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Föreliggande studie behandlar frågan om hur kvinnor som behandlingsassistenter upplever sin 

arbetssituation, om hur de upplever arbetskrav och om de upplever meningsfullhet och glädje 

på sin arbetsplats. Studien genomfördes genom intervjuer med fem kvinnliga 

behandlingsassistenter, där teman och frågor som arbetskrav, genus och arbetsbeskrivning 

togs upp. Intervjuerna genomfördes på ett behandlingshem i Västra Götaland. Studien visade 

att intervjupersonerna upplevde att de som kvinnor inte nådde upp till de fysiska krav som 

ställdes på dem, de var ständigt tvungna att vara fokuserade och lyhörda på sin arbetsplats 

samt att de som behandlingsassistenter lärt sig sköta sitt arbete professionellt och inte ta åt sig 

av påfrestningar från klienter. Intervjupersonerna kände meningsfullhet och glädje i sitt arbete 

eftersom att minnen de skapat med klienterna gav dem en känslomässig innebörd. Vidare 

visar studien att intervjupersonerna förstod att det förekommer skillnader ur ett 

genusperspektiv och att arbetskraven medförde att gränser skulle sättas för att visa vem som 

bestämde på behandlingshemmet.  
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The present study addresses the issue of how women as a treatment assistants perceive their 

work situation, how they perceive work demands and if they perceive meaningfulness and joy 

in their work. The study was conducted through interviews with five female therapy 

assistants, in which themes and issues such as job demand, gender and job description was 

discussed. The interviews were conducted in a treatment center in Västra Götaland. The study 

showed that respondents felt that those women did not meet the physical demands made on 

them, they were constantly forced to be focused and responsive in their work and to those 

reading assistants learned to do his job professionally and not take on board the pressures 

from clients. The interviewees felt meaningfulness and joy in their work because the 

memories they created with the clients gave them an emotional meaning. The study also 

shows that the respondents understood that there are differences from a gender perspective 

and to work demands meant that the borders would be set up to show who decided on the 

treatment center. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner, som med vänligt bemötande medverkat i 

vår studie. Vi vill även rikta ett tack till avdelningschefen på behandlingshemmet som hjälp 

oss med att hitta intervjupersoner. 
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1. Inledning 
 

 

Inom socialt arbete är kvinnofrågan i hög grad relevant. ”Merparten av det sociala arbetet 

utförs av kvinnor och med kvinnor, antingen som klienter i sig eller som en del av en 

infrastruktur som kontoren är hänvisade till i sitt tillhandahållande av service.” (Orme ur 

Trevithick 2008:381). Vi vill få en djupare förståelse om hur det är att vara kvinna och arbeta 

inom ett socialt arbete, därför har vi valt att undersöka kvinnornas roll som 

behandlingsassistenter. Behandlingsassistenter är de som på ett behandlingshem kommer i 

direkt kontakt med klienterna. Vi kommer att granska kvinnors situation på ett 

behandlingshem ut ett kvinnocentrerat perspektiv. Detta innebär att vi fokuserar på 

kvinnornas roll på arbetsplatsen, hur de upplever sin arbetssituation samt vilka särskilda krav 

de känner på sig. Vi har valt att intervjua fem kvinnor som arbetar på ett behandlingshem i 

Västra Götaland.  

Tidigare forskning har uppmärksammat konsekvenserna i vården av kvinnors begränsade 

fysiska styrka. Laanemets och Kristianser (2008) har intervjuat ett flertal kvinnor som arbetar 

som behandlingsassistenter, dessa hänvisar till sin fysik och menar på att de är fysiskt svagare 

än de manliga behandlingsassistenterna, vilket resulterar i att de känner att de måste vara extra 

observanta då det kommer till situationer som kan leda till handgripligheter. Denna forskning 

av Laanemets och Kristianser återkommer senare i arbetet.  

När de kvinnliga behandlingsassistenterna arbetar i nära kontakt med klienterna uppstår ett 

komplext socialt samspel ansikte mot ansikte. Inom symbolisk interaktionism ägnar man sig 

åt att studera och tolka detta i olika vardagliga situationer (Giddens 2007:40). Vår 

förförståelse är att det i vissa situationer är påfrestande att vara kvinna och arbeta på ett 

behandlingshem, eftersom de flesta klienter är tvångsomhändertagna, klienterna inte är där av 

egen vilja. Detta kan göra det svårt för de kvinnliga behandlingsassistenterna att få det sociala 

samspelat att fungera med klienterna. Då behandlingsassistenterna dagligen möter sina 

klienter på arbetsplatsen kan detta ses utifrån ett mikroperspektiv, det vill säga att de möts i 

direkt kontakt. Denna direktkontakt kan uppstå vid samtal med klienterna, handgemäng och 

vid dagliga aktiviteter på arbetsplatsen. För att förstå grunden till att vissa situationer uppstår 

mellan klienter och behandlingsassister eller klienter emellan kan detta även ses utifrån ett 

makroperspektiv, det vill säga att det oftast finns bakomliggande orsaker till att en situation 
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uppstår. Dessa bakomliggande orsaker förmodar vi är olika från situation till situation, men de 

kan handla om att klienterna försöker påverka behandlingsassistenterna eller bara försöker få 

uppmärksamhet. Då man tittar på ett makroperspektiv tittar man ur ett helhetsperspektiv. 

Därför tycker vi det är viktigt att också rikta uppmärksamheten mot institutionen som helhet 

och vad institutionen kan bidra till för att behandlingsassistenterna skall må bra och uppleva 

sin arbetssituation positivt. Ser ledningen på institutionen till att behandlingsassistenterna får 

den hjälp de behöver vid oväntade situationer, ser de till så de trivs på sin arbetsplats och 

känner glädje samt om institutionen har de resurser som krävs för att arbetarna skall vara 

säkra på sin arbetsplats. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att belysa hur kvinnor som arbetar som behandlingsassistenter 

upplever sin arbetssituation och i vilken omfattning de uppfattar att denna påverkas av att de 

är kvinnor.  

 

1.2 Frågeställning 

 

Vilka krav och förväntningar upplever våra intervjupersoner att det ställs på dem som 

behandlingsassistenter?  

 

I vilken omfattning upplever de att dessa krav påverkas av att de är kvinnor? 

 

1.3 Disposition  

 

Vår uppsats är indelad i sex huvudkapitel med underrubriker. Det första kapitlet behandlar 

bakgrund, där du som läsare får en förförståelse om SiS som verksamhet samt ta del av 

tidigare forskning. I följande kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkterna vi valt att 

förhålla oss till, dessa omfattar Karaseks ”Krav och Kontroll-modell”, Antonovskys teori om 

”KASAM” och teorier om genus. I kapitel därefter behandlas och motiveras vårt val av 

metod. Kapitel fem består av deltagarnas beskrivning av sin arbetssituation, de vill säga våra 

resultat från intervjuerna. I analysdelen kommer vi att behandla vårt material med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkterna, därefter följer en diskussion i sista kapitlet. Uppsatsen avslutas 

med en förteckning av dess referenser.  
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2. Bakgrund 
 

 

Behandlingshem används inom socialtjänsten för personer som är i behov av vård. 

Behandlingshemmens vårdavdelningar kan antingen vara öppna eller slutna. På 

behandlingshemmen behandlas personer för olika beteenden, endera frivilligt med stöd av 

socialtjänstlagen eller med tvång efter beslut av domstol. Frivillig behandling har blivit allt 

vanligare under 2000-talet. 

Socialtjänstlagen (2001:453) säger att socialtjänstens syfte är att främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, de skall även se till att invånarna aktivt deltar i 

samhällslivet samt att det finns jämlikhet i levnadsvillkoren. Socialtjänstens verksamhet skall 

ta hänsyn till människornas integritet och självbestämmanderätt (1 kap. 1 § SOL) Vidare 

framgår av Socialtjänstlagen (2001:453) att socialnämnden främsta uppgift är att förebygga 

och motverka missbruk bland barn och ungdom av berusningsmedel, alkoholhaltiga drycker 

eller beroende framkallande medel samt dopningsmedel. De skall även tillgodose barn och 

ungdomars särskilda behov av stöd och hjälp om ett mål eller ärende om boende, vårdnad 

eller umgänge har avgjorts (5 kap. 1 § SOL).   

Om ungdomen i fråga utsätter sin utveckling eller hälsa för påtagliga risker att skadas genom 

missbruk som alkohol, narkotika och andra preparat, av brottslig verksamhet eller annat 

socialt nedbrytande beteende skall vård beslutas enligt denna paragraf (3 § LVU – lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga). Det skall finnas särskilda ungdomshem för vård av 

unga som på någon grund behöver tillsyn enligt 3 § LVU. Statens institutionsstyrelse (SiS) 

skall stå till förfogande när domstolen har beslutat att ungdomen skall vistas i ett hem. SiS 

skall anvisa särskilda ungdomshem för de unga som är i behov av vård utan deras samtycke 

(12 § LVU). 

 

2.1 SIS - Statens institutionsstyrelse 

 

På SiS hemsida kan vi läsa att statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bildades 

1994 som bland annat bedriver behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala 

problem. I samverkan med socialtjänsten har SiS i uppdrag att ge klienterna på 

behandlingshemmen bättre förutsättningar för ett socialt liv utan missbruk och kriminalitet. 
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Oftast vårdas flickor/pojkar och kvinnor/män på separata avdelningar eller institutioner. SiS 

undersökning visar att varje år placeras 1000 klienter på behandlingshem som styrs av SiS. 

Medelåldern för ungdomarna är drygt 16 år. Det vill säga att de är mellan 12-21 år 

(http://www.stat-inst.se/om-sis/). SiS har institutioner runt om i hela Sverige. På de 25 

stycken särskilda ungdomshemmen finns det drygt 600 platser för behandling, utslussning och 

akut- och utredning. De flesta hemmen har avdelningar som är låsbara. Dessutom finns elva 

stycken LVM-hem, vilket är vård av vuxna missbrukare (http://www.stat-inst.se/sidor-for-

studerande) Majoritet av ungdomarna är omhändertagna enligt LVU, med detta menas att 

ungdomar har blivit omhändertagna för att personen ifråga lever ett destruktivt liv med 

exempelvis kriminalitet och missbruk, eller på grund av brister i omvårdnad och tillsyn. 

 

2.1.1 SiS mål och visioner i Sverige 

 

SiS mål är att ungdomarna inom ungdomsvården skall ha tillgång till en fullständig skoldag. 

Deras mål är att klienterna skall befinna sig på lektionerna så att avvikningarna från skolan 

blir färre. Säkerheten är också viktig på SiS, alla institutioner runt om i Sverige skall ha en 

säkerhet som är anpassad till SiS säkerhetsstruktur. Enligt SiS är det viktigt att personalen på 

behandlingshemmen har rätt kompetens, samt en akademisk bakgrund. Målsättningen är att ha 

en frisk personal, som kan känna sig säkra på sin arbetsplats. SiS arbetar för att personalen på 

behandlingshemmen inte skall utsättas för risker eller handgemäng från klienterna. De vill att 

deras personal ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. SiS säkerhetsarbete vill 

upprätthålla en struktur där faror, risker och förhållanden som kan orsaka fysisk och psykisk 

skada är under kontroll så att skador på arbetsplatsen minskar. De vill att personalen skall 

känna sig trygga, samt att det skall uppkomma så få störningar i verksamheten som möjligt 

(http://www.stat-inst.se/Documents) 

 

2.2 SiS – Behandlingshem i Västra regionen 

 

Behandlingshemmet vi valt att undersöka ligger i västra regionen och är ett särskilt 

ungdomshem där vård i form av akutvård, utredning och behandling erbjuds till flickor och 

pojkar mellan ålder 13-21 år. Ungdomarna som placerats på detta behandlingshem har oftast 

problem psykosocialt, psykiatriskt och neuropsykiatriskt, många har även problem med 

http://www.stat-inst.se/om-sis/
http://www.stat-inst.se/sidor-for-studerande
http://www.stat-inst.se/sidor-for-studerande
http://www.stat-inst.se/Documents
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missbruk och kriminalitet. Behandlingshemmet tar emot ungdomar för utredning eller akut 

vård och kan därefter erbjuda behandling på några utav behandlingsavdelningarna.  

Behandlingshemmet har utbildad personal som kontinuerligt arbetar med 

kompetensutveckling inom bland annat miljöterapi, motiverade samtal och aggression 

replacement training (ART). Institutionen har öppen akut- och utredningsavdelning, låsbar 

behandlingsavdelning samt en låsbar akutavdelning. Avdelningarna som är låsbara har en 

särskild hög personaltäthet och en hög säkerhetsnivå. De tar som tidigare nämnt hand om 

flickor/pojkar enligt LVU-lagen. Behandlingshemmet har behandlingsresurser som gör att de 

kan ta emot ungdomar/klienter med stora allvarliga sociala problem. Detta kan i första hand 

handla om kriminellt beteende och missbruk och/eller droger. En del av dessa ungdomar har 

bland annat erfarenhet av egna direkta krigsupplevelser och erfarenheter av flykt undan krig, 

vilket kan ha bidragit till deras psykosociala problem. Behandlingshemmets mål är att erbjuda 

en välstrukturerad, trygg och respektfull miljö för klienter med dessa problem 

(http://www.stat-inst.se/vara-institutioner/vastra-regionen). 

