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1 INLEDNING 

 

Äldreomsorg är en form av vård som innefattar såväl kort- som långtidsvård av äldre. 

Äldreomsorg organiseras av den offentliga, privata samt tredjesektorn i Finland och målet 

med tjänsten är att garantera den åldrande befolkningen en fungerande vardag samt en god 

livskvalitet. Vården ordnas såväl på olika boendeinstitutioner samt i de äldres hem. (Rajala, 

2016, s. 132–133.) 

 

I den här avhandlingen granskas stress och stresshantering i vårdarbetet inom den offentliga 

institutionella äldreomsorgen, det vill säga det vårdarbetet som innefattar vård av äldre som 

bor på olika boendehem. I boendehemmen får de äldre hjälp enligt deras behov genom stöd 

i vardagen: vid fysisk aktivitet, mat, hygien, påklädnad och också konkret vägledning. 

(Rajala, 2016, s. 132–133.) Vårdarbetet inom olika boendehem beskrivs av vårdare som 

fysiskt samt psykiskt tungt (Kröger & Vuorensyrjä, 2008). Samtidigt beskrivs arbetet vara 

tillfredsställande och meningsfullt (Salmi, 2004, s. 124–125).  

 

Valet av att undersöka stress och stresshantering i äldrevården motiveras av de 

socioekonomiska och demografiska förändringar som äldreomsorgen på senare tid berörts 

av, bland annat införandet av new public management (NPM) i vården samt den åldrande 

befolkningen i Finland.  

 

Med NPM menas hur den offentliga äldreomsorgen samt andra offentliga vårdtjänster har 

blivit allt mer föremål för ledning enligt principer i den privata sektorn och 

marknadsprocesser har kommit att styra organiseringen av äldrevården allt mer (Dahl, 2012; 

Diefenbach, 2009; Keisu, Öhman & Engberg, 2016). Fokus har lagts på att öka vårdarbetets 

effektivitet och produktivitet (Trydegård, 2012). Detta har haft implikationer för 

organiseringen av vård och vårdarnas vardag. I och med att vårdarbetet inte kan utlokaliseras 

till andra länder på grund av att vårdarna behövs på plats i de olika vårdhemmen, sker 

eventuella nedskärningar inom vården främst i löner och resurser. Detta gör lönenivåerna 

låga och vårdarnas resurser att utföra sitt arbete begränsade. (Rajala, 2016, s. 132–133.) Den 
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åldrande befolkningen har samtidigt bidragit till att allt fler personer är i behov av 

äldreomsorgstjänster, vilket lett till att de personer som bor på äldreboenden är vid sämre 

hälsa än förut då platserna på boendeenheterna inte ökat till samma grad. Därmed förväntas 

vårdare inom äldreomsorgen inte bara utföra sitt arbete med begränsade resurser, utan även 

utföra ett allt tyngre arbete med dessa begränsade resurser. Således utsätts och riskerar 

vårdarna att utsättas för mycket stress i sitt arbete.  

 

Stress är problematiskt såväl för vårdarnas välmående men även för vården i och med att 

stress inte visat sig ta sig till uttryck hos den enskilde arbetstagaren utan även på arbetsplatser 

(Michie, 2002). Inom vården har stress visat sig påverka såväl den enskilde vårdarens 

välmående samt hens utförande av sitt arbete (Kröger & Vuorensyrjä, 2008; Virkki, 

Vartiainen & Hänninen, 2012; Saarnio, Sarvimäki, Laukkala & Isola, 2012; Rytkönen, 

2018). Stress i vården bör således uppmärksammas. 

 

Stress har i tidigare litteratur definierats på olika sätt, bland annat i medicinska, psykologiska 

samt sociala termer (Donnelly & Long, 2003). Ofta definieras stress som en överbelastning 

av individen som sker på grund av psykologiska samt sociala faktorer (Monat & Lazarus, 

1991, s. 2). Vid tal om stress talas det även om stresshantering: olika sätt som individen kan 

minska stressnivåer och/eller de negativa följderna stress har (Monat & Lazarus, 1991, s. 13). 

Forskningsfältet kring stress är brett och det finns olika typer av stressforskning varav den 

arbetsrelaterade stressforskningen utgör en del. Inom den arbetsrelaterade stressforskningen 

definieras stress ofta som ett bristande samspel mellan individen och miljön som har 

implikationer för såväl individen som arbetsplatsen (Brown, 1999, s. 26–28). Inom den 

arbetsrelaterade stressforskningen i Finland är Jari Hakanen en central forskare.   

 

Inom den arbetsrelaterade forskningen talas det ofta om stressorer (faktorer som kan orsaka 

stress) samt resurser (faktorer som kan förebygga stress). Dessa två ses stå i samspel med 

varandra och ligger på såväl individ- samt organisatorisk nivå. (Bakker & Demerouti, 2014.) 

När dessa två ändå hamnar i obalans blir begreppet stresshantering relevant (Michie, 2002). 

När det gäller stresshanteringen har den arbetsrelaterade stressforskningen främst betonat 
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förändring av individen framom organisationen. Detta kan tänkas bero på att individen ses 

ha lättare att ändra på sig själv framom sin sociala miljö (Monat & Lazarus, 1991, s. 13).  

 

Vid en genomgång av tidigare forskning om arbetsrelaterad stress i vården går det att se att 

det utförts såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Inom vården lyfter den tidigare 

forskningen kring stress fram stressorer som personalbrist, tidsbrist, fysisk och psykisk 

belastning medfört av klienterna och skiftesarbetet samt brist på fungerande teknologi 

(Kröger & Vuorensyrjä, 2008; Rytkönen, 2018; Suomala & Laine, 2007). När det talas om 

resurser i vården lyfter forskningen fram organisatoriska resurser som fungerande 

kommunikation mellan arbetstagare och ledningen, en fungerande organisering av arbetet 

(Brossoit m.fl., 2020) samt socialt stöd från såväl förmän och kolleger (Havermans m.fl., 

2017). Vidare lyfter den tidigare forskningen fram individuella resurser som kunskap, 

erfarenhet samt av en förmåga att kunna dra sina egna gränser och kunna reglera sina känslor 

(Buruck, Dörfel, Kugler & Brom, 2016; Engström, Skytt & Nilsson, 2011; Richert-

Kazmierska & Stankiewicz, 2016; Spieler, Scheibe & Stamov Roßnagel, 2016). När det 

gäller stresshanteringen inom vården lyfter forskningen fram individuella strategier som 

motion, vila och tidshantering. Organisationer ses i sin tur främst fungera som stödkällor som 

kan erbjuda organisatoriskt stöd i form av till exempel en planerad arbetsverksamhet och ett 

tydligt schemalagt arbete. (Jahanian, Tabatabaei & Behdad, 2012.)  

 

Vid en genomgång av den tidigare litteraturen om stress och stresshantering i vården går det 

att se att få studier utförts ur ett diskursivt perspektiv. Mer fokus har lagts på att identifiera 

orsaker till stress hos individen och arbetsmiljön samt att granska konkreta följder av stress 

för individen och organisationer. Det är således motiverat att vidareundersöka stress och 

stresshantering ur ett diskursivt perspektiv. Det kan vara bra att veta vad stress beror på samt 

vad stress leder till samt hur detta kan motverkas, men den diskursiva forskningen kan vidare 

ge fördjupad kunskap om hur verkligheten i organisationer är konstruerad. Det diskursiva 

perspektivet möjliggör synliggörandet av hur språkliga konstruktioner möjliggör och 

begränsar individers tänkande och handlande inom olika kontext vid sidan om materiella och 

sociala förhållanden (se även Burr, 2015; Davies & Harré, 1990). Genom att belysa båda 
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perspektiven uppnås en mer helhetsmässig förståelse av stress och stresshantering. Med hjälp 

av detta möjliggörs utvecklandet av mer effektiva verktyg för att förbättra situationen kring 

stress på arbetsplatser inom vården.  

 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur vårdpersonal inom den 

institutionella äldreomsorgen diskursivt konstruerar stress och stresshantering samt att se på 

ett hurdant agentskap vårdarna tillåts genom dessa konstruktioner. Fokus ligger på 

arbetsrelaterad stress. Undersökningen intar ett socialkonstruktionistiskt samt diskursivt 

perspektiv. Nedan följer mina forskningsfrågor för undersökningen: 

 

1) Hur konstruerar vårdpersonalen diskursivt stress och stresshantering? 

 

2) Hur subjektspositioneras vårdarna genom de diskursiva konstruktionerna av stress 

och stresshantering? 

 

3) Ett hurdant agentskap tillåts vårdarna inom det diskursiva landskapet av stress och 

stresshantering? 

 

Med hjälp av den första forskningsfrågan ses det på hur vårdpersonal diskursivt konstruerar 

stress och stresshantering. Genom att analysera hur vårdare diskursivt konstruerar stress och 

stresshantering är det möjligt att identifiera rådande dominerande osynliggjorda diskurser. 

Målet med den andra forskningsfrågan är att se på hur vårdpersonalen subjektspositioneras 

genom de diskursiva konstruktionerna av stress och stresshantering. Genom denna fråga går 

det att granska såväl hur vårdarna subjektspositioneras genom olika diskurser samt hur de 

själva identifierar samt disidentifierar sig med erbjudna subjektspositioner. Med hjälp av 

dessa två frågor går det att se på ett hurdant agentskap vårdarna tillåts inom det diskursiva 

landskapet av stress och stresshantering (den tredje forskningsfrågan). Det vill säga, ett 

hurdant handlingsutrymme vårdarna har i relation till stress och stresshantering (Burr, 2015, 

27–28). 
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Materialet för studien utgörs av 20 semi-strukturerade intervjuer utförda med vårdpersonal 

som arbetar inom en offentlig äldreboendeorganisation i Nyland. Intervjuerna analyseras 

med hjälp av den foucauldianska diskursanalysen som utgår från att det genom att se på en 

mikronivå kan sägas något om makronivån. Med hjälp av metoden kan det synliggöras hur 

språkbruket på en individnivå hänger samman med organiseringen av samhället på en 

makronivå (Willig, 2007). I och med att metoden är kvalitativ ställs inte några hypoteser utan 

resultaten grundas i analysen av det empiriska materialet. Studien är med andra ord abduktiv, 

vilket innebär att analysen grundar sig i både teori och empiri (se även Stainton Rogers, 

2003). Infallsvinkeln till undersökningen är relativistisk, vilket innebär att den materiella 

verkligheten tillskrivs mening och betydelse genom social interaktion (Burr, 2015, s. 26–27).  

 

I nästa kapitel, kapitel två, görs en genomgång av det socialkonstruktionistiska fältet som 

utgör den teoretiska ramen för undersökningen.  I kapitlet diskuteras även det diskursiva 

perspektivet samt hur stress och stresshantering undersökts ur ett diskursivt perspektiv. 

Teorikapitlet följs av metodkapitlet, kapitel tre, där det redogörs för datainsamlingsprocessen 

samt materialet för undersökningen, den foucauldianska diskursanalysen (undersökningens 

analysmetod), själva analysprocessen samt undersökningens forskningsetiska aspekter och 

begreppet reflexivitet. I kapitel fem presenteras resultaten för undersökningen och 

avhandlingen avslutas med ett diskussionskapitel (kapitel 6) där undersökningen diskuteras 

i en bredare kontext och utvärderas.  
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2 SPRÅKET OCH DEN SOCIALA VERKLIGHETEN 

 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska ramverken för undersökningen 

(socialkonstruktionismen och det diskursiva perspektivet) samt hur stress och stresshantering 

undersökts ur ett diskursivt perspektiv.  

 

2.1 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 

 

Det socialkonstruktionistiska forskningsfältet är relativt nytt jämfört med det dominerande 

forskningsfältet inom socialvetenskaperna. Socialkonstruktionismen har sina rötter i filosofin 

och sociologin, och växte fram i och med det ökade forskningsintresset för språkets roll i 

individens verklighetsskapande (Burr, 2015, s. 15–16; Gergen & Thatchenkery, 2004). 

Inriktningen uppstod under den så kallade språkliga vändningen på 1970-talet (Burr, 2015, 

s. 16). Medan det tidigare hade setts att verkligheten går att undersökas och observeras 

systematisk genom experimentell forskning börjades det under den här tiden ifrågasättas ifall 

verkligheten verkligen är något direkt observerbart och ifall det individen ser och uppfattar 

egentligen motsvarar verkligheten (Burr, 2015; Hardin, 2001).  Enligt det 

socialkonstruktionistiska perspektivet finns flera alternativa sätt att förstå individen samt den 

sociala verkligheten på än ur det dominerande perspektivet (Burr, 2015; Gergen & 

Thatchenkery, 2004). Inriktningen är således kritisk till sin natur. Inom 

socialkonstruktionismen finns flera inriktningar och inom socialpsykologin kallas 

inriktningen som uppstod vid denna tid för kritisk socialpsykologi (Burr, 2015, s. 1).  

 

2.1.1 Språket och subjektet 

 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet för fram hur språket kan ses bidra till 

konstruktionen av den sociala verkligheten. Då individen använder sig av språket, olika 

koncept och olika kategorier, skapar individen, eller subjektet som individen även kallas 

inom det kritiska perspektivet, sig en viss social verklighet. Individen ses därmed inte ha ett 

färdiggivet inre som styr hen. Istället lär sig individen specifika sätt att tänka om och se på 



7 

 

 

verkligheten samt sig själv, och mönster om hur hen förväntas och kan handla om en viss 

given kontext genom språket. Med andra ord ses individen ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv inte vara fri i skapandet av sig själv och sin sociala verklighet. Språket ses istället 

styra individen genom att det medför olika möjligheter och begränsningar för vad som kan 

sägas och göras samt för hur individen kan uppfatta sig själv inom en viss given kontext. 

(Burr, 2015, s. 10–11.) Inom socialkonstruktionismen talas det både om språkets 

implikationer för individens agentskap, hen handlingsmöjligheter inom en viss kontext, samt 

för individens subjektivitet, hens uppfattning om sig själv inom en viss given kontext (Burr, 

2015, s. 27–28).  

 

Olika socialkonstruktionistiska inriktningar lägger olika fokus på språkets roll i 

konstruktionen av den sociala verkligheten och subjektet. Hur stark språkets roll ses vara i 

relation till dessa varierar utgående från analysnivå samt från hur det ses på kopplingen 

mellan det materiella och det språkliga. Inom socialkonstruktionismen skiljer man mellan 

mikro-orienterade samt makro-orienterade inriktningar och talar om relativistiska samt 

realistiska inriktningar. (Burr, 2015, s. 24–28.) 

 

2.1.2 Mikro- och makroperspektiv samt relativism-realism debatten 

 

Inom socialkonstruktionismen finns det såväl mer mikro-orienterade inriktningar samt 

makro-orienterade inriktningar. Inom dessa läggs olika fokus på språkets konstruktiva makt 

av subjektet och den sociala verkligheten. Inom mikro socialkonstruktionismen ses det att 

subjektet (individen) har en mer aktiv roll i skapandet av sig själv medan det inom makro 

socialkonstruktionismen ses att subjektet mera är en produkt av olika diskursiva och sociala 

strukturer. På en mikronivå läggs därmed mer fokus på individens subjektiva språkliga 

strategier och resurser i sitt verklighetsskapande och skapandet av sig själv, medan det på en 

makronivå ses mer på språkets konstruktiva makt i skapandet av subjektet och olika sociala 

strukturer. (Burr, 2015, s. 24–28.)  
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Inom socialkonstruktionismen förekommer det även skillnader på hur den sociala 

verkligheten ses vara kopplad till den materiella verkligheten. Man skiljer ofta mellan 

relativism och realism (Stainton Rogers, 2003, s. 49). Medan det relativistiska synsättet ser 

att språkbruket om den sociala verkligheten bidrar till skapandet av den materiella världen, 

menar det realistiska synsättet att underliggande materiella strukturer och mekanismer 

fungerar som en grund för den sociala verkligheten och kunskap om den (Stainton Rogers, 

2003, s. 50). Få synsätt är ändå extremt relativistiska eller realistiska inom 

socialkonstruktionismen. Flera perspektiv kombinerar dessa två och ser således de två 

aspekterna konstruera och skapa verkligheten tillsammans. Med andra ord ses den materiella 

och sociala verkligheten stå i samverkan och samkonstruktion med varandra. (Burr, 2015; 

Stainton Rogers, 2003.)  

 

Sammanfattningsvis utgör socialkonstruktionismen en vetenskapsfilosofisk inriktning med 

hjälp av vilket det kan teoretiseras om hur den sociala verkligheten är uppbyggd (ontologi) 

samt hur individen kan uppnå kunskap om den sociala verkligheten (epistemologi). Inom 

inriktningen finns det flera teoretiska inriktningar samt flera metodologiska verktyg som kan 

användas (Burr, 2015, s. 28). En av dessa teoretiska inriktningar är det diskursiva 

perspektivet.  

