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Sammanfattning 

Målet med denna studie har varit dels att undersöka hur distriktssköterskor arbetar med sina 
emotioner, dels hur de upplever sitt handlingsutrymme och stress på arbetsplatsen. För att 
besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av sex 
semistrukturerade intervjuer med distriktssköterskor. Studien grundar sig i teorier kring 
emotionellt arbete och gräsrotsbyråkrater. 

Studiens resultat visar att distriktssköterskorna organiserar sina emotioner på flera olika sätt 
och genom olika strategier, som exempelvis genom djupt och ytligt emotionell agerande. De 
vanligaste strategierna som distriktssköterskorna använder för att hantera sina känslor är både 
mentala och arbetsrelaterade hanteringssystem. Vidare visar resultatet att distriktssköterskorna
upplever ett stort handlingsutrymme när de utför en medicinisk bedömning och när de 
prioriterar patientbesök. Resultatet indikerar även att distriktssköterskornas 
handlingsutrymme inte begränsas av regelverk utan det är tidsbristen som begränsar deras 
handlingsutrymme och som leder till stressupplevelser. Denna problematik hanteras av 
samtliga distriktssköterskor genom användning av olika hanteringssystem.   

Nyckelord: hemsjukvården, distriktssköterskan, emotionellt arbete, handlingsutrymme, 
gräsrotbyråkrat.



Abstract

The aim of this study was to investigate how district nurses work with their emotions and how
they experience their discretion and stress in the workplace. To answer the study's purpose 
and questions, a qualitative method was used in the form of six semi-structured interviews 
with district nurses. The study is based on theories of emotional work and street-level 
bureaucracy. 

The study results show that the district nurses organize their emotions in a number of different
ways and through different strategies, such as through deep and superficial emotional action. 
The most common strategies that are used by district nurses to manage their emotions are both
mental and work-related management systems. Furthermore, the results show that the district 
nurses experience a large discretion when performing a medical assessment and when 
prioritizing patient visits. Furthermore, the results show that the district nurses' discretion is 
not limited by regulations, but it is the lack of time that limits their room for discretion and 
which leads to stress experiences. This problem is addressed by all district nurses through the 
use of different management systems.

Keywords: home care, district nurse, emotional work, discretion, street-level bureaucracy. 



Populärvetenskaplig sammanfattning

Följande C-uppsats undersöker distriktssköterskans handlingsutrymme, hantering av stress 
och vilka strategier distriktssköterskorna använder för känslohantering i sitt arbete inom 
äldreomsorgen. Tidigare forskning har studerat vårdpersonalens upplevelse av arbetsmiljön 
och relationen vårdanställda och patienten har bland annat belysts för att lyfta fram det 
emotionella arbetet, handlingsutrymme och stressupplevelser. Den tidigare forskningen har 
lagt fokus mest på sjuksköterskor och de äldres perspektiv. Denna studie är intressant att 
undersöka då det saknas omfattande studier om just distriktssköterskans perspektiv. 
Uppsatsen baseras på sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med distriktssköterskor. 
Materialet har analyserats och slutsatser har dragits med hjälp av informanternas svar och 
teorier om emotionellt arbete (Hochschild, 2012, 1983) och gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 1983).
En gräsrotsbyråkrat kan exempelvis vara en polis, socialarbetare, lärare och vårdanställda. 
Denna uppsats fokuserar på distriktssköterskan. Gräsrotsbyråkraternas arbete präglas av en 
balans mellan kontroll och frihet.

Studiens huvudsakliga resultat visar att distriktssköterskorna hanterar och reglerar känslor i 
sitt emotionella arbete genom olika strategier. Exempelvis att se på patienterna som sitt barn 
eller sina föräldrar och anpassa sig till patientens humör och känsloläge. Vidare visar studien 
att distriktssköterskor upplever att de har ett stort handlingsutrymme, detta på grund av att de 
besitter en expertiskunskap och själva styr över exempelvis schemaläggning. Slutligen visar 
resultatet att distriktssköterskorna, på grund av brist på tid och hög arbetsbelastning, upplever 
stress i sitt arbete. Resultatet stödes av teorin om emotionssociologi och till en viss del av 
teorin om gräsrotsbyråkrater, samt av tidigare forskning.
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1. Introduktion 
Räkna med att tåla mycket som du inte behöver tåla i andra yrken eller livet i övrigt

(Wennström, 1997:31)