För att nå en positiv utveckling för ungdomarna jobbar personalen utefter ett miljöterapeutiskt 

förhållningssätt. Med detta menas att miljön på behandlingshemmet ska vara anpassad för att 

stimulera en positiv utveckling hos klienten.  

Behandlingsassistenterna har som arbetsuppgift att hjälpa ungdomarna att sätta gränser för sitt 

beteende. De har även till uppgift att försöka hjälpa klienterna att hitta andra tankesätt för hur 

de skall agera vid likasinnade situationer. Med detta vill man skapa en miljö som ger utrymme 

för utveckling både fysiskt och psykiskt hos klienterna (http://www.stat-inst.se/vara-

institutioner/vastra-regionen). På behandlingshemmet arbetar erfarna lärare, legitimerad 

sjuksköterska, konsulterad psykiatriker och behandlingsassistenter. Personalen på 

behandlingshemmet måste ha ett påtagligt säkerhetstänkande, speciellt vid de låsta 

avdelningarna. All personal på behandlingshemmet bär på ett personallarm. De har även fått 

utbildning i självförsvar och hanterande av hot- och våldsituationer (http://www.stat-

inst.se/pagefiles/635/). 

Att ha en klient på behandlingshemmet kostar kommunen mellan 4150 till 4900 kronor per 

dygn beroende på vilken avdelning som klienten är inskriven på. Avgiften vid en låsbar 

akutavdelning med hög omhändertagandenivå och säkerhet kostar 4900kronor, medan den 

öppna akutavdelningen kostar 4150 kronor per dygn (http://www.stat-

inst.se/Documents/avgifter/). 

http://www.stat-inst.se/vara-institutioner/vastra-regionen
http://www.stat-inst.se/vara-institutioner/vastra-regionen
http://www.stat-inst.se/pagefiles/635/
http://www.stat-inst.se/pagefiles/635/
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2.3 Tidigare forskning 

 

Laanemets och Kristianser (2008) forskningsrapport - kön och behandling inom tvångsvård, 

visar på hur vården organiseras utifrån ett genusperspektiv, hur personalen beskriver sitt 

arbete utifrån genus samt hur genusstrukturen utmanas och bekräftas. Studien beskriver hur 

personalen bemöts av klienterna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Studien består av 

observationer vid tio avdelningar, intervjuer med personal samt enkäter till personal inom SiS. 

Flertalet av de kvinnor som Laanements och Kristianser intervjuat hänvisar till sin fysik och 

menade på att det är “livsviktigt att ha koll på läget”.  Detta för att de anser sig vara fysiskt 

svagare än männen, vilket gör att de måste vara extra observanta på stämningsläget, både hos 

den enskilda ungdomen samt i ungdomsgruppen. Ett bra exempel som stärker att kvinnorna 

anser att de utsätts för mer påfrestningar än männen från klienterna är när ungdomarna vid ett 

tillfälle testar en kvinnlig arbetare då en manlig arbetare lämnat rummet. Den kvinnliga 

arbetaren beskriver att hon direkt kände att stämningen blev mycket hårdare och råare, hon 

menade på att detta var ett tecken på att pojkarna testade henne för att hon var kvinna. Hon 

var då tvungen att markera att hon hade makt. Hon menade på att det var nödvändigt att 

ingripa direkt, så att klienterna förstod att det var hon som bestämde. Ytterligare exempel på 

att arbetarna utsätts för påfrestningar är att ungdomarnas rum är larmade. En lampa tänds om 

klienterna öppnar dörren nattetid, denna lampa tänds på larmtavlan på kontoret. En kvinnlig 

arbetare berättar i rapporten att anledning till denna säkerhetsåtgärd är på grund av att det 

tidigare skett flera överfall på personalen nattetid.  

SiS rapport vålds – och hotincidenter 2010 menar på att manlig personal löper oerhörd större 

risk att bli inblandad i incidenter än kvinnlig personal. Rapporten visar att männen löper 

nästan dubbelt så stor risk gentemot kvinnorna. Behandlingsassistenterna är den mest utsatta 

gruppen då det kommer till personalen eftersom dessa arbetar närmast ungdomarna och 

klienterna, antal utsatta assistenter var 1367 av 1841 anställda. Förra året (2010) rapporterades 

det in 638 stycken incidenter, vilket är en ökning med cirka 13 procent från år 2008 då antalet 

incidenter som rapporterades var 558 stycken. Dock har antalet minskat sedan 2009 då 

incidenterna var 647 stycken. Då vi tittar till Västra Regionen kan vi se att 

behandlingshemmet vi undersökt minskat i antal incidenter sedan 2008. 51 stycken incidenter 

rapporterades 2008, jämfört med 31 incidenter 2009 och 49 incidenter 2010.  

Goran Basic (2009) har publicerat en vetenskaplig artikel – Uppskattning, kritik och 

jämförelse – Projektet utifrån institutionspersonalens perspektiv. Artikeln redovisar forskning 
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som bygger på samtal med anställda på behandlingshem inom SiS. Syftet med artikeln var att 

kartlägga och beskriva hur de anställda upplever, definiera och tolkar projektet Motverka 

Vård och Gäng, där olika myndigheter också är involverade. Denna artikel berör bland annat 

de ekonomiska problem som finns på institutionerna. I artikeln tas det upp en diskussion om 

hur ekonomin styr vården och eftervården som ungdomar på behandlingshemmen får. De 

anställda på behandlingshemmen menar att den bristande ekonomin som råder sätter ”käppar i 

hjulen” för verksamheten och dess genomförande.  

Internationell forskning visar att 25-30 procent av alla socialarbetare någon gång under sin 

yrkeskarriär varit utsätta för fysiskt våld, forskningen menar på att våldet mot socialarbetare 

ökar (Rey ur Trevithick 2008:320). I största möjlig mån är det viktigt att undvika fientliga 

situationer som kan uppstå och att minimera sannolikheten att utsättas för våld. För att minska 

på oroligheterna kan socialarbetarna på arbetsplatsen bära personlarm, detta för att minska 

rädslan för handgemäng och hjälpa behandlingsassistenten att undvika konfrontationer 

(Lishman ur Trevithick 2008:321).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

 

Vi har valt att använda oss av Robert Karaseks ”Krav och Kontroll-modell”, Aaron 

Antonovskys ”KASAM-teori” samt teorier av olika sociologer om genus. Dessa tre teorier 

fann vi mest intressanta och lämpliga för vår studie. Kapitlet avslutas med en redovisning av 

hur de olika teorierna och begreppen hänger samman och kommer att användas i vår analys. 

Vi inleder detta kapitel med att beskriva för våra centrala begrepp, stress och hälsa. Dessa två 

begrepp anser vi genomsyrar och återkommer i hela uppsatsen. Vi har valt att använda oss av 

dessa begrepp för att de kan knytas an till våra teorier. Om behandlingsassistenterna känner 

att de upplever högre krav än kontroll på sin arbetsplats eller att de känner att de inte kan 

hantera en situation kan stress uppstå. Stress kan i sin tur bidra till hälsan utsätta för påtagliga 

risker som fysisk, psykisk och emotionell ohälsa för behandlingsassistenterna. Efter 

förklaringen av de centrala begreppen följer en redogörelse för våra teoretiska 

utgångspunkter. 
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3.1 Stress 

 

Berggren och Josefsson (ur Hallberg 2010:262) skriver att stress kan definieras som ett 

tillstånd av ökad fysiologiska, beteendemässig och psykologiska beredskaper. Med detta 

menas att kroppen fungerar som en alarmreaktion. Belastningen av stress kan vara både yttre 

och inre. Den inre stressen är exempelvis i form av krav som individer sätter på sig själv eller 

oro inför alla måsten som skall göras. Och den yttre i form av exempelvis deadline. 

Belastningen kan hanteras på olika sätt så som att den kan undanröjas och angripas eller 

skjutas bort, omvärderas eller hanteras känslomässigt. Vår vardag måste bestå av stress och 

stressreaktioner för att vi som individer skall kunna överleva. När yttre krafter eller händelser 

i vår omgivning hotar vårt välbefinnande och vår existens uppträder psykologiskt definierad 

stress. När kroppen reagerar och ses som en överlevnadsreaktion är det den fysiologiska 

stressreaktionen som utvecklas i kroppen. Denna fysiologiska stressreaktion är nödvändig för 

kroppen och en helt normal reaktion, detta för att kroppen skall kunna reagera och agera 

användbart vid utmaningar och hot. Stress är en naturlig del av livet, men den kan även vara 

ett stort hot mot hälsan, detta då vår kropp inte får en chans att återhämta sig. Nils Eriksson 

(Ur Furåker 1991:161) skriver vidare att följden av en obalans mellan upplevda krav och den 

egna förmågan uppstår stress, där olustkänslor och spänning utgörs av huvudkomponenterna. 

En bristande arbetstillfredsställelse uppstår om arbetet är orsaken till den spänningen. Positiv 

stress är när kraven upplevs som positiva och att detta leder till lustbetonad spänning, till 

exempel att arbetarna istället känner arbetsglädje. Kvinnor reagerar med ett mindre påslag av 

stresshormoner än män vid krav på prestation. 

3.2 Hälsa 

 

Enligt Pellmer och Wramner (2007) menar WHO att hälsa ska bidra till socialt och 

ekonomiskt produktiva liv. De anser att hälsa inte bara betyder välbefinnande och är något 

värdefullt i sig, utan att det är och bör betraktas som en resurs och ett medel för social och 

personlig utveckling. “Med begreppet hälsa menas ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, 

emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning för 

mänskligt liv” (Pallmer och Wramner 2007:11). Lindgren och Eriksson (ur Hallberg 

2010:231) menar på att chefer eller överordnare på arbetsplatser har makten och möjligheten 

till att fostra, kontrollera och disciplinera andra människor att leva ett hälsosammare liv 

utifrån vad de definierar hälsa. Ett exempel är att de kan ge de anställda träningskort, kurser i 

stresshantering eller högre lön om de är fysiskt aktiva. Detta för att värna om den anställdes 
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hälsa och/eller effektivisera verksamheten så detta i slutändan organisationens ekonomiska 

intressen.  

 

3.3 Karaseks krav och egenkontroll 

 

Berggren och Josefsson (ur Hallberg 2010:265) skriver att forskning och analyser av vilka 

omständigheter i arbetet som i slutändan kan leda till stress som är skadlig, har i närmare 

trettio år dominerats av Krav och Kontroll-modellen. Därför har vi i vår studie valt att 

använda oss av Karaseks Krav och Kontroll-modell, som också vidareutvecklats tillsammans 

med den svenska professorn Töres Theorell. Anledningen till vårt val av denna modell beror 

på dess tydlighet när det kommer till att framhäva olika aspekter i människors psykosociala 

arbetsmiljö, det vill säga samspelet mellan individen och arbetsmiljön samt de sociala 

relationerna. Detta anser vi passar bra i vår studie då vi valt att titta på samspelet mellan de 

kvinnliga arbetarna och klienterna på behandlingshemmet. Eriksson (ur Furåker 2010:158) 

skriver att Krav och Kontroll-modellens syfte är att visa hur individers psykiska status 

påverkas av olika kombinationer av handlingsfrihet och arbetskraft.  

 

3.3.1 Krav  

 

Birgitta Eriksson (1998:38ff) skriver i sin doktorsavhandling arbetet i människors liv, att 

enligt Karaseks modell är arbetskraven ett av de viktigaste kraven. Dessa krav kan vara 

fysiska, det vill säga vilken fysisk ansträngning som behövs för att klara av sin arbetsuppgift. 

Det handlar även om de psykiska krav som ställs på individen, om det finns tillräckligt med 

tid för att utföra arbetsuppgiften som individen ställts inför, om det är för enformigt samt om 

den anställde måste jobba särskilt hårt eller snabbt. Nils Eriksson (ur Furåker 1991:161) 

menar på att våra krav har vuxit i dagens samhälle och andelen individer som känner sig 

psykiskt utmattade efter arbetet har ökat. Kraven som ställs på individen kan skapa en känsla 

av att vara satt i beredskapstillstånd. Detta bidrar till att individen gör en tolkning över de krav 

som omgivningen ställer på henne/honom och gör en bedömning av situationen. Därefter vägs 

kraven mot den egna förmågan. Om kraven upplevs högre än graden av kontroll kan en 

kroppslig reaktion ske, pulsen ökar, blodsockerhalten ökar och blodtrycket stiger. Om kraven 

däremot överensstämde med den egna förmågan blir individens kroppsliga reaktion måttlig 

och personen i fråga känner sig knappt “stressad”. Detta kan vara positivt på kort sikt, men på 
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lång sikt kan detta däremot vara skadligt eftersom det inte är bra att ständigt bära på höga 

halter av stresshormoner. 

