konstrueras som något som är svårt att översätta till bestämda uppgifter, 

eftersom omvårdnad och kompetens skiljer sig åt. Följaktligen leder det till 

tron att kunskaper och förutsättningar redan finns naturligt i kvinnor, vilket 

medför att individer inom dessa yrken får handskas och ta konsekvenser av 

arbetsmiljöproblem individuellt och i det tysta (Kankkunen & Härenstam, 

2015, s.127-128). 

5.3 Social gemenskap 

Det sista temat belyser till skillnad från de andra två teman, trygghet samt 

trygghetsfaktorer. Majoriteten av den kvinnliga personalen menade på att det 

var den sociala gemenskapen på arbetsplatsen som gjorde att det ändå fanns en 

trygghetskänsla i själva arbetet, att det var den sociala gemenskapen som 

frambringade vad som var bidragande till tryggheten, samtidigt som att de 

arbetat länge med varandra frambringade hur denna trygghet skapades. Vissa 

av informanterna belyste att de visste att de hade ett viktigt jobb, och på sådant 
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sätt kunde de även känna sig nöjda med sig själva som också kan vara en faktor 

till trygghetskänsla på arbetet. 

K4: Inom arbetet så känns det tryggt att man har jobbat så pass länge med 

varandra, man har arbetskamrater man kan lita på å...för större delen av livet 

så jobbar man ju faktiskt, tillbringar man ju på arbetsplatsen så liksom känna 

då att jag kommer på jobbet, å är det då att jag känner mig kanske nedstämd 

så har jag arbetskamrater jag känner så väl så jag kan tala om det, att nu 

känns det liksom...idag känner jag mig liksom inte, jamen då tar vi över 

liksom..och det känner man verkligen här. 

K3: De flesta som har jobbat här har jobbat i 21 år, man kan varandra. Man 

kan liksom lita på personen i fråga i vissa situationer, så är väldigt trygg här. 

Både K3 samt K4 belyser tilliten till varandra på arbetsplatsen, de belyser den 

sociala gemenskapen som att de har tillit till varandra samtidigt som de känner 

att de kan tala ut om saker med varandra, de känner en viss personlig relation 

till varandra. Som K3 belyser så kan tilliten bero på att de har arbetat väldigt 

länge med varandra, att de har byggt upp en social gemenskap mellan varandra.  

K6: Arbetskamrater, de spelar en stor roll i trivseln på jobbet, hur man trivs på 

jobbet, en bra gemenskap gör att man vill komma till jobbet. 

K5: Aa...vi har ju en väldigt bra gemenskap här på äldreboendet, här har vi en 

jätte bra gemenskap och jag är väldigt..väldigt trygg med mina kollegor, och 

vet att dom alltid finns liksom. 

Både K5 samt K6 belyser även att det är en stor faktor till trivseln på jobbet, att 

den sociala gemenskapen skapar trivsel och trygghetskänsla. Informant K6 

belyser speciellt att det är en stor faktor till varför hon vill komma till jobbet, 

där den sociala gemenskapen genomsyrade nästan alla informanters svar när 

det gällde trygghet på arbetsplatsen. Känslan av meningsfullhet på jobbet tillför 

en trygghetskänsla som K5 beskriver. 
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K5: Mitt jobb betyder..jätte mycket, verkligen..alltså det vi gör, vi 