 

2.2 Det diskursiva perspektivet  

 

Det diskursiva perspektivet kan tillämpas som teori samt metodologi. I detta kapitel beskrivs 

det diskursiva perspektivets teoretiska grund samt kort hur diskursanalytisk forskning kan 

utföras. I kapitlet används det diskursiva perspektivet och diskursanalysen som synonymer. 

Diskursanalysens metodologi presenteras närmare i metodkapitlet i samband med 

genomgången av metoden för den här avhandlingens undersökning.  
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2.2.1 Diskurser och subjektet 

 

Det diskursiva perspektivet grundar sig på tanken om att det finns flera olika diskurser, sätt 

att tala om och se på den sociala verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 1–2). 

Det ses att diskurser skapar vissa referensramar för individens uppfattning om sig själv samt 

den sociala verkligheten (Burr, 2015, s. 78–79). Hur detta sker kan illustreras med hjälp av 

den diskursiva triangeln (se figur 1 nedan).  

 

 

 

 

Figur 1. Den diskursiva triangeln (Jokinen & Juhila, 2016, s. 268). 

 

Jokinen och Juhila (2016, s. 267–269) beskriver hur diskursanalysen kan illustreras som en 

triangel som består av interaktion, betydelser och kontext (se figur 1). Triangeln illustrerar 

hur individen konstruerar sin sociala verklighet genom språkbruket i social interaktion med 

andra individer. Individen tillskriver olika fenomen vissa betydelser inom en viss given 

kontext. Både den som talar och den som lyssnar deltar i konstruktionen av det som sägs. 

(Jokinen & Juhila, 2016, s. 267–269.)  

 

Ur ett diskursivt perspektiv ses det att individer rör sig inom och mellan diskurser på olika 

diskursiva sätt med hjälp av språket som osynliggör och upprätthåller, utmanar eller till och 

med förändrar diskurser (Hardin, 2001). Med andra ord konstruerar, rekonstruerar samt 
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omkonstruerar individer sin sociala verklighet vid användningen av språket (Burr, 2015). 

Språket ses ur ett diskursivt perspektiv vidare ha olika ”följder” för individen. Med detta 

menas inte alltid direkta konkreta följder av till exempel uppmaningar, utan även de implicita 

följder språket har för individens sociala verklighet i form av skapandet av olika möjligheter 

och begränsningar. (Jokinen, Juhila & Suoninen, 2016, 47–49.) Språket ses inom det 

diskursiva fältet ses således vara bundet till makt.  

 

2.2.2 Språket och maktrelationer 

 

Fokus på makt och maktrelationer varierar inom olika diskursiva inriktningar. Liksom inom 

det socialkonstruktionistiska fältet, kan inriktningar inom det diskursiva fältet vara mer 

mikro- eller makro-orienterade. Dessa inriktningar lägger olika vikt på språkets konstruktiva 

makt av subjektet och den sociala verkligheten (Burr, 2015). Enligt Jokinen och Juhila (2016, 

s. 268) kan skillnaderna mellan mikro-orienterade och makro-orienterade diskursiva 

inriktningar synliggöras med hjälp av begreppsparen situation/kultur, 

betydelser/konstruktion, retorik/responsivitet samt kritisk/analytisk. Dessa begreppspar 

lägger olika fokus på makt och maktrelationer.  

 

Med begreppsparet situation och kultur avses fokus på kontexten. Forskaren kan välja att 

begränsa kontexten för sin undersökning till själva undersökningen eller placera sin 

undersökning inom en bredare kontext. Vid tal om betydelser och konstruktioner handlar det 

om huruvida fokus läggs på undersökningens innehåll och de betydelser som framkommer 

ur materialet, eller ifall fokus läggs på hur individen konstruerar mening och betydelser. Vid 

tillämpningen av begreppsparet retorik och responsivitet läggs fokus i sin tur på hur individen 

förklarar eller försvarar sina uttalanden, eller på hur individen diskursivt konstruerar sina 

uttalanden och betydelser. Vid begreppsparet kritisk eller analytisk, handlar det till sist om 

forskarens syn på förkunskap i relation till materialet. Vid en kritisk infallsvinkel ser 

forskaren att maktrelationer och nedtystade röster utgör en referensram för undersökningen 

medan forskaren vid en analytisk infallsvinkel har en mer öppen inställning till materialet. 

Forskaren funderar på maktrelationer först efter analysen. Dessa begreppspar är ändå inte 
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fastslagna i sten vid forskning utan forskaren kan röra sig mellan dessa under forskarens 

gång. (Jokinen & Juhila, 2016, s. 268–278.)  

 

Ett exempel på en mikro- samt mer makroorienterad diskursanalys är den diskursiva 

psykologin samt den foucauldianska diskursanalysen. Medan den diskursiva psykologin 

mera ser på hur individen själv konstruerar och förstår sin sociala verklighet (och utför analys 

på mikronivå), betonar den foucauldianska diskursanalysen hur individens sociala 

konstruktioner av den sociala verkligheten är kopplade till en bredare samhällelig nivå (och 

kombinerar således en mikro- och makronivå). Inom det senare nämnda perspektivet är fokus 

mer inriktat på maktrelationer än i det första. (Burr, 2015, s. 17–21.) 

 

Sammanfattningsvis är det diskursiva perspektivet ett perspektiv som kan användas för att se 

på hur individen konstruerar sin sociala verklighet och sig själv med hjälp av språket, men 

för att även se på hur språket bidrar till konstruktionen av individens sociala verklighet och 

subjektet. Val av analysnivå (mikro eller makro) varierar utgående från forskningsintresset. 

I nästa kapitel görs genomgång av det diskursiva forskningsfältet kring stress och 

stresshantering som utgör forskningsintresset i den här avhandlingen.  

 

 

2.3 Stress och stresshantering ur ett diskursivt perspektiv 

 

Ur ett diskursivt perspektiv ses det att olika diskursiva konstruktioner av stress och 

stresshantering skapar olika förutsättningar för hur stress och stresshantering kan uppfattas 

samt för stress kan hanteras (Loriol, 2019; Wainwright & Calnan, 2002; Wainwright & 

Calnan, 2012). De diskursiva konstruktionerna konstrueras och förmedlas genom språket och 

har följder för individens subjektivitet och hens agentskap, samt för organiseringen av 

samhället (Pollock, 1988).  

 

Det diskursiva forskningsfältet om stress och stresshantering är förhållandevis litet jämfört 

med det dominerande forskningsfältet av stress och stresshantering. Väldigt få studier har 
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vidare utförts inom vården. I det här underkapitlet görs en genomgång av diskursiva studier 

om stress och stresshantering som utförts inom den arbetsrelaterade stressforskningen.  

 

I en intervjustudie om hur begreppet stress uppfattas och konstrueras, framgick det hur 

begreppet stress uppfattas och konstrueras på olika sätt (Kinman & Jones, 2005). I Kinman 

och Jones studie (2005), konstruerades stress som något organisatoriskt och individuellt, 

samt som något positivt samt negativt. Stress sågs bero på såväl organisatoriska samt 

individuella faktorer, och sågs vara destruktivt men även motiverande för individen. Vid tal 

om stresshantering framhävde respondenterna hur både organisationen samt individen var 

ansvariga för stresshanteringen. Organisationen sågs dock främst ansvara för förebyggandet 

av stress och individen för behandlingen av stress. I studien förklarade de intervjuade ändå 

hur det organisatoriska stödet sällan fungerade i praktiken och hur de således ofta själv 

hamnade att ansvara för sin stresshantering. Med andra ord var stresshanteringen främst 

individuell. Vid tal om den individuella stresshanteringen talade de intervjuade främst om på 

hurdana sätt de kunde påverka sina kroppar samt sin hälsa för att övervinna sin stress. Således 

kopplades stress och stresshantering samman med förekomsten samt behandling av olika 

kroppsliga symtom och den individuella hälsan, vilket Meyerson (2020) och Newton (1995; 

1999) lyfter fram att ofta är fallet vid tal om stress. Meyerson (2020) lyfter dock fram hur det 

inte enbart handlar om kontroll av kroppen och hälsan utan även kontroll över emotioner. 

Inom socialbranschen har till exempel andra studier visat på hur kvinnor konstruerar stress 

som något som är bundet till emotionell kontroll (Meyerson, 2020). 

 

I gruppintervjustudie om hur kvinnliga kontorsarbetare talar och förstår stress, fann Harkness 

m.fl. (2005) vidare att stress konstrueras som en normal del av arbetet. Att inte se arbetet som 

stressigt relaterades i Harkness m.fl. (2005) studie till att inte utföra ett tillräckligt gott arbete. 

Att däremot uttrycka sig om stress på arbetsplatsen konstruerades som avvikande. Att 

uttrycka sig om sin arbetsrelaterade stress på arbetsplatsens sågs som opassande i och med 

att det stred mot implicita normativa regler kring emotionella uttryck på arbetsplatsen. Att 

hantera stress sågs vidare vara den enskilde arbetstagarens ansvar liksom i Kinman och Jones 

(2005) studie. Harkness m.fl. (2005) fann hur det organisatoriska stödet enligt 
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respondenterna inte fungerade i praktiken och hur respondenterna därmed främst valde att 

hantera eventuell stress på egen hand. De intervjuade uppgav även hur de trots försök att föra 

fram olika problem inte hördes av organisationen. Enligt Harkness m.fl. (2005) hade 

respondenterna därmed ett begränsat agentskap i relation till stress och stresshantering: de 

innehade ett agentskap på en individuell nivå men inte på en organisatorisk nivå. De kunde 

se sig själv som aktiva agenter i sin egen stress och stresshantering men var nästintill 

maktlösa på en organisatorisk och samhällelig nivå. Detta är något som Driver (2012) samt 

Thunman och Persson (2015) lyfter fram i sina studier.  

 

Driver (2012) har i sin studie sett på agentskap i relation till stress och stresshantering. Driver 

(2012) fann i sin studie hur individen genom att konstruera sig som en individ som klarar av 

stress, uppnår en känsla av kontroll över sin stress. Detta trots att en stor del av individens 

stress i arbetslivet ofta ligger utom hens kontroll. (Driver, 2012.) Thunman och Persson 

(2015) menar i sin tur i sin studie hur individen samtidigt är maktlös i relation till stress och 

stresshantering: individen har inte direkt ett val i huruvida hen väljer att normalisera eller 

individualisera stress, ifall dessa utgör de dominerande konstruktionerna i den kontext hen 

fungerar inom. Detta är något som bland annat Jansson, Sandlund, Jakobsen och Olin-

Scheller (2012) också diskuterar i sin studie. 

 

Jansson m.fl. (2012) för fram de implikationer dominerande diskurser kan ha för 

konstruktionen av olika fenomen och därmed för individens agentskap. Jansson m.fl. (2012) 

visade i sin studie hur den på senare tid tillväxta nyliberalistiska diskursen bidragit till 

normaliseringen och individualiseringen av stresshantering i arbetslivet. Diskursen sätter 

press på den enskilde individen att prestera samtidigt som den framhäver individens 

individuella ansvar framom organisationen vid tal om välmående på arbetsplatser (Jansson 

m.fl., 2012.) McDonald och O’Callaghan (2008) för fram hur även tillväxten av den positiva 

psykologin inom de sociala vetenskaperna kan ses ha bidragit till denna utveckling: fokus 

läggs på individens styrkor och resurser framom lösandet av organisatoriska problem. Genom 

detta riskeras det dock att organisatoriska problem individualiseras och till att symtom på 

olika problem behandlas framom orsakerna till problemen (Cederström & Spicer, 2015).  
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Sammanfattningsvis kan stress och stresshantering ses vara diskursiva konstruktioner vid 

sidan om deras materiella och sociala natur. Stress och stresshantering konstrueras diskursivt 

genom användning av språket. Språkbruket kring stress och stresshantering både möjliggör 

och begränsar individen inom den kontext hen lever inom och har implikationer för 

individens agentskap. Hur stress och stresshantering konstrueras inom vården samt ett 

hurdant agentskap vårdpersonal tillåts genom dessa konstruktioner är något som denna 

undersökning ämnar ta fasta på. Till näst följer metodkapitlet.  
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3 METOD 

 

 

Den här undersökningen intar ett socialkonstruktionistiskt samt diskursivt perspektiv på 

stress och stresshantering. I det här kapitlet presenteras undersökningens metod: hur datat 

samlats in, hur datat analyserats samt undersökningens forskningsetiska aspekter och 

begreppet reflexivitet. 

 

3.1 Datainsamling 

 

I detta underkapitel redogörs det för den valda datainsamlingsmetoden (den 

semistrukturerade intervjun), samt för själva datainsamlingsprocessen och materialet för 

undersökningen. 

 

3.1.1 Den semistrukturerade intervjun 

 

Som datainsamlingsmetod för den här undersökningen användes den semistrukturerade 

intervjun. Den semistrukturerade intervjun är en form av kvalitativ intervju, och är ett verktyg 

som kan användas för att analysera hur individen uppfattar sin sociala verklighet och sig själv 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 15). I den semistrukturerade intervjun används ofta olika 

teman med underfrågor, men intervjuaren har i intervjusituationen möjlighet att spinna vidare 

på det som sägs i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 67–69). Den semistrukturerade 

intervjun är därmed flexibel och de intervjuade sätts i fokus istället för frågorna. 

 

Den semistrukturerade intervjun är en form av icke-standardiserad kvalitativ intervju: det 

finns inte så många procedurer för utförandet utan det är upp till forskaren att med hjälp av 

sin egen kunskap och färdighet att kunna utföra intervjun. I intervjusituationen bör forskaren 

kunna vara observant på det som sker intervjun och förutom att ställa de olika frågorna även 

uppmärksamma själva intervjusituationen. (Kvale & Brinkmann, 2014, s.67–69.) Forskaren 

bör även vara medveten om olika konkreta aspekter vid utförandet av intervjun. Intervjun bör 

inledas med en orientering av intervjun, det vill säga en presentation av situationen för att 
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den intervjuade ska känna sig bekväm att prata om det samtalsämnet som det avtalats om. 

Under intervjusituationen är det viktigt med aktivt lyssnade: en försummande 

intervjusituation kan ha negativa följder för själva intervjun men också för den intervjuade 

ifall hen lämnar intervjun med negativa känslor. Intervjun bör avslutas med en uppföljning 

och eventuellt en debriefing för att försäkra sig om att den intervjuade inte lämnar situationen 

med negativa känslor. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 70.)  

 

Den semistrukturerade intervjun beskrivs ofta som en samtalssituation mellan två människor 

men trots detta präglas forskningsintervjun av en maktasymmetri mellan forskaren och den 

intervjuade. Som forskare är det därmed viktigt att vara medveten om sin egen maktposition 

i förhållande till de intervjuade. Intervjun är inte fri från maktrelationer men ifall detta inte 

uppmärksammas så kan den intervjuade eventuellt dölja viss information eller bli defensiv i 

intervjusituationen. Vid utförandet av intervjuer är det därmed viktigt att forskaren har 

kompetens, färdighet, känslighet, skicklighet och kunskap. Reflexivitet är även centralt. 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 208–209.)  

 

Enligt Willig (2007, s. 114) lämpar sig semistrukturerade intervjuer vid utförande av 

foucauldiansk diskursanalys (metoden för den här undersökningen). Datainsamlingsmetoden 

möjliggör ett fokus på såväl innehåll som den diskursiva produktionen av fenomen inom både 

intervjusituationen och en bredare social kontext (Kvale & Brinkmann, s. 76–77; Willig, 

2007, s. 113).  

 

3.1.2 Material och insamling av data 

 
Den utförda undersökningen baserar sig på data som insamlats inom projektet Främjande av 

social och mänsklig hållbarhet i institutionellt boende, som är ett projekt som utförs i 

samarbete mellan Helsingfors universitet och Hanken (Svenska handelshögskolan). Projektet 

utförs inom äldreomsorgen, mentalvården och barnskyddet. Den här undersökningen baserar 

sig på data insamlat inom en offentlig organisation som fungerar inom äldreomsorgen i 



17 

 

 

Nyland. Materialet för undersökningen består av 20 intervjuer som utfördes under juni och 

juli 2019.  

 

I min undersökning inkluderas alla 20 intervjuer som utförts i samma kommun (projektet 

som helhet innefattar intervjuer från flera olika kommuner och organisationer) och således 

analyseras vårdpersonalen som en helhet och inte enligt skilda yrkeskategorier, åldersgrupper 

eller dylikt. Detta val har gjorts eftersom syftet är att undersöka hur vårdpersonal i överlag 

konstruerar stress och stresshantering samt det agentskap som tillåts genom dessa. 