 

3.3.2 Egenkontroll 

 

Eriksson (ur Furåker 1991:162ff) menar på att egenkontrollens och handlingsfrihetens 

positiva effekter uppträder på flera sätt. De mänskliga grundläggande behoven kan tillgodoses 

och dels kan kontrollen innebära möjligheter att fysiskt påverka de faktorer som är stressande, 

så som buller och andra störningar i omgivningen. Egenkontroll skapar även möjligheter att 

anpassa stressexponeringen till ens förutsättningar, det vill säga att man kan exponera och 

planera sin tid på ett sådant sätt som passar individen i fråga bäst. Exempel på detta kan vara 

att individen tar itu med de mest krävande arbetsuppgifterna på morgonen för att personen i 

fråga fungerar bäst som individ då. Den sista positiva effekten av kontroll är att vi själva är 

medvetna om att vi kan ändra på något som vi själva inte är nöjda med och som kan påverka 

vårt välbefinnande som att byta arbete. Detta kallas kognitiv kontroll. Eriksson (1998:39) 

skriver att Karasek och Theorell delar upp kontrollen och beslutsområdet på arbetsplatsen i 

två olika delar. Den ena är arbetes kvalifikationsgrad och den andre är den enskildes 

möjligheter att fatta egna beslut. Kvalifikationsgraden handlar om individens möjligheter till 

lärdom inom arbetslivet, de vill säga hur individer i fråga utvecklar sin kompetens och sina 

kvalifikationer. Beslutsmöjligheterna handlar om den frihet individen innehar då det handlar 

om att lägga upp och avgöra över sitt eget arbete. Även vilken röst individen i fråga har när 

det gäller verksamheten som helhet. Eriksson (1991) beskriver att egenkontrollen kan ge 

möjlighet eller skyldighet åt den arbetande inom tjänsteyrken att bestämma över och påverka 

andra människor, samt att ansvara för verksamheten. Detta ansvar kan upplevas som ett krav 

snarare än en handlingsfrihet. En avgörande faktor i denna egenkontroll är i vilken 

utsträckning individen inom tjänsteyrket “står ensam” (ur Furåker 1991:163). 

 

3.3.3 Krav och Kontroll-modellen 

 

Birgitta Eriksson skriver vidare i sin doktorsavhandling (1998) att Robert Karasek har 

utvecklat en modell för att beskriva vad som påverkar människors upplevelse av sina 

arbetsvillkor. Eriksson (1991) beskriver hur Robert Karasek har sammanfört 

kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet, vilka är två dominerande 
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forskningsinriktningar. Tabellen nedan visar kombinationer av låg respektive hög arbetskrav i 

förhållande till nivån av hög eller låg kontroll. Arbetskrav är den ansträngning som fodras för 

att arbetet ska bli utfört. Kontroll står för den handlingsfrihet/beslutsutrymme som ges i 

arbetet. Genom att kombinera dessa begrepp uppstår fyra huvudtyper av arbeten (ur Furåker 

1991:157). Modellen innehåller även en aktivitetsdiagonal och en stressdiagonal (Eriksson 

1998:37). 

 

Figur 1: Karaseks Krav och Kontroll-modell 

(Ur: Eriksson, 1998:37) 

Lågstressarbeten och högstressarbeten befinner sig längs stressdiagonalen och passiva 

respektive aktiva arbeten finns längs aktivitetsdiagonalen. Sociologen Karasek menar att desto 

längre ut på stressdiagonalen man kommer desto större blir risken för psykisk ohälsa, vilket 

beror på att det finns ett stort glapp mellan kontroll och arbetskrav och här är balans mellan 

diagonalen viktigt. Längs aktivitetsdiagonalen finns en jämvikt mellan krav och kontroll, 

vilket gör att arbetena inte blir direkt skadliga. Dock blir inlärningssituationen större desto 

längre ut på aktivitetsdiagonalen vi kommer, vilket resulterar i att de aktiva arbetena blir de 

mest stimulerande, intressanta och utvecklande. Karasek menar vidare att graden av kontroll 

utgör skillnaden av de bästa arbetena (de aktiva) från de sämsta (högstressarbetena). Vid båda 

typerna av arbete är arbetskraven hög (Eriksson 1998:37). En studie som gjorts av Josefsson 

visar att kvinnor upplever större krav och mindre kontroll i arbetet än män, att kvinnor var 

mer inblandade i konflikter samt att kvinnor i större utsträckning upplevde en obalans mellan 

belöning och ansträngning (Berggren och Josefsson ur Hallberg 2010:265). 
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3.4 KASAM  

 

För att vi skall kunna fördjupa oss i hur individen upplever sin arbetssituation har vi valt att 

förhålla oss till Aaron Antonovsky begrepp KASAM, som betyder känsla av sammanhang. 

KASAM är en förklaring till varför vissa individer har lättare respektive svårare att hantera 

livssituationer.  

 

3.4.1 Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet 

 

Pellmer och Wramner (2007:23) menar på att Antonovskys KASAM-begrepp består av tre 

komponenter; begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Han menar på att den första 

komponenten begriplighet står för hur omvärlden upplevs som begriplig med förnuftet. 

Vidare skriver han att ingen kan förutspå vad som kommer att hända i framtiden. Antonovsky 

(2005:44ff) skriver att begriplighet syftar på i vilken omfattning det upplevs yttre och inre 

stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig snarare än som oordnar, slumpmässig och kaotisk. Han menar på att 

individer med hög känsla av begriplighet räknar med att deras stimuli som möts i framtiden är 

förutsägbara eller åtminstone går att ordna eller förklara.  Vidare skriver han att ingen kan 

förutspå vad som kommer att hända i framtiden men att sådant som krig och misslyckanden 

kan förekomma, och att en människa med hög känsla av begriplighet har förmågan att göra 

dem (be)gripbara. Den andra komponenten hanterbarhet handlar om i vilken grad individerna 

upplever att det står resurser tills ens förfogande. Förfogandet kan syfta på resurser som 

kontrolleras av behöriga andra eller som är under ens egen kontroll. Behöriga andra kan bland 

annat vara kollegerna på arbetsplatsen som personen i fråga känner han/hon kan lita på och 

räkna med. Hög känsla av hanterbarhet innebär att individen inte känner sig som ett offer för 

omständigheterna eller att livet behandlar en orättvist. Med andra ord, när olyckliga saker sker 

i livet skall individen kunna reda sig och inte sörja för alltid, utan förstå att livet kan gå vidare 

ändå.  

 

Den tredje komponenten är meningsfullhet (motivationskomponent) vilket innebär i vilken 

grad individerna känner att livet har en känslomässig innebörd. Antonovsky menar på att en 

del problem och krav som ställs på livet är värda att kämpa för. Detta för att individerna är 

inställd på att söka en mening med problemet och göra sitt bästa för att komma igenom de 

(Antonovsky 2005). 
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“känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang”.  

 

       (Antonovsky, 2005:46) 

 

Antonovsky skriver i boken Health, Stress & Coping (ur Antonovsky 2005:50) att vi alla 

sätter upp olika gränser i livet. Vad som sker utanför dessa gränser spelar inte så stor roll, de 

är inte viktiga för oss. Denna svär av gränser kan vara ganska snäv för en individ, samt 

mycket vid för en annan individ. Gränsbegreppet innebär att en individ inte behöver känna att 

allt i livet är högst hanterbart, meningsfullt och begripligt för att ha en stark KASAM. 

Antonovsky (2005:51) pekar på fyra undantag, utan vilka enligt honom vore omöjligt att ha 

hög KASAM. Dessa fyra områden innefattar den närmsta interpersonella relationerna, 

individens känslor, den huvudsakliga sysselsättning och existentiella teman som död, 

misslyckanden och konflikter.  

3.4.2 Stressoarer  

 

Antonovsky definierar en stressor som “en livserfarenhet kännetecknad av bristande 

entydighet, under- eller överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande” 

(Antonovsky 2005:58). Det finns tre olika typer av stressoarer - en utav dessa är det kroniska 

stressoarerna. Dessa kroniska stressoarer är ett stabilt tillstånd, eller livssituation i en persons 

liv. Avsked från arbetet eller en familjemedlems död är exempel på livshändelsestressoarer. 

Dessa situationer framgår mest ur dess konsekvenser, och kan även om det inte inträffar utan 

förvarning medföra en stressor. Stressoarer ses inte alltid som något negativt utan kan mycket 

väl vara hälsobefrämjande, detta beror på hur pass framgångsrik upplösningen och 

spänningen är eller beroende på typen av stressoar (Antonovsky 2005). 

 

3.5 Genus  

 

Anledningen till att vi valde att förhålla oss till genus är på grund av att vi har under hela vår 

uppsats valt att förhålla oss till de kvinnliga arbetarna på ett behandlingshem i Västra 
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Regionen. Connell (2003) menar på att vi i vardagslivet tar genus för givet, att vi omedelbart 

ser om det är en man eller kvinna, flicka eller pojke.  

 

3.5.1 Definition av genus 

 

Connell (2003:19) skriver att begreppet genus har under de senaste trettio åren blivit en vanlig 

övergripande term som är hämtad från grammatiken. Genus syftar vanligtvis på den kulturella 

skillnad mellan män och kvinnor som bottnar i den biologiska uppdelningen. Framförallt 

handlar genus om sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. Vidare menar 

Giddens (2007) på att genus står för social könsroll, psykologiska, sociala och kulturella 

skillnader. Pojkar och flickor lär sig tidigt sina könsroller och sin manliga respektive 

kvinnliga identitet (maskulinitet och femininitet). Individerna förväntas tidigt leva upp till 

sina könsroller. Connell (2003:21) skriver vidare att genus betraktas även som en social 

struktur, och är ett mönster i vår sociala ordning och i de dagliga aktiviteterna som styrs av 

denna ordning. Människokroppen har ett särskilt förhållande till genus, detta för att det finns 

naturliga skillnader mellan manliga och kvinnliga kroppar. Connell skriver att respekten 

mellan könen fördelas ojämnt. Ofta behandlas kvinnorna som ett slags bihang till 

“huvudattraktionen” eller som föremål för männens begär. Till exempel alla historier om 

“korkade” blondiner bygger på förakt för vad som anses vara dumma och triviala kvinnor. 

Ytterligare exempel på förakt från männens sida kan vara att vägra arbeta under en kvinnlig 

chef.   

 

Ekman (1998:14) tar i sin bok var så god - makt, kön och media upp en intervju med Yvonne 

Hirdman, professor i kvinnohistoria. Yvonne menar på att genus är en social konstruktion av 

kön, vilket betyder att samhällets föreställningar och värderingar om kvinnligt och manligt. 

Vidare menar hon på att vårt samhälle bygger på mannen som norm, där det är han som 

räknas. Utifrån mannans perspektiv och behov har allting anpassats och byggts upp. Ekman 

(1998:8) menar på att makt är beroende av vilken situation individen befinner sig i. Det har 

även att göra med utbildning, ålder, men framförallt vilket kön man har. Det är dessa 

förhållanden och uppfattningar som påverkar och formar mig. Vidare menar hon på att 

relationerna mellan kvinnor och män har stor betydelse för kvinnornas makt, vare sig den är 

social eller politisk. I dagens samhälle lever vi med olika regler och förväntningar för hur de 
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olika könen agerar och bör vara, och hon menar på att män som grupp har mer makt än 

kvinnor som grupp.  

 

3.6 Sammanfattning av våra teorier 

 

Som tidigare nämnt har vi använt oss av Karaseks Krav och Kontroll-modell, Antonovskys 

KASAM-begrepp samt olika definitioner av genus som våra teorier. Vi kommer att 

sammankoppla dessa tre teorier med varandra, detta för att få en övergriplig helhetsbild av 

intervjupersonernas beskrivning om sin arbetssituation. Från Karaseks Krav och Kontroll-

modellen har vi valt att använda oss av begreppen krav och egenkontroll. Vi antar att kraven 

som ställs på arbetsplatsen är viktiga att uppnå för att individerna i fråga skall känna 

välbefinnande. Det är även viktigt att ha egenkontroll på sin arbetsplats för att arbetarna själva 

skall kunna exponera och planera sin arbetsdag. Genom att ha egenkontroll på sitt arbete antar 

vi att kraven på individen minskar, eftersom man själv kan ta ansvar över sin arbetssituation 

och välja när vissa arbetsuppgifterna skall utföras. Antonovskys teori om KASAM innefattar 

begreppen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Vi antar att begriplighet betyder hur 

individen uppfattar olika situationer, om det är en oordnade situation eller strukturerad och att 

individen kan göra olika situationer begripbara. Vi använder begreppen meningsfullhet för att 

belysa hur viktigt det är att trivas på sin arbetsplats och känna glädje för sina arbetsuppgifter. 

