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Sammanfattning 
 
Arbetsmiljön inom vårdarbeten skiljer sig från många andra arbetsmiljöer genom att de har 
daglig kontakt med sjuka människor som kan vara krävande både fysiskt och psykiskt för 
arbetstagaren. Ett av dessa yrken är sjukhusclowner som arbetar med barn inom vården. Deras 
verksamhet kan beskrivas som terapeutiskt clownarbete med barn på sjukhus. Syftet med 
denna studie är att undersöka sjukhusclownernas psykosociala arbetsmiljö för att få en 
djupare förståelse för hur man som sjukhusclown hanterar möten med svårt sjuka människor. 
Intervjuer utfördes med fem personer som arbetar som sjukhusclowner. Frågeställningen som 
ligger till grund för studien är hur och vilka faktorer inom yrket som påverkar dem positivt 
eller negativt. Tidigare forskning visar att stress och utbrändhet ofta förekommer inom vården 
men även att arbetstagarna känner meningsfullhet i sitt yrke. Studiens resultat visar att 
deltagarna upplever stort engagemang, tillfredsställelse i sitt yrke men också att det är 
energikrävande och att de egna prestationskraven kan öka stressen. Ett av resultaten i studien 
är att deltagarna visar ett behov av vidareutbildning och fler repetitionsdagar. När hela 
gruppen kan träffas oftare för att komma på idéer och förslag tillsammans kan detta skapa ett 
bättre samspel eftersom de lär känna varandra mer och ger även en större känsla av 
samhörighet i sitt yrke.  
 
Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, kontroll, krav, meningsfullhet, belöning, stöd
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Abstract 

 

The work environment in healthcare is different from other work environments because of the 
daily contact with unhealthy people, which can be both physic and mentally demanding for 
the employees. One of these professions is the hospital clown, who’s working with children 
within hospital care. Their work can be described as a therapeutic clown work with children 
in hospitals. The aim with this study is to examine hospital clowns psychosocial work 
environment and to get a deeper understanding of how hospital clowns handle meeting with 
seriously ill children. A total of five interviews have been done with persons working as 
hospital clowns. The framing of the question is how and what factors within the profession 
are affecting them in a positive or negative way.  A previous investigation shows that stress 
and burnout often occur within care workers, but also that the employee feels a 
meaningfulness in their work. The present study shows that the participants experience large 
engagement and satisfaction within their work but also that they feel that the work is energy 
demanding and their own performance demands can increase the stress. One of the results in 
the present study is that the participants show a need for further education and more 
opportunities for rehearsal days where the whole group can meet more often. They get 
opportunities to come up with new ideas and new proposals, that can create better teamwork, 
because they get to know each other better and get a feeling in solidarity of their work.     

 

Keyword: psychosocial work environment, control, demands, meaningfulness, reward, 
support 
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Förord 
 

Vårt val av att undersöka sjukhusclownernas psykosociala arbetsmiljö grundar sig i att det 
finns lite forskning kring detta ämne. Med en utbildning inom Arbetsvetenskap är det därför 
viktigt att ha kännedom om olika arbetsmiljöer och hur människor påverkas av det. Denna 
studie har bidragit till både större intresse och en djupare förståelse för hur det är att arbeta 
med svårt sjuka människor som många inom vården gör. Den kunskap och insikt som 
undersökningen har bidragit med kommer att bli en stor nytta inom det framtida arbetslivet.   
 
Först vill vi börja med att tacka alla som har hjälpt oss att genomföra denna uppsats. Vi vill 
rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som har tagit sig tid att beskriva sina upplevelser 
och för det vänliga bemötandet.  
 
Dessutom vill vi också tacka vår handledare Tomas Berggren som har under hela studiens 
arbete varit en ovärderlig tillgång med sin konstruktiva kritik samt bidragit till ökad 
inspiration och nya idéer.  
 
 
Gabriela Ilin och Helen Nilsson 
Halmstad, Maj 2008 
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Inledning 
 
De flesta organisationer i dagens samhälle är medvetna om vilken betydelse arbetsmiljön har 
för arbetstagarna. Arbetsmiljön är viktig och den angår oss alla, den kan se mycket olika ut 
beroende av vilken arbetsplats det handlar om. Arbetsmiljön inom vårdyrken skiljer sig från 
många andra arbetsmiljöer, i första hand genom den kontakt med sjuka människor som 
arbetstagaren får i det dagliga arbetet. Denna kontakt kan vara krävande både fysiskt och 
psykiskt för arbetstagaren, då det ofta handlar om att ta ställning till andras lidande. Studier 
visar att många inom vården anser att psykiska krav och stress är vanligt förekommande 
(Aust, Rugulies, Skakon, Scherzer, & Jensen, 2006), (Catalan, Burgess, Pergami, Humle, 
Gazzard & Phillips, 1995), (Piko, 2006), (Theorell, Ahlberg-Hultén, Jodko, Sigala, & 
Söderholm, 1992). 
 
Inom vården finns det många grupper som specialiserar sig inom de olika arbetsområdena 
vilket innebär att det har gjorts en avgränsning för denna undersökning där fokus har lagts på 
sjukhusclowner som arbetar med barn inom vården. Deras verksamhet kan beskrivas som 
terapeutiskt clownarbete med barn på sjukhus. Tidigare forskning inom ämnet menar att lek 
och clowneri kan bidra till att barn bland annat kan få en större tilltro till sin egen förmåga att 
bemästra situationen på sjukhusen och sjukdomen, samt att även få starkare självkänsla under 
behandlingsprocessen. Målet för clownerna är att lyckas fånga barn i förvåning över att något 
ovanligt händer under sjukhusvistelsen, få barnet intresserad av händelseförloppet och känna 
glädje och lust att aktivt delta i aktiviteten (Linge, 2007).  
 
Det finns ingen tidigare forskning kring sjukhusclownernas psykosociala arbetsmiljö. Den 
forskning som finns om sjukhusclowner idag har en inriktning på hur sjukhusclownerna 
påverkar sjukhusmiljön, hur de uppfattas av föräldrar och sjukhuspersonal. Forskningen har 
även undersökt vad sjukclownerna kan bidra med i vården, hur sjukclownerna kommunicerar 
med barnen, vilken betydelse har humorn för hälsan och så vidare. Det intressanta med att 
studera sjukhusclowners psykosociala arbetsmiljö är att se om det stämmer med den 
förutfattade meningen som vi har av deras arbetsmiljö. Att det är en arbetsmiljö som i likhet 
med övrig vårdpersonal är emotionell och psykiskt krävande. Frågor som ställdes i 
förberedelserna av denna undersökning är exempelvis om sjukhusclownernas belöning i 
arbetet kan vara tillräcklig för att överväga eventuella påfrestningar som de utsätts för i 
arbetet? Hur är det att arbeta med svårt sjuka barn, är det känslomässigt påfrestande? Utsätts 
de för hög stress och höga krav i sitt arbete? 
 
För att finna svaren till ovanstående frågor tar denna undersökning utgångspunkt utifrån 
sjukhusclownernas perspektiv, hur deras psykosociala arbetsmiljö ser ut, hur clownerna 
påverkas av de emotionella kraven i yrkesrollen och hur de hanterar/bemästrar detta. Syftet är 
att undersökningen ska bidra med ett resultat som visar och kan ge en ökad förståelse för hur 
sjukhusclownernas psykosociala arbetsmiljö ser ut. 
 
Dispositionen för den föreliggande studien kommer att se följande ut, inledningen innefattar 
bakgrund som ger en inblick i studiens forskningsområde, syfte och problemområde. Därefter 
kommer tidigare forskning och teoretisk referensram vilket ger en övergripande bild av 
tidigare forskning inom forskningsområdet och vilka teorier som använts för att förklara det 
empiriska materialet, samt de frågor som ska belysas. Den följs av metod delen som klargör 
urval, val av metod och tillvägagångssätt samt analysmetod för studien. Därefter redovisas 
resultatet av det empiriska materialet. Efter det kommer analys och diskussion att beskrivas. 
Slutligen kommer förslag på vidare forskning att ges och slutsatser av studien. 
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Syfte  

Syfte med föreliggande studie är att undersöka sjukhusclownernas psykosociala arbetsmiljö 
för att få en djupare förståelse för hur man som sjukhusclown hanterar möten med svårt sjuka 
människor. För att uppnå detta kommer undersökningen att se på hur de hanterar kraven och 
stressen som ställs på dem och hur de bemästrar sin yrkesroll emotionellt. Vad som också är 
intressant i undersökningen är att se vad sjukhusclownerna uppfattar som belöning i sitt yrke. 
Meningen är att undersökningen ska bidra med ett resultat som visar och ger en ökad kunskap 
för hur sjukhusclownerna upplever sin psykosociala arbetsmiljö idag.  

 

Problemformulering 

Arbetsmiljön inom vårdarbeten skiljer sig från andra arbetsmiljöer, en orsak är att 
arbetstagarna har daglig kontakt med sjuka människor. Vår förförståelse säger oss att sådan 
miljö kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Därför kommer vårt arbete att utgå från 
följande problemformulering: Hur upplever sjukhusclowner sin psykosociala arbetsmiljö? 

 
 
Tidigare forskning och teoretisk referensram 

Detta avsnitt kommer att beskriva tidigare forskning samt den teoretiska referensram som 
ligger till grund för denna studie. Tidigare nämndes att det inte finns någon forskning som 
specifikt behandlar sjukhusclowners psykosociala arbetsmiljö. För att skapa en bild av 
kunskapsläget har fokus lagts på att först söka efter allmän vetenskaplig information om 
psykosocial arbetsmiljö och miljön inom sjukvården. För att sedan gå mer in på djupet av 
emotionella krav i arbetet, kontroll av sin arbetssituation och olika copingstrategier samt 
sjukhusclowners påverkan i vården. 
 
 
Psykosocial arbetsmiljö 

För att definiera begreppet psykosocial arbetsmiljö används Jedings, Hägg, Marklund, 
Nygren, Theorell och Vingårds (1999) definition. Med psykosocial arbetsmiljö menas de 
psykiska reaktioner som uppstår i en social struktur. Där det skiljs på fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö, det vill säga det är inte de fysiska aspekterna inom arbetsmiljön utan arbetets 
uppläggning och ledning och vilka relationer det finns mellan medarbetare som t.ex. socialt 
stöd eller upplevelse av inflytande (Jeding et al., 1999). 
 
Det finns ett antal olika modeller som kan användas för att beskriva viktiga komponenter i 
arbetet, vilka kan vara bidragande till såväl stress som möjligheter till utveckling i den 
psykosociala arbetsmiljön. Stress har två centrala beståndsdelar som finns i de flesta 
definitioner. Stress har ett yttre ursprung som kan ge upphov till inre fysiologiska och 
psykologiska förändringar eller störningar som utgör ett hot för individen. Baum, Singer och 
Baum menar att stress är en ”process där händelser i omgivningen eller yttre krafter, 

stressorer hotar individens existens och välbefinnande” (ref i Ryden & Stenström s26, 2004). 
Dessa yttre krafter beskrivs som stress och leder till stressreaktioner (strain) hos individer 
(Rydén & Stenström, 2004). 
 