 

Den undersöka organisationen är en organisation som erbjuder kort- samt långtidsvård för 

äldre som inte längre klarar sig på egen hand på grund av nedsatta fysiska och psykiska 

förmågor. Organisationen har olika avdelningar för de som klarar sig mer på egen hand och 

de som behöver mer assistans i vardagen. Organisationen är kvinnodominerad vilket ofta är 

fallet inom äldreomsorgen och vårdpersonalens arbete innefattar skiftesarbete, vilket även är 

vanligt inom äldreomsorgen. Den här organisationen erbjuder ett tre-skiftesarbete enligt 

följande tider 7–15, 13–21 och 21–07. De flesta jobbar i tvåskiften (morgon och kväll) men 

det finns även de som arbetar i tre skiften och de som valt att enbart jobba natt. Inom 

organisationen arbetar såväl yngre som äldre, som hade jobbat inom branschen och 

organisationen olika länge. Medelåldern för urvalet var 45 år och personalen hade arbetat 

inom branschen mellan 9 månader och 16 år. Av respondenterna var 19 kvinnor och en man, 

och yrkesbenämningarna var till exempel närvårdare och sjukskötare. 

 

Information om möjlighet att delta i undersökningen gavs åt vårdpersonalen av deras förman 

och således ställde de som ställde upp i undersökningen upp frivilligt. Datainsamlingen 

utfördes på organisationens verksamhetsställe i Nyland och vi som samlade in materialet, 

fick använda ett av organisationens utrymmen, ett mötesrum, för att utföra intervjuerna. Jag 

utförde själv fem stycken intervjuer under juni 2019. De resterande intervjuerna (15 st.) 

utfördes av projektledaren samt två andra pro-gradu skribenter som skrivit sina pro-gradu 

avhandlingar parallellt med denna avhandling.  Intervjuerna utfördes på respondenternas 

modersmål, på finska och på svenska. 
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Intervjuerna som utfördes baserade sig på en intervjuguide (se bilaga 1a och 1b) som 

utformats av projektledarna inom projektet Främjande av social och mänsklig hållbarhet i 

institutionellt boende. Därmed var intervjufrågorna färdigt uppgjorda men jag och de andra 

pro gradu- skribenterna hade en möjlighet att påverka intervjuguidens innehåll: före 

datainsamlingen träffades vi och fick säga vår åsikt gällande intervjuguiden. Vi kom ändå 

fram till att frågorna i intervjuguiden täckte diverse teman och vi ändrade därmed inte på 

frågorna. Den kvalitativa intervjuns natur möjliggjorde ändå att vi om vi så önskade under 

intervjusituationen kunde spinna vidare på vissa frågor, ifall ett sådant behov eller intresse 

skulle uppstå. Före utförande av intervjuerna testades även intervjuguiden med vårdpersonal 

inom den institutionella mentalvården. Intervjuguiden visade sig vara fungerande. Vid 

utförande av de första intervjuerna med vårdpersonal inom äldreomsorgen modifierades ett 

par frågor för att passa in i äldreomsorgens kontext.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 1a och 1b) innefattade sex teman (A-F). De olika teman behandlade 

olika aspekter av vårdpersonalens arbete. Intervjuguiden innefattade även instruktioner kring 

vad som skulle uppmärksammas före och efter intervjun. Innan intervjun inleddes 

introducerades respondenterna till undersökningens syfte och intervjun avslutades med en 

insamling av personuppgifter så som respondenternas ålder, utbildning, arbetsförhållandets 

längd samt arbetshistoria. Respondenterna undertecknade ett avtal om informerat samtycke 

innan intervjuns början (se bilaga 2).  

 

Följande temata behandlades i intervjuerna: det egna arbetet och arbetets organisering (A), 

bemötande av boende (B), ett gott boende och arbetets kvalitet (C), förenandet av arbetet och 

det övriga livet (D), ork i arbetet (E) samt framtiden (F). Frågorna som ställdes inom diverse 

temata var ganska korta till sin natur men var uppgjorda på ett sätt som skulle generera andra 

svar än enbart ja och nej svar. Målet med intervjun var att låta de intervjuade tala möjligast 

fritt inom ramen för intervjuns temata och frågor, och inte som intervjuare för starkt styra 

intervjun, i enighet med målet med den semistrukturerade intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2014). Frågorna var i stil med: berätta om ditt arbete (fråga 1) och hur upplever du din 
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situation på jobbet just nu (fråga 5). Vid frågor som respondenterna kunde svara ja och nej 

på ställdes följdfrågor, som till exempel: har du varit tillfälligt eller ofta stressad på arbetet 

eller trött p.g.a. ditt jobb? (fråga 33), med följdfrågorna: vad ledde till situationen, berätta 

mera? (fråga 34).  

 

I intervjusituationerna ställdes alla frågor även om intresset för diverse tema varierade hos 

utförarna av intervjuerna. Mitt eget intresse låg och ligger i tema (A) det egna arbetet och 

arbetets organisering, tema (D) förenande av arbetet och det övriga livet samt tema (E) ork i 

arbetet. Detta eftersom de frågor som ställdes inom dessa teman främst tangerar mitt 

undersökningsintresse, det vill säga stress och stresshantering. I analysskedet har ändå 

intervjuerna beaktats i sin helhet och även svar ur de andra teman har inkluderats i analysen.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Intervjuerna varade mellan 30 och 72 

minuter. Efter att intervjuerna spelats in överfördes intervjuerna direkt till en minnessticka 

och raderades från bandspelaren. Filerna förvarades därefter på en minnessticka enligt 

Helsingfors universitets dataskyddsregler. Efter att intervjuerna hade utförts, transkriberades 

de enligt gemensamt överenskomna anvisningar.  

 

Transkriberingen av mina egna intervjuer skedde under augusti 2019. Eftersom ingen av oss 

(deltagare i projektet) hade ett intresse av att studera språket på en mikronivå, transkriberades 

intervjuerna i sin helhet ordagrant men enskilda hummanden och upprepning av enstaka ord 

lämnades bort. Efter att jag transkriberat mina intervjuer lyssnade jag igenom dem på nytt 

för att försäkra mig om att inget tal lämnats bort. Efter att intervjuerna hade transkriberats 

klart, delade vi de transkriberade intervjuerna med varandra inom forskningsprojektet och 

analysen kunde börja. Till näst presenteras den valda analysmetoden samt själva 

analysprocessen. 
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3.2 Foucauldiansk diskursanalys: Diskurser, subjektspositioner och agentskap 

 

 
Eftersom den foucauldianska diskursanalysen inte kan skiljas åt från sin teoretiska bakgrund 

är det motiverat att först presentera metodens teoretiska ramverk före själva analysen 

presenteras (Willig, 2007). Den foucauldianska diskursanalysen är en metodologisk 

inriktning som växte fram i slutet på 1970-talet (Willig, 2013). Inriktningen bygger på Michel 

Foucaults verk men även på postmodernismen (Hook, 2007). Michel Foucault var en fransk 

sociolog som förde fram hur språket kan ses vara bundet till olika maktstrukturer och 

maktrelationer. Idén i Foucaults verk, var att problematisera språkbrukets så kallade 

neutralitet. Foucault betonade hur begrepp inte är värderingsfria utan tvärtom bundet av sin 

kontext. Kontexten styr individen i sitt tänkande och handlande. Inom vården och medicinen 

har Foucaults tankar till exempel utmanat dominerande diskurser om hälsa och sjukdom som 

värderingsfria begrepp. Foucaults verk har även bidragit till alternativa sätt på att se på 

behandlingen av sjukdom. (Burr, 2015; Cheeck & Porter, 1997.)  

 

Det foucauldianska perspektivet intar ett relativistiskt synsätt på den sociala verkligheten och 

kombinerar ett mikro- samt makroperspektiv. Metoden utgår från att språkbruket på en 

individnivå hänger samman med organiseringen av samhället på en makronivå. Med andra 

ord ses språket bidra till konstruktionen av såväl individens sociala verklighet samt till hur 

samhället är uppbyggt. Metoden problematiserar ändå språkets maktbundenhet. Olika 

dominerande diskurser ses förstärka en viss typ av social verklighet och legitimerar 

asymmetriska maktrelationer. Genom att studera makt som framgår i individens språkbruk 

kring sitt tänkande och handlande går det att granska hur individen både ges vissa möjligheter 

men även begränsas i sitt verklighetsskapande, samtidigt som det går att granska hur 

samhället är organiserat genom olika diskursiva konstruktioner. (Willig, 2013; Öhman, 

2008.) Genom att vidare se på hur individen talar om olika fenomen kan en förståelse kring 

konstruktioner kring ”det normala” respektive ”onormala” gällande aspekter i samhället 

(Bolander & Fejes, 2019). Med andra ord kan asymmetriska maktrelationer synliggöras med 

hjälp av metoden. 
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Inom den foucauldianska diskursanalysen studeras språkets makt genom analys av diskurser 

och subjektspositioner. Det ses att individen subjektspositioneras genom tillgängliga 

diskurser inom en viss kontext: hen erbjuds olika subjektspositioner, det vill säga olika 

konceptuella repertoarer med vissa rättigheter, normer och kunskaper inom den kontext hen 

fungerar inom. Dessa konceptuella repertoarer innefattar kunskap om hur individen förväntas 

se sig själv och sin sociala verklighet, samt hur hen förväntas handla inom den kontext hen 

lever inom. Individen anammar dock inte automatiskt dessa konceptuella repertoarerna 

genom diskurserna men kan inte heller fritt välja sina subjektspositioner, enbart acceptera 

eller motsätta sig dem. Det talas istället om hur individen identifierar sig eller disidentifierar 

sig med erbjudna subjektspositioner. (Burr, 2015; Davies & Harré, 1990; Willig, 2013; 

Öhman, 2008.) 

 

Vid identifiering med en subjektsposition börjar individen se sig själv och sin sociala 

verklighet genom de diskursiva koncept som blir tillgängliga inom den diskursen individen 

blir positionerad inom. Individen är dock inte för evigt bunden av erbjudna subjektspositioner 

utan det handlar istället om en kontinuerlig förhandlingsprocess där individen även kan 

motsätta sig samt disidentifiera sig med erbjudna subjektspositioner. (Burr, 2015; Davies & 

Harré, 1990; Willig, 2013; Öhman, 2008.) 

 

Vid disidentifiering motsätter sig individen den konceptuella repertoar den erbjudne 

subjektspositionen medför på olika sätt: till en del eller helt. Motsättning och disidentifiering 

med subjektspositioner inom dominerande diskurser kräver dock en förmåga att kunna 

reflektera över alternativa förhållningssätt till dominerande diskurser. Detta kan i sin tur vara 

svårt då dominerande diskurser tenderar att konstruera så kallad självklar kunskap, det vill 

säga sådan kunskap som tas för givet och inte ifrågasätts i och med att det konstrueras som 

självklar kunskap inom en viss kontext. Disidentifiering frigör vidare inte individen från 

subjektspositionen. Hen förväntas fortfarande anpassa sig till den erbjudna 

subjektspositionen trots att hen inte själv identifierar sig med den. Det ses att dominerande 

diskurser kan låsa in individen i vissa subjektspositioner trots hens egen vilja. (Burr, 2015; 

Davies & Harré, 1990; Willig, 2013; Öhman, 2008.) 
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Genom att granska diskurser och subjektspositioner går det att se på individens subjektivitet 

och agentskap. Det ses att diskurser och subjektspositioner medför vissa möjligheter och 

begränsningar för individen gällande vad hen kan tänka och känna om sig själv 

(subjektivitet), samt hur hen kan handla inom den givna kontexten (agentskap). (Burr, 2015.) 

I denna undersökning läggs fokus på individens agentskap. 

 

3.3 Analys av materialet 

 

Inom den foucauldianska diskursanalysen finns det inte en specifik mall som man kan eller 

ska utgå från vid analys av sitt material. Den foucauldianska diskursanalysen fungerar istället 

om en verktygslåda där forskaren själv kan välja och plocka ut de delar av metodansatsen 

som hen anser sig lämpa sitt material på bästa sätt (Willig, 2007, s. 115–117). I den här 

undersökningen har jag utgått från Willigs (2007) förslag på analyssteg för den 

foucauldianska diskursanalysen. Willig (2007, s. 115–117) beskriver den foucauldianska 

diskursanalysen bestå av sex steg: diskursiva konstruktioner, diskurser, handlingsorientering, 

positionering, praktik och subjektivitet. Inom dessa steg ses det både på de diskursiva 

konstruktionernas innehåll samt den diskursiva produktionen av konstruktionerna (Willig, 

2007, s. 113).  

 

Willig (2007) förklarar hur stegen överlappar varandra trots att det skiljs åt i teorin. Detta var 

även fallet i den här undersökningen. Analysen har tillämpats enligt de olika stegen men 

pendlat mellan dessa under forskningsprocessens gång. Materialet har även lästs igenom flera 

gånger före analysens början samt under analysens gång. Vidare har analysprocessen inte 

varit rak i och med den abduktiva infallsvinkeln till materialet och den valda metoden. 

Analysen av materialet grundat sig i såväl empiri och teori. Detta kommer även att synas vid 

redogörelsen av resultaten där de empiriska resultaten binds samman med teori. 

 

I relation till den diskursiva triangeln och de fyra begreppsparen, placerar sig analysen i 

mitten av den diskursiva triangeln samt mitten av de olika begreppsparen i och med att 
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analysen tangerar såväl mikro- samt makronivån (Jokinen & Juhila, 2016, s. 267–279). 

Analysen är dock något mer kritisk orienterad än analytisk, vilket innebär att maktrelationer 

och nedtystade röster utgör en pre-kontextuell bakgrund för analysen. (Jokinen & Juhila, 

2016, s. 267–279.) Till näst presenteras hur analysen utförts enligt de olika stegen för att 

illustrera hur analysen av materialet gått till.  

 

3.3.1 Steg 1: Diskursiva konstruktioner  

 

Det första steget vid foucauldiansk diskursanalys utgörs enligt Willig (2007, s. 115–117) av 

identifieringen av diskursiva konstruktioner. Med detta menas att det ses på hur de diskursiva 

objekten av intresse konstrueras i texten. Detta görs genom att identifiera såväl explicita samt 

implicita uttryck som berör det diskursiva objektet: att det inte sägs något om det som 

undersöks kan också säga något om hur objektet konstrueras. Till exempel kan 

respondenterna hänvisa till objektet som ”det konstiga”, vilket bidrar till konstruktionen av 

objektet trots att objektet inte nämns direkt. (Willig, 2007, s. 115–117.)  

 

I den här undersökningen utgjordes de diskursiva objekten av stress och stresshantering. 

Således lades fokus på att identifiera såväl explicita samt implicita uttryck av dessa. Dessa 

delar markerades ut med färg i de utskrivna transkriberingarna. Exempel på sådana delar var 

till exempel ”jag är jättestressad”, ”det är normalt” och ”jag vilar”. 

 

3.3.2 Steg 2: Diskurser 

 

Willig (2007, s. 115–117) beskriver hur det andra steget, diskurser, handlar om att analysera 

huruvida det förekommer skillnader mellan de diskursiva konstruktionerna som identifierats 

i det första steget.  Med andra ord ses det på vilka olika sätt det talas om de diskursiva 

konstruktionerna. Med hjälp av detta kan olika diskurser identifieras.  

 

I den här undersökningen tillämpades det andra steget genom att se närmare på olika sätt som 

vårdpersonalen talade om stress och stresshantering. Vid sidan om markeringarna i det första 
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steget, markerade jag ut skillnader i uttrycken om stress och stresshantering i texten med 

olika färger. Jag samlade citaten där vårdpersonalen talade om stress och stresshantering i ett 

skilt dokument för att hålla materialet organiserat. Genom att sedan analysera de olika sätten 

som vårdarna talade om stress och stresshantering kunde jag identifiera olika diskurser. Som 

resultaten senare kommer att visa, identifierades två dominerande diskurser av stress och 

stresshantering: en normaliserande stressdiskurs och en individualiserande stressdiskurs. Den 

förstnämnda växte fram genom vårdpersonalens tal om stress och den andra genom deras tal 

om stresshantering.  

 

3.3.3 Steg 3: Handlingsorientering  

 

Steg tre, handlingsorientering, handlar enlig Willig (2007, s. 115–117) om att se närmare på 

den diskursiva kontexten för de olika konstruktionerna. Det ses på hurdana funktioner de 

identifierade diskursiva konstruktionerna har för texten. Det handlar om till vilken grad de 

identifierade diskurserna reglerar olika betydelser och tillskrivelser av de undersökta 

fenomenen (Willig, 2007, s. 115–117). Enligt Willig (2007, s. 115–117) möjliggör detta 

steget en möjlighet till att förstå hurdana ”följder” de diskursiva objekten kan ha, det vill säga 

den makt som de medför.  