Hanterbarhet handlar om i vilken grad individen upplever att det finns resurser till ens 

förfogande. Vi antar att det är viktigt att känna att det finns resurser som gör att man kan få 

övertag över situationer som uppstår mellan klienter/behandlingsassistenter. Att prata sig ur 

svåra situationer och slippa ge sig in i handgemäng kan vara resurserna som 

behandlingsassistenterna har. Det är också viktigt att individen kan lita och räkna med sina 

arbetskollegor, samt att arbetskollegor ses som en resurs. Dessa begrepp använder vi 

tillsammans för att belysa samspelet mellan individen och arbetsmiljön samt de sociala 

relationerna mellan klienterna och intervjupersonerna. Om samspelet mellan klienterna och 

intervjupersonerna är bra förmodar vi att intervjupersonerna känner glädje på sin arbetsplats 

och innehar då en hög KASAM. Vi valt att använda oss till KASAM för att det är en 

förklaring till varför vissa individer har lättare respektive svårare att hantera kriser som 

uppstår på arbetet. Vi förmodar att intervjupersonerna utsätts för vissa kriser och krav på 

deras arbetsplats, som gör dem starkare respektive svagare som individer. Genus har vi valt 

att använda som teori eftersom vi använder oss av ett kvinnocentrerat perspektiv. Vi antar att 
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genus i största mån handlar om sociala relationer och kulturella skillnader mellan män och 

kvinnor, att pojkar och flickor lär sig tidigt om sina könsroller vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Vi kan sammankoppla genus med KASAM och Krav och Kontroll-modellen på ett 

bra sätt då det kommer till fysisk och psykiska påfrestningar och krav på arbetsplatsen 

eftersom klienterna och behandlingsassistenter förmodligen lärt sig vad som är manligt 

respektive kvinnlig och bär med sig denna uppfattning.  

4. Metod 
 

Vi har valt att förhålla oss till en kvalitativ studie samt fältanteckningar för att på bästa 

tänkbara sätt få svar på vår frågeställning. Denna insamling av data kommer vi sedan att 

analysera med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter. Vi kommer även i metoden att 

beskriva vårt tillvägagångssätt. 

4.1 Hermeneutik 

 

”Hermeneutiken bygger på ytterligare en kunskapskälla utöver empiri och logik, nämligen 

inkännande”. (Thuren 2007:103) Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv 

för att förstå och inte bara begripa behandlingsassistenternas handlingar, vi vill ha en 

förståelse till varför vissa handlingar uppstår bland klienter/behandlingsassistenter och vad 

dessa handlingar kan resultera till. Det går att förstå hur andra människor känner och tänker 

eftersom vi själva är människor, därför kan vi lättare sätta oss in i hur 

behandlingsassistenterna upplever sin arbetssituation.  

”Avsikten med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv är att fånga upplevelser och uttrycka, tolka 

och förstå sammanhang och ha möjlighet att förklara. I tolkningsarbetet försöker man nå en 

fördjupad förståelse med frågorna vad, var, hur och varför. I den hermeneutiska 

forskningsprocessen framträder människans förförståelse genom det språk och de handlingar hon 

använder”. (Olsson & Sörensen 2007:100) 

Vi vill genom våra intervjuer och resultatet försöka förstå behandlingsassistenternas 

erfarenheter och situationerna som de utsätts för. Vi förmodar att behandlingsassistenterna 

utsätts för en rad situationer på sitt arbete som gör att de stärks med erfarenheter. Genom att 

förstå vad intervjupersonerna säger så skapas en dialog oss emellan och utifrån denna gör vi 

en tolkning av det som sagts.  
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4.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa tänkbara sätt 

angripa vår frågeställning rörande kvinnornas arbetssituation på ett behandlingshem i Västra 

Regionen. Den största anledningen till att vi valt att förhålla oss till en kvalitativ metod och 

intervjuer är baserat på föreställningen om att vi kan få djupare förståelse och bättre svar på 

vår undersökning. Vår tanke från början var att intervjua sex stycken kvinnliga arbetare, dock 

fick en kvinnlig arbetare förhinder och kunde inte medverka. Detta fick vi veta på kort varsel, 

där av intervjuades bara fem kvinnliga arbetare på behandlingshemmet.  

Vi har förhållit oss till semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi som forskare innan 

intervjuerna kom överens om olika teman som skulle behandlas och frågor som skulle 

besvaras. När semistrukturerade intervjuer används är svaren mera öppna, intervjupersonen 

får då möjlighet att utveckla sina idéer, tankar, känslor och tala mera utfärdligt om det ämne 

som intervjuaren tar upp (Denscombe 2000). Detta kan även bidra till att öka möjligheterna 

att få intressanta och väsentliga upplysningar från intervjupersonerna (Olsson & Sörensen 

2007). Inför våra intervjuer sammanställde vi en intervjuguide. Denna bestod av tidigare 

nämnt teman, fem stycken. Temana behandlar arbetsbeskrivning, genus och arbetskrav (se 

bilaga 1). För att komma så nära vår frågeställning som möjligt utformade vi våra teman så de 

följde en tydlig linje med våra teoretiska utgångspunkter. Vi valde denna typ av intervjuer 

med tanke på vad vi söker - det vill säga kvinnornas egna personliga åsikter och erfarenheter.   

Vi valde att intervju en person i taget, på detta sätt tror vi intervjuerna blir mera personliga. 

Intervjuerna skedde i direktkontakt med intervjupersonerna, ansikte mot ansikte. Genom att 

intervjua en person i taget tror vi att vi som forskare lättare kan sätta oss in i 

intervjupersonernas idéer och utforska dessa. 

Anledningen till att vi valt att förhålla oss till en kvalitativ metod och inte till en kvantitativ 

metod beror på att vi tror vi får ut bäst resultat på detta vis. Om vi hade genomfört en 

kvantitativ metod tror vi inte att våra resultat från deltagarna skulle vara så personliga, och 

detta skulle ha resulterat i att vi inte skulle finna guldkornen vi sökte. Vi tror inte deltagarna 

genom enkäter hade orkat skriva ner faktiska händelser som de upplevt på sin arbetsplats som 

behandlingsassistenter. Fördelen med en kvantitativ metod är att vi förmodligen skulle fått in 

flera deltagande resultat jämfört med en kvalitativ metod. Dock hade vi varken tid eller 

finansiella medel för att skicka ut en enkät och vänta på svar.  
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4.3 Fältanteckningar 

 

Vi ville ha en överblick över kvinnornas situation på behandlingshemmet, så vi valde att 

förstärka vår frågeställning med fältanteckningar. Genom att vi gjorde fältanteckningar fick vi 

en bild över hur miljön såg ut runt omkring behandlingshemmet samt på de olika 

avdelningarna. Men även vart behandlingshemmet låg i förhållande till staden och deras 

civilisation. Vi ville även ha en bild över hur behandlingshemmen var uppbyggt, om det rådde 

harmoni och glädje eller stress inne i lokalerna på behandlingshemmet. 

Fältanteckningar kan innehålla information som innehåller kontexten runt intervjulokalen, 

klimatet och atmosfären under intervjun, ledtrådar om intentioner bakom påståenden och 

kommentarer beträffande den ickeverbala kommunikationen, ifall den anses relevant för intervjun.  

(Denscombe 2000:145) 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

 

Då vi hade en förförståelse om att kvinnliga arbetare utsätts för mera psykisk och fysisk 

ohälsa jämfört med manliga arbetare valde vi att titta på detta fenomen i vår forskning. Vi 

ville finna tidigare forskning som stärkte vår hypotes angående kvinnornas situation, och fann 

då forskning om detta på statens institutionsstyrelses hemsida, SiS. Detta stärkte vår hypotes 

och gjorde att vi ville forska mera kring ämnet. 

Vi har valt att förhålla oss till ett behandlingshem som styrs och ägs av Statens 

Institutionsstyrelse (SiS). Vi tror att det är mest pålitligt och det känns säkrast att förhålla oss 

till ett statligt behandlingshem. Deras hemsida är väldigt informationsrik, vi har haft nytta av 

denna sida då vi skaffat oss en förförståelse om ämnet och behandlingshemmet vi befann oss 

på.  Vi valde att ta kontakt med behandlingshemmet som ägs av SiS relativt tidigt i början av 

terminen, detta för att vi ville att de skulle ha tid på sig att ta ställning till om de ville ställa 

upp och medverka i intervjuer. Vi tog kontakt med behandlingshemmet via telefon. Vi 

förmodar att de valde att ställa upp på intervjuer för att vi känner manlig personal på hemmet.  

Vi kommer enbart att förhålla oss till ett behandlingshem, detta för att vi anser och tror att 

svaren på intervjuerna kommer att vara mer trovärdiga. Ytterligare en anledning till att vi 

enbart valt ett behandlingshem är för att vi tror att vi annars kommer jämföra 

behandlingshemmen emellan, och då kommer vi bort ifrån vår frågeställning.  
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Veckan innan intervjuerna med de kvinnliga arbetarna skickade vi ut ett mail till en av 

cheferna med beskrivning på vad intervjuerna skulle handla om. De kvinnliga arbetarna bad 

om detta mail med beskrivning, detta för att dem i viss mån skulle kunna förbereda sig. Och 

för att dem ville försäkra sig om vad intervjun skulle handla om. I beskrivningen skrev vi 

vilka teman vi skulle beröra samt att all material skulle vara konfidentiellt (se bilaga 2). 

Utförandet av intervjuerna gjordes på intervjupersonernas arbetsplats för att vi tror att de 

känner sig hemma och mest trygga där. Vår förförståelse var att intervjupersonerna minns 

flera faktiska händelser om de befann sig på sin arbetsplats under intervjutillfället. Dock är vi 

medvetna om att arbetsplatsen förmodligen är en stressig plats och miljö att infinna sig på, 

vilket kan resultera till att personerna i fråga känner sig stressad och på så sätt kanske inte kan 

ge bästa möjliga resultat och svar. Vi har spelat in våra intervjuer. Genom att spela in 

intervjuerna får vi en fullständig och permanent dokumentation när det gäller det som sägs 

under intervjun (Denscombe 2000). Vi började intervjun med att ställa enkla frågor till våra 

intervjupersoner, detta för att de inte skall känna sig hotade av bandspelaren utan att de skulle 

känna sig trygga i vår samvaro. Vid samtliga intervjuer deltog vi båda, detta för att 

komplettera varandras förståelse och material samt jämföra våra upplevelser för att få ett 

enhetligt intryck. En av oss har under intervjuernas gång fört noteringar om intervjun, det vill 

säga fältanteckningar, detta som ett komplement till vår bandinspelning. Vi har skrivit ner 

fältanteckningarna direkt på plats, detta för att det är mycket lätt att annars glömma, speciellt 

mindre händelser och flyktiga tankar. Efter varje genomförd intervju transkriberade vi 

samtliga intervjuer.  

Våra resultat från intervjupersonerna delade vi upp i två underrubriker, låst respektive icke 

låst avdelning. Denna uppdelning gjorde vi på grund av att resultaten skiljde sig åt beroende 

på vilken avdelning som intervjupersonerna arbetade på. Vidare analyserade vi intervjuerna 

med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter för att på bästa tänkbara sätt belysa vårt syfta och 

svara på vår frågeställning.  

Vi valde tre teorier som är relevanta att förhålla oss till. Vi har valt att förhålla oss till 

sociologerna Karaseks, Antonovskys och olika sociologiska teorier om genus, för vi fann 

dessa mest intressanta och lämpliga för vår forskning. Karaseks teori handlar om krav och 

kontroll, Antonovskys teori behandlar KASAM och Connells och Giddens med flera talar om 

genus. Vi har valt att förklara begreppen hälsa och stress som genomsyras i hela uppsatsen, på 
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så sätt tror vi att det blir lättare för läsaren att följa med i uppsatsen. Vi har även valt att 

förhålla oss till tidigare forskning, för att som tidigare nämnt stärka vår hypotes.  

4.5 Etik 

 

Innan påbörjad undersökning fick intervjupersonerna information om vad uppsatsen kommer 

handla om. På så sätt kunde intervjupersonerna bestämma sig om de ville ställa upp på 

intervju och därefter förbereda sig. Vi förklarade för dem att det var ett frivilligt deltagande, 

och att de fick avbryta när de ville under intervjun. Etik är viktigt då det kommer till 

användning av materialet som forskare samlat in, forskaren måste garantera att ingen 

intervjuperson eller respondent kommer att lida skada av vad de sagt respektive svarat vid 

undersökningstillfället. Det är även viktigt att forskaren inte avslöjar intervjupersonernas 

respektive respondenternas namn, utan låter dessa ha en anonym identitet (Denscombe 

2000:179). Vi började våra intervjuer med att berätta att undersökningen kommer behandlas 

konfidentiellt, detta vill säga att intervjupersonerna i fråga skulle vara anonyma. Detta innebär 

en säkerhet för individerna som ingår i intervjuerna, obehöriga skall inte kunna ta del av det 

insamlade material som vi erhållit. ”Begreppet konfidentiell innebär att de informationer eller 

uppgifter som forskaren får fram vid datainsamling inte kommer att spridas i sådan form att 

personer eller situationer kan kännas igen” (Olsson & Sörensen 2007:53). Vidare har vi 

namngivit våra intervjupersoner med påhittade namn, detta för att inte avslöja vilken 

intervjuperson som gett vilket svar. Vi har även valt att inte peka ut vilket exakt 

behandlingshem vi befunnit oss på, utan endast förhållit oss till vilken region 

behandlingshemmet finns i.  