En av modellerna är framtagen av Levi, Kagan och har senare vidare utvecklats av Theorell 
(Jeding et al., 1999). Modellen förklarar den psykosociala omgivningen och hur den påverkar 
hälsa och välbefinnande. Det individuella begreppet i modellen representerar våra förmågor, 
åsikter, fördomar och kunskaper som vi har. Detta påverkas av arv, erfarenheter och miljön. 
Den andra delen av modellen representerar arbetets uppläggning och ledning som också 
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påverkar individen och leder till olika reaktioner. Reaktionerna kan vara av olika slag som 
beteendemässiga, psykologiska och fysiologiska. Reaktionerna blir sedan erfarenheter som 
påverkar det individuella programmet. Ett exempel kan vara att personalen reagerar med 
ångest och oro på den upplevda otillräckligheten för patienterna och därför måste 
arbetsuppläggningen och ledningen skapa bättre möjligheter till stöd för de anställda. 
Modellen tar hänsyn till att en arbetsmiljö inte leder till samma reaktioner hos alla, utan 
belyser hur reaktioner påverkas av det individuella programmet (Jeding et al., 1999).    
                   
                                                          Genetisk uppsättning 

                                                                                                      
Beteendemässiga  

Arbetets uppläggning                                                                                   
och ledning 
                                              Individuellt program       Reaktioner         Psykologiska 
                                                                                                                       

                                                                                                                   Fysiologiska             
                                                                                                                                       

                                                          Tidigare erfarenheter  
 

 

 

 

Figur 1. Levi, Kagan och Theorells Psykosociala modell ( Jeding et al., 1999). 

 
Att vara ny inom vården kan vara ett sätt att för första gången i livet komma i kontakt med 
såväl svåra sjukdomar som fysiskt och psykiskt lidande. Det gör att alla reagerar på olika sätt, 
en del hanterar svårt sjuka människor bättre än andra beroende på vad individerna har med sig 
i det individuella programmet som t.ex. erfarenheter och egenskaper (Jeding et al., 1999).  
Personalen anser att både utbildning, ledning och en bra arbetsuppläggning är nödvändig, men 
att även det emotionella stödet som Karasek och Theorell (Jeding et al., 1999) också tar upp 
ska finnas där, det vill säga att ha någon som lyssnar. I en tidigare studie beskriver de 
nyanställda inom vården att arbetsgivaren ofta brister i att skapa resurser för individen att 
hantera den känslomässiga belastning som vårdarbeten ofta innebär. Det är beroende av 
individens egen förmåga och arbetskamraternas stöd om den nyanställde ska kunna hantera de 
känslomässigt belastande delarna av yrket. Enligt den psykosociala modellen har ledning och 
arbetsuppläggning en viktig roll i hur personalen upplever arbetsmiljön som leder till olika 
reaktioner (Jeding et al., 1999). Ett exempel är att de nyanställda inom vården ansåg att 
arbetsgivaren skulle handla mycket snabbare i början och se till att all nyanställd personal fick 
rätt till introduktionskurs. Även om kursen inte direkt tar upp sådana frågor utan mer 
praktiska kan det vara bra att få arbetstagarna att känna tillhörighet till sjukhuset och yrket 
(Theorell et al., 1992).     
 

Karasek och Theorell (Jeding et al., 1999) har även de arbetat fram en modell som beskriver 
viktiga komponenter i den psykosociala arbetsmiljön. Modellen visar hur tre faktorer påverkar 
individens arbete och arbetsliv, beroende av vilken utsträckning de upplevs. De tre faktorerna 
som modellen består av är krav, kontroll och stöd. Fördel med modellen är att den kan 
användas oberoende av organisationens uppgifter. Kravdimensionen i modellen innehåller de 
psykiska kraven, ytterligare indelning av de psykiska kraven är att dela in dem i kvantitativa 
och kvalitativa arbetskrav. Kvantitativa arbetskrav är exempelvis antal producerade produkter 
medan de kvalitativa arbetskraven kan vara rollkonflikter, en svårighet för arbetstagaren då 
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denne hamnar i konflikt med exempelvis arbetsgivaren respektive patientens intresse eller 
sidor. Begreppet kontroll innebär i vilken grad den anställde har inflytande över sitt arbete. 
Även kontroll delas in i ytterligare indelningar, uppgifts-, färdighetskontroll. 
Uppgiftskontrollen innebär i vilken utsträckning arbetstagaren har möjlighet att påverka 
exempelvis hur arbetet ska utföras, vilka arbetsuppgifter som ska göras, när de ska göras mm. 
Med färdighetskontroll menas exempelvis om individen ges möjlighet att utvecklas/utbildas i 
arbetet och om individen ges möjlighet att använda den kunskapen som han/hon besitter. 
Socialt stöd kan även det delas in ytterligare, då talar man om emotionellt samt instrumentellt 
stöd. Det emotionella stödet avser de stöd du får när någon lyssnar på dig och det 
instrumentella stödet innebär när du får hjälp med exempelvis arbetsuppgifterna. Det sociala 
stödet innefattar endast de stöd som fås på arbetsplatsen, (Jeding et al., 1999). 

 
    Låga  Krav    Höga 
 
 
 
 
Hög 
 
Kontroll 
Låg 
 
 Socialt stöd 
 
Figur 2. Karasek och Theorells krav-, kontroll och stödmodell (Jeding et al., 1999). 

 
Det som är avgörande för vilken ”ruta” som individen hamnar i beror på hur de psykologiska 
kraven upplevs om de är låga eller höga samt hur kontrollen i arbetssituationen upplevs, om 
den är låg eller hög. Desto större kontroll i arbetssituationen det vill säga uppgiftskontroll och 
färdighetskontroll kommer individen att klara av högre krav i arbetssituationen (Jeding et al., 
1999).  
 
Karasek och Theorells krav, kontroll och stödmodell är en modell som används av många för 
att undersöka den psykosociala arbetsmiljön. Det finns också kritik till att använda denna 
modell i vårdyrken. Aust et al (2006), kritiserar modellen i en studie och menar att det är 
viktigt att ta hänsyn till de emotionella kraven i arbetet. De emotionella kraven finns inte med 
i modellen som den ser ut idag.  

 
Utbrändhet används ofta i betydelsen att vara psykisk och/eller fysiskt utmattad av arbete eller 
(negativa) förhållanden på arbetsplatsen. Maslach förklarar utbrändhet som ett syndrom som 
riskerar att drabbar anställda i människovårdande yrken (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001). 
Grundtanken var att anställda som arbetar med människor ger mer av sig själva till patienter 
än vad de får tillbaka och i längden leder till utbrändhet. Utbrändheten utvecklas genom tre 
faser: 
 

� Emotionell utmattning. Den anställda får en subjektiv upplevelse av att vara 
känslomässigt utarbetad. 
� Distansering. Patienter objektifieras och avpersonifieras så att de blir ”säng 304” 
istället för Maria från Halmstad”. 

Avspänd Aktiva
 
 
          
Passiv Spänd 
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� Minskad känsla av personligt åstadkommande. Den anställda är mindre nöjd med sitt 
arbete och känner att hon inte arbetar med något meningsfullt.  
 

I den tidigare forskningen har det kommit fram att vårdpersonal ofta upplever arbetsmiljön 
som stressig och har hårda arbetsrelaterade psykiska krav, speciellt de som arbetar med svårt 
sjuka människor eftersom de ofta exponeras av flera dödsfall (Catalan et al., 1995). Det är 
tidsbristen som skapar en känsla av otillräcklighet vilket gör att personalen riskerar att få en 
dålig kontakt med både patienter och anhöriga. Det har även kommit fram att förhållanden till 
patienterna påverkar personalens fritid. Den nära kontakten med patienterna är ofta en del av 
meningen med arbetet. Vårdpersonalen anser också att allt för stort engagemang för med sig 
ett ständigt sörjande och leder till alltför stora krav på känslomässigt engagemang vilket i sin 
tur ökar risken för känslomässigt utbrändhet (Theorell et al., 1992). Forskning visar även att 
det finns fler orsaker till utbrändhet, Pikos (2005) forskning av psykosocial arbetsmiljö bland 
ungersk sjukvårdpersonal visar att det finns samband mellan utbrändhet (främst emotionell) 
och missnöje med arbetet. 
 
Tidigare forskning visar också att ett alltför stort engagemang leder lätt till känslor av 
otillräcklighet eftersom vårdbehovets övre gräns är svårt att sätta. Det är svårt att tala om 
varför eller vad som orsakar vad. All personal behöver bearbeta detta och då är 
arbetskamraterna till stor hjälp. Om stödet inte finns kan känslan av att inte räcka till leda till 
utbrändhet. I en studie av Theorell et al. (1992) berättade flera personer i intervjuerna att möte 
med döende patienter hade fått dem att aktualisera tidigare obearbetade erfarenheter av 
närståendes död vilket också ökar risken för emotionell belastning (Theorell et al., 1992).  
 
 

Emotionellt arbete 

Emotionellt arbete är enligt Hochschild (2003) ett arbete som går ut på att få andra att känna 
sig bra, arbetet kräver tanke och känsla av den som utför det. Personen som utför arbetet 
måste alltid visa glädje utåt, oberoende av hur personen egentligen känner eller mår. Det leder 
till att personen undertrycker sina egna känslor. Hochschild (2003) definierar tre kriterier för 
emotionellt arbete, för det första skall arbetet ske ansikte mot ansikte eller genom röst till röst. 
För det andra ska arbetaren ”producera” ett emotionellt läge hos den andra personen och för 
det tredje ska arbetsgivaren genom att utbilda och träna sina anställda få dem att ha kontroll 
av de emotionella känslorna eller upplevelsen som de känner. I många arbeten krävs det mer 
än fysiska och psykiska ansträngningar, arbetet kräver också ett emotionellt engagemang. Att 
ha ett emotionellt arbete kan vara krävande och slitsamt. Hochschild (2003) forskning kring 
detta visar att individer som under en längre tid har ett emotionellt krävande arbete till slut 
påverkas och får svårighet att lyssna till sina egna känslor och sin förmåga att känna. Den 
visar även att individerna med emotionellt arbete upplever en emotionell motstridighet inom 
sig vilket resulterar i stress. Denna stress kan i sin tur leda till utbrändhet. Intressant i 
Hochschild (2003) forskning är att denna utbrändhet jämförs med en sorts emotionell 
alienation. Individerna blir alienerade och istället fastnar i vad som krävs av yrkesrollen och 
kan inte längre visa sina riktiga känslor, medvetenheten om att man inte visar sina riktiga 
känslor försvinner från individen. 
 
Lazarus och Launier (ref i Ryden & Stenström s 83, 2004) menar att ”Coping inbegriper alla 

krafter eller ansträngningar, såväl handlingar som kognitiva och emotionella strategier som 

tas i anspråk av individen för att klara av, tolerera, reducera eller minimera yttre och inre 

krav liksom konflikter mellan dessa båda”. Emotionell coping kan vara när individen försöker 
reducera den oro eller ångesten hon/han känner inför en svårt sjuk patient eller kanske till och 
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med en döende patient. Individen försöker kanske intala sig själv att på fritiden måste de 
släppa situationen på arbetet eller för att de ska skydda sig från sorg går och intalar sig själv 
att patienten kommer att bli frisk en dag. Då använder sig individen av emotionella inriktade 
strategier i syfte att sänka anspänningen och återställa den emotionella balansen (Rydén & 
Stenström, 2004). 
 
Den tidigare forskningen om emotionell inriktad coping visar att många anställda inom 
vården upplever att de själva får bearbeta sina känslor på arbetet och att de anser det svårt att 
arbeta med döende människor (Catalan et al., 1995).  De har angivit nödvändiga egenskaper 
som tålamod, förmåga att tycka om människor, förståelse, empati, vara stark och psykiskt 
mogen för att klara av sitt arbete. Det har också visat sig att det finns önskemål om att 
arbetsgivaren ska visa mer stöd eftersom det finns ett starkt samband mellan att ha 
skuldkänslor och att ha dålig kontakt med arbetskamrater och arbetsledning. Det gäller främst 
upplevelsen av att inte vara själv och att det finns någon att prata problem och känslor med 
såväl personliga som arbetsproblem (Theorell et al., 1992). En studie visar att sjuksköterskor 
känner mer av de emotionella och psykologiska belastningarna än doktorerna. Det är 
fortfarande otydligt om det är på grund av kön, ålder eller yrke. En teori som undersökningen 
lägger fram är att sjuksköterskor har mycket tätare kontakt med patienterna och är mer 
involverade i dem vilket gör att det är svårt att släppa taget. Till motsats av doktorerna som 
lättare kan gå vidare i arbetet (Catalan et al., 1995).   
 