undersköterskor..är ovärderligt. Vi gör det tuffaste jobbet inom vården, kan jag 

tycka..eh, man känner sig jätte behövd, å även så jobbar vi ju med 

dementa..och dom kanske inte kommer ihåg oss som personer, men känslan 

finns ju alltid kvar..å det är de som är så himla underbart, att även om dom 

inte kommer ihåg vad vi gjort under dagen så finns känslan kvar i dom, å det 

ger jätte mycket glädje 

Dessa citat gällande trygghetsfaktorn social gemenskap kan främst kopplas till 

Segestens teori gällande trygghetskänsla, allra främst i dimensionen “inre 

trygghet”. Segesten menar nämligen att individen måste känna en känsla av 

bland annat tillit, lycka och ro som sammankopplas väl med framförallt K5s 

uttalande gällande värdet i jobbet, och att det frambringar en underbar känsla 

samt lycka. Segesten menar även att individen behöver känna tillhörighet och 

gemenskap utöver tilliten, som beskrivs väl av majoriteten av informanterna 

som en trygghetsfaktor, det vill säga den sociala gemenskapen och 

tillhörigheten. Segesten menar också på att individen behöver uppfattningen av 

att veta vad man vill och tycker, som framförallt informant K4 belyser att hon 

kan tala om för arbetskamraterna att hon känner sig nedstämd en viss dag, där 

hon känner att arbetskamraterna kan ta över om sådant är fallet (Segesten, 

1994, s.19). Denna trygghet kan också kopplas till Bolins krav och kontroll 

modell, där respondenterna beskriver utifrån modellen en bra balans mellan 

kraven och kontrollen när det gäller arbetskamraterna. De känner att de har 

kontroll över situationen i mån om att de känner delaktighet, i detta fall 

gemenskap, samtidigt som de känner att de kan få hjälp om de behöver av 

kollegorna, som utgör att det inte blir spända situationer gällande personalen 

emellan där det inte uppstår en stress situation mellan personalen (Bolin, 2015, 

s.181,190). Det Karasek & Thorell (1990) beskriver som instrumentellt samt 

emotionellt stöd är starkt gällande personalen emellan. Informanterna beskriver 

att de både får stöd i arbetsuppgifter från kollegorna, samt emotionellt stöd där 

informanterna känner av tillhörighet i gruppen. 
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5.4 Sammanfattning Resultat 

Sammanfattat beskriver respondenterna att det är de dementa brukarna samt 

den höga arbetsbelastningen som beskriver ”vad” som orsakar känslan av 

otrygghet på arbetsplatsen, samtidigt som ”hur” denna känsla av otrygghet 

orsakas av de dementas utåtagerande samt stress och osynlighetsgörande i form 

av underbemanningen. ”Vad” som påverkar trygghetskänslan är den sociala 

gemenskapen, samtidigt som ”hur” den skapats är genom att de arbetat länge 

tillsammans.   

 

6. Slutsats 

Under detta kapitel kommer vi att besvara våra frågeställningar samt redogöra 

för våra slutsatser där svaren från intervjupersonerna kommer sammanfogas för 

att hitta det gemensamma meningsinnehållet. 

Studiens syfte var att besvara två frågeställningar. Det vanliga i 

fenomenologiska studier är att försöka hitta essensen (kärnan) av fenomenet. 

Vår studie handlade om att hitta faktorer till tryggheten samt otryggheten hos 

kvinnlig personal på ett äldreboende, där vi studerade vad som frambringade 

otrygghet samt trygghet och följaktligen hur denna trygghet samt otrygghet 

uppstod. För att besvara den första frågeställningen har vi kommit fram till 

dessa slutsatser: 

 Vad upplevs som otrygghet på arbetsplatsen och hur upplevs det av den 

kvinnliga personalen? 

Det som genomsyrade intervjuerna var att brukarna (de dementa) var en stor 

orsak till otryggheten på arbetsplatsen. De beskrev brukarna som bland annat 

fientliga, där till exempel personalen ibland fick låsa in sig för att komma 

undan brukarna. Det skapande en otrygghet i arbetet, även att brukarna 

beskrevs som utåtagerande samt oberäkneliga, detta gjorde att personalen 
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kände att de inte hade kontroll över situationen. En annan faktor utöver 

brukarnas utåtagerande var att de kände ofta att personalen var 

underbemannad, och detta gjorde så att personalen kände sig stressade. 

Respondenterna menade på att det inte heller blev lättare när deras arbete var 

så pass fysiskt jobbigt, men också psykiskt jobbigt genom att de arbetade med 

dementa brukare. Många av respondenterna var inne på att det behövs mer 

personal för att underlätta arbetet, medan vissa kände också att de som satt 

högre upp i organisationen prioriterade annat, och därmed kände personalen sig 

osynliga. Följaktligen blev ”vad” som frambringade otryggheten på 

arbetsplatsen de dementa brukarna samt underbemanning, och ”hur” denna 

otrygghet uppstod var genom att brukarna var utåtagerande samt oberäkneliga i 

deras handlande, samtidigt som otryggheten i underbemanningen bestod av 

stress för personalen.  