 

I steg tre blev det i den här undersökningen aktuellt att se på hurdana funktioner de diskursiva 

konstruktionerna av stress och stresshantering har i de utskrivna intervjuerna. Det vill säga 

hurdana betydelser och tillskrivningar som görs i relation till stress och stresshantering. Detta 

gjordes genom att närmare se på hur vårdpersonalen talade om de diskursiva 

konstruktionerna samt vilka betydelser de tillskrev dessa. Liksom i det föregående steget 

samlade jag dessa textdelar i ett annat dokument för att hålla materialet organiserat. Genom 

att granska de diskursiva objekten i relation till texten, var det möjligt att analysera hurdana 

följder dessa konstruktioner av objekten hade. Som resultaten kommer att visa skapar de 

diskursiva konstruktionerna av stress och stresshantering vissa ramar för hur vårdarna kan 

konstruera stress och stresshantering. Stress och stresshantering förknippas med vissa 

betydelser. 
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3.3.4 Steg 4: Positionering  

 

Steg fyra handlar enligt Willig (2007, s. 115–117) om att identifiera hurdana 

subjektspositioner de identifierade diskurserna erbjuder. I den här undersökningen gjordes 

det genom att granska de olika sätten som vårdarna talade om stress och stresshantering. 

Liksom i de föregående stegen samlades olika citat i ett skilt dokument. Genom att se på hur 

vårdarna förhöll sig till stress och stresshantering var det möjligt att granska på vilka sätt de 

förväntas förhålla sig till stress och stresshantering. Ur materialet framgick det hur vårdarna 

subjektspositionerades till en subjektsposition som i denna undersökning benämns som den 

professionella och handlingskraftiga vårdaren.  

 

3.3.5 Steg 5: Praktik 

 

I steg fem, praktik, kopplas steg tre och fyra ihop. Enligt Willig (2007, s. 115–117) ses det 

på hurdana möjligheter och begränsningar de identifierade diskurserna tillsammans med 

subjektspositionerna medför för de undersökta, till exempel i form av agentskap. 

 

I det femte steget sågs det i den här undersökningen på hurdana möjligheter vårdpersonalen 

tillåts samt hur de begränsas genom de diskursiva konstruktionerna och den identifierade 

subjektspositionen. Detta gjordes genom att analysera hur de förväntas förhålla sig till stress 

och stresshantering. Med hjälp av detta kunde vårdarnas agentskap, det vill säga 

handlingsutrymme granskas. Som resultaten kommer att visa, medför de diskursiva 

konstruktionerna av stress och stresshantering samt den erbjudna subjektspositionen vissa 

möjligheter och begränsningar för vårdarna gällande stress och stresshantering, ett visst 

agentskap. 
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3.3.6 Steg 6: Subjektivitet 

 

I det sjätte steget, ses det på relationen mellan diskurser och subjektivitet (Willig, 2007, 115–

117). Med andra ord ses det på hur olika diskurser hänger samman med hur individen 

konstruerar sin verklighet, ser på samt handlar inom denne. Det ses på respondenternas egna 

tankar, känslor och upplevelser om de diskursiva objekten inom de identifierade 

subjektspositionerna. Med andra ord, huruvida de identifierar sig eller disidentifierar sig med 

de erbjudna subjektspositionerna inom de identifierade diskurserna. (Willig, 2007, 115–117.) 

Willig (2013, s. 400) talar dock om hur detta steget grundar sig mycket på tolkning och 

spekulation: det ses på vad som kan tänkas, kännas och upplevas i relation till olika 

subjektspositioner och inte på vad respondenterna egentligen tänker, känner och upplever i 

förhållande till dem.  

 

I den här undersökningen tillämpades det sjätte steget genom att analysera hur 

vårdpersonalen förhöll sig till den erbjudna subjektspositionen. I analysen av materialet 

framkom det hur vårdarna både identifierade samt disidentifierade sig med den erbjudna 

subjektspositionen på olika sätt vilket resultaten kommer att visa.  

 

3.4 Forskningsetiska aspekter och reflexivitet 

 

Före resultaten presenteras är det relevant att redogöra för undersökningens forskningsetiska 

aspekter. Vid utförande av kvalitativa studier är det även aktuellt att redogöra för begreppet 

reflexivitet (se även Thornberg & Fejes, 2015). 

 

Med forskningsetiska aspekter menas huruvida den samlade kunskapen uppnåtts på ett 

ansvarsfullt sätt. I den här undersökningen har data som framkommit inom projektet har 

behandlats samt förvarats enligt forskningsetiska delegationen TENK:s forskningsetiska 

riktlinjer och regler för hantering av personuppgifter (Forskningsetiska delegationen 

[TENK], 2012).  Ofta brukar etiska aspekter som konfidentialitet, informerat samtycke, 
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konsekvenser för deltagare och forskarens roll diskuteras närmare i samband med diskussion 

av etiska aspekter (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

Före pro gradu-skribenterna fick tillgång till data och materialet inom projektet 

undertecknades ett sekretessavtal för att garantera att känslig information, som 

personuppgifter med mera, som framkommer inom projektet behandlas konfidentiellt. Vid 

utförande av intervjuerna fick även respondenterna först information om projektets syfte, 

behandling av personuppgifter mm. varefter hen gav sitt informerade samtycke till att delta i 

studien skriftligt (se bilaga 2). De intervjuade fick ett exemplar av avtalet och intervjuaren 

ett exemplar. Respondenterna fick enligt god forskningspraxis även veta att de kan dra sig ur 

undersökningen i vilket skede som helst. I samband med detta garanterades respondenterna 

anonymitet samt principen om informerat samtycke.  

 

Vid utförandet av intervjuerna sågs det till att respondenterna inte hade uppfattat 

intervjusituationen som negativ och vid transkriberingsskedet anonymiserades intervjuerna. 

Respondenterna gavs ett nummer istället för namn och olika personuppgifter samt uppgifter 

som kunde bidra till igenkänning för vem som deltagit i undersökningen lämnades bort. 

Projektet data (blanketter, transkriberingar, anteckningar) har förvarats utom räckhåll för 

utomstående personer. De utskrivna intervjuerna eller använda citaten har inte bifogats som 

bilagor i avhandlingen för att garantera intervjupersonernas anonymitet. Istället har citat 

plockats ut och översatts för att illustrera resultatet. Citaten har översatts till svenska och 

intervjupersonerna har givits kvinnliga pseudonymnamn. Dessa kan ses garantera principen 

om att undvika negativa konsekvenser för respondenterna.  

 

Forskarens roll gäller alla dessa stadier samt det egna förhållningssättet till undersökningen. 

Forskaren bör förhålla sig aktsamt samt reflexivt till materialet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Vid utförande av diskursanalytisk forskning är forskaren en del av produktionen av diskurser 

och bör därmed kritiskt granska sitt förhållningssätt till undersökningen genom hela 

forskningsprocessen (Bolander & Fejes, 2019, s. 95). Det bör nämnas att analysen av 

materialet utgör en tolkning av det som sagts i intervjuerna. Det är vidare möjligt att 
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forskarens egen bakgrund samt position och respondenternas bakgrund och position haft en 

inverkan på intervjuernas innehåll. Till näst presenteras resultaten för undersökningen. 

Undersökningens kvalitet och utförande utvärderas senare i avhandlingens diskussionsdel. 
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5 RESULTAT 

 

I det här kapitlet presenteras resultaten för undersökningen med hjälp av citat från de utförda 

intervjuerna. Först redogörs det för hur vårdpersonalen diskursivt konstruerar stress och 

stresshantering för att sedan redogöra för ett hurdant agentskap vårdarna tillåts genom dessa 

konstruktioner. I och med att det i den här undersökningen tillämpades ett abduktivt 

närmandesätt till materialet, binds empiri och teori samman i detta kapitel.  

 

5.1 De diskursiva konstruktionerna av stress och stresshantering 

 

Ur ett diskursivt och foucauldianskt perspektiv ses det att individen konstruerar sin sociala 

verklighet genom sitt språkbruk (se även Burr, 2015; Willig, 2007). I denna undersökning 

kunde det således se att vårdarna konstruerar stress och stresshantering genom sitt språkbruk. 

 

I de utförda intervjuerna ställdes frågor kring huruvida vårdpersonalen upplever sig vara 

stressade, vad som orsakar stress samt hur stress kommer till uttryck. Det ställdes även frågor 

om hur vårdarna hanterar stress samt huruvida organisationen erbjuder stöd för vårdarna vid 

stress samt hur detta stödet fungerar. I intervjuerna går det därmed att urskilja hur 

vårdpersonalen främst konstruerar stress och stresshantering i relation till dessa frågor.  

 

Som de två följande underkapitlen kommer visa, växer det fram en dominerande 

normaliserande stressdiskurs och en dominerande individualiserande stresshanteringsdiskurs 

ur de diskursiva konstruktionerna av stress och stresshantering. Dessa dominerande diskurser 

skapar vissa ramar för hur vårdarna kan uppfatta stress och stresshantering i relation till sitt 

arbete samt för hur de kan hantera arbetsrelaterad stress.  

 

5.1.1 De diskursiva konstruktionerna av stress 

 

Då vårdpersonalen diskursivt konstruerar stress i vårdarbetet använder de sig av för dem 

tillgängliga diskurser. I de utförda intervjuerna ställdes frågor ifall vårdarna upplever sig eller 
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hade upplevt sig vara stressade på grund av sitt arbete. Som svar på frågan uppgav två vårdare 

hur de inte ansåg sig vara eller varit stressade, fyra vårdare hur de varit eller är stressade 

ibland samt 14 vårdare hur de varit eller är stressade mer eller mindre kontinuerligt på grund 

av sitt arbete. I och med att vårdarna upplever stress på olika sätt, är det inte förvånande att 

de talar om stress i vårdarbetet och därmed konstruerar stress på olika sätt. Nedan presenteras 

några citat om hur vårdarna talar om stress i sitt arbete: 

 

Nå brådskande, just nu uppfattar jag det [arbetet] som brådskande och 

som stressande. (Alice)  

 

Nog har jag varit hemskt trött och hemskt stressad jo. Det har nog lite 

lättat, men inte tröttheten. (Helen) 

 

Inte är jag på så sätt psykiskt trött att jag skulle vara eller stressad. Någon 

situation kan stressa mig i stunden. (Emilia)  

 

Ur det ovanstående kan vi se hur vårdarna både konstruerar arbetet som stressigt och sig 

själva som stressade (Alice och Helen) men även arbetet som inte stressigt och sig själva som 

inte stressade (Emilia). Med andra ord framgår det olika konstruktioner av stress.  

 

I intervjuerna framgår det tal om orsaker till samt följder av stress, samt hur vårdarna 

uppfattar stress i sitt arbete. De talar således om vissa saker då de talar om stress men även 

om stress på ett visst sätt. Med andra ord går det att skilja mellan såväl innehåll samt den 

diskursiva produktionen av stress i intervjuerna (se även Willig, 2007, s. 113).   

 

5.1.1.1 Orsaker till samt följder av stress 

 

Vid tal om stress talar vårdarna både om orsaker till samt följder av stress. Vid tal om dessa 

talar de både om sitt arbete och sig själva. 
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Då vårdpersonalen talar om orsaker till stress som beror på arbetet talar de om brister i deras 

arbete. Dessa brister leder enligt vårdarna till brådska, som i sin tur orsakar stress:  

 

Bristerna är sedan sådana […] De gör det att ((suck)) det blir bråttom 

sedan. (Heidi) 

 

[Stress orsakas av] nå just den där hemska brådskan. (Nina) 

 

Heidi och Nina talar om hur olika brister i vårdarbetet bidrar till brådska i vårdarbetet som 

redan i sig är väldigt brådskande. Som brister i arbetet nämner vårdpersonalen personalbrist 

och för mycket saker att göra: 

 

För lite personal på plats och för mycket saker. (Olivia) 

 

Olivia talar om hur det handlar om såväl brist på personal samt brist på kunnig personal. 

Vårdarna förklarar hur dessa båda leder till brådska i och med att vårdarna inte hinner utföra 

sitt jobb ordentligt. Vidare bidrar bristfälliga utrymmen samt brist på ordentliga hjälpmedel 

till brådska: 

 

Det finns inte tillräckligt med utrymme [för vårdarna] i kansliet och det 

finns inte tillräckligt med datorer att arbeta vid. (Heidi)  

 

Heidi beskriver hur brist på olika hjälpmedel i deras arbete bidrar till stress i deras arbete i 

och med att de inte kan utföra sitt arbete ordentligt. Detta gäller såväl redskap för assistans 

av de äldre som till exempel lyftmaskiner och alarmsystem, som redskap för utförandet av 

en god vård som datorer för rapportskrivning.  

 

Förutom bristande resurser bidrar det ökade kravet på vårdarna bidrar enligt vårdarna till 

stress i deras arbete:  

 



32 

 

 

Vår arbetsbild ändras liksom jättemycket, att vi är vi är såna där 

multitaskande vårdare, som borde klara av allt möjligt som staplas på oss. 

Att vi pratar inte längre om att jag skulle vara en vårdare inom 

äldreomsorgen utan jag är liksom den där mång-, jag måste kunna hantera 

allt. (Alice) 

  

Alice förklarar hur det förväntas allt mer av vårdare och hur vårdare inte enbart utför ett 

arbete relaterat till grundvården. De förväntas ordna olika aktiviteter åt de äldre, fastän de 

inte har tillräckligt med tid för grundvården av de äldre.  

 

Vårdarna talar dock ändå inte bara om sitt arbete utan även om sig själva vid tal orsaker till 

stress. Med andra ord konstruerar vårdpersonalen sig själva på ett visst sätt då de konstruerar 

stress. Vårdarna förklarar hur stress beror på egna brister och val. Stress förklaras bland 

annat bero på en oförmåga att organisera sitt arbete så att det fås tillräckligt med vila: 

 

Om jag inte fått sovet ordentligt och arbetat många dagar i streck. 

(Bianca) 

 

Bianca förklarar hur stress beror på otillräcklig vila i form av för lite sömn eller för lite vila 

emellan arbetstagarna. Gabriella förklarar vidare hur stress beror på en individuell oförmåga 

att distansera sig till arbetet och dra sina egna gränser:  

 

Nå när jag är sådär snäll och inte riktigt kan säga nej. (Gabriella)  

 

Som Gabriella beskriver ovan handlar det om ett samspel mellan arbetet och individen. 

Vårdarbetet sätter mycket press på den enskilde vårdaren, men Gabriella liksom även många 

andra av de intervjuade vårdarna förklarar hur det även handlar om en egen förmåga att 

kunna dra gränser i relation till arbetet. Till exempel beskriver Alexandra nedan hur det inte 

själva är arbetets fel ifall vårdarna är stressade, utan det handlar om individuella svagheter: 
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Det är kanske en personlig egenskap att man tänker på arbetsrelaterade 

saker hemma att inte är det arbetsplatsens fel. (Alexandra)  

 

När det gäller följder av stress kommer stress till uttryck både i vårdarnas arbete och hos 

vårdarna själva.  

 

Då vårdarna talar om följder av stress i arbetet, förklaras stress synas som brådska i arbete: 

 

Nå då, (paus) då när det är bråttom så då håller man inte ens hålla sina 

egna pauser ordentligt. Inte matpauser – sen måste man alltid bara gå, om 

man måste gå. Inte kan man bara säga att ”nu är det paus” och ”nu kan 

jag inte hjälpa”, så. (Nina)  

 

Som Nina ovan lyfter fram är vårdarbetet ett så pass situationsbundet arbete att de som 

vårdare inte kan strukturera sina pauser i arbetet hur som helst. De äldre kan inte lämnas utan 

vård. Förutom brådska beskriver vårdarna hur stress även syns som brister gällande 

noggrannheten i deras arbete:  

 

Att fastän effektiviteten i arbetet stiger då så då gör man kanske inte så lika 

noggrant sitt jobb att man måste kanske sedan gå tillbaka och se på det. Till 

exempel om man skrivit någon rapport måste man gå tillbaka och se vad 

man skrivit och hur mycket fel det var och så. (Disa) 

 

Som Disa ovan lyfter fram kan brådska leda till att vårdarna utför sitt arbete mer effektivt 

men på potentiell bekostnad av arbetets noggrannhet. Vårdarna framhäver ändå hur detta 

inte gäller utförandet av grundvården av de äldre: det är snarare rapportskrivningen som 

lider, samt att de inte har tid att diskutera desto mer med de äldre vid sidan om utförande av 

grundvården för dem.  
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Förutom stress i vårdarbetet, beskriver vårdarna hur stress kommer till uttryck hos dem 

själva:  

 

Nå jag är oftast ganska irriterad att helt fysiskt trött. Lite som helt slut. 

(Camilla) 

 

Nå jag vet att jag är stressad om jag börjar vakna på natten och börjar 

tänka på arbetsrelaterade saker. Eller om det känns som att det inte är 

roligt att gå på jobb. Så det är ett tecken på stress. Och sedan också att 

jag får ont i huvudet eller ont i magen så de kan också vara symtom på 

stress. (Gabriella) 

 

Ur Camillas och Gabriellas uttalanden kan vi se hur följder av stress konstrueras genom tal 

om kroppsliga symtom. Stress förklaras synas som olika negativa symtom hos dem själva.  