I Aust, et al. (2006) psykosociala arbetsmiljöstudie där vårdpersonal jämförs med 
laborationstekniker visar resultatet att det är vårdpersonalen som har de högsta kvantitativa, 
emotionella och kognitiva kraven. De har även ett högre arbetstempo och utsätts för mer 
rollkonflikter än laborationstekniker. Det positiva är dock att vårdpersonalen har mer 
möjlighet till inflytande, större möjlighet till utveckling, en bättre arbetsorganisation samt 
högre känsla av meningsfullhet i arbetet. Vidare menar Aust et al. (2006) att det är oundvikligt 
att komma ifrån de emotionella kraven för dem som arbetar i vården och dagligen utsätts för 
patienter som är svårt sjuka eller döende. Även patienter som är mycket krävande eller agerar 
hotfullt mot personalen blir till en emotionell påfrestning. Därför är det viktigt att se till att 
vårdpersonalen får hjälp att hantera de emotionella krav som förekommer i deras 
arbetssituation. 
 
Ett begrepp som kommit fram i flera av studierna är empowerment, att använda sig av 
begreppet empowerment innebär att arbeta för att öka individens frihet och möjlighet att själv 
styra sina levnadsvillkor. Enligt Pellmer och Wramner (2007) är empowerment både en 
process och ett mål som ska hjälpa individer att ta kontrollen. Det handlar om att tillförsäkra 
både individer och samhällets kapacitet att ta den makt de är berättigade till. Empowerment 
kan ses som hjälp till självhjälp där makt betyder möjlighet att påverka och vara delaktig 
(Pellmer & Wramner, 2007). 
 
Sjukhusclowners påverkan i vården 

När ett barn lider av en livshotande sjukdom blir vuxna ofta nedstämda eller ledsna och skratt 
eller humor är det sista de kan tänka på. Barn däremot förstår inte att livet har ändrats 
drastiskt och en förändring har skett. De behöver fortfarande leka och skratta, det vill säga få 
vara barn trots att de inte är möjligt att röra sig eller vara som tidigare. Vid ett sådant tillfälle 
kan det vara lämpligt att tillkalla sjukhusclownerna. Det är när de arbetar med barnen som 
stämningen blir lite lättare och de får en nytändning istället för att förbli liggande passiv i 
sängen (Lindqvist, 2006). Med andra ord kan man säga att sjukhusclownen har som mål att 
skapa empowerment då barnet själv ska påverka och vara delaktig i behandlingen (Pellmer & 
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Wramner 2007, Kollar & Gryski, 2007). Målet för sjukhusclownerna är att skapa humor och 
skratt som baseras på omtanke och empati för att de anses:  
 

� skapa band mellan människor. 
� vara vårdande. 
� hjälpa människor klara av svåra situationer. 
� ge människor en kognitiv kontroll. 
 
 

För att sjukhusclownerna ska kunna utföra sitt arbete måste det finnas ett bra samarbete med 
vårdpersonalen. Både sjuksköterskor och doktorer anser att barnen är mycket lättare att arbeta 
med efter de har haft besök av sjukhusclownerna och detta glada humör fortsätter ofta i flera 
dagar (Lindqvist, 2006). Sjukhusclowner arbetar med svårt sjuka barn vilket gör att även de 
har hårda psykiska krav och stora emotionella belastningar. Utöver den emotionella copingen 
hanterar de sin arbetssituation genom (Spitzer, 2001): 
 

� debriefing. 
� fyller i rapporter om händelser dagligen.  
� har telefon- eller e-postkontakter. 
� får nyhetsbrev om alla sjukhusclowner så de kan behålla kontakten med varandra. 
� var tredje månad besöka en resursperson för rådgivning.  
� sjukhuspersonal ger feedback.  
� alla träffas årligen på ett stort möte.  

 
Att vistas i miljöer som man vanligen inte gör exempelvis sjukhusmiljö kan upplevas som 
mycket stressande både för den drabbade och för dess anhöriga. Forskningen har visat att 
sjukhusclowner kan bidra till att minska stressen hos svårt sjuka barn och deras föräldrar 
(Kollar & Gryski, 2007). Det är inte bara stressen som sjukhusclownerna minskar utan de 
minskar även föräldrarnas ångest samt att de ökar samarbetsförmågan med barnen. Fler 
fördelar som visat sig är att användandet av lugnande medel minskat (Kollar & Gryski, 2007). 
Kollar och Gryski´s (2007) forskning visar ett resultat där sjukhusclownerna har ett starkt stöd 
av både barnens föräldrar och sjukhuspersonalen. Föräldrarna menar att deras barn var 
gladare efter att de hade träffat clownerna och sjukhuspersonalen såg sjukhusclownerna som 
en del av sjukhuspersonalen. Forskning av Linge (2007) visar att det finns även ett 
psykologiskt värde för barnen med sjukhusclownernas kommunikation, då deras 
kommunikation bidrar till att skapa hopp, lekfullhet och livsglädje för barnen. 
 
Bakgrund 

Sjukhusclownernas historia i korthet. 
Sveriges första sjukhusclown började på Barnsjukhuset i Lund i slutet av 1980–talet, av en då 
anställd på sjukhusets kulturavdelning. Inspirationen kom från en artikel om en kanadensisk 
lekterapeut, terapeuten uppträdde som clown på sjukhuset (Shaffer, Donkin, Nilsson & 
Olofsson, 1991). Sjukhusclownerna finns på de flesta större universitetssjukhus i Sverige men 
de är inte anställda inom vården utan de anlitas som externa experter. Deras verksamhet är 
finansierat av stiftelser och fonder/föreningar. De finns bland annat i Umeå, Luleå, Huddinge, 
Uppsala, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Kalmar och Malmö. De finns sedan 1999 ett 
kontaktnät för sjukhusclowner i Sverige, vid starten var de 20 sjukhusclowner. Vid den 
senaste träffen år 2007 i Malmö samlades 40 stycken sjukhusclowner från hela Norden, ( 
Olofsson, personlig kommunikation, 17 april, 2008).  
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Frågeställningar 

Utifrån teorier och tidigare forskning som presenterats i den teoretiska utgångspunkten kan 
följande frågeställningar formuleras: 
 

� Upplever sjukhusclownerna svåra situationer och i så fall vilka är dessa? 
� Vilka påfrestningar och emotionella krav upplever sjukhusclownerna i sitt arbete?  
� Vad ses som belöning inom yrket? 
� Finns det behov av förändring inom någon aspekt i arbetsmiljön? 

 
 

Metod 
 
Detta avsnitt innehåller inledningsvis vilka intervjupersoner som har deltagit i studien, vilken 
metod som använts samt tillvägagångssätt. Därefter kommer en kort beskrivning av den 
analysmetod som används och etiska ställningstaganden samt metoddiskussion som beskriver 
fördelar och nackdelar med vald metod.  
 
Urval av respondenter 

I denna undersökning har deltagarna valts efter deras yrke. Intervjupersonerna arbetar som 
sjukhusclowner på ett sjukhus i mellersta Sverige. Deltagarna har arbetat som sjukhusclowner 
i olika antal år och består av både kvinnor och män. Undersökningen består av hela 
arbetsgruppen som för tillfället arbetar som sjukhusclowner på denna ort och därför har inga 
övriga begränsningar gjorts.   
  
� Antal intervjuade är 5 personer  
� Ålder/Åldersfördelning 20-40 år 
� Kvinnor 3 
� Män 2 
 
 
Undersökningen har inget bortfall då samtliga personer som för närvarande arbetar som 
sjukhusclowner på denna plats deltog vid intervjuerna. I gruppen har alla samma 
arbetsuppgifter men en av dem har en mer ledande befattning. På grund av mammaledighet 
och sjukskrivning har en relativ ny person också börjat i gruppen.  
 
 

Kvalitativ forskningsintervju 

För att uppnå syftet med denna studie har intervjuarna valt att använda sig av en kvalitativ 
undersökning med en hermeneutiska tolkande ansats, vilket bidrar till att skapa en förståelse 
av en texts mening (Kvale, 1997). Meningen med undersökningen är att skapa bättre 
förstålelse för hur sjukhusclowner som arbetar med svårt sjuka barn uppfattar sin arbetsmiljö 
och hur de hanterar detta känslomässigt. Fokus lades på att försöka skapa en kunskap om hur 
intervjupersonernas livsvärld är, det sättet de ser på sig själva och på sin relation, samt på sin 
omgivning (Hartman, 2004). Avsikten var alltså att använda intervjuer i studien för är att få 
fram en egen beskrivning av deras verklighet som de befinner sig i för att sedan tolka 
meningen i det som har kommit fram (Kvale, 1997).  
 
För att öka validiteten i studien har deltagarna blivit informerade om syftet med 
undersökningen. Validitet är ett mått på överensstämmelse mellan vad mätinstrument – t ex 
ett frågeformulär – avser att mäta och vad det faktiskt mäter, detta kräver att rätt frågor ställs 
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(Kruuse, 1998). Frågorna har formulerats inom ramen för syftet av studien, för att ge 
möjlighet till förtydliganden och säkerställa att frågorna uppfattas lika av både intervjuarna 
och deltagarna.  

 
Om en undersökning har hög reliabilitet innebär det att den uppfyller kraven för pålitlighet. 
Detta innebär att studien skall kunna göras upprepade gånger, samt att andra ska kunna göra 
den och få ett liknande resultat (Hartman, 2004). För att höja reliabiliteten i studien enligt 
Kvale (1997) ska intervjuaren ställa kritiska frågor för att pröva tillförlitligheten i det som 
deltagarna svarar. Detta gjordes genom att intervjuarna ställde följdfrågor eller kontrollfrågor 
för att uppnå detta.   
 
Studiens generaliserbarhet är begränsad då resultatet inte kan appliceras på samtliga 
sjukhusclowner i Sverige. En av de främsta orsakerna är att denna studie inte undersökt 
Sveriges samtliga sjukhusclowner. Det finns även fler faktorer som kan vara av avgörande 
betydelse, exempelvis att sjukhusclownerna har olika ekonomiska förutsättningar. Då 
sjukhusclownerna i den här studien är en ideell förening som finansieras av stiftelser, fonder 
och föreningar innebär det att alla inte har samma utgångsläge vilket kan påverka 
upplevelserna i arbetet. En annan sak som påverkar individen i arbetet är arbetstiden som 
varierar mellan deltagarna. Det kan därför vara svårt att generalisera då vi inte vet hur mycket 
andra sjukhusclowner arbetar runt om i landet, vilket kan vara en faktor som spelar in i och 
påverkar individen. Ambitionen med studien är att resultatet ska användas som vägledning 
gällande liknande situationer och andra emotionella yrken. 

 
 
Material  

Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 1) som skapades med stöd av 
undersökningens syfte. Intervjuguiden bestod av olika teman – allmänt, arbeta som 

sjukhusclown, psykosocial arbetsmiljö, emotionell coping/hur hanteras arbetssituationen och 
framtid. Det var hög grad av standardisering och en halvt strukturerad kvalitativ intervju där 
frågorna ställdes i bestämd ordning men att den intervjuade hade möjlighet att formulera sig 
fritt (Hartman, 2004). På detta sätt fanns det utrymme för relevanta följdfrågor vilket gjorde 
att vi fick med viktiga aspekter som inte fanns med i intervjuguiden.    
 