 Vad upplevs som trygghet på arbetsplatsen och hur upplevs det av den 

kvinnliga personalen? 

När det gäller tryggheten på arbetsplatsen var alla respondenter inne på att den 

sociala gemenskapen skapade trygghet på själva arbetsplatsen, där tilliten till 

varandra var stark. Vissa respondenter menade på att det kan bero på att de 

arbetat länge med varandra, samtidigt som en del respondenter menade att 

kollegorna på arbetsplatsen gjorde så att de var kul att åka till arbetet. En 

intressant faktor var också som en respondent tog upp att hon kände sig viktig i 

sitt arbete, och detta medförde en lycklig känsla i arbetet. Följaktligen blir 

”vad” som orsakade trygghetsfaktorn på arbetsplatsen den sociala 

gemenskapen personalen emellan, och ”hur” denna trygghet uppstod var bland 

annat eftersom de arbetat med varandra länge och på sådant sätt bildat en slags 

gemenskap personalen emellan.   

När vi sedan kopplar slutsatserna till de teorier vi valt, kan man se att våra tre 

teorier är av relevans. Trygghetskänslan som Segesten beskriver den som, kan 

man se i många av respondenternas svar som till exempel tilliten, 
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gemenskapen, men även att miljötryggheten är viktig. Man ser att de båda 

dimensionerna, dvs “inre” samt “yttre” trygghet spelar in på respondenternas 

svar gällande faktor till tryggheten samt otryggheten. Krav och 

kontrollmodellen är också av relevans, där man ser att de strukturella 

förutsättningarna spelar roll i samspelet av både strukturen i organisationen 

samt den psykosociala arbetsmiljön i mån av stressfyllda situationer, som 

samspelar i respondenternas svar gällande faktorerna till trygghet samt 

otrygghet, där också inslag av både högstressarbete samt instrumentella och 

emotionella stödet finns med i informanternas svar.  När det gäller 

genusmärkningen av verksamheter förklarar teorin den typ av försvarslöshet 

och maktlöshet respondenterna beskriver i citaten, där de får handskas med 

arbetsmiljöproblemen individuellt och i det tysta, där normer och förväntningar 

är otydliga. 

 

7. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer vi att diskutera resultat från vår studie där resultat 

från tidigare forskning kommer jämföras med vår studie, vi kommer även 

beskriva fördelar samt nackdelar med vår studie, därtill även begränsningar. 

Vi intervjuade sex stycken kvinnor som arbetade på ett äldreboende i 

Sundsvall. Eftersom det äldreboende vi utförde intervjuerna på var ett 

demensboende blev mycket av innehållet från intervjuerna att otryggheten på 

arbetsplatsen främst förknippades med de dementa. Detta kan begränsa själva 

studerandet av otrygghet inom äldreomsorgen och ett förslag till framtida 

studier kan vara att man jämför otryggheten samt tryggheten på äldreboenden 

som behandlar dementa med äldreboenden som innefattar vård och omsorg. 

Framtida studier kan också bredda urvalet, samt även ta med män i studien som 

man kan jämföra kön med otrygghet samt trygghet inom samma arbetsplats. 
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Dock är vård och omsorg och framförallt äldreomsorgen ett yrke där kvinnor 

innefattar majoriteten av personalen (Reyes, Paulina de los (red.), 2017, s.117). 