5. Deltagarnas beskrivning av sin arbetssituation  

 

 
Vi kommer börja med att redovisa för våra fältanteckningar där vi beskriver hur 

behandlingshemmets olika avdelningar ser ut samt miljön runt om. Förhållandena skiljer sig 

för behandlingsassistenterna om de arbetar på en ”låst” eller ”icke låst” avdelning, därför har 

vi valt att dela upp resultatet efter dessa två avdelningar. På den icke låste avdelningen arbetar 

intervjupersonerna med klienter mellan 13-16år. Hanna och Karin är påhittade namn vi valt 

att använda oss av i presentationen av den icke låsta avdelningen. På den låsta avdelningen 

arbetar intervjupersonerna med klienter mellan 16-21 år som blivit tvångsomhändertagna. 

Lena, Astrid och Sara är deras påhittade namn.  
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5.1 Våra fältanteckningar 

 

Behandlingshemmet i Västra regionen ligger några mil från Göteborg. För att komma till 

behandlingshemmet måste vi åka igenom ett stort industriområde och sedan vidare in på 

småvägar och därefter in i skogen. Precis innan området med behandlingshemmen mötte vi ett 

bostadsområde med några radhus samt hus, där allt från barnfamiljer till äldre bor.  

Behandlingshemmet består av flertal hus, husen är döpta med olika namn för att hålla reda på 

om det är en låst respektive icke låst avdelning. Där finns bland annat en idrottshall, ett 

växthus, snickeri och verkstad. Vi såg att det fanns en busshållsplats i området, dock utan 

tidtabeller och hållplatsen såg rätt öde ut. Men tydligen går det bussar via detta 

behandlingshem så att ungdomarna kan ta sig ner till staden för att fika och shoppa. 

Husen ser väldigt olika ut inuti beroende på om de är låsta eller icke låsta. På den icke låsta 

avdelningen för flickor och pojkar 13-16 år var det fint inredd. Där fanns väldigt fina möbler 

och många myshörnor. De hade soffgrupper och matsalsbord i fina skick. Det fanns tavlor och 

hyllor på väggarna och det var väldigt städat.  Det var inrett som ett vanligt hus och där kände 

vi oss hemma och det var en lugn miljö. I huset fanns även många aktiviteter att genomföra, 

som att spela tv-spel och baka. I skåpen fanns det massvis med sällskapsspel att spela. Vi 

mötte även ungdomarna då vi passerade vardagsrummet och de såg (för tillfället) lugna ut. 

Några tittade på tv medan några satt runt ett bord och pratade.  

Då vi infann oss på de låsta avdelningarna för killar mellan 16-20 år såg det helt annorlunda 

ut. Där såg vi inga myshörnor eller fina möbler. Dessa hus kändes mera fyrkantiga med 

korridorer. Där fanns ett omklädningsrum som påminde oss om ett omklädningsrum i en 

gympasal. Vi förmodar att detta beror på att det inte kan finnas fina möbler i detta hus, för att 

de skulle gå sönder. Det märktes klart och tydligt att det var en låst avdelning och att personer 

med allvarliga problem bodde där. Det var strikt och stelt.  

5.2 Icke låst avdelning 

 

Hanna och Karin som vi intervjuade på den icke låsta avdelningen är 27 respektive 53 år. 

Karin har arbetat på behandlingshemmet i 20 år och är heltidsanställd. Fram till november 

2010 arbetade hon som behandlingsassistent, nu har hon ett vikariat som utredningsansvarig. 

Hanna har arbetat på avdelningen i ca ett år, hon arbetar som timvikarie.  
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Båda kvinnorna har som behandlingsassistenter liknande arbetsuppgifter. De beskriver sig 

själva lite som en fritidsledare och gränssättare. De ser bland annat till så att ungdomarna 

kommer iväg till skolan och att de behandlar varandra med respekt. Det som skiljde Hanna 

och Karit åt arbetsmässigt var att Hanna som timanställd inte behöver ha kontakt med 

socialtjänsten eller föräldrarna till ungdomarna. Hon fungerade inte heller som en 

kontaktperson till enskilda ungdomar. Karins arbetsuppgifter är även att göra 

utredningsarbete, observera och dokumentera samt intervjua ungdomarna och föräldrarna.  

 

När Hanna och Karin kommer till sin arbetsplats får de en överlämning, de vill säga 

förklaring på hur gårdagen har gått. De utgår då ifrån varje elev i sig, hur de varit, hur de mått 

och vilka aktiviteter de har genomfört. Sedan äter de middag med ungdomarna, därefter kan 

allt ifrån städning, bakning till olika aktiviteter ske. Hanna beskriver att de har städning varje 

måndag där alla ungdomarna skall städa sitt rum samt ett städområde på avdelningen. Hon 

förklarar att personalen ständigt måste vara uppmärksam på att ungdomarna utför sina 

städuppgifter eftersom de gärna vill slippa detta. Är personalen inte uppmärksam struntar 

klienterna i städningen och gör något annat. Efter städningen går personalen runt och 

godkänner den, är den inte godkänd blir det avdrag på ungdomarnas veckopeng. Karin 

förklarar att de i största mån låter ungdomarna vara med och bestämma aktiviteterna som sker 

under veckorna. På måndagar och onsdagar har dem fysisk aktivitet som biljard, bowling och 

simhallen. Tisdagar är hemmakvällar och besökskvällar och torsdagar innebär fria aktiviteter 

där klienterna till exempel kan åka in till staden och fika eller shoppa. Helgerna består av 

andra aktiviteter. Kvällsmaten infinner sig vid 21.00 och läggdags 22.00 

 

Båda kvinnorna hävdar att de blev testade av ungdomarna i alla situationer. De menade på att 

ungdomarna gick runt till all personal på avdelningen och såg om de svarade samma på deras 

frågor. Kvinnorna berättade att det inte spelar någon roll om arbetarna var män eller kvinnor, 

de testar alla. Karin berättar att hon triggas upp när en del invandrarpojkar kommer till 

hemmet och är mellan 13-14 år och skall bestämma och styra över henne som kvinna. “Där 

de i stort sätt bara vänder ryggen till eller är väldigt provocerande.” 

Hanna menar att de manliga klienterna inte lyssnar på behandlingsassistenterna när det 

kommer till städningen och att de inte är lika noggranna som de kvinnliga klienterna. Både 

Hanna och Karin menar på att de måste vara bestämda, detta gäller både de kvinnliga och 

manliga arbetarna.  
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Då vi frågade Hanna och Karin om deras arbetskrav fick vi olika svar. Karin berättade att de i 

vissa perioder hade ungdomar på behandlingshemmet som arbetarna inte kunde vända ryggen 

till, eftersom vad som helst kunde ske. Det hon kände var mest stressande i hennes arbete var 

tjejerna med självskadebeteende. Hon blir stressad och kan inte sova om nätterna eftersom 

tankarna var hos tjejerna med självskadebeteende. Hon menar på att hon gick och lade sig 

med en oro över om tjejerna skurit sig eller hängt sig under natten. Detta gjorde att hon blev 

utmattad i kropp och hjärna. Hanna förklarade att behandlingsassistenterna måste ha rätt 

personlighet för att kunna arbeta med ungdomarna oavsett vilken utbildning de har, annars 

märker ungdomarna att de inte har rätt personlighet och kan utnyttja denna situation.  

 

Hanna berättar att hon inte får delta på teammötena, där olika frågeställningar, idéer, 

synpunkter och situationer tas upp eftersom hon är timanställd. Karin som är heltidsanställd 

har tillgång till handledning och teammötena. Hon berättar att det är ett måste om hon skall 

orka arbeta som behandlingsassistent. Hon hävdar även att varje arbetsgivare borde se till att 

det finns handledning till personalen, eftersom det kan motverka stress. Hon har även tillgång 

till friskvårdskort vilket inte Hanna har.  

 

Hanna och Karin menar på att deras arbetsinsats är meningsfull samt att de båda känner glädje 

i sitt arbete. Karin förklarar att hennes arbete är meningsfullt för att de kan ge ungdomarna 

hopp om en bättre framtid. Hon menar på att det kan vara första gången de träffar vuxna som 

de känner förtroende för och kan lita på. Hanna ger ett exempel på en meningsfull händelse:  

 

“Ett särskilt exempel är när en elev kramar en och säger tack för att du är här, det känns så skönt 

att du är här för det hjälper mig så mycket. Eller när man har sagt ifrån om en situation och 

personen ifråga inser felet och kommer och ber om ursäkt. För mig betyder det att jag har varit 

tydlig. Jag finner jättemycket glädje i mitt arbete, jag har hittat mitt drömjobb. Jag tjänar inte bra 

med pengar men jag blir rikare i själen. Jag tycker om dem på riktigt, jag går dit för deras skull. 

Det påverkar mig jätte bra för när jag gör ett arbete som jag tycker om då gör jag det jätte bra 

och mitt humör är oftast på topp. Och utanför arbetet påverkar det mig bra för jag kan gå hem 

efter ett 28-timmars pass och känna att jag ändå har energi kvar.”  

 

 

Avdelningarna som är icke låst har lika många manliga som kvinnliga arbetare. Detta för att 

det bor både pojkar och flickor på dessa avdelningar. Detta är ett medvetet val. 
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Hanna och Karin berättade och förklarade att dem inte ansåg sig utsattas för mera 

påfrestningar av klienterna än de manliga arbetarna. Dock trodde dem att de utsattes för andra 

påfrestningar jämfört med de manliga arbetarna. Karin tar upp ett exempel och menar på att 

hon tror att en yngre man kan bli mera provocerade av tjejeleverna, utifrån att de har ett sätt 

att locka med. Hon berättar att eleverna ser henne som en “morsa” och “mormor”, vilket 

gjorde det lättare för eleverna att vända sig till henne.  

 

Hanna och Karin berättade att de måste vara bestämda och tydliga då de kommer till 

provoceringen från pojkarna som bor på hemmet. De menar att de tydligt måste visa på att 

dem är där för att arbeta. När en situation uppstår och problemen skapas ser sig båda som en 

problemlösare. Karin menar på att hon låter ungdomarna försöka reda ut oklarheterna eller 

situationerna som uppstår medan hon lyssnar. Därefter kan hon ge sina synpunkter. Detta tror 

hon bidrar till att ungdomarna lär sig att respektera varandra. Likaså respektera henne.  

 

Avdelningen har två larm, ett i huset och ett personlarm. Detta personlarm trycker de två 

gånger på om det är ett skarpt läge. På Hannas avdelning finns det bara larm på natten. 

Anledningen till att dem inte har larm under dagtid beror på att avdelningens elever är såpass 

lugna. Karin berättade om en situation som uppstått då hon var tvungen att trycka på sitt 

personlarm, där en 12 årig flicka knivhotade henne. Polisen fick komma och ingripa och slå 

fyra gånger på handen med betongen innan flickan släppte kniven. 

 

5.3 Låst avdelning 

 

Lena, Astrid och Sara som vi intervjuade på de låsta avdelningarna är mellan 32 och 46 år. De 

har arbetat på behandlingshemmet från fem till 15 år. Intervjupersonerna arbetar med pojkar 

mellan 16 och 21 år. Pojkarna på avdelningarna har blivit tvångsomhändertagna enligt LVU, 

oftast ligger alkohol- och drogmissbrukproblem i grund för detta. Två av avdelningarna är 

låsbara behandlingsavdelningar, medan den tredje är en låsbar akutavdelning.  

Intervjupersonerna beskriver att sina arbetsuppgifter handlar om kontaktmannaskap, de 

berättar att det innebär att möten med socialen sker, likaså möten med föräldrar, att kontakten 

med läkare och psykologer finns och det viktigaste av allt är att samtal med killarna görs. 

Eftersom killarna är tvångsomhändertagna menar intervjupersonerna att det blir mycket 
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motstånd från killarnas sida. Sara som arbetar på akutavdelningen på behandlingshemmet 

berättar att pojkarna i princip kommer direkt från gatan, och att deras första anstalt blir på 

denna avdelning. Intervjupersonerna berättar även att deras arbetsuppgifter är att få pojkarna 

drogfria och ge dem en strukturerad tillvaro.  