 
Tillvägagångssätt/Procedur 

Den första kontakten gjordes via telefon där ledaren inom gruppen fick information om vad 
undersökningen skulle gå ut på och att det är ett examensarbete i Arbetsvetenskap. Därefter 
bestämdes det inom vilken tidsperiod intervjuerna skulle ske och att alla som arbetade under 
våren 2008 som sjukhusclowner på denna ort skulle delta i undersökningen.  
 
Varje intervju började med en presentation av intervjuarna och därefter fick de en tydlig 
förklaring om studiens syfte och hur undersökningen är upplagd. För att underlätta för 
intervjuarna och inte missa något väsentligt under intervjun frågades det också vid varje 
intervjutillfälle om det gick bra för deltagarna att intervjun spelades in med hjälp av en MP3- 
spelare. Intervjuerna utfördes på sjukhuset där sjukhusclownerna huvudkontor och klädloge 
finns, med ett undantag av en person där intervjun gjordes i intervjupersonens hem. Varje 
intervju tog ca 35-45 minuter. För att lättare hålla koncentrationen gjordes intervjuerna i ett 
avskilt konferensrum eller i deltagarnas klädloge.  
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Analysmetod 

Studien har gjorts efter det traditionella sättet att genomföra en kvalitativ undersökning som 
kallas analytisk induktion (Hartman, 2004). Detta innebär att först samlades datamaterialet in 
och sammanställdes för att sedan analysera materialet och få fram en teori. Därefter har den 
kvalitativa analysmetoden Meningstolkningen använts för att analysera intervjuerna. Kvale 
(1997) beskriver analysmetoden Meningstolkning som att uttolkaren går utöver det direkt 
sagda för att utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i en text. 
Meningstolkningen passar bra eftersom metoden ger utrymme att se intervjumaterialet utifrån 
intervjuarnas perspektiv vilket gör att fokus lades på undersökningens syfte för att få svar på 
undersökningens frågeställning.  
 
 
Etiska ställningstagande  

För att hålla undersökningen inom de etiska riktlinjerna fick samtliga deltagare upplysning 
om att intervjun måste baseras på ett informerat samtycke, vilket innebär att deltagarna ställer 
frivilligt upp och de har rätt att avsluta när som helst (Kvale, 1997). Deltagarna fick även 
information om att undersökningen är konfidentiell som betyder att privat data som 
identifierar intervjupersonerna inte kommer att redovisas (Kvale, 1997). Det sades även att 
ingen annan kommer att ta del av intervjuerna och att slutresultatet inte kommer att kunna 
kopplas till någon av dem. 
 
 
Metoddiskussion 

Syftet med studien är att undersöka människors känslor och uppfattningar, vilka kan vara 
individuella. Därför blir det inte lätt att få med alla aspekter med bara en enkätundersökning 
som i förväg har formulerade frågor och svarsalternativ. Av den orsaken valdes istället en 
kvalitativ metod, som gav möjlighet att både träffa intervjupersonerna och en möjlighet att 
sitta och samtala med deltagarna och på så sätt få mer upplysning som är relevant för just den 
enskilde intervjupersonen. Fördel med vald metod är att det ges möjlighet att ställa följdfrågor 
till intervjupersonerna och följaktligen få fram tilläggsinformation och synpunkter som med 
annan vald metod inte framkommit. Ytterligare fördel med det valda tillvägagångssättet är att 
alla intervjuer spelades in med hjälp av MP3- spelare, vilket gav oss chans att gå tillbaka och 
på nytt lyssna på genomförda intervjuer för att inte missa något betydelsefullt.  
 
En nackdel med den valda undersökningsmetoden är att intervjusvaren inte nödvändigtvis 
alltid behöver vara helt uppriktiga. Deltagarna i undersökningen kan ha känt att om de svarar 
”för ärligt” skulle de dömas av intervjuarna, vilket kan medföra att viss information inte 
kommer fram. Det kan även upplevas som en svårighet att samtala om känslor och 
individuella synpunkter med en främmande person. Fördel med att använda 
enkätundersökning istället är att slippa sitta ansikte mot ansikte och att svaren blir mer 
anonyma. Vilket kan för många vara ett lättare sätt att delge sina synpunkter på. En annan 
nackdel i tillvägagångssättet kan vara att alla intervjuer spelades in med hjälp av MP3- 
spelare, det kan ha upplevts som obehag av intervjupersonerna att bli inspelade. Även om 
varje deltagare tillfrågades före inspelning börjades, kan det finnas någon som inte vågat säga 
nej till inspelningen.  
 
Att intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen kan ses som både en nackdel och en fördel, det 
kan ha påverkat svaren på olika sätt. Nackdelen kan vara att intervjupersonerna inte kände 
någon distans till sitt yrke och på så sätt få svårare att tänka på hur det är utanför arbetet och 
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hur det känns då. Fördelen är att de hade större möjlighet att visa oss vilken miljö de befinner 
sig i och möjligheter att känna efter vad de upplever i den miljön de befinner sig i.  
 
 

Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas de empiriska resultat från de gjorda intervjuerna som är av betydelse i 
förhållande till problemformuleringen. De kommer att redovisas under de tidigare nämnda 
teman, allmänt, psykosocial arbetsmiljö, emotionell coping, framtid och sammanfattning av 

frisk- och riskfaktorer i sjukhusclowners arbete. 
 
 
Allmänt 

Intervjupersonerna har alla olika lång erfarenhet med att arbeta som sjukhusclowner, 
anställningsformen är övervägande timanställning av en ideell förening som i sin tur får 
bidrag från en stiftelse och en förening. Vanligtvis arbetar intervjupersonerna som 
sjukhusclown i 1-3 dagar i veckan, de flesta av dem har andra arbeten vid sidan av. En del av 
intervjupersonerna har även fått arbeta 4-5 dagar i veckan, under den senaste perioden, då det 
har varit mycket att göra. Sjukhusclownerna besöker åtta stycken hemsjukhus i västra 
Sverige. Alla har de någon form av teaterutbildning så som skådespelare, teater-, 
dramapedagog eller clownutbildning.  
 
Ett av målen som sjukhusclownerna har är att underlätta och göra tillvaron lättare för barnen. 
Att öppna upp för något annat i sjukhusmiljön. ”… Ett mål är att försöka möta barnen på 

barnens villkor varje dag med varje barn man möter.”  Det är lätt att se intervjupersonernas 
gemensamma mål i deras arbete. Att man överlag är en hjälp i vardagen och skapar en bra 
relation till barnen för att lättare förstå vad de behöver och har för behov. Deras individuella 
mål är att utvecklas som skådespelare och bli bättre på exempelvis trollerikonster och på att 
spela musik och även utvecklas som människa. De strävar också efter att kunna klara av så 
många olika situationer som möjligt. De anser också att göra ett bra arbete, att fungera och 
kommunicera med sin partner är ett mål i sig.  
 
Arbetet sker alltid i par, det är viktigt att kunna läsa av sin partner för att få så bra möten med 
barnen som möjligt. Beroende av att de alltid går två och två känner de att de utvecklas 
tillsammans med sin partner. De för ständiga diskussioner emellan varandra angående arbetet, 
hur de vill ha det och inte vill ha det och vad som är viktigt i arbetet. Innan dagens möten 
börjar får de en rapport där information om barnen på avdelningen och hur de mår för dagen, 
om det är något speciellt de bör känna till. Därefter har de en snabb genomgång med sin 
arbetskamrat hur mötena ska ske med de barn som de träffat tidigare. Mötena dokumenteras 
alltid vid dagens slut för att de ska kunna gå tillbaka och se vad som skett vid tidigare möten, 
möten som kan ha utförts av någon annan arbetskamrat vid tidigare tillfällen.  De skriver inte 
bara ner händelserna utan det är viktigt att de tillsammans också pratar om vad som har skett 
under dagens olika möten med barnen. Tiden för besöken varierar, allt från ett hej till femton 
tjugo minuter. Mötena kan inte hålla på hur länge som helst, eftersom de vill förhöja besöken 
till något magiskt och att det ska kännas som en speciell stund för barnen. När en del av 
barnen har svårt för att släppa exempelvis något av sjukhusclownernas rekvisita är det 
lämpligare att komma tillbaka vid ett senare tillfälle under dagen för att hämta rekvisitan, 
istället för att mötena ska dra ut på tiden. 
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Psykosocial arbetsmiljö 

Under denna rubrik kommer en beskrivning av olika faktorer inom den psykosociala 
arbetsmiljön där intervjupersonerna har berättat om psykiska krav, stress, rollkonflikter, 

påverkansmöjligheter, positiv feedback, stöd och engagemang.  
 
 

Psykiska krav 

De psykiska kraven underlättas av att de ofta byter arbetskamrater inom gruppen som gör att 
de skapar omväxling av arbetsuppgifter. Med en ny partner blir det olika sketcher och nya 
idéer som gör att det inte blir enformigt. Arbetsmiljön varierar också eftersom de åker runt till 
olika sjukhus som gör att de upplever förändring i arbetet. De psykiska kraven ökar och känns 
som en belastning vid de tillfällen man har jobbat extra mycket. Flera av uttalandena visar att 
desto mer de arbetar desto mer upplevs de psykiska kraven att öka. ”Nu när jag har fått jobba 

så mycket har jag märkt att det blir ganska tungt, man blir lättare trött på kostymen och man 

tar den enkla vägen för att man måste spara på energin. Så ett sådant jobb kan vara för 

krävande att arbeta med i fem dagar.”  Intervjupersonerna säger att det inte är stress de 
upplever utan mer att de blir många timmar med en hög anspänning som i längden blir både 
fysiskt och psykisk utmattande. I sådana situationer menar de att det lägger vikt på att även 
vara lyhörd mot sig själv och känna efter hur de själva mår. ”… jag jobbade heltid, det blir i 

tuffaste laget/.../det är energikrävande/…/det är väl ingen av oss som jobbar heltid tror jag, 

det tror jag är ganska smart.” 

 
Dagarna som känns lite tyngre kan vara då de själva inte är mottagliga för mötena med 
barnen. De finns dagar då de kämpar på och det magiska ögonblicket helt enkelt inte uppstår. 
Vid sådana dagar menar de att de får vara försiktiga så de inte dränerar sig själva. Flera av 
intervjupersonerna menar att arbeta mer än 1-3 dagar i veckan skulle de inte orka med i 
längden. Har de själva inte roligt så speglas det i barnen som inte heller har det roligt. En risk 
med att arbeta för mycket är alltså att mötena inte blir roliga.   
 
Fler exempel på psykiska krav är när någon närståendes barn drabbas av sjukdom vilket gör 
det svårare att hålla distans. Några av intervjupersonerna tog upp den svårigheten med att en 
nära anhörig drabbas, hur svårt det blir att hålla fokus på arbetet till svårigheten att 
överhuvudtaget fortsätta arbeta den dagen. Distansen är lättare att hålla när det inte finns 
någon nära relation till de drabbade barnen och deras familjer. En del av besöken som görs 
ställer verkligen höga psykiska krav på sjukhusclownerna, exempelvis när de besöker ett 
döende barn, ”… det är ändå fint och bli insläppt i en sån situation/... /man kan inte göra ett 

sådant besök och sedan gå vidare till nästa, /.../man kan kanske inte göra mer på den 

dagen/.../gäller att vara lyhörd mot sig själv.” 