Resultatet ger oss en inblick i vilka faktorer som påverkar tryggheten samt 

otryggheten hos kvinnlig personal på ett äldreboende. Resultatet ökar vår 

förståelse för vilka faktorer som påverkar tryggheten och otryggheten på 

studieområdets arbetsplats, där resultatet även ger oss en inblick till varför vård 

och omsorgsyrken idag har en allmänt dålig arbetsmiljö där ett högt antal 

sjukskrivningar genomsyrar vård och omsorg (Arbetsmiljöverket, 2013). Den 

tidigare forskningen visar tydligt på dessa problem som vi också fått fram i vår 

studie, främst gällande det stressfyllda arbetet med personalbrist men också att 

det uppstår hot och våld i relation med patienter samt brukare, just på den här 

punkten har de studier från tidigare forskning främst fokuserat på hemtjänsten 

gällande hot och våld. Till exempel tas det upp i den tidigare forskningen som 

vår studie också visar på är faktorn att problem som uppstår med 

personalbristen kan vara kända hos cheferna i verksamheten, men att dessa 

chefer inte bestämmer över åtgärderna på sin nivå. Andra prioriteringar görs, 

där dessa beslut kommer från högre upp i organisationen (Arbetsmiljöverket, 

2013). En annan faktor som tas upp i tidigare forskning men också i vår studie 

är sammanbindandet med acceptansen för vårdtagarens beteende inom 

omsorgsarbetet. Thörnqvist skriver att det ingår i hemtjänstens arbete att kunna 

hantera aggressioner samt frustrationer hos gamla och sjuka individer. Det har 

alltid existerat en arbetsmiljöproblematik som varit inbyggd i omsorgsarbetet 

gällande var gränsen ska dras för vad vårdpersonalen ska behöva tolerera 

(Thörnqvist, 2015, s.22-23). Detta kan vi också se i vår studie där vissa 

respondenter beskriver att ledningen inte tar deras uttalanden gällande extra 

personal på allvar, samtidigt som respondenterna känner att brukarna är 

utåtagerande där de känner sig försvarslösa. Dessa faktorer kan man främst 

koppla till genusmärkningen av verksamheter. När det gäller tryggheten i 

arbetet kan man se från vårt resultat att det var den sociala gemenskapen som 

var den främsta anledningen till trygghetskänsla på arbetet. Det var den sociala 
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gemenskapen som genomsyrade alla respondenters svar gällande tryggheten, 

som den tidigare forskningen också visar på från bland annat Petterson & 

Backmans studie att det som frambringar trygghetskänslan inom vård- och 

omsorgsyrkena är den sociala gemenskapen personalen har mellan varandra, 

men också att de ska känna sig nöjda med sitt arbete och att vårdtagaren får 

den hjälp den behöver (Petterson & Backman, 2002:8, s.5). I vår studie 

framkom det också att en bidragande faktor till trygghetskänslan var att en 

respondent lyfte fram utöver den sociala gemenskapen att hon kände en 

meningsfullhet i arbetet, där hon kände ”lycka” och att det var ”underbart” att 

veta att vårdtagaren fick den hjälp den behövde. Man kan se många likheter 

mellan vår studie och den tidigare forskningen på området, framförallt gällande 

underbemanningen och den stressfyllda arbetsmiljön, samtidigt som den 

sociala gemenskapen var bidragande till trygghetskänslan. När det gäller hot 

och våld i arbetet så framstår det i vår undersökning som en av de mest 

bidragande faktorerna till otrygghetskänslan, eftersom vi utförde studien på en 

demensavdelning. I likhet med vår studie tar till exempel Eija Viitasaras 

avhandling upp att både verbala hot till grövre fysiskt våld florerar hos 

personalen inom vård och omsorg, framförallt inom de yrken som har en nära 

kontakt med vårdtagarna. Även de faktorer som kan öka risken för hot och hot 

om våld som framkom i Viitasaras avhandling, kan även jämföras med de 

faktorer som framkom i vår studie. Faktorer såsom hög arbetsbelastning, att det 

skett nedskärningar samt om man arbetar hela tiden med vårdtagarna ökar 

risken för hot och hot om våld hos personalen.(Viitasara, 2004, s.47). Utöver 

Viitasaras avhandling tar majoriteten av den tidigare forskningen upp hot och 

våld som ett problem som framstår främst inom hemtjänsten. Därför behövs det 

mer studier gällande just hot och våld inom vården, att man lägger större fokus 

på just hot och våld inom olika vård och omsorgsyrken. Utöver mer studier 

gällande hot och våld i vård och omsorgsyrken kan man även förslagsvis utföra 

en intersektionell analys gällande vård och omsorg och speciellt gällande 

äldreboenden. Där kan man till exempel undersöka otrygghet och jämföra olika 

personal beroende på ålder, etnicitet, kön och på sådant sätt se om det finns en 
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skillnad i vad man upplever som otryggt och om dessa faktorer påverkar. Man 