 

Saras beskrivning av en vanlig arbetsdag:  

”Mm, ja alltså vi 08.00 så har vi en överlämning hur det ser ut, hur det sett ut dagen innan, kvällen 

natten och hur dagen skall se ut. Om det hänt något speciellt. Om det är möten med socialen, eller 

om det är hembesök eller om det är besök här. Vi går igenom dagen, om det hänt något speciellt 

roligt eller svårt. Eller något man behöver prata om. Någon särskild elev som behövs ta hand om. 

08.15 väcker vi pojkarna, för att de skall gå till skolan som de går till varje dag. Snickeri och teori 

och lite svetts och köket. De pojkar vi anser har landat här, de som går och lägger sig i tid och är 

drogfria går i skolan. 08.15-08.40 väcks de, sedan tas frukosten bort 08.50. Skolan börjar 09.00. En 

del orkar inte gå, och en del får inte gå så då blir de kvar här. Vissa är låsta och de får ju inte gå 

utanför avdelningen så då är man kvar här med dem…” 

Vidare berättar Sara att behandlingsassistenterna för minnesanteckningar varje dag över hur 

klienterna skött sig. Därefter kommer klienterna hem för lunch som varar i en timma, sedan 

bär de av till skolan igen och kommer tillbaka till behandlingshemmet vid 15.00. Då skall 

klienterna städa sina rum och därefter äta middag. På kvällarna finns det olika aktiviteter att 

utföra som gym osv. Vidare menade Sara på att denna dag inte skiljde sig från andra dagar. 

Det som kan skilja sig åt är när nya klienter skrivs in.  

Då vi frågade intervjupersonerna om vad som krävdes av dem för att de skulle kunna sköta 

och genomföra sitt arbete, hävdade de att gränser skall kunna sättas, att de skulle ta ansvar 

och vara tydliga mot klienterna samt bemöta dem med respekt. Vidare berättar 

intervjupersonerna att de måste ha en människokännedom. Astrid hävdar att alla klienter är 

olika individer och att det krävs att behandlingsassistenterna känner av varje enskild individ 

och bemöter dem olika, även att arbetarna har en bra samtalsteknik. Sara berättar att de måste 

vara professionella i sitt arbete, att de är trygga, stabila och tydliga. Astrid hävdar att: “I och 

med att det är ekonomiskt och dyrt att bli placerad här så har vårdtiderna förkortats. Så för 

den saken skull så kan man bli mera frustrerad på grund av att man inte hinner göra färdigt 

arbetet många gånger”.  Hon menade på att vissa klienter på behandlingshemmet behövt 

lämna hemmet innan färdig vårdtid. Detta på grund av att pengar skall sparas. 
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Intervjupersonerna berättar att själva arbetet i sig inte upplevs som stressigt. Dock beskriver 

Lena ett exempel på en stressad situation. Hon berättar att det blir stressigt i situationer då 

killarna blir stökiga och ljudvolymen höjs. Hon upplever att hon som kvinna får säga till ett 

flertal gånger mer jämfört med de manliga arbetarna. Lena hävdar att det kan komma in en 

stor man och säga till en gång på skarpen och killarna lyder då direkt medan hon som kvinna 

får säga till fler gånger. Likaså menar hon på att klienterna har mer respekt för de manliga 

arbetarna när det kommer till fysiska situationer för då kan hon som kvinna oftast inte göra 

någonting.  

Vidare beskriver Lena att det kan vara mycket lugnare när mestadels kvinnor arbetar på 

avdelningen. Hon berättar även att de manliga klienterna testar kvinnorna mera. Detta tror hon 

beror på att klienterna innan de har blivit omhändertagna, bott hemma hos sina mammor. 

Lena hävdar att mammor i flesta fallen varit svaga, utifrån detta testar de manliga klienterna 

om de kan behandla de kvinnliga arbetarna som de behandlat sina mammor. Sara berättar att 

stress kan uppstå då flera inskrivningar sker om dagen på akutavdelningen.  

Alla intervjupersoner var eniga om att fokus måste hållas, dock menar de på att det beror på 

vilka som bor på institutionerna för tillfället, hur aggressiva och utåtagerande klienterna är. 

Intervjupersonerna hävdade att det är viktigt att de är lyhörda, att de är medvetna om vad som 

sker och händer och att de måste mestadels behålla fokus eftersom klienterna har 

missbruksproblem, kan vara manipulativa och utåtagerande.  Lena berättar att hon har krav på 

sig då det kommer till att genomföra samtal med klienterna. Hon menar att om inte dessa 

samtal genomför strandar hela behandlingshemmet samt att hon måste ha ordning och reda 

runt sig på avdelningen för att kunna utföra dessa enskilda samtal.  

Då vi frågade intervjupersonerna om deras arbete var meningsfullt och gav glädje fick vi olika 

exempel på situationer som uppstått då de har känt detta. Lena svarar:  

“Ja det är faktiskt en gång, inte bara en gång, utan en gång som jag kommer ihåg väldigt 

mycket. Jag vet att det var nyår och vi hade hållit på och grejat hela dagen, vi skulle äta 

trerätters middag på kvällen! Det var jag och en till som höll på i köket och så hade vi en elev 

med oss också. Jag tror vi hade fyra elever här på nyårsafton det året, så var vi tre personal! 

Han gick och bytte om till middagen, han gick och bytte om till finskjortan och vi skålade i 

Fanta och Cola och sådant här och sen när han skulle lägga sig. Eller vi hade varit och skjutit 

raketer och skålat in det nya året klockan tio i pomac och så sa han så här: - Det här var den 

bästa nyårsaftonen jag har haft i hela mitt liv. DET!” 
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Vidare berättar Sara att arbetet känns extra meningsfullt då några pojkar väljer att ringa 

tillbaka efter några år, då känner hon att hennes arbete har bidragit till någonting meningsfullt. 

Hon menar på att det är de små guldkornen som kan göra det stora hela. Vidare säger hon att 

hon trivs bra med att arbeta med ungdomar, men att det givetvis är tråkigt att se dem må dåligt 

i början av klienternas utredning. Hon berättar också att hon är glad och att hon trivs på sin 

arbetsplats. “Trivs man på arbetsplatsen då mår man gött hemma också. Jag trivs med det jag 

gör”.  

 

Intervjupersonerna berättar att det är betydligt mer män än kvinnor som arbetar på “tvångs” 

avdelningarna. Det arbetar cirka tre till fyra kvinnor per avdelning, medan det arbetar mellan 

åtta till nio män per avdelning. Anledning till denna fördelning är på grund av att män är mer 

fysiskt starka då situationer som bråk och handgemäng uppstår. Intervjupersonerna hävdar att 

när larmet på andra avdelningar går, är det vanligtvis de manliga arbetarna som får springa. 

Då det kommer till frågan om intervjupersonerna utsätts för mera påfrestningar av klienterna 

än de manliga arbetarna berättar de att klienterna oftast associerar de kvinnliga arbetarna med 

sina mammor. Vidare menar Lena, Astrid och Sara att klienterna kommer från en bråkig 

bakgrund och känner därför inte tillit till vuxna människor. Vidare hävdar dem att klienterna 

kan kasta ur sig olika kommentarer, de kan bli kallade för det ena och det andra. De menar att 

det då är viktigt att visa att de är här för att arbeta och att de inte tar åt sig av kommentarerna. 

Astrid berättar att hon tror att kvinnor har en bättre förmåga att kunna lösa konflikter genom 

att kommunicera, att de kan lättare prata sig ur svårlösta situationer.  

 

Intervjupersonerna berättar att akut- och behandlingsavdelningarna har personlarm. Detta 

larm utlöses internt då arbetarna trycker på det en gång och trycker de flera gånger hörs det 

över hela institutionen. Larmet måste bäras hela tiden, dels för intervjupersonernas skull men 

även om det behövs hjälp på en annan avdelning. Då vi frågade intervjupersonerna om de 

någon gång hänt att de behövt trycka på larmet har vi fått olika exempel på detta. Astrid 

berättar att hon har fått larma vid minst två olika tillfällen. Hon hävdar att hon vid ett tillfälle 

hörde ett dunk inne på rummet hos en kille, och då hon fick upp dörren, upptäckte hon att 

klienten försökt hänga sig och misslyckats. Vidare berättar hon att klienten hade skurit sönder 

sig totalt, det var blod i hela rummet och snaran hängde i taket. “Klienten stod och var helt 

psykotiskt, han var helt galen i blicken och vi försökte lugna honom. Jag kände att hit får det 

komma en massa folk”. Det andra exemplet då Astrid behövt använda sig av sitt larm, var då 

hon fann en klient hängd. Vidare berättar hon att behandlingsassistenter vid sådana situationer 
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kan gå till en psykolog. De kan också kallas till möte, då är det biträdande institutionschef 

som bedömer om en psykolog behövs ringas. Likaså har alla intervjupersonerna tillgång till 

friskvårdskort.  

6. Analys 
 

I vår analys kommer vi med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter belysa uppsatsens syfte 

och frågeställning. Vi kommer utgå från våra teorier och begrepp för att få en djupare 

förståelse av vårt resultat. Vi har valt att dela upp analysen i åtta avsnitt.  

 

6.1 Känslan att inte räcka till 

 

Lena, Astrid och Sara som arbetar på den ”låsta avdelningen” på behandlingshemmet var helt 

införstådda med att de som kvinnor inte alltid nådde upp till de fysiska kraven som ställdes på 

dem, de kände att de hade begränsade möjligheter att ingripa då handgemäng uppstod. Utifrån 

Karaseks modell är det viktigt att uppfylla det fysiska krav som behövs för att klara av sina 

arbetsuppgifter och för att känna välbefinnande. Vi förmodar att det skapas en inre oro och 

stress hos Lena, Astrid och Sara när situationer med handgemäng uppstår, eftersom de vet 

med sig att de inte uppfyller de fysiska kraven utan måste lita på att sina kollegor av motsatt 

kön ingriper och finns till hands. Detta kan styrkas med vårt resultat där det framgår att Lena 

tyckte att klienterna hade mera respekt för de manliga arbetarna när de kom till fysiska 

situationer och att hon som kvinna i sådana situationer oftast inte kunde göra någonting. 

Eftersom kvinnorna inte kan utföra sina arbetsuppgifter som behandlingsassistenter fullt ut 

måste de känna tillit till sina kollegor, detta förmodar vi skapar en känsla av att inte vara 

tillräcklig på sin arbetsplats samt att de kan känna sig underordnad männen som arbetar på 

behandlingshemmet. Genom att männen får ingripa vid handgemäng förmodar vi att det har 

bidragit till att klienterna har mera respekt för dem eftersom männen vid flertal tillfällen fått 

visa vilka som bestämmer på behandlingshemmet. Detta kan ses i samband med SiS rapport 

där studien hävdar att manlig personal löper oerhörd större risk att bli inblandad i incidenter 

än kvinnlig personal. Anledningen till att manlig personal löper större risk för incidenter tror 

vi beror på att klienterna inte vågar ge sig på kvinnlig personal i samma utsträckning som 

manlig personal samt att männen förväntas ingripa vid incidenter.  
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Av intervjuerna framgick det att Astrid ansåg att det var frustrerande att vårdtiderna hade 

förkortats för klienterna i och med ekonomiska besparingar. Hon påpekade att det rådde 

ekonomiska problem för att kunna utföra sitt arbete fullständigt, vilket har resulterat i att hon 

känner att hon inte hinner göra färdigt sina arbetsuppgifter. Detta kan tolkas med Karaseks 

modell, där han menar att individer i dagens samhälle utsätts för en rad olika psykiska krav 

som kan bidra till utmattning. Denna utmattning kan uppstå då individen upplever att det inte 

finns tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna. Det är inte bara Astrid som upplever 

svårigheter med att slutföra sina arbetsuppgifter i och med den bristande ekonomin, utan 

forskning av Basic visar på att ett flertal behandlingsassistenter i Sverige upplever att det 

råder ekonomiska problem som sätter käppar i hjulen för att slutföra sina arbetsuppgifter. 

Behandlingsassistenterna är inte de enda som påverkas av den bristande ekonomin, vi anser 

även att klienterna på behandlingshemmen påverkas av att vårdtiden som de är berättiga till 

har förkortats. Detta kan skapa en ond cirkel, eftersom klienterna lättare kan falla tillbaka i 

gamla vanor då de inte får den vård de behöver för att behandlas. Då Astrid tillsammans med 

andra behandlingsassistenter känner att de inte kan slutföra sina arbetsuppgifter på grund av 

bristande ekonomi, tror vi att detta i slutändan kan skapa en känsla av att inte vara tillräcklig 

för klienterna. Denna känsla av otillräcklighet för klienterna kan skapas eftersom de vet om 

att klienterna släpps ut innan färdig behandling. Detta kan resultera i psykisk utmattning då de 

inte får fullborda sina arbetsuppgifter som behandlingsassistenter.  