I det senmoderna samhället har de anställda inom vården en väsentlig roll i att främja hälsa 
och välbefinnande utifrån patientens behov (Karlsson, Moberg & Lagerström 2006:39). 
Vårdanställda har inte bara kroppsliga och praktiska arbetsuppgifter utan också emotionella 
arbetsuppgifter, som att visa sympati, empati, omsorg och även ett ’’påklistrat’’ leende när de 
interagerar med patienter (Hochschild, 2012; Leppänen, 2006). Emotionellt arbete är viktigt 
när den anställde arbetar direkt i kontakt med människor därför att den anställde alltid måste 
agera professionellt och trevligt även vid situationer där det uppstår påfrestningar 
(Wenneström, 1997) 

Andelen äldre i Sverige är en växande grupp. Enligt statistiken som har producerats av 
Statistiska centralbyrån (SCB, 2019) är 20 procent av befolkningen 65 år eller äldre. 
Ökningen i andelen äldre i befolkning innebär en ökning av den psykiska ohälsan och 
minskning i den funktionella förmågan (Sarvimäki & Stebock-Hult, 2000:1025). Detta 
innebär att äldre personer i Sverige lever med hälsoproblem och en försämrad 
funktionsförmåga. Därutöver blir de människor som har uppnått en hög ålder och bor i eget 
boende beroende av samhällets stöd och hjälp för att kunna leva ett gott liv längre upp i 
åldrarna. Under de senaste decennierna har den mediciniska tekniken och vården i Sverige 
utvecklats och flyttats till det egna hemmet. Den demografiska utvecklingen har lett till att 
befolkningen lever längre och mår bättre. Den demografiska utvecklingen har även inneburit 
ett ökat behov av vård och stöd i form av vård via hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2008). 
Karlsson, m.fl. (2006) påstår att distriktssköterskan står för den kontinuerliga vården av 
patienter som behöver vårdas i hemmet.

Distriktssköterskan har en väsentlig roll i att främja hälsa och välbefinnande utifrån den äldres
behov (Karlsson, Moberg & Lagerström 2006:39). Men arbetar verkligen 
distriktssköterskorna utifrån patienternas önskemål och förväntningar? Handlar de utifrån det 
som är bäst för patienten eller begränsas deras handlingsfrihet när stressupplevelser uppstår 
och när de måste utgå ifrån verksamhetens höga förväntningar och regelverk? Tidigare 
forskning visar att när de anställda arbetar direkt med klienter leder det till att den anställde 
upplever olika typer av känslor under sin arbetsdag (Leppänen, 2006). Att arbeta direkt med 
klienter leder även till att den anställde hamnar i en position mellan organisationen och 
patienten (Leppänen, 2006). Den anställde är tvungen att ta hänsyn till organisationens regler 
när hen utför sitt arbete, på så sätt blir den anställdes handlingsutrymme begränsad (Karlsson, 
m.fl. 2006:38)
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På grund av ökningen av äldre, den psykiska ohälsa och behovet av vård och omsorg skulle 
det vara intressant att få en sociologisk förståelse kring interaktionen på arbetsplatser som 
distriktssköterskans arbetsplats. Jag antar att distriktssköterskan använder olika strategier för 
att hantera sina känslor i arbetet med patienter eftersom distriktssköterskan interagerar med 
människor som på något sätt är i behov av hjälp och stöd. Denna studie ämnar därför 
undersöka hur distriktssköterskan organiserar sina känslor i sitt arbete samt hur 
distriktssköterskan resonerar kring sitt handlingsutrymme och stress i sitt arbete, i och med att
det finns få studier som synliggör emotionellt arbete som riktigt arbete. Just 
distriktssköterskan valdes att studeras är på grund av att mycket av den tidigare forskningen 
har fokuserat på sjuksköterskors, undersköterskors och de äldres perspektiv.

Det som gör denna studie sociologiskt intressant och relevant är att denna studie studerar 
distriktssköterskans handlingsutrymme och emotionella arbeten som förekommer i sociala 
interaktioner med människor. Enligt emotionssociologen Åsa Wettergren (2013:11) är det 
viktigt att förstå hur individer tänker och vad/hur dem känner för att förstå sociala företeelser, 
alltså varför individer handlar på ett visst sätt. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens sociologiska problemområde är distriktssköterskans emotionella arbete och 
handlingsutrymme. Syftet är att undersöka hur distriktssköterskan organiserar det egna 
emotionella arbetet i förhållande till patienter som är i behov av dagligt stöd och hjälp. 
Distriktssköterskor upplever mycket stress i arbetet med patienter samtidigt begränsas deras 
resurser på grund av flera olika anledningar. Konsekvenserna av detta blir i sin tur en stor 
arbetsbörda och svårigheter med att hinna till hembesök (Karlsson, m.fl. 2006:38). I 
föreliggande studie vill jag därför även undersöka hur distriktssköterskan uppfattar sitt 
handlingsutrymme och hanterar stress som framkommer i sitt arbete. 

Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar:

 Vilka strategier använder distriktssköterskan för att kunna hantera sina känslor i mötet 
med den äldre patienten? 

 Hur hanterar distriktssköterskan stress i hemsjukvårds arbetet?
 Hur ser distriktssköterskans handlingsutrymme ut?

1.2 Studiens avgränsning 
På grund av begränsade resurser, som tidsmässiga skäl har jag valt att studera 
distriktssköterskans handlingsutrymme och dennes emotionella arbete inom hemtjänsten. 
Studien avgränsar sig till att undersöka distriktssköterskor som arbetar inom tre 
kommunanslutna hemtjänster. Fokuset ligger på distriktssköterskans upplevelser och 
erfarenheter kopplade till emotionellt arbete, handlingsutrymme och hantering av stress. 

1.3 Studiens disposition 
Det första avsnittet handlar om tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Den tidigare 
forskningen har blivit uppdelat på tre områden: distriktssköterskans yrkesroll och 
handlingsutrymme, upplevelse av stress och emotionellt arbete. Den tidigare forskningen 
presenteras för att ge läsaren en inblick i forskningsfältet. Därefter presenteras de valda 
teoretiska utgångspunkterna som omfattar; teori om gräsrotsbyråkrater och emotionssociologi.
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Sedan följer metodkapitlet där den kvalitativa intervjumetoden diskuteras och hur jag 
praktiskt gått tillväga genom studiens gång. Därefter presenteras resultat/analyskapitlet och en
sammanfattning av resultatet. I kapitlet om resultat/analys presenteras resultatet som 
analyserades med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter. Sedan presenteras 
slutdiskussionen som ger svar på studiens frågeställningar samt slutresultatet kopplas och 
jämförs med tidigare forskning. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer en genomgång av tidigare utförda studier som har studerat 
distriktssköterskor och sjuksköterskor diskuteras, detta för att få en bredare inblick i 
forskningsfältet och för att visa vilka kunskapsluckor som uppsatsen ämnar fylla. Den ordning
som forskningen presenteras kommer vara i grupperingar av olika ämnen inom 
forskningsfältet. Dessa är distriktssköterskans yrkesroll och handlingsutrymme, upplevelse av 
stress och emotionellt arbete. Dessa grupperingar har gjorts med hänsyn till läsaren som här 
får det lättare att förstå bakgrunden till det samhällsfenomen jag undersöker och ta upp de 
viktigaste beståendedelar som hör till. 

2.1 Distriktssköterskans yrkesroll och handlingsutrymme
Distriktssköterska är en akademisk profession med fördjupat ansvar att leda och utveckla 
omvårdnaden i vård som bedrivs utanför sjukhus (Distriktssköterskans kompetensbeskrivning,
2008). Enligt Halldorsdottir (2008) kännetecknas en god vård av en god vårdrelation mellan 
vårdpersonalen och patienten. I en studie av Edberg och Wijk (2009) framkom att 
vårdpersonalen måste sträva efter att få patienten att känna sig trygg och öka patientens 
välbefinnande. Exempelvis genom att skapa en god vårdrelation med patienten 
(Halldorsdottir, 2008). En god vårdrelation karakteriseras av en god förmåga att kommunicera
med patienten (Halldorsdottir, 1996).

I en kvalitativ intervjustudie har Karlsson m.fl. (2006) undersökt hur distriktssköterskor 
upplever sin arbetssituation och yrkesroll. I studien framkom att hemsjukvårdens ansvar kan 
upplevas ta mycket tid och ork som hindrar andra aktiviteter. I resultatet framkom att 
distriktssköterskor upplever att deras professionella roll med hälsofrämjande framställs som 
svag och otydlig. Detta beror på att de har höga krav på sig, på grund av deras unika 
kompetens som har medfört att de har svårt med tillämpning och kontroll av sin kunskap i 
praktiken (Karlsson m.fl. 2006:40). I ovan nämnda studie framkom även att 
distriktssköterskan alltid behöver förnya sina kunskaper om sitt arbete. Detta bekräftas även i 
tidigare litteraturstudie av Bengtsson och Drevenhorn (2002) var syftet att undersöka den 
bästa vetenskapliga grunden för en bra omvårdnad. Studien kom fram till att den 
professionella vårdpersonalen måste hålla sig informerad om den aktuella forskningen och 
utvecklingen för att alltid utveckla sin yrkesidentitet (Bengtsson och Drevenhorn 2002). 