 
Att arbeta som sjukhusclown visar sig vara ett energikrävande arbete, flera av 
intervjupersonerna sade att de kunde känna sig trötta efter en arbetsdag eftersom det går åt 
mycket energi. ”Det är svårt att hushålla med energin, för ser man någon som är i stort 

behov, /…/då är tendensen att man ger, det är nackdelen”  

 
En av dem förklarade att de ofta får frågan om det är jobbigt att arbeta med sjuka barn och 
svaret de får är ett bestämt nej. ”Det är som en gåva, man har träffat någon som man har 

betytt för och gjort en skillnad för, sen har denne betytt något för mig och det kommer inte att 

glömmas hur roligt vi har haft det.” Ett annat psykiskt krav kan vara att det har skett en 
förändring då många barn nu också vårdas i hemmet och den tiden de är inlagda på sjukhus 
har kortats. Detta har gjort att de känner att de har kortare tid att bygga upp en relation och 
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lära känna barnen.  
 
 

Stress 

Stress på arbetsplatsen uppfattas olika av intervjupersonerna, en svarar att det känns som 
stress när det är många barn som ska besökas, ibland finns det inte tid och energi att hinna 
träffa dem alla. Stundom måste det till en prioritering av vem som ska besökas och vem som 
får vänta på deras besök. Beroende av vilka prestationskrav de sätter på sig själva kan det 
också upplevas som stress, att hela tiden prestera bättre, få till bättre möten med barnen. 
Några svarar att det tar med sig arbetet hem på så sätt att de tänker ut nya saker, nya nummer 
eller om det har hänt något speciellt, att något barn har gått bort. ”Man gråter aldrig på 

arbetet med visst har det hänt att man kanske funderar på det på kvällen när man ska gå och 

lägga sig.”  Det kan också vara att de känner sig lite för trötta för att orka skoja och busa lika 
mycket med sina egna barn. Viktigt är det att försöka lämna de negativa tankarna kvar på 
arbetet, att inte ta med dessa hem. En annan svarar att arbetet inte känns stressande på något 
sätt, ”Vi tar oss tid, vi har en annan rytm kanske än vad alla andra har, vi ska ju inte befatta 

oss med tid och rum”. Någon upplever snarare att de arbetar mot stress då de tar sig tid för 
varje barn och deras behov. De känner att ju längre de har arbetat som sjukhusclown desto 
bättre blir de på att hushålla med energin och i de fallen de känner att de inte orkar träffa fler 
barn för dagen, då slutar de sitt arbetspass tidigare. Den stressen som de flesta känner av beror 
i stället på att de ständigt är i fokus och måste prestera.  ”Man är uppe i en sådan partynivå 

när man jobbar.” ”Viktigt att gå undan och ta en paus, vi är ju på hela tiden, även i 

korridoren är vi på.”  

 
 

Rollkonflikter 

Intervjupersonerna har nästan alla vid något tillfälle mött ett motstånd till deras arbete på 
något sätt, det gäller att visa respekt för varandra och för varandras arbete. Det motståndet 
beror ofta på okunskap och bristande förståelse om vad de har för betydelse för de sjuka 
barnen och deras familjer. Det gäller att kunna känna av situationen och visa respekt för 
varandras arbete. Sjukhusclownerna är noga med att inte pressa barnen till något besök vilket 
de däremot vid något tillfälle har upplevt att den övriga personalen gjort, genom att påpeka att 
de tycker att de ska besöka vissa av barnen fast barnen själva har sagt nej till ett besök. I 
övrigt upplever deltagarna att samarbetet med sjukhusets övriga personal fungerar på ett 
mycket bra och tillfredsställande sätt. 
 
 

Påverkansmöjligheter  

Samtliga intervjupersoner tycker att de kan påverka och bestämma när, var och hur deras 
arbete ska ske. Av den orsaken att de är självbestämmande, de kommer överens med sjukhuset 
om vilka dagar de gör besöken. Beroende på hur många barn som är inlagda för vård är 
avgörande för hur många avdelningar de hinner besöka. Hur deras arbete ska utföras är upp 
till det paret att komma överens om som arbetar ihop för dagen. ”Vi kan göra 

blixtutryckningar om någon skulle ringa och säga att vi har ett barn här som måste träffa 

clowner.” 

 
Gemensamt för alla intervjupersonerna är även att de tycker att de utvecklas i sitt arbete, 
utvecklingen sker på det personliga planet men även på det yrkesmässiga planet. Utbildning i 
arbetet är något som efterfrågas, det som finns idag är dagar de samlas för att repetera ihop, 
men även dessa dagar beskrivs som lite svåra att få ihop eftersom alla arbetar med något annat 
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vid sidan av. Fast de upplever repetitionsdagar som viktiga eftersom det ger en möjlighet att 
utvecklas alla tillsammans. Det har även förkommit att man deltagit på större clownträffar 
med olika workshops vilket har varit uppskattat. Vad som dock kom fram under intervjuerna 
var att de önskades ny inspiration utifrån. Något som kan hjälpa till att ge nya infallsvinklar, 
ge fräscha idéer och fungera som en påfyllnad i arbetet. Möjligheten att få använda sina 
yrkeskunskaper i arbetet är inga problem, det som sätter gränserna är individen själv och 
möjligt det fysiska utrymmet.  
 
 

Positiv feedback 

”När man kommer in i ett rum och en kille kommer springande och ger mig en stor kram, fast 

vi aldrig har sett varandra tidigare….” Resultatet av intervjuerna visar att belöning i deras 
arbete är mötena med barnen, ”att skapa dessa fantastiska möten, då blir man så lycklig”. 
”Det är mötena, den otroliga responsen, att man betyder något, det är det man suger i sig.”  
Det är en belöning som vanligtvis kommer direkt, men den kan också komma vid senare 
tillfälle efter ett antal besök. Belöningen kan se väldigt olika ut, ibland är det teckningar som 
barnen har gjort, av en del svårt sjuka barn är det ett leende som är belöningen. Ett annat 
exempel på belöning är de stunderna då de ser att de verkligen gör nytta, till exempel när det 
har varit inne hos någon och de hör barnets föräldrar säga ”du skrattar, du skrattar för första 

gången på flera veckor…”.  
 
Belöning är också att som sjukhusclown kan vara den som gör en skillnad för barnen och 
föräldrarna. För stunden få dem att glömma det negativa som gör ont och att vara ledsen och 
istället se det friska och glada. ”Man ser hur de glömmer bort all den här oron, våndan, 

vardagliga, allvarliga att de kan mötas i något som är roligt.” Det känns speciellt roligt när 
de har ett barn som är lite ”svår” och instängd från början, men som efter ett tag öppnar upp 
och de kanske får ett skratt av barnet.  De känner att de själva har fått en kontakt, vilket 
beskrivs av intervjupersonerna som en helt fantastisk känsla. Även föräldrar som förlorat sitt 
barn kan komma efteråt och tacka sjukhusclownerna för att de funnits där och säga vilken 
betydelse de haft för dem. De känner att belöning är något de får hela tiden. Vissa dagar kan 
de tänka ”har vi gjort någon nytta”? och då kanske de inte har fått veta det förrän långt 
senare eftersom för vissa barn tar det längre tid och då kanske de först får belöningen vid 
tredje eller fjärde mötet.   
 
 

Stöd och engagemang  

Att intervjupersonerna känner av ett stöd från varandra är det ingen tvekan om, gruppen pratar 
väldigt mycket och försöker stötta varandra när det behövs. De är väldigt noga med att 
förklara att om stödet inte skulle finnas där så pratar de om det. Samma gäller om dem 
upplever en jobbig eller svår situation så känns det bra att få prata med gruppen eftersom de 
arbetar extremt nära med varandra. De upplever också stöd och uppmuntran från övrig 
sjukhuspersonal som ger dem en positiv feedback. Det finns ett fåtal sjuksköterskor som till 
en början har en mer negativ inställning till sjukhusclownernas arbete, men när de förstår vad 
de gör för barnen ändrar de sin inställning och blir positiva istället. När de kommer till 
ledningens stöd till gruppen anses den inte saknas. De beskriver situationen mer som att alla 
är på lika nivå och alla stöttar varandra.  
 
En svårighet i arbetet är att de personer som arbetar ihop, arbetar väldigt nära ihop med 
varandra. Det är inte alltid att de hittar den rätta rytmen i varandras arbete, för att det ska 
fungera behöver humorn och språket vara av samma sort. De kan vara olika uppfattningar 
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eller intressen om hur arbetet ska utföras, eller vad som är det rätta att göra, som ställer till 
svårigheter. Samarbetet måste fungera, det kom fram förslag under intervjuerna, att det 
kanske hade varit bra med hjälp eller stöd utifrån, av någon som inte tillhör gruppen för att 
underlätta samarbetet. Efter ett tag är det lätt att fastna i sitt sätt att vara och utföra arbetet på, 
de vill få in nya sätt att se och utföra arbetet på. 
 
Resultat från intervjuerna visar att gruppen redan har pratat om hur deras arbete skulle kunna 
underlättas. Det finns tankar om att få ha en slags ”workshop” som nämndes tidigare. Vilket 
skapar tid för att prata och tid för att repetera och diskutera hur man ska göra i olika 
situationer med flera personer. Detta kan även vara ett bra tillfälle för nya personer i yrket 
eftersom det är så många nya saker som måste tas in. 
 
Att arbetet kräver engagemang är alla intervjupersoner överens om, ibland kan det kännas 
som om man ger mer än man får tillbaka. Vissa dagar är det tvärtom att man känner att man 
inte ger något men får en massa tillbaka ”Vissa dagar kan man gå härifrån och känna sig helt 

hög, för man haft så otroliga och spännande energifyllda möten, då får man ju en massa 

energi också”. Man behöver så lite tillbaka för att känna att man gör något bra, det enda som 
behövs egentligen är lite uppskattning förklarar en annan. En deltagare anser att det viktigaste 
är att ge, inte att få tillbaka. Fastän engagemanget är på hundratio procent så anser de inte att 
det är svårt att släppa taget om arbetet. Någon beskriver det som ”jobbet är jobbet och 

hemmet är hemmet punkt slut”. Det förklaras med att när de är där på arbetet så är de 
närvarande där och ger sitt allt och när de går därifrån så släpper dem det.   
 
 
Emotionell coping 

Efter ett avslutat arbetspass skriver de ner vad som har hänt under dagen. Det är ett sätt att 
bearbeta vad som har hänt under dagens arbetspass, och det upplevs som ett bra avslut på 
dagen. Dessa anteckningar används också för att kunna gå tillbaka och se vad som har hänt 
under tidigare möten, och hur det nya mötet kan planeras. Men anteckningarna kan också 
användas som en bearbetning när ett barn dör, då de kan gå tillbaka och läsa vad som är 
skrivet om barnet. Intervjupersonerna kan också vända sig till lekterapins personal om dem 
känner att de är något speciellt de vill prata om, det finns annars ingen professionell 
utomstående hjälp de använder sig av regelbundet. Några av de intervjuade menade att det 
inte hade varit helt fel att ha tillgång till någon utomstående att prata med. ”… det är ju inte 

alla arbetsplatser när man kommer och får reda på att den och den har gått bort, så det är 

klart att det kan vara tungt ibland”.  Precis som det sades tidigare gällande stödet kommer det 
åter upp under emotionell coping att de kan prata med varandra i gruppen om dem upplevt 
någon svår situation ”vi finns där för varandra”. Skulle det vara så att de behöver ytterligare 
hjälp att bearbeta svåra upplevelser så finns det möjligheter att få prata med någon annan.   
 