 

6.2 Intervjupersonernas beredskap vid olika situationer? 

 

Av intervjuerna framgick det att alla intervjupersonerna kände att de var tvungna att hålla 

fokus på arbetsplatsen, att de måste vara lyhörda och uppmärksamma för att kunna genomföra 

och sköta sitt arbete. Lena ansåg att det var viktigt att hennes arbetsplats var strukturerad och 

tydlig då hon skulle utföra enskilda samtal med klienterna, detta eftersom hon ville ha en så 

lugn arbetsmiljö som möjligt. Var inte miljön strukturerad och ordnad kände hon att hon inte 

kunde utföra de enskilda samtalen. Detta kan kopplas till Antonovskys begrepp begriplighet. 

Vilket kan förstås som hur väl allt redan är strukturerat och att det inte går att förutspå vad 

som kommer att hända i framtiden. Vi tycker att intervjupersonerna har en hög känsla av 

begriplighet, eftersom de är fullt medvetna om att en situation som skapar oordning och kaos 

när som helst kan uppstå på deras arbetsplats. I och med att intervjupersonerna har denna 

begriplighet förmodar vi att de ständigt är satt i beredskap eftersom de alltid måste vara 



 30 

uppmärksamma och lyhörda. Då en situation går från ordnad till oordnad kan 

intervjupersonerna tappa kontrollen och detta kan leda till stress. Ett exempel som styrker 

detta är då Karin berättade att hon vid vissa tillfällen inte kunde sova om nätterna eftersom 

hon inte visste om tjejerna med självskadebeteende skulle leva morgonen därpå. Utifrån 

Karasek modell vägs kraven mot den egna förmågan, och om kraven upplevs högre än graden 

av kontroll så kan en kroppslig reaktion ske, de vill säga att stress kan uppstå. Eftersom Karin 

inte visste om tjejerna med självskadebeteende skulle leva morgonen därpå anser vi att hon 

ständigt var satt i beredskap, vilket innebär att hon ständigt gick runt med en inre stress och 

oro på arbetsplatsen. Orsaken till att Karin inte kunde sova om nätterna tror vi är på grund av 

att hon bar med sig oroligheterna och stressen när hon skulle sova, vilket ledde till att hon inte 

kunde slappna av. Detta eftersom vi tror att hon ständigt var på sin vakt genom att vara 

uppmärksam och lyhörd på minsta ljud och grubblade över hur morgondagen väckning skulle 

se ut. Genom sina sömnsvårigheter bidrog detta till att Karin till slut blev psykiskt utmattad 

och kände att hon inte klarade av sina arbetskrav vilket gjorde att hon efter 20 år som 

behandlingsassistent bytte roll inom institutionen.  

 

Behandlingshemmet i Västra Götaland vill att sina anställda skall känna välbefinnande och ha 

en god hälsa, därför har de bidragit med friskvårdskort till sina heltidsanställda. Vi förmodar 

att organisationen bidrar med friskvårdskort för att alla i slutändan skall vinna på detta 

koncept samt att den anställde får en bättre hälsa. Lindgren och Eriksson menar att cheferna 

på arbetsplatsen har möjligheten och makten att se till att sina arbetare lever ett hälsosammare 

liv, genom att exempelvis ge anställda träningskort. Vi förmodar att båda parterna vinner på 

detta koncept, eftersom den anställde kan få ett hälsosammare liv och organisationen troligtvis 

inte får så många sjukskrivningar. Av intervjun med Hanna framkom det att 

behandlingshemmet inte la tillräckligt med resurser på sina timanställda. Hanna som är 

timanställd får inte delta i teammöten, där olika frågeställningar, idéer, synpunkter och 

situationer tas upp.  Vi tycker att de timanställda blir stigmatiserade från övriga gruppen. 

Genom att de timanställda stängs ute antar vi att de inte känner tillräckligt med tillhörighet till 

organisationen. Faktiskt händelser kan uppstå då de timanställda arbetar och även de kan 

känna krav på sin arbetsplats. Vi anser att det är fel att stänga ute dem från teammöten 

eftersom de förmodligen har synpunkter, nya idéer och förbättringar på behandlingshemmet.  
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6.3 Intervjupersonernas kontroll över sin arbetssituation 

 

För att minska stressen på arbetsplatsen har intervjupersonerna tillsammans med klienterna 

kommit överens när det är bäst under dagen att ha deras motivationssamtal. De planerar sin 

tid på ett sådant sätt som passar de båda parterna bäst. Detta för att individer är mottagliga och 

fungerar bäst vid olika tidpunkter på dygnet. Utifrån Karaseks begrepp egenkontroll kan detta 

tolkas som individers möjligheter att anpassa och planera sin egen tid till ens fördel. Detta 

förmodar vi bidrar till att intervjupersonerna känner att de har en egen röst och att de kan ta 

egna beslut inom institutionen som helhet. Vidare kan detta göra att de känner att de utvecklas 

som behandlingsassistenter, eftersom de själva får planera och strukturera sin tid enligt eget 

tycke. Eftersom behandlingsassistenterna låter klienterna vara med att bestämma när samtalen 

skall tas, förmodar vi att detta leder till att de får en bättre relation till varandra och att 

klienterna då blir mera mottagliga för den hjälp som ges av behandlingsassistenterna. Detta 

tror vi kan leda till att båda parterna utvecklas och respekterar varandra. Genom att 

intervjupersonerna i viss mån kan planera sitt arbete kan detta tolkas med Karasek modell, där 

han menar att det är viktigt för individen att ta egna beslut genom att lägga upp och avgöra sitt 

eget arbete fritt, men om ansvaret över egenkontrollen blir för stort kan detta upplevas som ett 

krav istället för en handlingsfrihet. Av intervjun med Lena framkom det att hon kände krav på 

sig att genomföra samtal med klienterna. Hon menade att om samtalen inte genomfördes 

”strandar” hela behandlingshemmet. Genom att Lena upplever krav på sig att genomföra 

samtalen med klienterna kan detta leda till att hon försöker genomföra motivationssamtalen så 

fort som möjligt istället för att låta klienterna vara med och bestämma.  

 

Av resultatet framkom att intervjupersonerna ständigt utvecklar sin kompetens och blir rikare 

på erfarenheterna med tiden. De lär sig att vara professionella och sköta sitt arbete 

professionellt. Av intervjun med Sara berättade hon att hon som behandlingsassistent hela 

tiden utvecklas och lär sig vara professionell inom sitt yrke. Detta kan kopplas till Karaseks 

begrepp kvalifikationsgrad, som handlar om individens möjlighet till lärdom inom arbetslivet. 

Eftersom intervjupersonerna kan bli utsatta för en rad olika händelser och påfrestningar av 

klienterna förmodar vi att intervjupersonerna under tiden som behandlingsassistenter blivit 

härdade och vet med sig att de inte skall ta åt sig av bland annat klienternas slangord. De vet 

att de är där för att arbeta och sätter därför på sig sin ”professionella roll” och låter sig inte 

nedvärderas av klienternas ord och beteenden. Vi tror att det krävs en del pondus och ”skinn 

på näsan” för att kunna arbeta som behandlingsassistent med klienter i åldrarna 13-21, 
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eftersom klienterna oftast kommer till behandlingshemmet med bland annat 

missbruksproblem. Därför anser vi att det är oerhört viktigt att intervjupersonerna visar att de 

är där för att arbeta och att det är de som bestämmer på behandlingshemmet.  

 

6.4 Hur meningsfullt är intervjupersonernas arbete? 

 

Av intervjuerna framkom det att alla intervjupersonerna kände meningsfullhet i sitt arbete, de 

menade att minnena de skapat med klienterna gav dem en känslomässig innebörd. Vidare 

menar de att det var värt att kämpa för kraven som ställdes på dem som behandlingsassistenter 

eftersom de oftast får positiv respons, detta gjorde att de kände meningsfullhet i sitt arbete. 

Detta kan Antonovskys begrepp motivationskomponent kopplas till, vilket handlar om i 

vilken grad individer känner att livet har en känslomässig innebörd. Vi förmodar att 

intervjupersonerna är inställda att söka svar på befintliga problem med klienterna och att de 

som behandlingsassistenter har som mål att försöka ge klienterna ett friskare och 

hälsosammare liv. Vi tror att intervjupersonerna ser varje enskild klient som en utmaning och 

att de motiveras till att behandla klienterna och göra dem till exempel fria från missbruk. Då 

intervjupersonerna lyckas med sin utmaning och får respons av klienten förmodar vi att detta 

bidrar till att de känner meningsfullhet och glädje i sitt arbete. Vi tror att detta gör att 

intervjupersonerna orkar inta nya utmaningar med nya klienter. Ett exempel som stärker 

motivationskomponenten och varför det är viktigt att känna meningsfullhet är ett citat från 

Hanna, där hon beskriver att klienter ibland kan krama om och tacka henne för att hon finns 

tillgänglig. Vi tror att hon som behandlingsassistent vid sådana tillfällen förstår att hon har 

valt rätt arbete och att hon känner sig behövd av klienterna. Även om hon som 

behandlingsassistent får vara med om olika svårlösta situationer, anser vi att det är de ”små 

guldkornen” som väger upp arbetets meningsfullhet. Genom att intervjupersonerna känner 

meningsfullhet och glädje i sitt arbete, tror vi att de kan ta sig igenom sin arbetsdag med 

positiv energi och glädje som kan påverka klienterna. Av våra fältanteckningar framgår det att 

den ”icke låsta” avdelningen hade en positiv stämning och arbetsmiljö. Vi möttes av positiv 

energi både från klienterna men också från behandlingsassistenterna. Vi tror att klienterna och 

behandlingsassistenternas positiva energi beror på att behandlingshemmet är uppbyggt för att 

skapa en hemmamiljö med bland annat fina soffgrupper och matsalsbord. Dessutom fanns det 

tillgång till sällskapsspel samt TV-spel, vilket vi förmodar skapar en lugnare miljö där 

klienterna kan sysselsätta sig.  
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6.5 Intervjupersonernas resurser till att lösa situationer som uppstår 

 

Av intervjuerna framkom att intervjupersonerna ansåg sig ha resurser till att kunna prata sig 

ur situationer som uppstått. De ansåg sig kunna prata kring problem som uppstått mellan 

klienter eller klienter/behandlingsassistenter. Av intervjun med Astrid berättade hon att hon 

trodde att kvinnor har en bättre förmåga att kunna lösa konflikter genom att kommunicera, att 

kvinnor lättare pratar sig ur svårlösta situationer. Detta kan tolkas med Antonovskys begrepp 

hanterbarhet, som handlar om i vilken grad individer upplever att det står resurser till ens 

förfogande. Denna resurs förmodar vi att Astrid ser som en tillgång som hon har utvecklat 

genom åren som behandlingsassistent. Som tidigare nämnt uppfyller inte intervjupersonerna 

de fysiska krav som ställs på dem som behandlingsassistenter, därför antar vi att de psykiska 

kraven som att lättare kunna prata sig ur svårlösta situationer väger upp känslan av att lyckas 

med sitt arbete. Genom denna resurs har intervjupersonerna lärt sig ta makten över klienterna 

och att prata sig ur svårlösta situationer som uppstår. Detta kan utifrån Ekmans teori om genus 

förstås som, att makt är beroende av vilken situation individen befinner sig i. Det är denna 

makt som har gjort att intervjupersonerna har lärt sig att sköta sitt arbete professionellt.  

 

6.6 Intervjupersonernas säkerhet och trygghet på sin arbetsplats 

 

Alla behandlingsassistenter är tvungna att bära larm för sin egen säkerhet. Detta larm tjuter 

inom hela institutionen om man trycker på det två gånger och inom avdelning om man trycker 

en gång. Intervjupersonerna kan få bättre egenkontroll och känna sig tryggare genom att bära 

larm. Då en situation uppstår mellan klienter och klienter/behandlingsassistenter kan 

behandlingsassistenten ta tillbaka kontrollen genom att trycka på larmet och få hjälp av andra 

behandlingsassistenter, dock förutsätts det att de andra behandlingsassistenterna hjälper till 

vid svårlösta situationer. Detta kan tolkas med hela Antonovskys KASAM-begrepp, där det är 

viktigt att känna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Eftersom intervjupersonerna 

aldrig kan förutspå vad som kommer hända i framtiden eller när en svårlöst situation kommer 

uppstå är det viktigt att de känner en säkerhet på sin arbetsplats. Genom att bära larm 

förmodar vi att intervjupersonerna upplever en säkerhet, vilket gör att de känner sig trygga på 

arbetsplatsen. Eftersom intervjupersonerna arbetar i en social miljö där de dagligen möter 

klienter kan miljön snabbat ändras från en ordnad till en oordnad miljö. Om inte 

intervjupersonerna känner att de har den resurs som krävs för att kunna kontrollera och lösa 

situationer som uppstått är det viktigt att behandlingsassistenterna på arbetsplatsen känner att 
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de kan lita på varandra. Av intervjuerna framkom att Astrid vid minst ett tillfälle varit tvungen 

att trycka på sitt larm. Ett av detta tillfällena var då hon fann en klient hängd. Detta exempel 

kan tolkas med begreppet hanterbarhet, här är det då viktigt att institutionen ser till att det 

finns resurser så att Astrid får möjlighet till att kunna reda sig och ta sig ur händelsen så att 

hon som behandlingsassisten kan gå vidare i sitt arbete. 