 

Sammanfattningsvis konstruerar och förstår vårdarna stress både i relation till arbetet och 

sig själva. Stress förklaras bero på såväl arbetet som individen och tar sig i uttryck både på 

arbetsplatsen samt hos vårdarna själva.  

 

5.1.1.2 Stress som något normalt 

 

Då vårdpersonalen diskursivt konstruerar stress, talar de dock inte enbart om vad stress är 

utan även om stress på ett visst sätt. Detta sker genom tal om både arbetet och dem själva. 

Som detta underkapitel kommer att visa, konstruerar vårdarna stress i vårdarbetet som något 

normalt.  

 

Då vårdarna normaliserar stress i vårdarbetet talar de om stress i arbetet på ett visst sätt. 

Nedan talar Sara och Karin till exempel om hur stress utgör en del av deras arbete: 
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Nå nog har jag ju såklart sådana tidsperioder också men jag har nog inte 

nu, inte liksom sådär längre tidsperioder, att arbetet är ändå, det är en så 

viktig del av livet att det har hört till. (Sara) 

 

Det är nu normalt. Inte är det något (paus) något, liksom, stora grejer nej. 

(Karin) 

 

Medan Sara talar om hur stress är en normal del av livet talar Karin om hur stress inom vården 

är normalt. Stress ses inte som något exceptionellt utan snarare som en del av arbetet.  

 

Förutom att tala om stress som något normalt förminskar vårdarna sin stress på olika sätt. 

Förminskandet av den egna stressen bidrar till normaliseringen av stress. Vårdarna jämför 

bland annat sin nuvarande situation med hur de tidigare haft det:  

 

Det har ju utvecklats mycket jämfört med början, att jag var ganska 

stressad och så. (Olivia) 

 

Olivia förklarar hur situationen vid intervjutillfället är betydligt bättre än hur vårdarna 

tidigare haft det. Den studerade organisationen hade vid intervjutillfället nyligen genomgått 

en organisationsförändring som omstrukturerat vårdarnas vardag. Tidigare hade en stor del 

av personalen varit mycket trötta och stressade men i och med att arbetet nu stabiliserat sig 

uppgav vårdarna hur de såg sin situation i arbetet som mycket bättre och inte alls stressande 

jämfört med tidigare. Att arbetet uppfattas som extra stressigt under 

organisationsförändringar är något som studier även visat på (se även Denton, Zeytinoglu, 

Davies & Lian, 2002). Dock bidrar jämförelsen till förminskandet av den nuvarande 

situationen.  

 

Förutom att tala om den egna arbetsplatsen vid förminskandet av stress, talar vårdarna även 

om stress i relation till andra arbetsplatser inom äldrevården:  
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Jag tycker, alltså här är det rätt bra ställt jämfört med vad jag sett 

annanstans. (Lisa) 

 

Lisa drar paralleller mellan den egna arbetsplatsen samt andra arbetsplatser inom 

vårdsektorn. Vårdarna talar om hur de har det bra ställt jämfört med hur de kunde ha det. 

Denna sociala jämförelse kunde ses bidra till upprätthållandet av en positiv bild av det egna 

arbetet (se även Buunk & Dijkstra, 2017; Lucas, 2011; Wills, 1981; Wills, 1987) men 

samtidigt till en förminskning av negativa aspekter i det egna arbetet. Detta gäller även vid 

talet om den egna arbetsplatsen:   

 

Att fastän det är jättebrådskande dagar ibland liksom att man är spänd på 

ytan så är det ändå meningsfullt. (Bianca)  

 

Ovan lyfter Bianca fram hur vårdarbetet vid sidan om att det är stressigt och tungt, även är 

meningsfullt och givande. Med andra ord konstruerar hon vårdarbetet på ett sätt som 

förminskar det tunga i arbetet. Hon framhäver de goda sidorna i arbetet vid sidan om de 

tyngre aspekterna.  

 

Förutom att tala om stress som något normalt och förminska de egna stressuppfattningarna, 

konstruerar vårdarna sig själva på ett visst sätt då de talar om stress:  

 

Men att det är ju sånt som man får ta. Man har ju själv valt det här också 

så. (Fredrika) 

 

Fredrika framhäver det egna valet av att söka sig till vårdarbetet. Vårdarbetet är tungt och 

innefattar mycket stress vilket sen tidigare är känt bland de som väljer att söka sig till 

vårdarbetet. Denna framhävning av självet kan ses bidra till normalisering av stress i 

vårdarbetet i och med att det framhäver individens uppfattning av stress framom den 

organisatoriska verkligheten. Vårdarbetet innefattar mycket stress som vårdarna ändå inte 

förväntas se som stress. 
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Sammanfattningsvis växer det fram en dominerande konstruktion av stress vid granskningen 

av vårdarnas diskursiva konstruktioner av stress: stress konstrueras som något normalt i 

vårdarbetet. Till näst ses det på hur vårdarna diskursivt konstruerar stresshantering.   

 

5.1.2 De diskursiva konstruktionerna av stresshantering 

 

Då vårdpersonalen diskursivt konstruerar stresshantering talar de både om sitt arbete och sig 

själva. Liksom i föregående kapitlet går det att se på vad vårdarna talar om då de talar om 

stresshantering samt hur de talar om stresshantering. Med andra ord framgår såväl innehåll 

samt den diskursiva produktionen av stress ur deras utsagor (se även Willig, 2007, s. 113). 

Först presenteras vad vårdarna talar om då de talar om stresshantering och sedan hur de talar 

om stresshantering.  

 

5.1.2.1 Organisationens och kollegernas stöd samt individuella resurser 

 

Då vårdarna talar om stresshantering talar de om organisationens och kollegernas stöd samt 

individuella resurser.  

 

I intervjuerna ställdes frågor om huruvida organisationen kan stöda vårdarna i deras 

stresshantering samt hur detta stödet fungerar. I intervjuerna ställdes frågor kring 

arbetshälsovården, arbetets organisering och ledningens stöd. Förutom dessa nämnde 

vårdarna även själva arbetshandledning. Vårdarna uppgav hur de kunde ha nytta av dessa i 

sin stresshantering. I intervjuerna gav vårdarna dock mer vikt åt det kollegiala stödet än det 

organisatoriska stödet: 

 

Men det är ganska mer, mer ändå liksom arbetskompisarnas liksom det 

där stödet. (Sara) 
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Sara beskriver ovan hur stödet från arbetskamraterna är mer aktuellt och viktigt än det 

organisatoriska stödet vid stresshantering. Vårdarna uppger hur de oftare hanterar stress inom 

arbetsgemenskapen än med hjälp av de organisatoriska stödkällorna: 

 

Men sedan så skämtar vi mycket där, liksom sådär att man sedan börjar 

skratta. (Alice)  

 

Alice beskriver hur vårdarna på arbetsplatsen hanterar sin stress genom social interaktion: 

genom att tala med varandra och med hjälp av humor. Studier tyder på att stress kan hanteras 

kollektivt, till exempel inom arbetsgemenskaper (Loriol, 2016). Tidigare studier tyder även 

på att humor fungerar som ett verktyg för att minska på stressnivåer på arbetsplatsen (Romero 

& Cruthirds, 2006). 

 

Förutom tillgång till ett organisatoriskt stöd och kollegialt stöd, talar vårdarna även om 

individuella resurser vid tal om stresshantering: 

 

Kanske det också har utvecklats här när man gjort det här arbetet, en sån 

viss professionalitet. (Olivia) 

 

Man måste ta ganska bra hand om sig själv och sin kondis att man orkar 

göra det här arbetet. (Alexandra)  

 

Som individuella resurser för stresshantering talade vårdarna om kunskap och 

arbetserfarenhet, (Olivia) samt en god fysik (Alexandra). En förmåga att distansera sig till 

arbetet samt en balans mellan motion och vila utanför arbetstiden beskrivs vidare som 

centrala resurser för stresshanteringen: 

 

När man gör mycket på jobbet så sedan på fritiden vill man bara ladda 

batterierna. (Minna) 
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Ovan beskriver Minna hur det handlar om att kunna återhämta sig på fritiden vilket Julia 

nedan även talar om: 

 

Nå bäst hjälper säkert det att man får tankarna bort från arbetet och jo. 

Vad alla nu sedan gör då de är hemma. (Julia) 

 

Julia förklarar om hur det förutom att återhämta sig även handlar om att tänka på annat än 

arbetet på fritiden. Vårdarna beskriver till exempel hur de hanterar stress genom att tala med 

sina nära och kära, träffar vänner och håller på med olika fritidsaktiviteter. 

 

Sammanfattningsvis talar vårdarna om organisationen, kollegerna samt individuella resurser 

vid tal om stresshantering. För att se närmare på hur vårdarna diskursivt konstruerar 

stresshantering ska vi nu se på hur de talar om stresshantering. 

 

5.1.2.2 Stresshantering som ett individuellt ansvar 

 

Förutom att tala om vad stresshantering är, talar vårdarna om stresshantering på ett visst sätt 

vid tal om organisationen, kollegerna samt sig själva. Som detta underkapitel kommer att 

visa, konstruerar vårdpersonalen stresshantering som den enskilde vårdarens individuella 

ansvar.  

 

Ur intervjumaterialet framkommer såväl positiva samt mer kritiska röster gällande 

organisationens stöd. Medan en del av vårdarna uppger att dessa stödinstanser fungerar, 

menar en del andra att de inte fungerar. Det gemensamma i vårdarnas utsagor är ändå att de 

uppfattar sig ha en begränsad möjlighet i att använda sig av de olika stödkällorna i sitt arbete:   

 

Jag kan liksom påverka organiseringen av den grundläggande 

arbetsdagen men nog kommer ju allt annat uppifrån att inte kan jag ju till 

exempel påverka utrymmen eller arbetstider så mycket eller i slutändan 

inte egentligen någonting (skratt). (Ida)  
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Ovan beskriver Ida hur vårdarbetet är upplagt på ett sådant sätt som begränsar vårdarnas 

handlingsutrymme i vårdkontexten. Vårdarna har möjlighet att påverka utförandet av det 

egna arbetet, men kan till exempel inte påverka arbetstider, resurser eller de utrymmen som 

arbeten sker i. Med andra ord saknar vårdarna möjlighet att ändra på de stressorer i arbetet 

som orsakar stress hos dem.  

 

Vårdarna förklarar vidare hur det är upp till dem själva att be om hjälp och stöd vid behov: 

 

Enligt mig ganska bra men, man måste kanske också själv kunna fråga 

om det. Eller liksom, den där hjälpen och annat. (Lisa)  

 

Lisa förklarar hur vårdarna själva måste be om stöd även om stödet finns där. Med andra ord 

uppmuntras vårdarna inte i förebyggande syfte av organisationen att använda sig av 

stödinstanserna utan förväntas istället själv vara pro-aktiva i sin stresshantering.  

 

Att be om hjälp garanterar dock inte alltid stöd från organisationen: 

 

 Att nog lyssnar man men det leder ingen vart. (Sophie)  

 

Sophie talar om hur vårdarna nedtystas av organisationen vid uttryck om olika problem. Trots 

uttryck om stress menar vårdarna hur de uppfattar att organisationen inte tar dem på allvar då 

förändringar relaterade till deras arbete inte sker trots vetskap om olika problem. Således 

begränsas vårdarna i sin stresshantering inom organisationen.  

 

Vårdarna har ändå möjlighet att vända sig till sina arbetskollegor vid behov. Vårdarna 

påpekar ändå hur den kollektiva stresshanteringen inte får gå ut över utförandet av 

vårdarbetet: 
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Nå såklart om någon börjar tala om privata grejer på arbetstid så, inte så 

bra. Men sedan pratar vi till exempel under lunchpausen, kaffepausen. Inte 

är det något fel med det, eller inte har det någonsin varit ett problem för 

någon av oss. Bara det inte påverkar utförandet av arbetet eller arbetet. 

(Camilla)  

 

Camilla beskriver ovan hur stresshanteringen på arbetsplatsen får inte gå utöver själva 

arbetet. Med andra ord begränsas vårdarna i sin stresshantering i relation till de 

organisatoriska stödkällorna, men även med kollegerna. Därmed är det inte förvånande att 

vårdarna ser stresshantering som sitt individuella ansvar:  

Att det är liksom sedan en individuell grej att liksom bara varje gång orka 

och orka psykiskt. (Alexandra) 

 

Ovan framhäver Alexandra hur stresshanteringen handlar om ett individuellt ansvar. Genom 

detta förminskar hon organisationens ansvar, trots vetskap om att en stor del av stress beror 

på organisatoriska faktorer.  

 

Sammanfattningsvis har vårdarna tillgång till stöd från organisationen och sina kolleger samt 

individuella resurser vid stresshantering. Ur intervjuerna framgår det ändå hur vårdarna 

främst lämnas till att hantera eventuell stress på egenhand och vårdarna konstruerar 

stresshantering som sitt individuella ansvar trots att en stor del av deras stress beror på 

arbetet. 

 

 

5.1.3 Två dominerande diskurser: En normaliserande stressdiskurs och 

individualiserande stresshanteringsdiskurs 

 

Med hjälp av den foucauldianska diskursanalysen ses det att det går att identifiera och 

synliggöra rådande dominerande diskurser (Willig, 2007, s. 113). Ur vårdpersonalens 

diskursiva konstruktioner av stress och stresshantering kunde vi se att det växer fram två 
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dominerande diskurser: en normaliserande stressdiskurs och en individualiserande 

stresshanteringsdiskurs. De identifierade diskurserna skapar vissa ramar för hur vårdarna kan 

se på stress och stresshantering i relation till sitt arbete samt hantera arbetsrelaterad stress. 

 

Genom den normaliserande stressdiskursen går det att se hur vårdarna förväntas se stress i 

vårdarbetet som normalt. Vårdarna förväntas normalisera den stress som vårdarbetet medför. 

Stress ska inte ses som något märkvärdigt eller exceptionellt, utan som en del av vårdarbetet. 

Genom den individualiserande stresshanteringsdiskursen går det i sin tur att se hur vårdarna 

förväntas se stresshanteringen som deras egna individuella ansvar. Vårdarna förväntas 

hantera eventuell stress på egen hand. Detta granskas närmare i följande kapitel genom 

begreppet subjektspositionering.    

 

5.2 Subjektspositionering och agentskap: Möjligheter och begränsningar 

 

Ur ett foucauldianskt perspektiv ses det att individen subjektspositioneras på ett visst sätt 

genom dominerande diskurser. Individen erbjuds olika subjektspositioner genom olika 

diskurser som hen både kan identifiera samt disidentifiera sig med. Tillsammans skapar 

diskurser och subjektspositioner vissa möjligheter och begränsningar för individen. (Burr, 

2015; Davies & Harré, 1990; Öhman, 2008.) 

 

Inom äldrevården kunde vi se att det finns flera olika subjektspositioner som vårdare 

subjektspositioneras till och som de identifierar sig samt disidentifierar sig med. Om fokus 

dock läggs på specifikt arbetsrelaterad stress och stresshantering, och de dominerande 

diskurserna som framkommit ur detta material, framgår en subjektsposition om en 

professionell och handlingskraftig vårdare. Subjektspositionen den professionella och 

handlingskraftige vårdaren, är en vårdare som ska normalisera stress i vårdarbetet och hantera 

eventuell stress på egen hand.  

 

I detta underkapitelkapitel ses det först på vad som förväntas av vårdarna inom den 

identifierade subjektspositionen och sedan på huruvida vårdarna identifierar sig respektive 
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disidentifierar sig med subjektspositionen. I slutet av kapitlet diskuteras implikationerna för 

vårdarnas agentskap i relation till stress och stresshantering.  

 

5.2.1 Den professionella och handlingskraftiga vårdaren 

 

Genom den dominerande normaliserande stressdiskursen och den dominerande 

individualiserande stressdiskursen subjektspositioneras vårdarna till en subjektsposition som 

i denna undersökning benämns som den professionella och handlingskraftiga vårdaren. Inom 

den påbjudna subjektspositionen förväntas vårdarna se stress i vårdarbetet som något normalt 

och hantera eventuell stress på egen hand.  

 

I intervjuerna konstrueras vårdarbetet som ett tungt arbete som innefattar mycket stress: 

 

Nå i princip finns det alltid för mycket arbete och det är alltid 

jättebrådskande att göra allting. (Nina) 

 

Nina beskriver ovan hur vårdarna utsätts för mycket brådska i sitt arbete och majoriteten av 

vårdarna beskriver hur de ofta upplever stress i sitt arbete. Stress i vårdarbetet ska dock inte 

ses som något exceptionellt, utan snarare som något normalt:  

 

Men jag ser det som en del av det här arbetet. (Lisa) 

 

Lisa beskriver ovan hur olika aspekter av vårdarbetet, som till exempel dess brådskande 

natur, de bristande resurserna och de ökade kraven på vårdarna utgör en del av vårdarbetet. 