För att klara av att arbeta som sjukhusclown är det bra med självkännedom, att veta sina 
begränsningar, vara stark som person och gärna ha lite livserfarenhet och stabilitet. Att vara 
lyhörd och uppmärksam inför andra människor, kunna ge och ta beröm och kritik.  Känna av 
situationen och inte bara klampa på. En fördel är att vara emotionellt mogen, och inte låta 
känslorna ta över. ”… du kanske kommer in och det är en hel familj som är nedbruten och så 

ska man ändå inte dras in i den energin.” Underlättar gör det också om personligheten är 
positiv, öppen och glad. 
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Framtiden 

Vad det gäller det individuella planet så svarade några av dem att de vill fortsätta ett tag till 
med sitt arbete som sjukhusclowner. Eventuellt göra ett uppehåll för att sedan åter igen 
komma tillbaka till arbetet. Intervjupersonerna har fört en diskussion om framtiden, bland 
annat rörande anställningsformen. Någon svarar att det skulle kännas lite tryggare med fast 
anställning, men tror samtidigt att det skulle vara mer stressande med fast anställning. Med 
dagens timanställning kan det bli ett pusslande med olika arbeten. Övervägande bland 
intervjupersonerna är det dock att de trivs bäst med dagens anställningsform, eftersom den ger 
dem en större valmöjlighet att välja hur mycket de vill arbeta. ”På ett sätt är det en massa 

frihet som egentligen passar mig bättre än fast anställning.” Deltagarna säger att arbetet 
flyter på ändå och de har två till tre månaders schema läggning. 
 
Att vara anställda av landstinget är inget som eftertraktas utan de tycker att det är bättre att 
vara en egen förening. Det ger en frihet och flexibilitet att de vissa månader kan välja att 
arbeta mindre tid som sjukhusclowner till förmån för andra projekt vid sidan av. Andra 
månader kan det bli mer tid som sjukhusclowner. Det administrativa arbetet med att söka 
pengar är det två organisationer som sköter åt dem. 
 
 

Sammanfattning av friskfaktorer respektive riskfaktorer  

Arbetet som sjukhusclown visar sig ha många positiva sidor, dels att de känner att de kan vara 
med och göra en skillnad för barnen och familjerna. ”… att man kan påverka, man kan göra 

skillnad, det är ju den absoluta största positiva, att man får vara med om mycket glädje.” 

Fokuseringen i arbetet är på det friska och positiva och inte på det tunga och tråkiga, 
intervjupersonerna menar att arbetet inte är så tungt som många andra tror utan de ser det som 
en gåva. En annan positiv sida med arbetet är att komma till arbetet och känna sig uppskattad 
varje dag, att höra att barnen frågar efter en. Mer som är positivt att arbeta som sjukhusclown 
är att det finns inga begränsningar, en clown kan göra vad som helst, de har alla roligt 
tillsammans på arbetet. Arbetstiden ser deltagarna positivt på då de själva får välja hur mycket 
tid som ska läggas på varje situation och de upplever det inte svårt att släppa taget om arbetet 
efter ett arbetspass. Ytterligare positiva aspekter med arbetet är möjligheten att utvecklas både 
personligt som människa och sin innovationsförmåga samt i rollen som sjukhusclown genom 
att lära sig att improvisera och blir bättre på timing, bli en bättre skådespelare. Deltagarna 
anser också att omväxling av arbetsmiljö och partner underlättar kraven som ställs på dem. Då 
de ena dagen gör en uppträdande på ett sjukhus medan andra dagar får de arbeta med andra 
barn på ett annat sjukhus. Samarbetet med övrig personal på sjukhusen upplevs också som 
mycket bra och tillfredsställande och alla deltagarna beskriver att stödet från både sina 
arbetskamrater i gruppen och övrig personal är en viktig aspekt i arbetet. Efter en arbetsdag 
skriver intervjupersonerna ner vad som har hänt under dagen, vilket är ett sätt att bearbeta vad 
som har hänt, och det upplevs som ett bra avslut på dagen. Anställningsformen uppfattar de 
som en förmån då de själva kan välja att arbeta mindre vissa perioder för andra projekt.  
 
Det som intervjupersonerna tycker är negativt med att arbeta som sjukhusclowner är att de 
blir trötta. Att de tar ut sig, eftersom arbetet inte kan göras på någon halvfart utan när de är 
hos barnen så är de där och då är det full fart med en hög energinivå. De förklarar att de är 
trötta men inte så att de är tunga, bara trötta helt enkelt. De kan uppleva att de personligen inte 
räcker till när de kommer hem efter en aktiv dag på arbetet. När de är trötta är de medvetna 
om att energin måste ”fyllas på” och då är det viktigt att överväga hur mycket de kan arbeta 
för att orka med så de inte bränner ut sig. Deltagarna upplever också sina egna prestationskrav 
som en negativ faktor, känslan av att hela tiden bli bättre, få bättre möten med barnen. 
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Negativt är också att se de barnen som blir sämre med tiden och till sist går bort. Barnen som 
vistas länge på sjukhus får de en annan relation till än de barn som de endast träffar enstaka 
tillfällen. Deltagarna upplever också att distansen blir svår att hålla då ett närståendes barn 
drabbas av sjukdom vilket har gjort att de förlorar en del av fokus på sitt arbete. När 
samarbetet med sin arbetskamrat inte fungerar upplevs det som negativt. Fast de löser det 
genom att prata med varandra om det. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Modellen visar en kortfattad sammanställning av friskfaktorer och riskfaktorer i 

sjukhusclowners arbetsmiljö. 
 

 

Analys/diskussion 
  

Detta avsnitt innehåller studiens analys och diskussion där den kvalitativa analysmetoden 
Meningstolkning (Kvale, 1997) har används för att analysera resultatet.  
 
Psykosocial arbetsmiljö  

För att analysera sjukhusclownernas psykiska arbetskrav i relation till påverkan och det stöd 
som sjukhusclowner upplever i förhållande till arbetskamrater används Karasek och Theorells 
krav- kontroll- och stödmodell (Jeding et al., 1999). De tre faktorerna påverkar individens 
arbete och arbetsliv, beroende i vilken utsträckning de upplevs.  
 
Kraven i Karasek och Theorell modell (Jeding et al., 1999) avser de psykiska arbetskraven, 
exempelvis krav på snabbhet, krav på problemlösning, krav på koncentration. Till de krav 
som diskuteras i Karasek och Theorells modellen skall också läggas de krav på känslomässig 
inlevelse och återhållsamhet som också diskuteras av Hochschild (2003). Tolkning av 
resultaten visar att intervjupersonerna känner förhållandevis höga psykiska arbetskrav. 

Sjukhusclownernas 
arbetsmiljö 

Meningsfullhet 
- Kan hjälpa, påverka och 
göra skillnad för någon. 
- Känner uppskattning av 
barn, anhöriga och övrig 
personal. 

Påverkansmöjligheter 
- Bestämmer när, var 
och hur arbetet ska 
utföras. 
- Byter partner och 
miljö. 

Utveckling 
- Arbetet  
- Personligt 

Psykiskt och fysiskt 
utmattande 
- Arbetar för många 
dagar. 
- Hög energi nivå hela 
tiden. 
- Trött för lek på 
fritiden, hemma. 

Prestationskrav 
- Egna krav 
- prestera bättre 
varje gång. 

Distansering 
-Svårt att hålla 
distansen när: 
närstående barn 
blir sjuka och 
relationer till 
långtidssjuka barn. 

Starkt stöd 
-Arbetskamraterna. 
- Samarbete med 
övrig personal, ger 
god  feedback. 
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Samtliga av intervjupersonerna gav svaret att de inte ser sitt arbete som ett heltidsarbete. Vid 
de tillfällen som de arbetar mer än de brukar upplever de en fysisk och psykisk trötthet, men 
framförallt en trötthet på det känslomässiga planet, som i sin tur leder till att de känner sig 
dränerade och får svårt att orka med fritiden. Detta tolkas som att intervjupersonerna har nått 
en medvetenhet om hur mycket de kan arbeta som sjukhusclowner innan de börjar ”ta stryk” 
av arbetet. Det vill säga att det vet var gränsen går, de har lärt sig att vara lyhörda mot sig 
själva. Om de arbetar för många timmar avslöjas deras trötthet i arbetet, barnen märker att 
sjukhusclownerna inte själva har roligt och då blir det inte något bra arbete som utförs. 
Förhållanden i deras arbeten som upplevs som belastande är att de känner sig trötta eftersom 
de ständigt är i fokus, till skillnad från många andra arbeten, där det ofta finns tid att stiga åt 
sidan en stund. Andra exempel som gör att deras arbete anses ha höga psykiska krav är när de 
träffar de barn som är döende samt vid de tillfällen som anhörigas barn är intagna. I de 
situationerna är det svårt att distansera sig, vilket tolkas som när det är ett barn till en anhörig 
berör det intervjupersonernas privata sfär och de tar till sig mer av händelsen. Tolkningen av 
detta kan vara att arbetsinsatsen fungerar bäst när deras möten sker mer på en ”allmän och 
officiell nivå”. Maslach et al. (2001) förklarar utbrändhet som ett syndrom som drabbar 
anställda i människovårdande yrken. En av faserna för utbrändhet är distansering vilket 
sjukhusclownerna till viss del gör. De får en relation med barnen via olika möten men 
kommer det för nära in på individens egna liv blir det för påfrestande. Detta visar att även om 
de har engagemang och känner meningsfullhet med arbetet finns det en gräns för vad en 
individ klarar av i ett emotionellt yrke. Distansering skulle alltså kunna vara ett skydd mot 
utbrändhet snarare än en del av utbrändhetssymptomen. Maslachs et al. (2001) forskning visar 
också att ett alltför stort engagemang lätt leder till känslor av otillräcklighet eftersom 
vårdbehovets övre gräns är svårt att sätta. 

 
De kvalitativa psykiska kraven i krav- kontroll och stödmodellen (Jeding et al.,1999) är 
exempelvis rollkonflikter. Intervjupersonerna i vår undersökning uppger att det inte känner av 
någon rollkonflikt. Det känner inte att de hamnar i någon form av konflikt. Anledning till 
detta kan vara att de är en egen förening och inte är anställda av landstinget. Deras roll är 
tydligt åtskild från övrig personal på sjukhuset, eftersom de har ett tydligt definierat uppdrag i 
rollen som sjukhusclowner. 

 
När det gäller intervjupersonernas kontroll över arbetet det vill säga vilket inflytande de har, 
visar analysen av resultatet att de upplever sig ha en hög kontroll. Alla intervjupersonerna 
tycker att de har ett stort handlingsutrymme, oberoende av hur länge de har arbetet som 
sjukhusclowner. Uppgiftskontrollen i arbetet är hög, de kan själva bestämma upplägget för 
arbetet, när var och hur det ska ske. Känner de att de haft krävande möten som gjort dem 
mentalt trötta, kan de välja att inte arbeta mer den dagen. Färdighetskontrollen däremot är 
delad, vad det gäller delen att använda sin kunskap uppger de alla att den enda gränsen är de 
själva och möjligen det fysiska utrymmet, det vill säga lokalens storlek. Den andra delen av 
färdighetskontrollen är utveckling, även den kan tolkas till att intervjupersonerna upplever sig 
ha en hög grad av kontroll, eftersom de alla svarar att de känner att de utvecklas både 
personligt och professionellt. Gällande deras utbildning är resultatet inte lika positivt, de kom 
fram att intervjupersonerna efterfrågade mer utbildning. En slutsats av detta är att en 
gemensam utbildning också är något som kan stärka gruppen, genom att de får möjlighet att 
arbeta tillsammans utan barnen. Karasek och Theorells modell (Jeding et al., 1999) tar även 
upp det sociala stödet som personerna upplever på arbetsplatsen. Analysen visar att 
intervjupersonerna känner ett stort emotionellt stöd av sina arbetskamrater. De nämner själva 
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att vid tillfällen som det känner mindre stöd av sina arbetskamrater, tar de upp en diskussion 
om detta. Sjukhusets övriga personal upplevs också som ett stort stöd för dem.  