kan även utöka vår undersökning och jämföra olika äldreboenden, som tidigare 

nämnts bredda urvalet eftersom vår undersökning var begränsad till sex 

respondenter, men också jämföra olika äldreboende förslagsvis i olika städer 

för att se om det även skiljer sig åt i olika kommuner gällande otryggheten på 

äldreboenden. 

När det gäller det teoretiska ramverket utgår vår studie från tre olika teorier, 

Segestens Trygghetskänsla, krav och kontrollmodellen samt genusmärkningen 

av verksamheter. Eftersom vårt primära fokus i studien var att undersöka vad 

som bidrog till tryggheten samt otryggheten på arbetsplatsen, samt hur denna 

trygghet/otrygghet uppstår på arbetsplatsen tyckte vi att det var relevant att ta 

med teorier som behandlade både trygghetskänsla, men också den psykosociala 

arbetsmiljön samt strukturella förutsättningar. Vi anser att dessa delar finns 

med i trygghetskänsla samt otrygghet i form av stress, arbetsbelastning, möte 

med brukare samt tillit och social gemenskap som den intervjuade personalen 

genomgående tog upp gällande trygghet samt otrygghet på arbetsplatsen. Det 

man också kan tyda av vissa respondenter är maktlöshet känslan, där man kan 

se att normer och förväntningar är otydliga eftersom det sker en 

genusmärkning i verksamheter, alltså att yrket är ”naturligt” för respondenterna 

och arbetsmiljöproblemen får de handskas med individuellt, eftersom genus 

konstrueras i verksamheten och de förväntas ta hand om patienter och brukare 

oavsett vad brukaren gör. Ett tillägg gällande Segestens teori är att just 

Segesten har främst fokus på patienter där användandet av teorin brukar handla 

om hur arbetstagare ska förmedla trygghet till patienter, men eftersom Segesten 

utgår ifrån fenomen samt fenomenologi i sin teori, kan denna teori användas 

inom de flesta undersökningar gällande trygghet. Till exempel utgår Segesten 

från att olika individer har en gemensam uppfattning om vad trygghet innebär 

samt en gemensam förvissning om när man är trygg eller otrygg. Därför kände 

vi att man kan dra parareller mellan patienters och personalens otrygghet.  
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Sett till metoden gällande den fenomenologiska ansatsen som vi nyttjas oss av 

så beskriver Creswell och Poth att det finns ett antal begränsningar vid 

användandet av denna metod (Creswell & Poth, 2017, s.81). Creswell och Poth 

menar att det kan finnas svårigheter att inringa ett fenomen, eftersom dessa 

fenomen oftast är svårfattlig till sin natur. Fenomenen trygghet samt otrygghet 

kom oss naturligt eftersom vi utfört vår studie inom vård och omsorg, där dessa 

fenomen genomsyrat både media samt tidigare forskning. De är dessutom två 

lättbegripliga fenomen. Ett annat problem som kan uppstå är att utmaningar i 

urvalsprocessen kan uppstå då det viktiga är att respondenterna har de 

erfarenheter samt upplevelser som efterfrågas. Detta problem löste vi genom 

urvalet av respondenter, eftersom otrygga anställningar genomsyrat tidigare 

forskning inom det område vi studerat, nämligen vård och omsorg. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

1 Vad betyder otrygghet för dig? 

2. Finns det någon speciell situation då du känt dig särskilt otrygg? 

3. Vad betyder trygghet för dig? 

4. Finns någon speciell situation du känt dig särskilt trygg? 

5. Vad har du för anställning? 

6. Har du jobbat här länge? 

7. Du kan ju berätta lite om din bakgrund? 

8. Vad betyder ditt arbete för dig?  

9. Hur ser dina arbetsförhållanden ut?  

10. Hur ser ditt sociala liv ut på arbetsplatsen? 

 

 

 