Vårdarna förväntas dock acceptera eventuell stress i vårdarbetet i och med att vårdarbetet 

kräver att vårdarna utför sitt arbete: 

 

Inte kan ju någon lämnas utan vård heller. (Lisa) 
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Lisa beskriver hur vårdarna förväntas utföra sitt arbete trots stress. De äldre kan inte lämnas 

utan vård och vårdarna förväntas utföra ett arbete av gott kvalitet trots stress i arbetet. 

Vårdarna förväntas orka och stå ut. De förväntas vara proffessionella vårdare: 

 

Kanske det också har utvecklats här när man gjort det här arbetet, en sån 

viss professionalitet. (Olivia) 

 

Ovan beskriver Olivia hur en viss slags professionalitet och möjlighet att kunna distansera 

sig till arbetet utgör en del av vårdarbetet. 

 

Vid tal om stresshantering framgår det hur vårdarna förväntas hantera eventuell stress på 

egenhand. Även om organisationen finns till som en stödkälla, är dess roll liten i vårdarnas 

stresshantering: 

 

Det är ganska vanliga grejer i det här arbetet att jag – inte kommer jag 

direkt på hur organisationen skulle kunna. (Olivia)   

 

Olivia beskriver ovan hur organisationens roll vid stresshanteringen är mindre än det 

individuella ansvaret, vilket Alexandra nedan även talar om:  

 

Att det är liksom sedan en individuell grej att liksom bara varje gång 

orka och orka psykiskt. (Alexandra) 

 

Alexandra beskriver ovan hur det är upp till vårdarna själva att klara av tunga aspekter i sitt 

arbete. Vårdarna förväntas vara handlingskraftiga vårdare. De har valt att jobba inom 

branschen och förväntas således stå ut med eventuell stress och hantera det på egen hand.  

 

Sammanfattningsvis påbjuder den dominerande normaliserande stressdiskursen och den 

dominerande individualiserande stresshanteringsdiskursen en subjektsposition om en 
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professionell och handlingskraftig vårdare, genom vilken vårdarna förväntas normalisera 

stress och individualisera stress i vårdarbetet. Hur vårdarna identifierar samt disidentifierar 

sig med denna subjektsposition, ses närmare på till näst. 

 

5.2.2 Identifiering samt disidentifiering 

 

Vid granskningen av de diskursiva konstruktionerna av stress och stresshantering uttrycker 

vårdarna acceptans samt motstånd mot de dominerande konstruktionerna av stress och 

stresshantering. Med andra ord både identifierar samt disidentifierar sig vårdarna med den 

erbjudna subjektspositionen inom ramarna för de diskursiva konstruktionerna av stress och 

stresshantering. Det finns de som identifierar sig helt, de som identifierar sig till en del och 

de som disidentifierar sig helt. Detta underkapitlet är upplagt enligt dessa: de vårdare som 

inte uttrycker motstånd och identifierar sig, de vårdare som uttrycker lite motstånd och 

identifierar sig till en del samt de vårdare som uttrycker mycket motstånd och disidentifierar 

sig.  

 

I och med att det inte går att dra slutsatser om vårdarnas subjektivitet, det vill säga vad de 

känner, upplever eller tänker om stress och stresshantering, handlar detta kapitel om vad 

vårdarna kan eller inte kan känna, uppleva samt tänka om stress och stresshantering i relation 

till den erbjudna subjektspositionen (se även Willig, 2007). 

  

5.2.2.1 Vårdaren som identifierar sig 

 

Ungefär hälften av de intervjuade identifierar sig med den erbjudna subjektspositionen. De 

som identifierar sig med den erbjudna subjektspositionen uttrycker inget motstånd mot den 

normaliserade stresskonstruktionen: 

 

Det är nu normalt. Inte är det (paus) liksom, några stora grejer nej. 

(Karin)  
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Ovan kan vi se hur Karin konstruerar stress som ett normaltillstånd i vårdarbetet. Stress ses 

inte som något exceptionellt utan normalt. Stress är en del av vårdarbetet men utgör inte ett 

problem: 

 

Kanske det också har utvecklats här när man gjort det här arbetet, en sån 

viss professionalitet. (Olivia) 

 

Ovan kan vi se hur Olivia framhäver sin professionalitet i relation till arbetet. Vårdarbetet 

innefattar stress men vårdarna kan förhålla sig till sitt arbete på ett visst sätt. 

 

De vårdare som identifierar sig med den erbjudna subjektspositionen uttrycker heller inget 

motstånd mot den individualiserade stresshanteringskonstruktionen: 

 

Har jag sedan själv haft ett behov att skilt via organisationen på något 

sätt sedan. Det är ganska vanliga grejer i det här arbetet att jag – inte 

kommer jag direkt på hur organisationen skulle kunna. (Olivia)   

 

Olivia beskriver ovan hur hon inte direkt ser hur organisationen kunde erbjuda stöd för 

vårdarna. Med andra ord förminskar de vårdare som identifierar sig med den erbjudna 

subjektspositionen organisationens ansvar för deras stress. Vårdarna ser inte att 

organisationen skulle kunna agera på ett annat sätt, varken gällande uppläggningen av 

arbetet eller stöd för stresshanteringen.  Istället framhäver de sig själva: 

 

Men jag har hållit mig i skick och nu känns ju inte det här arbetet inte 

alls fysiskt tungt enligt mig. (Sara) 

 

Sara talar ovan om hur hon genom att ta hand om sig själv är handlingskraftig i relation till 

stress i vårdarbetet. Med andra ord ifrågasätter hon eller de resterande vårdarna som 

identifierar sig inte den individualiserade stresskonstruktionen. De accepterar de 

dominerande konstruktionerna av stress och stresshantering:  
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Jag tror att jag håller ut tills jag får pension sen. (Fredrika) 

 

Fredrika beskriver ovan hur hon inte ser någon orsak till att söka sig till ett annat arbete för 

tillfället eller i framtiden. Vårdarbetet är tungt men de vårdare som identifierar sig som 

professionella och handlingskraftiga vårdare anpassar sig till den dominerande 

normaliserade stresskonstruktionen och dominerande individualiserade 

stresshanteringskonstruktionen.  

 

5.2.2.2 Vårdaren som motsätter sig 

 

Ungefär en fjärdedel av de intervjuade identifierar sig med den erbjudna subjektspositionen 

till en del. Med andra ord accepterar de dominerande konstruktionerna till en del samtidigt 

som de motsätter sig dessa. 

 

De vårdare som identifierar sig till en del talar om hur vårdarbetet är extremt tungt ibland. 

Stress i vårdarbetet kan ses som hanterbart som läget är nu, men vårdarna oroar sig för 

framtiden:  

 

Men om vi rent ut tänker på det här arbetet jag gör nu så upplever jag 

att, jag liksom inte om 20 år nödvändigtvis kommer att orka, så därför 

ser jag det som viktigt att vidareutbilda sig nu. (Gabriella) 

 

Gabriella problematiserar de villkor som vårdarbetet kommer föra med sig i framtiden. 

Vårdarbetet riskerar att bli mer stressigt och potentiellt icke-hanterbart i framtiden. De 

vårdare som identifierar sig till en del försvarar dock samtidigt stress i vårdarbetet: 

 

Och inte stör det mig fastän det ibland skulle kännas som – man kan bara 

vara lite känsligare själv, att det känns längre och man blir och tänka på 

det men nej. Sedan är det en ny dag. (Disa)  
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Disa konstruerar vårdarbetet och sig själv på ett visst sätt. Vårdarbetet konstrueras som ett 

tungt men samtidigt meningsfullt arbete och Disa förminskar den arbetsrelaterade stressen 

genom att framhäva sin egen känslighet.  

 

När det gäller stresshantering, accepterar samt kritiserar de vårdare som identifierar sig med 

den erbjudna subjektspositionen den individualiserade stresshanteringen:   

 

Och ibland känns det som att man inte lyssnar så mycket på oss vårdare, 

att bara det ser bra ut. (Alice) 

 

Alice förklarar hur mycket inom äldrevården styrs kring kravet på effektivitet framom 

fokus på en god vård och vårdarnas välmående. Organisationens bristande stöd och ansvar 

kritiseras alltså. Samtidigt försvaras organisationens bristande stöd och den individuella 

stresshanteringen:  

 

Men vi har alla lite liksom, vi är i samma båt så – så kanske liksom på 

grund av situationen kan vi inte söka stöd för allt. (Minna) 

 

Minna förklarar ovan hur vårdbranschen är en så pass brådskande bransch att det inte är 

direkt lönsamt för vårdarna att uttrycka sig om olika problem i och med att de inte kan få 

stöd för allting.  

 

De vårdare som identifierar sig till en del med den erbjudna subjektspositionen talar om hur 

de velar mellan att stanna inom organisationen eller söka sig till ett annat arbete: 

 

Jag har tänkt på att vill jag göra det här mera, det här arbete, att ger det 

här, fastän jag vill sköta dem. (Alice) 
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Alice talar ovan om hur hon funderar på ifall vårdarbetet är något som hon verkligen kommer 

orka med i framtiden. Vårdarbetet är tungt men hanterbart så som det är nu, men potentiellt 

icke-hanterbart i framtiden. 

 

5.2.2.3 Vårdaren som disidentifierar sig 

 

Ungefär en fjärdedel av de intervjuade disidentifierar sig med den erbjudna 

subjektspositionen. Dessa vårdare uttrycker motstånd mot både den dominerande 

normaliserande stresskonstruktionen och den dominerande individualiserande 

stresshanteringskonstruktionen. 

 

De vårdare som disidentifierar sig med den erbjudna subjektspositionen ifrågasätter de 

bristande resurserna samt låga lönenivåerna i vårdarbetet: 

 

Nå mest irriterar det mig att när man kräver allt möjligt från oss men om 

vi till exempel ber om en liten löneförhöjning så är det nog inte möjligt. 

(Heidi) 

 

Heidi talar ovan om hur hon samt de andra vårdare som disidentifierar sig med den erbjudna 

subjektspositionen ser det som irriterande hur de tvingas utföra ett allt mer krävande och 

komplext arbete med bristande resurser. De motsätter sig den normaliserande 

stressdiskursen.  

 

De vårdare som disidentifierar sig med den erbjudna subjektspositionen kritiserar även 

bristen på det organisatoriska stödet för vårdarnas stresshantering:  

 

Nog borde ju också arbetsgivaren stöda vår ork i arbetet. (Alice) 

 

Alice förklarar ovan hur det organisatoriska stödet för deras stresshantering ofta brister och 

hur vårdarna därmed tvingas hantera eventuell stress på egenhand. Vårdaren som 
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disidentifierar sig ser ändå detta som oskäligt och talar om hur hen förmodligen kommer söka 

sig till ett annat arbete: 

 

Nog försöker man ju hitta på något annat arbete åt en att inte lönar det 

sig att vara vårdare om 10 år. Att så mycket äldre att sköta sedan så att 

(suck) inte vet jag under hurdana arbetsförhållanden vi sedan utför 

arbetet, att inte får vi heller säkert någon lön för arbetet sedan. (Heidi) 

 

Heidi förklarar ovan hur vårdarnas arbete kommer vara ohållbart i framtiden ifall 

förändringar inte sker. De vårdare som disidentifierar sig med den erbjudna 

subjektspositionen ser inte att en förändring gällande arbetets uppläggning eller mer stöd från 

organisationen är möjligt.  

 

Sammanfattningsvis sker en möjlig disidentifiering med den erbjudna subjektspositionen 

främst på ett individuellt plan. Trots vilja saknar vårdarna makt i att motsätta sig de 

dominerande diskurserna helt. Vårdarna låses in i den erbjudna subjektspositionen genom 

diskurserna vilket i sin tur har implikationer för deras agentskap i vårdkontexten. 

 

5.2.3 Ett begränsat agentskap 

 

Ur det ovanstående underkapitlet kan det ses hur vårdarna genom den dominerande 

normaliserande stressdiskursen och den dominerande individualiserande 

stresshanteringsdiskursen subjektspositioneras till en subjektsposition av en professionell 

och handlingskraftig vårdare. Ur materialet kan det ses hur vårdarna både identifierar samt 

disidentifierar sig med den erbjudna subjektspositionen vilket innebär att de både accepterar 

samt uttrycker motstånd mot de dominerande konstruktionerna av stress och stresshantering. 

Ur materialet går det ändå att se hur diskurserna kring stress och stresshantering är så pass 

starka att de låser in vårdarna i den erbjudna subjektspositionen med väldigt lite utrymme till 

förhandling. Det finns med andra ord maktrelaterade spänningar i vad vårdpersonalen får 

tänka, känna och uttala sig om kring stress samt stresshantering (se även Burr, 2015).  
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Implikationerna för vårdarnas agentskap är att deras agentskap i relation till stress och 

stresshantering främst kan ses tangera en individuell nivå, vilket tidigare diskursiva studier 

inom den arbetsrelaterade stressforskningen även lyft fram (se även Driver, 2012; Jansson 

m.fl., 2012; Thunman & Persson, 2014). Vårdarna kan ses ha ett agentskap i relation till 

stress och stresshantering genom sig själva: de kan rekonstruera sina uppfattningar kring 

stress samt ta hand om sig själva för att motverka och hantera stress (se även Meyerson, 2020; 

Newton, 1995; 1999). Vårdarna saknar dock makt i att förändra de aspekter i arbetet som 

orsakar stress och i att kräva mer stöd från organisationen. De saknar därmed ett agentskap 

på en organisatorisk samt samhällelig nivå.  

 

I och med det individuella agentskapet, kunde det ses att vårdarna tillåts två alternativ i sitt 

agentskap inom det diskursiva landskapet av stress och stresshantering.  Vårdarna kan välja 

mellan att 1) acceptera den normaliserade konstruktionen av stress och individualiserade 

konstruktionen av stresshantering och stanna kvar i sitt arbete eller 2) motsätta sig dessa 

konstruktioner och lämna sitt arbete/branschen. Det diskursiva perspektivet lyfter ändå fram 

hur saker och ting kunde vara annorlunda, vilket diskuteras mer i följande kapitel 

(diskussionskapitlet).  
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6 DISKUSSION 

 

Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur vårdpersonal inom den 

institutionella äldreomsorgen diskursivt konstruerar stress och stresshantering samt att se på 

ett hurdant agentskap vårdarna tillåts genom dessa konstruktioner. Ur materialet växer det 

fram två dominerande diskurser: en normaliserande stressdiskurs och en individualiserande 

stressdiskurs. Genom dessa diskurser subjektspositioneras vårdarna till att se stress i 

vårdarbetet som något normalt och till att hantera eventuell stress på egen hand. Vårdarna 

både accepterar och motsätter sig de diskursiva konstruktionerna genom att identifiera samt 

disidentifiera sig med den erbjudna subjektspositionen, men saknar makt i att motsätta sig de 

dominerande diskurserna helt.  Med andra ord låser de dominerande diskurserna in vårdarna 

i den erbjudna subjektspositionen som i sin tur begränsar vårdarnas agentskap till en 

individuell nivå. Vårdarna kan välja mellan att acceptera att stress är en del av arbetet och 

hantera eventuell stress på egenhand eller att lämna arbetet/branschen, men saknar makt i att 

ändra på organiseringen av vårdarbetet samt i att kräva mer stöd från 

organisationen/branschen för sin stresshantering. Vårdarna har således ett begränsat 

agentskap i relation till stress och stresshantering. 

 

Studien lyfter vid sidan om ett begränsat agentskap fram en diskrepans mellan 

konstruktionerna av stress och stresshantering. Medan stress konstrueras som något som 

beror på såväl organisatoriska samt individuella faktorer, konstrueras stresshanteringen 

främst som något individuellt. Detta innebär att vårdarna på egen hand förväntas hantera även 

de aspekter av sin stress som beror på deras arbete. Detta kunde tänkas göra stress i 

vårdarbetet fortgående och vårdarnas stresshantering potentiellt ineffektiv. Detta i och med 

att stresshanteringen inte tangerar orsakerna till stressen, utan främst behandling av symtom 

på stress vilket Cederström och Spicer (2015) lyfter fram som en central problematik på 

dagens arbetsplatser: Arbetsrelaterade problem individualiseras och sätts på individens 

ansvar att hantera.  
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Det diskursiva perspektivet för ändå fram hur saker och ting kunde vara annorlunda (Öhman, 

2008). Vårdarbetet kunde vara upplagt på ett sätt som motarbetar/minskar på stress och 

organisationer kunde ta till effektivare verktyg för att motverka/minska på arbetstagares 

stress. Man kunde till exempel förvänta sig att organisationer skulle sträva till att fokusera på 

förändringar i arbetets organisering då det gäller förebyggande av stress och satsa på att 

erbjuda mer stöd för hantering av stress inom vårdbranschen. Som litteratur och 

samhällsdebatter ändå visar begränsas även organisationer av materiella resurser och 

diskurser, som till exempel brist på pengar och diskurser kring effektivitet och produktivitet 

(se även Dahl, 2012; Rajala, 2016), vilket begränsar organisationers möjligheter att 

genomföra förändringar relaterade till stress i arbetet och vårdarnas stresshantering. En 

förändring gällande stress och stresshantering är ändå möjligt, såväl språkligt som materiellt 

(Burr, 2015; Donnelly & Long, 2003), och potentiellt nödvändig för att garantera att en god 

vård av den äldre populationen. Vårdarna behövs på plats i boendehemmen i och med att de 

äldre inte kan lämnas utan vård. Ifall stress inte uppmärksammas riskerar organisationer inom 

äldreomsorgen att gå miste om sina arbetstagare.  