 
En sammanfattning av analysen sett ur Karasek och Theorells krav- kontroll- och stöd modell 
(Jeding et al., 1999) placerar intervjupersonerna i ”rutan” aktiva. De har/upplever höga krav 
och kontrollen är också hög.  
 
Den stress som de flesta av deltagarna känner beror på att de ständigt är i fokus och måste 
prestera hela tiden. Deltagarna förklarar att de aldrig gråter på arbetet men att det har hänt att 
funderingar kring arbetsdagen kommer på kvällen när de ska gå och lägga sig. 
Sjukhusclownerna verkar vara medvetna om denna press, att de alltid spelar en roll på arbetet 
och att masken aldrig får åka av mitt under mötena eller i korridorerna på sjukhusen för att 
även där måste de spela sin yrkesroll. En sådan roll har beskrivits av Hochschild (2003) och 
denna roll kan leda till stress och vidare till utbrändhet och emotionell alienation, där de 
riskerar att fastna i vad som krävs av yrkesrollen och inte visa sina egna känslor. 
Intervjupersonerna är medvetna om att pressen de har på sig, kan vara en bidragande faktor 
till stress, och påpekar därför vikten av att gå undan och ta en paus. Ett sätt att tolka detta på 
är att, eftersom de är medvetna om de krav de har på sig när barnen ser dem i arbetet, och de 
är medvetna om när och var de kan sluta spela, hjälper de sig själva att motverka att stress 
uppstår. Intervjupersonerna beskriver även att arbetserfarenheten hjälper dem att klara av den 
lilla stress som finns där att de blir bättre och bättre på att hushålla med energin. I de fall då de 
inte orkar träffa fler barn den dagen för att energin är slut då slutar de sitt arbetspass för den 
dagen. Vilket kan ses som en bidragande faktor till att minska och hålla stressen nere för 
sjukhusclownerna.  
 
Sjukhusclownerna upplever stressen olika, den upplevda stressen kan ses som ett resultat av 
de krav de utsätts för i arbetet. Att de upplever stressen olika kan tolkas som 
intervjupersonerna upplever arbetskraven olika, som i sin tur kan bero på subjektiva faktorer 
hos den enskilde personen. En deltagare beskriver att stress är då det inte finns tid och energi 
för att träffa alla barnen när det är många som ligger inne för vård. En annan förklarar att 
prestationskraven de har på sig själva, att hela tiden prestera bättre och få till bättre möten 
med barnen leder till en upplevelse av stress. En annan trolig orsak till olikheterna är deras 
anställningstid och erfarenhet, de har alla arbetat olika länge som sjukhusclowner. 
Betydelsefullt för hur de upplever stress är också till vilken grad de kan utöva kontroll, det 
vill säga vilket inflytande de har över arbetssituationen. Samtliga av intervjupersonerna 
uppger att deras inflytande är högt, oberoende av deras anställningstid. En tolkning av 
resultatet visar att den upplevda stressen inte har någon bestämd gemensam faktor som 
påverkar personalen, utan istället beror på faktorer som är förknippade med personen.  
 

Intervjupersonerna berättar att det förekommer svåra situationer i arbetet, exempelvis när ett 
barn går bort. För att hantera och bearbeta detta använder de sig av sina anteckningar. 
Betydelsen av detta kan vara genom att utföra denna dagliga handling, underlättar 
intervjupersonerna för sig själva i processen att hantera de psykiska arbetskraven. I enlighet 
med Lazarus och Launier (Ryden & Stenström, 2004) kan det ses som en kraft eller 
ansträngning att dagligen ta sig tiden genom denna planerade handling, göra den 
dokumentation som behövs för att underlätta hanteringen och vidare bearbetning av sina 
emotioner. Att de använder sig av sina anteckningar när ett barn har gått bort är ett sätt att 
bearbeta sina emotioner. Med stöd av Lazarus och Launier (Ryden & Stenström, 2004) skulle 
det kunna kallas en emotionell strategi. Ett tillvägagångssätt som intervjupersonerna har valt 
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att utföra för att göra situationen hanterbar, att de kan få till ett avslut och på så sätt kunna gå 
vidare i arbetet. I den emotionella strategin ingår även stödet av arbetskamraterna och 
sjukhusets övriga personal. Det nära samarbetet som krävs av dem kan också vara en 
svårighet i arbetet, samarbetet måste fungera. I deras arbetssituation tillåts det inte alltid att gå 
undan om det skulle uppstå irritationer eller meningsskillnader dem emellan om hur ett möte 
ska ske, vilket kan tolkas att det finns tillfällen de behöver behärska sina emotioner. Denna 
återhållsamhet av emotioner som även beskrivs av Hochschild (2003) då yrket måste gå före 
intervjupersonernas personliga intressen. 
 
För att vidare analysera hur arbetsmiljön påverkar sjukhusclownerna kommer Levi, Kagan 
och Theorells (Jeding et al., 1999) generella modell att tillämpas för att se hur arbetets sociala 
och organisatoriska aspekter kan påverka välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Den 
strukturerar upp vilka förhållanden som är viktiga att analysera gällande uppläggningen inom 
yrket och de personliga faktorerna.   
 
Modellen tar upp arbetets uppläggning och ledning som påverkar individen och leder till 
reaktioner (Jeding et al., 1999). Då arbetet alltid sker i par och arbetsuppläggningen består av 
ett kontinuerligt byte av partner inom gruppen gör att deltagarna själva anser det vara ett bra 
sätt att underlätta de psykiska kraven inom arbetet. Det skapar omväxling inom arbetet och 
blir därför inte så enformigt. Deras arbetstid är upplagt på olika sjukhus olika dagar vilket gör 
att även det bildar omväxling i arbetet. En tolkning kan vara att då de ofta byter partner och 
arbetsmiljö kan detta utgöra en friskfaktor inom yrket av den orsaken att de inte alltid behöver 
genomföra samma möten. Det kan i längden påverkar dem positivt eftersom då får de uppleva 
barn i olika tillstånd och inte enbart svårt sjuka barn. Detta gör att de har tillfällen att vara 
med om både glädje och sorg i sitt arbete. En annan möjlig tolkning kan vara att eftersom de 
alltid arbetar i par skapas även en social trygghet då de alltid har sin partner som också har 
upplevt samma möten eller situation att prata med. Den genomsnittliga arbetstiden för de 
flesta är 1-3 dagar i veckan, vilket också kan tolkas som en positiv aspekt inom yrket eftersom 
de ges bra möjligheter till vila och återhämtning efter arbetspassen. Det empiriska materialet 
visar också att alla deltagarna har ett stort engagemang för sitt arbete, själva beskriver de sitt 
arbete som en gåva. En orsak till att de känner så kan vara för att de för en liten stund får 
sjuka barn att känna glädje och glömma bort oron. Att arbetets innehåll känns meningsfullt 
och deras upplevelse av hög kontroll över arbetsmiljön, det vill säga de kan själva bestämma 
hur mycket de orkar arbeta och med vilken partner kan vara viktiga faktorer som behövs för 
att klara av att arbeta med svårt sjuka barn.  
 
Det individuella programmet i modellen representerar förmågor, åsikter, fördomar och 
kunskaper vilket påverkas av arv, erfarenheter, miljön och aktuella omständigheter (Jeding et 
al., 1999). För att klara av att arbeta som sjukhusclown anser deltagarna att man ska ha 
egenskaper som att vara lyhörd, uppmärksam för andra människor och att vara stark som 
person. Samtliga intervjupersoner har tidigare erfarenheter av teater och har även någon form 
av utbildning inom teater och skådespeleri som kan vara en hjälp för individen att klara av att 
utföra sitt arbete. De har även tidigare arbetat med barn vilket kan bidra till en bättre 
förståelse för vad barn tycker är roligt eller intressant för att lyckas med bra möten. De 
nämner även att man bör ha bra självkännedom, livserfarenhet och stabilitet. En möjlig 
tolkning av detta kan vara att tidigare erfarenheter av skådespeleri eller barn är en viktig 
kunskap för att bli en bra sjukhusclown som klarar av att hantera alla situationer i arbetet.  
 
Ett sätt att hantera de olika mötena med barnen för sjukhusclownerna kan vara att de i första 
hand tänker på sig själva som skådespelare eller clowner som ska spela inför publik. En 
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tolkning kan vara att på detta sätt får de en slags distans till hela ”sjukdomsbilden” med 
ledsna barn och föräldrar samt kan koncentrera och spara på sin energi till själva utförandet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Kagan, Levi & Theorells (Jeding et al., 1999) modell tillämpad på 

sjukhusclownernas arbete och visar hur de påverkas av sin miljö.  

 
 
Positiv feedback och friskfaktorer  

Intervjupersonerna visar stort fokus på det positiva i sitt yrke där de förklarar vikten av att 
göra en skillnad och hjälpa någon med sin arbetsinsats. Ett sådant tankesätt kan vara en 
friskfaktor för sjukhusclownerna eftersom de själva ser att deras arbete gör en skillnad för de 
sjuka barnen. Att koncentrera sig på det positiva kan också i sin tur vara en orsak till varför 
sjukhusclownerna bara sällan verkar känna känslomässig trötthet eller sänkt 
prestationsförmåga. 
 
Belöning inom arbetet anser alla deltagarna vara den respons som fås av barnen och deras 
anhöriga. De beskriver att skapa fantastiska möten blir de lyckliga av när de ser hur barnen 
glömmer bort sin oro och smärta och möter sjukhusclownerna i något som är roligt. 
Belöningen kan se olika ut, en del ger dem teckningar medan andra ger dem ett leende och 
vissa springer fram och kramar dem fast det är första gången de träffas. En tolkning kan vara 
att eftersom de ofta upplever belöningar i arbetet genom den positiva feedbacken som de får 
av omgivning kan det vara ett av skälen till att de behåller välmående och sitt välbefinnande.  
 
Pellmer och Wramner (2007) samt Kollar och Gryski (2007) skriver att empowerment är en 
process och ett mål som ska hjälpa individer att ta kontrollen. En slags hjälp till självhjälp där 
makt betyder möjlighet till att påverka sin egen situation och att vara delaktig. 
Sjukhusclownerna hjälper de sjuka barnen att utvecklas genom att få dem att bli mer aktiva i 
en passiv situation. Lindqvist (2006) forskning visar även att då sjukhusclownerna arbetar 
med barnen så blir stämningen lite lättare och barnen får en ny tändning och blir inte enbart 
sängliggande. Sjukhusclownernas mål är att hjälpa till i vardagen och skapa en relation till 
barnen för att lättare förstå vad de behöver och har för behov. Deltagarna verkar vara väl 
medvetna om hur viktigt det är för barn och anhöriga att de finns där för dem. En annan 

Individuellt 
program 

Genetisk uppsättning 
- Lyhördhet 
- Bra med människor. 

Beteendemässiga 
- Glädje 
- Engagemang 
 

Psykologiska 
- Tillfredsställda 
- Meningsfullhet 

Fysiologiska 
- Mer ork på grund 
av arbets-
tillfredsställelsen. 

Tidigare erfarenheter 
- Teaterutbildning 
- Arbetat med barn. 
- Livserfarenhet 
- Självkännedom 

Arbetets uppläggning 
och ledning 
- 1 – 2 dagar i veckan. 
-Byte av miljö och 
partner. 
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deltagare beskriver att föräldrar till sjuka barn har sagt ”… du skrattar, du skrattar för första 

gången på flera veckor…” och att detta gör det viktigt att fortsätta sitt arbete. De känner att 
belöning är något de får hela tiden även vid sorgligare tider då föräldrar som förlorat sitt barn 
kommer fram efteråt och tackar dem för att de har funnits där och berättar vilken betydelse de 
haft för barnen. Tolkningen av detta är att sjukhusclownerna ser denna empowerment som de 
skapar, vilket gör att de upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla. Att se hur viktigt 
deras insatser är kan vara en faktor som spelar in, eftersom de ser nyttan av sin insats vilket i 
längden kan göra att de behåller sitt engagemang och sin positiva inställning till arbetet.   
 