 

6.7 Vart intervjupersonerna befinner sig i Karaseks Krav och Kontroll-modell.  

 

Utifrån Karaseks Krav och Kontroll-modellen skulle man kunna hävda att Hanna, Sara, Lena 

och Astrid befinner sig i mitten av krav och Kontroll-modellen. Vi tycker att 

intervjupersonerna i stora drag har en jämvikt mellan krav och kontroll, vilket gör att arbetet 

inte blir direkt skadligt. Intervjupersonerna var fullt medvetna om att krav ställdes på dem 

som behandlingsassistenter, och de hade vetskap om att de var tvungna att ha kontroll på 

situationerna som kunde uppstå. Enligt denna modell är intervjupersonernas arbete det mest 

stimulerande, intressanta och utvecklande. Av intervjuerna fick vi ut att de uppfattade sitt 

arbete som intressant och utvecklande, de menade att de ständigt lärde sig nya egenskaper 

som bidrog till att de kunde hantera sitt arbete professionellt. Detta tror vi bidrar till att 

intervjupersonerna känner meningsfullhet och glädje i sitt arbete. Av intervjuerna framgick 

det att vissa intervjupersoner var mer stressade än andra då svårlösta situationer uppstod. 

Detta tror vi kan bero på att intervjupersonerna hanterar situationerna olika och det är upp till 

varje individ vad man upplever som stressigt. De intervjupersoner som kände sig mera 

stressade över sina arbetsuppgifter och krav infinner sig på Karaseks modell längre ut på 

stressdiagonalen och löper större risk för psykisk ohälsa. Vi anser att Karin ligger så pass 

långt ut på stressdiagonalen att hon utsätts av psykisk ohälsa, detta framkommer även i vårt 

resultat. Vi tycker att Karin har ett stort glapp mellan kontroll och arbetskrav eftersom hon 

upplevde att hon inte hade kontroll över tjejerna med självskadebeteende. Detta förmodar vi 

gjorde att hennes kropp inte hade någon chans att återhämta sig, vilket vi anser är ett hot mot 

hennes hälsa.  

 

6.8 Sammanfattning av analys 

 

Samtliga intervjupersoner menade att deras arbetsuppgifter som behandlingsassistenter inte 

var stressande, men de var fullt medvetna om att stressade situationer kunde uppstå. Dock 
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framkom det av intervjuerna att de ständigt måste vara på sin vakt, lyhörda och behålla fokus, 

eftersom de inte visste vad som kunde hända. Vi tycker att intervjupersonerna har konstruerat 

en bild av att deras arbetsmiljö inte är stressad. Vi tror att de konstruerar denna bild för att de 

skall orka utföra sina arbetsuppgifter samt känna välbefinnande på sin arbetsplats. Vi baserar 

denna konstruktion på svar från intervjupersonerna där vi kände att det framkom att de 

undermedvetet beskrev en stressande arbetsmiljö. Vi anser att intervjupersonerna gick emot 

sig själva, då de beskrev sitt arbete som en lugn och sansad arbetsmiljö, men i slutet av 

intervjuerna framkom det att de ständigt var tvungna att behålla fokus och vara lyhörda. 

Denna motsägelse tror vi skapar en inre stress eftersom de ständigt måste ha koll på 

klienterna. Denna ständiga koll och uppmärksamhet förmodar vi gör att de går runt i 

beredskap eftersom de vet med sig att situationer med handgemäng kan uppstå när som helst. 

Ytterligare en faktor till att intervjupersonerna har konstruerat bilden av en lugn arbetsmiljö 

kan bero på att de känner sig tryggare och säkrare genom att bära larm. Vi tror att de måste 

konstruera denna bild för att klara av att arbeta som behandlingsassistenter, eftersom det kan 

vara ett påfrestande arbete och att man måste ha ”skinn på näsan” för att kunna klara av 

arbetsuppgifterna.  

Vi har i vår analys kommit fram till att Hanna, Sara, Lena och Astrid befann sig i mitt av 

Karaseks modell. Anledningen till att vi anser att de befann sig i mitten på modellen kan bero 

på att de har enligt oss levt upp till den konstruerade bilden att inte vara stressad. Detta för att 

kunna balansera stressnivån så de håller en jämvikt mellan sina arbetskrav och kontroll på de 

olika situationerna. Under intervjun med Karin var hon tydlig med att berätta om situationer 

där hon upplevde stress. Vi anser att Karin däremot inte konstruerat denna bild av att inte 

känna stress, eftersom hon var så pass ärlig och uppriktig då hon berättade hur hon upplevde 

sin arbetsmiljö, samt sina arbetskrav.   

 

 

7. Reflektioner  
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I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera vårt material, samt granska vårt arbete 

kritiskt. Därefter för vi en diskussion om för- och nackdelarna med våra teoretiska 

utgångspunkter. Vi avslutar med att ge förslag på förbättringar inom institutionen samt ger 

förslag på vidare forskning. 

 

Innan vi påbörjade vår C-uppsats hade vi en förförståelse om hur vi trodde det skulle vara att 

arbeta på ett behandlingshem som kvinna. Vi trodde att kvinnorna i högre utsträckning skulle 

utsättas för mera fysisk och psykisk ohälsa jämfört med manliga arbetare. Vår förståelse 

gjorde att vi till vis grad utformade vår intervjuguide utifrån detta eftersom vi sökte svar som 

bekräftade vår förförståelse. Vi förstod efter intervjuerna att kvinnorna inte upplevde att de 

utsattes för större psykiskt och fysisk ohälsa jämfört med männen, vilket gjorde att vi fick 

ändra om vårt syfte och vår frågeställning. Efter intervjuerna försökte vi bortse från vår 

förförståelse och analysera vårt resultat utan denna förförståelse. 

 

Vi anser att de teorier vi valt att använda oss av har gått och knyta an till vårt resultat på ett 

bra sätt. Vi tycker att vi har fått ut mycket kunskap och lärdom av de teorier vi valt att 

använda oss av. I efterhand kom vi på att vi skulle kunna använt oss av Goffmans teori 

symbolisk interaktionism. Denna teori hade varit bra att titta på då det kommer till samspelet 

mellan intervjupersonerna och klienterna på behandlingshemmet, eftersom de möts dagligen.  

Vidare skulle vi kunna kopplat denna teori till händelser och situationer som uppstått som i 

sin tur skapar mening mellan klienterna och intervjupersonerna då denna teori oftast utspelar 

sig ansikte mot ansikte.  

 

Vi valde att utföra intervjuerna med kvinnorna på endast ett behandlingshem. Om vi istället 

hade valt att utföra våra intervjuer på mer än ett behandlingshem, förmodar vi att vi skulle 

komma bort från vårt syfte och istället jämföra behandlingshemmen däremellan. Vi var i 

början oroliga över att de fem intervjuerna vi fick tillgång till inte var tillräckliga för att 

komma fram till det resultat vi sökte. Men i efterhand förstod vi att fler intervjuer endast 

skulle ge oss samma svar som intervjupersonerna redan gjort, vilket skulle gjort att vi inte 

skulle funnit märkvärda olikheter på intervjuerna.  

 

Våra förslag till förbättringar inom behandlingshemmet är främst att de timanställda också 

skall ha möjlighet att delta på teammöten på institutionen. Detta för att vi anser att de också 

har en röst som är viktig och att de får göra sig hörda. Dessutom anser vi att institutionen 
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borde satsa mer på sina timanställda så att de timanställda inte känner utanförskap. Vi anser 

att de timanställda skall få den hjälp som en heltidsanställd är berättigad till att ha då en 

situation uppstått som kan skapa psykisk ohälsa.  

 

Ännu ett förslag till förbättring inom behandlingshemmet är att kommunen skall prioritera att 

klienterna skall få den vårdtid de behöver. Intervjuerna tydde på att det rådde ekonomiska 

besparingar, vilket gjorde att klienterna inte fick den vård de var berättiga till. Genom att inte 

behandla klienterna till den vård de behöver för att tillfriskna så tror vi att klienten löper större 

risk att återfalla i sina gamla vanor, och att detta kan kosta kommunen ytterligare. 

Anledningen till att de kan kosta kommunen ytterligare kan bero på att klienten måste skrivas 

in på ett behandlingshem igen. Vi anser därför att det är bättre att kommunen prioriterar 

fullständig från första början.  

 

Vår uppsats skulle kunna ligga till grund för vidare forskning eftersom vi förhållit oss till ett 

behandlingshem där vår kunskap om detta behandlingshem blivit stort. Detta för att vi grävt 

på djupet i kvinnornas arbetssituation och valt att belysa den problematik som kan uppstå på 

arbetsplatsen. Vidare forskning kan göras med hjälp av surveyundersökningar där fler 

behandlingshem kan ingå så att man får bredare och omfattande underlag. Denscombe 

(2000:12) skriver att en surveyundersökning innefattar att man gör en uttömmande och 

detaljerad granskning samt att man i vissa fall kan skaffa fram data till en kartläggning. 

Undersökningen blir då bred och omfattande.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1.  

 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Vi börjar med att berätta om oss själva och vår undersökning. 

 

2. Bakgrund. 

 Ålder? 

 Yrke (vilken avdelning)? 

 Hur länge personen i fråga arbetet på Ljungbacken? 

 Heltid/deltid, dag/natt, skift? 

 

3. Arbetsbeskrivning. 

 Arbetsuppgifter - kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut - Kan du förklara hur gårdagens arbetsdag såg ut? 

 Skiljde den sig från andra dagar? 

 

4. Arbetskrav 

 Vad krävs av dig för att du skall kunna genomföra/sköta ditt arbete? 

 Är arbetet stressigt? 

 Måste du behålla fokus hela tiden under arbetsdagen? 

 Hur upplever du kraven i ditt arbete? 

 Händer det att dessa krav står i konflikt med varandra? Hur hanterar du detta? Ge 

gärna exempel. 

 Upplever du ditt arbete som meningsfullt? Om ja, ge exempel på situation där du känt 

dig extra meningsfull i arbetet? 

 Känner du glädje i ditt arbete? om ja, hur påverkar det dig inom samt utanför arbetet. 

Om inte, vad tror du det beror på? 
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5. Genus 

 Finns det många fler manliga än kvinnliga arbetare? 

 Känner du att du utsätts för mera påfrestningar av klienterna än de manliga arbetarna? 

Om ja, ge ett exempel på situation.  

 Anser du dig själv vara en problemlösare då det uppstår problem med klienterna. Om 

ja, hur brukar du gå till väga för att lösa detta? 
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Bilaga 2.  

Mail till intervjupersonerna 

Vi hittade en undersökning/forskning på SiS hemsida som handlade om kvinnornas utsatthet 

på deras arbetsplats. I forskningen ges det exempel på hur atmosfären förändras då manliga 

arbetare går ur rummet för några minuter och lämnar den kvinnliga arbetaren med klienterna. 

Vi vill i vår c-uppsats titta på om de kvinnliga arbetarna utsätts för mer fysisk och psykisk 

ohälsa än de manliga arbetarna. Om klienterna på boendet i viss mån testar de kvinnliga 

arbetarnas gränser i större omfattning än männens för att se hur långt det kan gå.  

Vi har valt att utgå från en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa tänkbara sätt 

angripa vår frågeställning rörande kvinnornas arbetssituation. Vi har lagt upp intervjuerna 

genom olika teman vi tänkt följa. Som det ser ut just nu har vi valt att använt oss av fem 

teman. 

1. Vi börjar med att berätta om oss själva och vår undersökning. 

2. Bakgrund 

3. Arbetsbeskrivning 

4. Arbetskrav 

5. Genus 

Exempel på frågor kan vara: 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut - Kan du förklara hur gårdagens arbetsdag såg ut? Skiljde den 

såg från andra dagar? 

Vi har valt att utgå från tre teorier för att på bästa möjliga sätt komma fram till vårt resultat i 

och med intervjuerna. Krav och Kontroll-modellen, som är en teori som tittar på samspelet 

mellan individen och arbetsmiljön samt de sociala relationerna. Vi har även KAMAS som en 

teori, som betyder känsla av sammanhang. Denna förklarar varför vissa individer lättare resp. 

svårare hanterar situationer som uppstår. Vår sista teori är genus.  

Respondenterna kommer självklart vara anonyma, vi kommer alltså inte skriva ut några namn. 

Vi tänker använda oss av deras svar för att analyser med våra teorier, samt använda oss av 

citat för att stärka vår frågeställning.  

 