 

Att stress normaliseras och stresshantering individualiseras i arbetet och begränsar 

arbetstagares agentskap i relation till stress och stresshantering är något som tidigare 

diskursiva studier på området även lyfter fram (se även Driver, 2012; Harkness m.fl., 2005; 

Kinman & Jones, 2005; Thunman & Persson, 2015). Den aktuella studien lyfter ändå fram 

hur detta sker inom den finländska institutionella äldreomsorgen.  

 

Den här undersökningen bidrar med kunskap om stress och stresshantering inom 

äldreomsorgen ur ett diskursivt perspektiv i en finländsk kontext. Studien medför en 

diskursiv studie på forskningsområdet om stress och stresshantering och illustrerar hur 

språket vid sidan om materiella förutsättningar skapar vissa möjligheter och begränsningar 

för vårdare gällande stress och stresshantering. Studien bidrar därmed till en mer 

helhetsmässig och djupgående förståelse av stress och stresshantering i vårdarbetet.  
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Framtida forskning kunde vidareundersöka den diskursiva konstruktionen av stress och 

stresshantering, både i vårdarbetet men även inom andra yrken samt inom olika sociala 

grupper. Både studier kring hur individer konstruerar stress och stresshantering samt hur de 

konstruerar sig själva genom dessa kunde bidra till en mer helhetsmässig och djup förståelse 

av stress och stresshantering. De diskursiva studierna inom stressforskningen är få men 

motiverade. Vidare forskning inom området är aktuellt då vårdarbetet ställs inför nya 

utmaningar samt potentiella förändringar i och med demografiska förändringar men även 

olika kriser som till exempel den aktuella virus-pandemin.  

 

Före denna avhandling avslutas bör den utförda studien utvärderas. För att utvärdera 

kvalitativa studier, föreslår Thornberg och Fejes (2015, s.258–259) användningen av 

begreppet kvalitet istället för validitet och reliabilitet. Med kvalitet avses det att studien är 

noggrant, systematiskt och väl genomförd och att forskaren innehar kompetens, sensitivitet, 

integritet och självmedvetenhet samt att hen förhållit sig reflexiv genom 

forskningsprocessens gång (Thornberg & Fejes, 2015). Styrkan i den här studien är att den 

grundar sig på ett relativt stort antal intervjuer (20 st.), samt att studien utförts systematiskt 

och noggrant med kompetens, sensitivitet, integritet och självmedvetenhet. Jag har läst in 

mig på forskningsområdet och förhållit mig reflexiv till undersökningen genom 

forskningsprocessens gång.  

 

Precis som all forskning har dock även denna studie en del begränsningar som jag till följande 

redogör för. Dessa följande begränsningar har ändå beaktats under forskningsprocessens 

gång och utgör inte brister i den aktuella undersökningen, utan belyser snarare hur 

tillämpningen av materialet på ett annat sätt kunde ha gett upphov till andra resultat. 

 

Eftersom intervjuguiden tangerade vårdpersonalens arbete i sin helhet är det möjligt att 

aspekter gällande mitt intresseområde fallit bort. Resultaten kunde skilja sig från de 

presenterade ifall vi ställt frågorna annorlunda. Ifall jag skapat en intervjuguide själv som 

skulle tangera frågor kring stress och stresshantering kunde resultaten ha haft mer djup kring 

deras konstruktioner av stress och stresshantering och skilja sig från de presenterade 
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resultaten. Vidare är denna studie utförd inom en offentlig äldreboendeorganisation i Nyland. 

Kontexten är således begränsande för resultaten. Det handlar om den finländska 

vårdkontexten. Studiens resultat kunde se annorlunda ut i andra kontext än vårdkontexten 

inom Finland, men även inom/utanför de nordiska välfärdsstaterna. Samtidigt kunde 

resultaten ha lyft fram andra aspekter ifall jag hade valt att analysera yrkesgrupperna i mitt 

material skilt för sig eller enligt någon annan indelning som till exempel ålder eller erfarenhet 

inom branschen. Vidare har denna undersökning specifikt tangerat arbetsrelaterad stress och 

således inte fokuserat på stress- och stresshanteringskonstruktioner utanför vårdarnas arbete. 

 

Användningen av den valda metoden kunde också ses ha vissa begränsningar och användning 

av en annan metod kunde ha gett upphov till andra resultat. Den foucauldianska 

diskursanalysen har bland annat kritiserats för att det främst lägger fokus på dekonstruktionen 

av språket och inte direkt på hur diskursiv kunskap kan användas för social förändring 

(Willig, 1999, s. 3).  Det går dock att argumentera för att det diskursiva perspektivet just 

därför behövs. Det kan inte ske sociala förändringar ifall det inte finns en medvetenhet om 

hurdana aspekter som styr individens sociala verklighet och handlande.  

 

För att avsluta denna avhandling tyder litteratur och tidigare studier, samt denna studie på att 

stress och stresshantering är materiellt men även diskursivt. Även om forskningsfältet kring 

stress och stresshantering kan verka utforskat, tyder denna studie, tidigare litteratur samt 

olika förändringar som berör vårdarbetet på att stress och stresshantering bör 

uppmärksammas och vidare undersökas. Inte enbart ur ett diskursivt perspektiv, men även ur 

andra perspektiv för att kunna uppnå en bred förståelse kring fenomenens mångfacetterade 

och komplexa natur.  
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TACK 

 

Jag vill rikta ett stort tack till mina nära och kära som stöttat mig igenom den här 

avhandlingsprocessen. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Beata Segercrantz 

som bidragit med insiktsfulla och givande kommentarer och som hjälpt mig att komma vidare 

under skrivprocessens gång.  

 

Att skriva en magisteravhandling är inte lätt och skrivprocessen har medfört mycket stress. 

Paradoxalt har min stresshantering inte varit optimal trots min kunskap om ämnesområdet. 

Skrivprocessen har ändå varit lärorik och det diskursiva perspektivet har hjälpt mig att se 

stress, stresshantering samt mig själv ur alternativa perspektiv. 

 

 

 



57 

 

 

KÄLLOR 

 

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2014). Job Demands-Resources Theory. I P. Y. Chen, & 

C. L. Cooper (Red.), Work and Wellbeing: Wellbeing: A Complete Reference Guide 

(3:e uppl., s. 1–28). Storbritannien: John Wiley & Sons. 

 

Bolander, E., & Fejes, A. (2019). Diskursanalys. I A. Fejes, & R. Thornberg (Red), 

Handbok i kvalitativ analys (3:e uppl., s. 91–114). Stockholm: Liber AB. 

 

Brossoit, R. M., Crain, T. L., Hammer, L. B., Lee, S., Bodner, T. E., & Buxton, O. M. 

(2020). Associations among patient care workers' schedule control, sleep, job 

satisfaction and turnover intentions. Stress and Health. 1–15. 

 

Brown, S. D. (1999). Stress as regimen: Critical readings of self-help literature. I C. Willig 

(Red.), Applied discourse analysis: Social and psychological interventions (s. 22–

43). Buckingham: Open University Press. 

 

Burr, V. (2015). Social constructionism (3:e uppl.). London: Routledge. 

 

Buruck, G., Dörfel, D., Kugler, J., & Brom. S. S. (2016). Enhancing Well-Being at Work: 

The Role of Emotion Regulation Skills as Personal Resources. Journal of 

Occupational Health Psychology, 21(4), 480–493.  

 

Buunk A.P., & Dijkstra P. (2017). Social Comparisons and Well-Being. I M. Robinson, & 

M. Eid (Red.) The Happy Mind: Cognitive Contributions to Well-Being (s. 311–

330). Cham: Springer. 

 

Cederström, C., & Spicer, A. (2015). Wellnessyndromet. Hägersten: TankeKraft. 

 



58 

 

 

Cheeck, J., & Porter, S. (1997). Reviewing Foucault: possibilities and problems for nursing 

and health care. Nursing Inquiry, 4(2), 108–119.  

 

Dahl, H. M. (2012). Neo-liberalism meets the Nordic welfare state—gaps and 

silences. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 20(4), 283–288. 

 

Davies, B., & Harré, R. (1990). Positioning: The Discursive Production of Selves. Journal 

for the Theory of Social Behavior, 20(1), 43–63. 

 

Denton, M., Zeytinoglu, I. U., Davies, S., & Lian, J. (2002). Job stress and job 

dissatisfaction of home care workers in the context of health care 

restructuring. International Journal of Health Services, 32(2), 327–357. 

 

Diefenbach, T. (2009). New Public Management In Public Sector Organizations: The Dark 

Sides of Managerialistic ’Enlightenment’. Public Administration, 87(4), 892–909. 

 

Donnelly, T. T., & Long, B. C. (2003). Stress discourse and western biomedical ideology: 

Rewriting stress. Issues in mental health nursing, 24(4), 397–408. 

 

Driver, M. (2012). The stressed subject: Lack, empowerment and liberation. Organization, 

21(1), 90–105. 

 

Engström, M., Skytt, B., & Nilsson, A. (2011). Working life and stress symptoms among 

caregivers in elderly care with formal and no formal competence. Journal of 

Nursing Management, 19(6), 732–741. 

 

Forskningsetiska delegationen [TENK]. (2012). God vetenskaplig praxis och handläggning 

av misstankar om avvikelser från den i Finland. Hämtad från 

https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf  

 

https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf


59 

 

 

Gergen, K. J., & Thatchenkery, T. J. (2004). Organization science as social construction: 

Postmodern potentials. The Journal of Applied Behavioral Science, 40(2), 228–249. 

 

Hardin, P. K. (2001). Theory and language: locating agency between free will and 

discursive marionettes. Nursing Inquiry, 8(1), 11–18. 

 

Harkness, A. M. B., Long, B. C., Bermbach, N., Patterson, K., Jordan, S., & Kahn, H. 

(2005). Talking about work stress: Discourse analysis and implications for stress 

interventions. Work & Stress, 19(2), 121–136.  

 

Havermans, B. M., Boot, C. R., Houtman, I. L., Brouwers, E. P., Anema, J. R., & Van Der 

Beek, A. J. (2017). The role of autonomy and social support in the relation between 

psychosocial safety climate and stress in health care workers. BMC public 

health, 17(1), 558. Hämtad från 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4484-4 

 

Hook, D. (2007). Discourse, knowledge, materiality, history: Foucault and discourse 

analysis. In Foucault, psychology and the analytics of power (pp. 100–137). 

London: Palgrave Macmillan. 

 

Jahanian, R., Tabatabaei, S. M., & Behdad, B. (2012). Stress management in the 

workplace. International Journal of Academic Research in Economics and 

Management Sciences, 1(6), 1–9.  

 

Jansson, U., Sandlund, E., Jakobsen, L., & Olin-Scheller, C. (2012). Diskursiv och könad 

normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv. Arbetsmarknad & 

Arbetsliv, 18(2), 29–44 

 



60 

 

 

Jokinen, A., & Juhila, K. (2016). Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta. I A. Jokinen, K. 

Juhila, & E. Suoninen (Red.), Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö (s. 

267–310). Tammerfors: Vastapaino. 

 

Jokinen, A., Juhila, K., & Suoninen, E. (2016). Diskursiivinen maailma: Teoreettiset 

lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. I A. Jokinen, K. Juhila, & E. Suoninen (Red.), 

Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö (s. 25–47). Tammerfors: 

Vastapaino. 

 

Keisu, B. I., Öhman, A., & Enberg, B. (2016). What is a good workplace?: Tracing the 

logics of NPM among managers and professionals in Swedish elderly care. Nordic 

journal of working life studies, 6, 27–46. 

 

Kinman, G., & Jones, F. (2005). Lay representations of workplace stress: What do people 

really mean when they say they are stressed?. Work & stress, 19(2), 101–120. 

 

Kröger, T., & Vuorensyrjä, M. (2008). Suomalainen hoivatyö pohjoismaisessa vertailussa: 

Vanhuspalvelujen koti- ja laitoshoitotyön piirteitä ja ongelmia. Yhteiskuntapolitiikka 

73(3), 250–266.  

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Loriol, M. (2019). General conclusions. I M. Loriol (Ed.) Stress and Suffering at Work: The 

Role of Culture and Society (s. 197–214). E-bok: Palgrave Macmillan. 

 

Loriol, M. (2016). Collective forms of coping and the social construction of work stress 

among industrial workers and police officers in France. Theory & Psychology, 

26(1), 112–129. 

 



61 

 

 

Lucas, K. (2011). Blue-collar discourses of workplace dignity: Using outgroup 

comparisons to construct positive identities. Management Communication 

Quarterly, 25(2), 353–374. 

 

McDonald, M., & O'Callaghan, J. (2008). Positive psychology: A Foucauldian critique. The 

Humanistic Psychologist, 36(2), 127–142.   

 

Meyerson, D. E. (2020). Feeling Stressed and Burned Out: A Feminist Reading and Re-

Visioning of Stress-based Emotions Within Medicine and Organization Science. 

Organization Science, 9(1), 103–118.  

 

Michie, S. (2002). Causes and Management of Stress at Work. Occupational Environmental 

Medicine, 59(1), 67–72.   

 

Monat, A., &. Lazarus, R. S. (1991). Introduction. I A. Monat, & R. S. Lazarus (Red.), 

Stress and Coping: An Anthology (3 uppl., s. 1–15). New York: Columbia 

University Press. 

 

Newton, T. (1999). Stress discourse and individualisation. I C. Feltham (Red.), 

Controversies in psychotherapy and counselling (s. 241–251). London: Sage. 

 

Newton, T. (1995). 'Managing' stress: Emotion and power at work. London: Sage. 

 

Pollock, K. (1988). On the nature of social stress: Production of a modern 

mythology. Social science & medicine, 26(3), 381–392. 

 

Rajala, A. I. (2016). Pitkäaikaishoivan ruumiillisuuden arvosta. I J. Parviainen, T. 

Kinnunen, & I. Kortelainen (Red.), Ruumiillisuus ja työelämä: Työruumis 

jälkiteollisessa taloudessa (s. 132–145). Tammerfors: Vastapaino. 

 



62 

 

 

Richert-Kaźmierska, A., & Stankiewicz, K. (2016). Work–life balance: Does age matter? 

Work, 55(3), 679–688. 

 

Romero, E. J., & Cruthirds, K. W. (2006). The use of humor in the workplace. Academy of 

management perspectives, 20(2), 58–69. 

 

Rytkönen, A. (2018). Hoivatyöntekijöiden työn kuormittavuus ja teknologian käyttö 

vanhustyössä (Publicerad doktorsavhandling). Tammerfors universitet, Institutionen 

för statsvetenskaper. 

 

Saarnio, R., Sarvimäki, A., Laukkala, H., & Isola, A. (2012). Stress of conscience among 

staff caring for older persons in Finland. Nursing ethics, 19(1), 104–115. 

 

Salmi, M. (2004). Joko-tai vai sekä-että: työn ja perheen suhde korkeakoulutetuilla. I M. 

Salmi, & J. Lammi-Taskula (Red.), Puhelin, mummo vai joustava työaika? (s. 113–

128). Helsingfors: Stakes. 

 

Spieler, I., Scheibe, S., & Stamov Roßnagel, C. (2018). Keeping work and private life 

apart: Age‐related differences in managing the work–nonwork interface. Journal of 

Organizational Behavior, 39(1), 1233–1251. 

 

Stainton Rogers, W. (2003). Social Psychology: Experimental and Critical Approaches. 

Maidenhead: Open University Press.  

 

Suomala, T., & Laine, M. (2007.) Työn ja muun elämän yhteensovittaminen 

kolmivuorotyötä tekevillä hoitajilla. Työ ja ihminen, 21(2), 116–128. 

 

Thornberg, R., & Fejes, A. (2015) Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I A. 

Fejes, & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s. 256–278). Stockholm: 

Liber AB. 



63 

 

 

 

Thunman, E. K., & Persson, M. P. (2015). Justifying the authentic self. Swedish public 

service workers talking about work stress. I Forum Qualitative 

Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 16(1). Hämtad från 

https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2158  

 

Trydegård, G. (2012). Care work in changing welfare states: Nordic care workers’ 

experiences. Eur J Ageing, 9, 119–129.  

 

Virkki, T., Vartiainen, A., & Hänninen, R. (2012). Talouden ja hoivan ristipaineissa: 

Vanhustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista. Yheiskuntapolitiikka, 77(3), 

253–264. 