 
Förändring i framtiden  

Intervjupersonerna uppfyller nästan fullt ut vad som krävs för att kunna kategoriseras som ett 
emotionellt arbete enligt Hochschild (2003). De uppfyller två av de tre kriterierna som ställs 
till fullo. För det första så utför det ett arbete ansikte mot ansikte, genom deras möten med 
barnen. För det andra så ska de ”producera” ett emotionellt läge hos den andre personen, 
vilket de gör med barnen, exempelvis genom att få dem att visa affekten glädje. För det tredje, 
det är denna del som inte stämmer fullt ut, så ska arbetsgivaren genom utbildning få dem att 
kunna kontrollera sina emotioner. Alla deltagarna har i grunden en teater eller 
dramautbildning som de själva anser behövs för detta yrke. Det som efterfrågas mer av är fler 
utbildningar. Idag har de repetitionsdagar som de anser är viktiga för utvecklingen i arbetet 
och de vill gärna ha flera, men ett hinder är att de har svårt att få ihop dessa dagar. Det har 
också kommit fram att de har deltagit i olika workshops som har varit uppskattade. Theorells 
et al. (1992) forskning visar även att det finns ett samband mellan att arbetsgivaren visar stöd 
och ett bättre välmående för arbetstagarna, främst för upplevelsen av att man inte är ensam 
om att vara med om eventuella påfrestningar på arbetet och att det då finns någon att prata 
med. Detta i sin tur hjälper arbetstagarna att känna tillhörighet till arbetsplatsen och sitt yrke 
som gör att arbetsgivaren visar ansvar för att öka beredskapen att känslomässigt hantera detta. 
En orsak till detta kan vara att under dagarna med workshops upplever deltagarna mer stöd 
från både arbetskamrater och arbetsgivaren som engagerar sig och tar ansvar genom att få 
ihop dessa möten och ökar deras välbefinnande. En annan sak som saknas är ny inspiration 
utifrån, någon som kan hjälpa dem att se andra infallsvinklar och nya idéer. Även om de har 
påverkansmöjligheter och stöd samt känner meningsfullhet i sitt arbete, kan det tredje kriteriet 
som saknad av utbildning vara en riskfaktor. Det visar även tidigare forskningen av Catalan et 
al. (1995) att många anställda inom vården upplever att de själva får bearbeta sina känslor på 
arbetet utan hjälp av utbildning från arbetsgivaren. Översatt till sjukhusclownernas situation 
skulle detta förstärka betydelsen av att under repetitionsdagarna eller andra tillfällen skapa en 
känsla av samhörighet och tillhörighet till sitt yrke. Det blir ett sätt för dem att träffa alla sina 
arbetskamrater och samtala om händelser eller få tid att repetera eftersom det är viktigt att de 
förstår varandra när de hjälper barnen. Att få ny inspiration utifrån kan också vara ett sätt för 
sjukhusclownerna att känna att arbetet går framåt och de utvecklas både som människa och 
yrkesmässigt. Ett sätt är att se hur sjukhusclowner hanterar sina arbetssituationer i andra 
länder, exempelvis i Australien där de enligt Spitzer (2001) har möjlighet till debriefing, 
telefon- eller e-postkontakt och ett årligt stormöte där alla träffas.  
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Vidare forskning 
 

Efter genomförd undersökning och bearbetning av resultatet har det framkommit faktorer som 
är viktiga inom sjukhusclownernas psykosociala arbetsmiljö. Genom arbetsprocessen har 
även nya frågor uppstått vilka kan vara intressanta för framtida forskning inom detta område. 
 

• Att studera övriga sjukhusclowner som arbetar i Sverige för att se om det finns 
betydelsefulla skillnader på strukturen av arbetsuppläggningen, arbetsmiljö eller 
utbildning dem emellan. Det medför även en möjlighet att se det i ett större perspektiv 
som omfattar alla sjukhusclowner och även se skillnader och likheter på en 
internationell nivå.  

 
• Att efter en period undersöka samma grupp och deltagare som deltog i denna studie 

för att se om utbildning eller fler repetitionsdagar har varit möjligt att implementeras 
och i så fall se hur det har påverkat gruppen och deltagarna. 

 
 

Slutsatser 
 
Syftet med studien var att studera sjukhusclowners psykosociala arbetsmiljö för att se om det 
stämmer med den förutfattade meningen som vi hade av deras arbetsmiljö. Det vill säga att 
det är en arbetsmiljö som i likhet med övrig vårdpersonal är emotionell, stressig och psykiskt 
krävande. Mot bakgrund av de resultat som framkommit i föreliggande studie har följande 
slutsatser dragits. Vi har kommit fram till att det är fem faktorer som är betydande och 
påverkar sjukhusclownerna i deras psykosociala arbetsmiljö. Av dessa fem faktorer återfinns 
några i tidigare forskning exempelvis Karasek och Theorells krav- kontroll och stödmodell 
(Jeding et al., 1999) men vi har även funnit faktorer som vi anser vara särskilda för vår studie. 
 
De två första faktorerna som påverkar sjukhusclownernas psykosociala arbetsmiljö är de 
psykiska kraven och kontrollen i arbetet. De upplevs som förhållandevis höga, i enlighet med 
Karasek och Theorells modell (Jeding et al., 1999) där det ses som positivt. En bidragande 
faktor till att de upplevs som positiva för sjukhusclownerna är deras arbetstider. 
Sjukhusclownerna har högt inflytande över sina arbetsförhållanden och kan därför själva 
sköta arbetsuppläggningen. Intervjupersonerna själva anser att ett heltidsarbete som 
sjukhusclown skulle vara för mycket på det känslomässiga planet och även vara för 
energikrävande. Deras medvetenhet om riskfaktorn i ett heltidsarbete som sjukhusclown gör 
att de har möjlighet att planera arbetstiden efter eget behov. Även deras inflytande över 
arbetsuppläggningen är en bidragande faktor som gör att sjukhusclownerna kan hantera de 
krav som ställs och därför undviker att skadlig stress uppstår vilket även krav, kontroll och 
stödmodellen visar (Jeding et al., 1999). Den stress de känner beror mer på egenskaper och 
erfarenheter som är förknippade med personen i sig som t.ex. desto mer arbetserfarenhet man 
har som sjukhusclown gör att de blir bättre på att hushålla med energin. Detta gör att arbetet 
möjligen kan kännas krävande som nyanställd men som i alla andra yrken blir de lättare att 
hantera med tiden. Det som förenklar för alla i gruppen är den upplevda kontrollen som andra 
inom vården inte har vilket exempelvis är när de känner att de inte orkar mer kan de sluta för 
dagen. På så sätt kan de kontrollera eventuella påfrestningar i arbetet. Detta gör att de kan 
behålla sitt engagemang, energi och klarar av det emotionellt eftersom de har tid att återhämta 
sig. De psykiska kraven underlättas också genom att de byter arbetspartner och sjukhus som 
gör att de får andra perspektiv och andra möjligheter att diskutera svåra situationer och 
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känslor som är förknippade med arbetet till skillnad mot övrig vårdpersonal. På så sätt kan det 
bli enklare att släppa taget, men även att utvecklas i arbetet.    

 
Tredje och fjärde faktorerna som påverkar sjukhusclownerna är meningsfullheten och 
belöningen i arbetet som vi anser vara särskilda för vår studie. Engagemanget är stort för 
samtliga intervjupersoner och själva beskriver de sitt arbete som en gåva att få hjälpa någon 
vilket gör att de lägger fokus på det positiva. I ett arbete där personalen ständigt upplever 
belöningar i olika former som sjukhusclownerna upplever, kan vara en faktor som gör att de 
känner sig betydelsefulla som i sin tur skapar en tillfredsställelse i arbetet. I längden kan detta 
göra att de kan fortsätta med samma engagemang som till skillnad mot ett arbete utan dessa 
faktorer som kan förlora både engagemang och leda till emotionell utbrändhet. Med andra ord 
är det viktigt både ge och få i ett arbete.  

 
Den femte faktorn är det upplevda stödet som även Karasek och Theorell nämner i krav, 
kontroll och stöd modellen (Jeding et al., 1999). För deltagarna finns det mycket stöd inom 
gruppen. De för ständiga diskussioner emellan varandra angående arbetet. Detta kan ses som 
ett sätt att bearbeta dagens arbetspass vilket gör att de inte behöver bära med sig det hem. 
Sedan finns det ett önskemål inom gruppen om utbildning och fler repetitionsdagar, detta kan 
vara ett sätt för gruppen att bilda ännu mer trygghet, stöd och samhörighet till yrket och 
arbetsplatsen.  

 
Vi vill avsluta denna undersökning med ett citat från en av deltagarna i studien. Detta för att 
förenkla för läsarna och försöka skapa en förståelse av en sjukhusclowns upplevelse av sitt 
arbete. 

 
”Det är som en gåva, man har träffat någon som man har betytt för och gjort en skillnad för, 

sen har denne betytt något för mig och det kommer inte att glömmas hur roligt vi har haft 

det.” 
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Intervjuguide  Bilaga 1 
 
Allmänt 

1.  Kön/Ålder 
2.  Typ av anställning 

- omfattning 

- anställningstid  

- anställd var 

 
Arbeta som sjukhusclown 

3. Vad har ni för mål som sjukhusclowner? 
- vad ligger till grund för målen 

- speciell dokumentation 

- målgrupp  

 
4. Beskriv en vanlig dag som sjukhusclown 
5. Vad har ni för arbetsuppgifter? 

- arbetsbeskrivning för yrkesrollen  

- vilken miljö arbetar ni 

- utbildning  
- finns det samarbete med andra organisationer? 

 
6. Vad ser ni som belöning i ert arbete? 
7. Vad är det positiva respektive negativa med att vara sjukhusclown? 

 
 
Psykosocial arbetsmiljö 

8. Förekommer det ofta stress på arbetet?  
- utlöses av 

- tidsbrist  

- tar ni med er arbetet hem? 

 

9.  Upplever ni stöd på arbetet?  
- ledningen 

- arbetskamrater 

 

10. Hur upplever ni de emotionella och psykiska kraven inom arbetet? 
- Arbetsbelastningen förändrats under den senaste tiden  

 

11. Förekommer det rollkonflikter?  
- Vårdtagarens / personalens intresse 

 
12. Vilken utsträckning har ni påverkansmöjligheter i arbetet? 

- Uppgiftskontroll – kan ni påverka hur arbetet ska utföras, (när och var) 
- Färdighetskontroll – utvecklas/utbildas man i arbetet  
- Möjligheter att använda sina kunskaper fullt ut 
 

13. Hur stort engagemang anser ni att man ska lägga på arbetet? 
- Svårt att släppa taget 

- var går gränsen till utbrändhet 



   

- ger mer än vad man får tillbaka 

 
 
Emotionell coping/hur hanteras arbetssituationen 

14. Vad gör ni för att klara av arbetssituationen emotionellt? 
- egenskaper 

15. Hur bearbetar ni era egna känslor efter en arbetsdag? 
 - erbjuds ni någon hjälp, av vem  

 
Framtid 

16. Framtidsutveckling 
- Hur ser den ut? 

- Skulle ni vilja ha en annan anställningsform, exempelvis anställda av 

landstinget? 

 
17. Är det något vi har missat, vill ni tillägga något? 

 
 
 
 