 

Wainwright, D., & Calnan, M. (2012). The fall of work stress and the rise of wellbeing. I S. 

Vickerstaff, C. Phillipson & R. Wilkie (Red.) Work, Health and Wellbeing: The 

Challenges of Managing Health at Work (s. 161–186). Storbritannien: The Policy 

Press.  

 

Wainwright, D., & Calnan, M. (2002). Work stress: The making of a modern epidemic. 

Buckingham: Open University Press. 

 

Weinberg, M. (2014). The ideological dilemma of subordination of self versus self-care: 

Identity construction of the ‘ethical social worker’. Discourse & Society, 25(1), 84–

99. 

 

Willig, C. (2013). Introducing Qualitative Research in Psychology (3:e uppl.). 

Maidenhead: Open University Press. 

 

Willig, C. (2007). Introducing Qualitative Research in Psychology (2:a uppl.). 

Maidenhead: Open University Press. 



64 

 

 

 

Willig, C. (1999). Applied discourse analysis: Social and psychological interventions 

Buckingham: Open University Press.  

 

Wills T.A. (1987). Downward Comparison as a Coping Mechanism. I C. R. Snyder & C.E. 

Ford (Red.) Coping with Negative Life Events (s. 243–268). Boston: Springer.  

 

Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology. Psychological 

bulletin, 90(2), 245–271. 

 

Winther Jørgensens, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur.  

 



65 

 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1a. Intervjuguide finska. 

Sosiaalisen ja inhimillisen kestävyyden edistäminen asumisyksiköissä  

Käytännön asioita, infoa ja johdatus haastatteluun:  

 Tervehditääna.  

 Tarkastetaan haastatteluun käytettävissä oleva aika. 

 Jaetaan lyhyt kirjallinen kuvaus projektista ja allekirjoitetaan tutkimussopimus 

kahtena kappaleena (meille jäävään sopimukseen yrityksen, henkilön ja haastattelun 

numerot, esim. 3/2/1)  

 Selitetään ja painotetaan myös luottamuksellisuus ja anonymiteetti aineistonkeruussa  

A. Oma työ ja työn organisointi (oma tilanne ja kokemus työstä) 

1. Kerro mitä teet työksesi. 

2. Miten kuvailet tyypillistä päivääsi töissä? 

3. Teetkö vuorotyötä? 

4. Miten paljon voit vaikuttaa työhösi ja sen organisointiin?  

5. Millaiseksi koet nykyisen tilanteesi työssäsi?  

6. Koetko työsi sisällön mielekkääksi? 

7. Miten ymmärrät työsi tarkoituksen? Mikä tuntuu erityisen tärkeältä? 

8. Koetko työsi raskaaksi? Mikä työssäsi on erityisesti raskasta? 

9. Miten koet, että muut näkevät työsi? Miten koet tämän ja miten se vaikuttaa sinuun? 

(esim. yhteiskunnallinen keskustelu) Jos ei: Mistä luulet että tämä johtuu? 

10. Onko työssäsi tapahtunut muutoksia ja ovatko ne vaikuttaneet sinuun jollain tavalla? 

Millä tavalla?  

B. Asukkaiden kohtaaminen  

11. Miten kuvailisit hyvää asukaskohtaamista?  

12. Kerro jostain kokemastasi onnistuneesta asukaskohtaamisesta esim. viime viikon 

aikana? Mitä tapahtui, miten itse toimit?  

13. Kerro jostain kokemastasi hankalasta asukaskohtaamisesta esim. viime viikon 

aikana? Mitä tapahtui?  

14. Miten käsittelet hankalia asukaskokemuksia? Koetko että sinulla on riittäviä 

työvälineitä niiden käsittelemiseen? Koetko saavasi organisaatiolta riittävää tukea 

asukaskohtaamisiin?  

15. Koetko työsi turvalliseksi? Millä tavalla? Millä tavalla et? 

16. Oletko kokenut työssäsi väkivaltaa tai epäasiallista kohtelua? 

C. Hyvä asuminen ja työn laatu  
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17. Kerro organisaationne käytännöistä liittyen asukkaiden arkeen: nukkumaan menoon, 

heräämiseen, syömiseen, ulkoiluun ja hygieniaan liittyen? Mikä toimii? Mikä ei 

toimi? 

18. Kerro lääkitykseen liittyvistä käytännöistä? Kuinka paljon asukkaat käyttävät 

lääkkeitä? Mikä vaikutus lääkkeillä on asukkaiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn? 

Miten asukkaiden lääkkeiden käyttö vaikuttaa työhösi? 

19. Mitkä toimintatavat edesauttavat laadukkaan työn tekemistä? Mitkä toimintatavat 

estävät laadukkaan työn tekemistä?  

20. Mistä tiedät tekeväsi onnistunutta ja hyvää työtä?  

21. Mitä toivoisit pystyväsi tekemään paremmin? Mitä siihen vaadittaisiin/tarvittaisiin? 

Mitä pitäisi olla vähemmän?  

22. Koetko saavasi tarpeeksi tukea hyvän/laadukkaan työn tekemiseen?  

23. Miten kuvailisit hyvää asumisyksikköä? 

24. Miten laatua mitataan ja arvioidaan työssäsi?  

25. Käytättekö teknologiaa (tek. laitteita) apuna työssä? Miten teknologiat edesauttavat 

tai estävät laadukkaan työn tekemistä? 

D. Työn ja muun elämän yhdistäminen  

26. Kerro työelämän ulkopuolisesta elämästäsi. Mikä on sinulle merkityksellistä ja 

tärkeää? 

27. Kuinka usein ajattelet työn ulkopuolisia asioita työaikanasi? Miten? 

28. Kuinka usein ajattelet työasioita vapaa-aikanasi? Miten? Minkälaisia tunteita 

työasioiden ajatteleminen sinussa herättää?  

29. Miten työstät tunteitasi? Tarjoaako työnantaja siihen tukea?  

30. Minkälaisena koet työn ja muun elämän yhdistämisen? Mikä siinä on vaikeaa? Mikä 

toimii hyvin?  

31. Koetko että tässä on tapahtunut muutoksia esim. elämäsi aikana? (Siis miten näet työn 

ja muun elämän yhdistämisen) 

32. Koetko että sinulla on riittävästi keinoja työn ja muun elämän yhdistämiseen? Miten 

työnantajasi tukee sinua tässä? 

E. Työssä jaksaminen 

33. Oletko koskaan, satunnaisesti tai usein stressaantunut työssäsi tai väsynyt työstäsi?  

Jos kyllä:  

34. Mikä johti tilanteeseen? Kerro lisää. 

35. Miten stressi/väsymys ilmenee? Mikä siihen auttaa?  

36. Voitko puhua asiasta työpaikallasi/esimiehillesi? Miten työnantajasi ja työyhteisösi 

suhtautuvat asiaan? Helpottavat/vaikeuttavat asiaa?  

37. Oletko tarvinnut terveyspalveluja työkykysi säilyttämiseen? Millainen on ollut 

työterveyshuollon rooli? Kerro lisää.  
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Jos ei: Mistä luulet että tämä johtuu? (Että et koe/ole kokenut stressiä tai 

väsymystä työstäsi) 

- Kysymykset 36 ja 37 voidaan myös kysyä, jos haastateltava vastaa ei 

kysymykseen 33. 

F. Tulevaisuus  

38. Minkälaisena koet oman organisaatiosi/toimialan kehityksen tulevaisuudessa?  

39. Minkälaisena koet omat mahdollisuutesi työelämässä tulevaisuudessa? Miksi?  

40. Minkä roolin toivoisit teknologialla ja digitalisoinnilla olevan tai ei olevan hoiva-

alalla tulevaisuudessa? 

41. Kuinka toivoisit yhteisön ja yhteiskunnan suhtautuvan sinuun hoitajan 

tulevaisuudessa? 

G. Henkilötiedot 

Ikä 

Koulutus 

Työsuhteen kesto 

Työhistoria 

- Jos vaihtanut alaa, miksi? 

 

Kysymyksiä? Kommentteja? 

 

(Onko jotain vielä mistä me ei olla nyt puhuttu ja haluaisit tuoda esille?) 

 
Kiitos haastattelusta. Voinko tarvittaessa palata joihinkin kysymyksiin lähiaikoina, jos tarvetta 

ilmenee. 
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Bilaga 1b. Intervjuguide svenska. 

 

Främjande av social och mänsklig hållbarhet i institutionellt 
boende 

Praktiska saker, info och inledning till intervjun:  

 Introduktion, hälsa etc.  

 Kontrollera hur mycket tid som reserverats för intervjun. 

 Dela en kort beskrivning av projektet och underskrift av informerat samtycke i två 

exemplar (ett till deltagaren och ett till forskningsgruppen, eget exemplar numreras 

med organisationens, personens och intervjuns nummer t.ex. 3/2/1)  

 Betona att intervjun är konfidentiell och att anonymitet garanteras. 

A. Det egna arbetet och arbetets organisering (den egna situationen och erfarenhet 

av jobbet) 

1. Berätta om ditt arbete. 

2. Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag? 

3. Jobbar du i skiften/gör du skiftesarbete? 

4. Hur mycket kan du påverka ditt arbete och hur det organiseras?  

5. Hur upplever du din situation på jobbet just nu?  

6. Upplever du innehållet i ditt arbete som tillfredställande? 

7. Vad upplever du att meningen med ditt jobb är? Vad känns speciellt viktigt? 

8. Upplever du ditt arbete som tungt? Vad är speciellt tungt i ditt arbete? 

9. Hur upplever du att andra ser på ditt arbete? Hur upplever du deras uppfattningar och 

hur påverkar det dig? (t.ex. samhällsdebatter) Om inte: Vad tror du det beror på? 

10. Har det skett förändringar i ditt arbete och har de påverkat dig på något sätt? Hur? 

B. Bemötande av boende 

11. Hur skulle du beskriva ett gott bemötande av boende (äldre/brukare)?  

12. Berätta om ett lyckat bemötande med en boende som du upplevt t.ex. den senaste 

veckan. Vad hände och hur agerade du?  

13. Berätta om ett svårt bemötande av en boende som du upplevt t.ex. den senaste veckan. 

Vad hände?  

14. Hur hanterar du svåra bemötanden med boenden? Upplever du att du har tillräckliga 

arbetsredskap för att hantera dem? Upplever du att du får tillräckligt med stöd från 

din arbetsgivare för bemötanden med boenden?  

15. Upplever du ditt arbete som tryggt? På vilket sätt? På vilket sätt inte? 

16. Har du upplevt våld eller osakligt beteende i ditt arbete? 

 



69 

 

 

C. Ett gott boende och arbetets kvalitet 

17. Berätta om organisationens rutiner som berör de boendes vardag: om att gå sova, 

vakna, äta, gå ut och hygien. Vad fungerar väl? Vad fungerar inte? 

18. Berätta om medicineringens rutiner. Hur mycket mediciner använder de boende? 

Vilken effekt har medicinerna på de boendes välmående och funktionsförmåga? Hur 

påverkar de boendes medicinering ditt arbete?  

19. Vilka praktiker/rutiner förbättrar ett arbete av god kvalitet? Vilka praktiker/rutiner 

hindrar ett arbete av god kvalitet?  

20. Hur vet du när du utför ett gott arbete?  

21. Vad önskar du att du kunde göra bättre? Vad skulle behövas eller krävas för det? Vad 

behövs det mindre av?  

22. Upplever du att du får tillräckligt med stöd för att utföra ett arbete av god kvalitet? 

23. Hur skulle du beskriva en god boendeenhet? (organisation, eller enhet inom 

organisationen) 

24. Hur mäts och evalueras kvalitet i ditt arbete?  

25. Använder ni teknologier som hjälpmedel i arbetet? På vilket sätt förbättrar eller 

begränsar teknologierna ett arbete av hög kvalitet? 

D. Förenande av arbetet och det övriga livet  

26. Berätta om ditt liv utanför arbetet. Vad är meningsfullt och viktigt för dig?  

27. Hur ofta tänker du under arbetstiden på saker utanför ditt jobb? Berätta mera. 

28. Hur ofta tänker du under din fritid på arbetsrelaterade saker? Berätta mera. Hurdana 

känslor väcker dessa tankar?  

29. Hur hanterar du de här känslorna? Stöder din arbetsgivare dig i detta?  

30. Hur upplever du förenandet av arbete och det övriga livet? Vad är svårt? Vad fungerar 

väl?  

31. Upplever du att det skett några förändringar i hur du ser på förenandet av arbete och 

det övriga livet? T.ex. under ditt liv? 

32. Upplever du att du ha tillräckliga verktyg för att förena arbetet och det övriga livet? 

Hur stöder din arbetsgivare dig här? 

E. Ork i arbetet 

33. Har du varit tillfälligt eller ofta stressad på arbetet eller trött p.g.a. ditt jobb?  

Om ja:  

34. Vad ledde till situationen? Berätta mera. 

35. Hur tar stressen/tröttheten sig uttryck? Vad hjälper mot den?  

36. Kan du tala om saken på jobbet eller med din förman? Hur förhåller sig din 

arbetsgivare och arbetsgemenskap till saken? Hjälper eller försvårar det saken?  
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37. Har du behövt hälsovårdstjänster för att upprätthålla din arbetsförmåga? En hurdan 

roll har arbetshälsovården haft? Berätta mera.  

Om nej: Vad tror du det beror på att du inte känner dig trött eller upplever stress p.g.a. 

ditt jobb? 

- Fråga 36 och 37 kan också ställas om respondenten svarar nej på fråga 33. 

F. Framtiden  

38. Hur ser du på den framtida utvecklingen i din egen organisation eller i sektorn för 

äldre omsorgen? 

39. Hur ser du på dina egna möjligheter i arbetslivet i framtiden? Varför?  

40. Vilken roll önskar du att teknologier och digitalisering skall ha eller inte ha i 

framtidens vård?  

41. Hur önskar du att allmänheten och samhället skall bemöta dig som vårdare i 

framtiden? 

G. Personuppgifter 

Ålder: 

Utbildning: 

Arbetsförhållandets längd: 

Arbetshistoria: 

- Om bytt bransch: Varför? 

 

Frågor? Kommentarer? 

 

(Finns det något som vi nu inte talat om och som du skulle vilja föra fram?) 

 

Tack för intervjun! 
Kan jag återkomma till frågorna inom en snar framtid i fall det skulle uppstå ett behov för 
det? 
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Bilaga 2. Blankett för informerat samtycke.  

 

 

Sosiaalisen ja inhimillisen kestävyyden edistäminen asumisyksiköissä 
 

Tausta 
 
Tutkimme asumisyksikköjä lastensuojelu-, mielenterveys- ja ikääntyneiden hoiva-aloilla. 
Tutkimus pureutuu erityisesti palveluntuottajien (asukkaiden, työntekijöiden ja johdon) 
näkökulmiin sosiaali- ja terveysalan kehityksestä. Keskitymme työhyvinvointiin ja työssä 
jaksamiseen liittyviin kysymyksiin, kokemuksiin hyvästä asumisesta sekä palvelunkäyttäjien 
kohtaamisiin.  
 
Tutkimusprojekti toteutetaan Helsingin yliopiston ja Hankenin välisenä yhteistyönä (2019-
2022).  Työnantajaorganisaatiosi on sitoutunut osallistumaan tutkimukseen.  
 
Aineisto kerätään haastatteluiden muodossa tutkimuskäyttöön. Aineistoa käsitellään 
ehdottoman luottamuksellisesti eikä nimesi näy muille kuin tutkimustiimin tutkijoille, joilla 
on vaitiolovelvollisuus. Aineisto arkistoidaan Helsingin yliopistolla anonymisoituna eli 
henkilöllisyyteesi tai työnantajaorganisaatiosi eivät ole tunnistettavissa. Sinulla on oikeus 
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vaiheessa tahansa. 
 
Suostumus 
 
Täten annan suostumukseni henkilötietojeni käyttämiseen seuraaviin tarkoituksiin: 
tutkimukseen työstä, työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta, kokemuksista hyvästä 
asumisesta sekä palvelunkäyttäjien kohtaamisesta. Seuraavia henkilötietoja käsitellään: 
työnantajaorganisaatio, nimi, ikä, sukupuoli, ammatillinen tausta ja koulutustausta, työ ja 
työsuhteen kesto. Tutkimusryhmä käsittelee lisäksi luottamuksellisesti haastattelussa 
keskusteltuja asioita ja muita minun itse antamia tietoja. Henkilökohtaisia tietojani 
säilytetään 2019–2029.  
 
Henkilötietojesi käsittely noudattaa Helsingin yliopiston tietosuojaohjeistusta. 
 
Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tutkimukseen liittyen vastaamme mielellämme 
mahdollisiin kysymyksiisi. Ota yhteyttä: Lisää tutkijan yhteystiedot tähän 
  
 
___________________________   ___________________________ 
     .     . 2019                         .     . 2019 
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