Van Loon och Jakobsen (2017) hävdar att det finns två olika hanteringssystem som en 
gräsrotsbyråkrat använder när denne möts av stora arbetstryck och begränsade resurser. Dessa
hanteringssystem kallas för klientorienterat hanteringssystem och systemorienterat 
hanteringssystem som en gräsrotsbyråkrat själv utvecklar. Klientorienterat hanteringssystem 
används när gräsrotsbyråkraterna är i mötet med klienterna, medan systemorienterat 
hanteringssystem används när de försöker minimera arbetsstress (Van Loon och Jakobsen, 
2017). Författarna menar vidare att gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet och autonomi är 
viktiga faktorer för när de hanterar olika situationer. Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme
begränsas när de upplever sig ha mindre handlingsutrymme och autonomi, medan större 
handlingsutrymme och autonomi tillåter dem att uppleva en större handlingsutrymme (Van 
Loon och Jakobsen, 2017). 
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2.2 Upplevelse av stress
Flera studier har gjorts angående sjuksköterskans upplevelse och hantering av arbetsrelaterad 
stress. Moustaka och Constantinidis (2010) påpekar på att vårdpersonalen upplever olika 
typer av stress i sitt arbete. Författarna menar att stress i hemsjukvårdsarbetet leder till att 
vårdpersonalen upplever ångest, depression och känslor av otillräcklighet. Författarna pekar 
på att det finns många faktorer som orsakar stress i vårdpersonalens arbete. De främsta 
orsakerna till stress var stor arbetsbelastning, oklara roller och brist på tid. Enligt Eldstad och 
Vabo (2008:474) är personalbrist en bidragande orsak till en stressfull arbetsmiljö, eftersom 
det inte finns tillräckligt med personal tillgänglig som innehar de rätta handlingsutrymmet om 
hur arbetsuppgifterna kan göras på bästa sätt. Vårdpersonalen kan hantera stress genom att 
använda olika strategier, exempelvis genom att ta korta pauser, söka socialt stöd från kollegor 
och att skapa goda relationer med patienter (Lee, 2003; Rout, 2000). Ett annat sätt att hantera 
stress är socialt stöd. Det sociala stödet hjälper de anställda att socialisera sig med varandra 
(Lindgren och Olsson, 2008).

Wettergren (2013:67) menar att människor som är verksamma inom emotionella arbeten ofta 
upplever stress eftersom de ställs inför höga krav som kan bidra till att de får en dålig 
självkänsla och känslor av skam. Olsson (2008:158–159) menar i sin avhandling att 
stressupplevelse beror på att vårdpersonalen får ett dåligt samvete för att inte räcka till, varken
för deras patienter eller sina kollegor.

2.3 Emotionellt arbete
Olsson (2008) har i sin avhandling skrivit om emotioner som tillkommer i vårdpersonalers 
arbete. Utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv undersökte Olsson (2008) 
vårdpersonalernas upplevelser av sina arbetsplatser, arbetssituation, arbetsmiljö och 
arbetsvillkor. Avhandlingens resultat visar bland annat att sjukvårdspersonalen utför en typ av
emotionellt arbete som Olsson (2008) kallar för härbärgeringsarbete. Ett härbärgeringsarbete 
innebär att sjukvårdspersonalen tar emot och lyssnar till patientens svåra upplevelser. 
Författaren menar att vårdpersonalen blir som en container för att ta emot patientens känslor i 
form av ångest och oro. Olsson (2008) menar vidare att det emotionella arbetet styrs av de 
känsloregler samt uttrycksregler som existerar på arbetsplatsen. Ett resultat som lyfts fram av 
Olssons (2008) studie är att sociala stödet från kollegor är av stor betydelse. Att exempelvis 
dela med sig av sina känslor gör att den anställda orkar med olika emotionella påfrestningar 
som ingår i mötet med patienten (Olsson, 2008:163–164). 

Olsson och Ingvad (2001) har gjort en undersökning om hur det emotionella klimatet ser ut 
inom hemtjänsten utifrån den anställde och patientens perspektiv. Denna studies resultat visar 
att den anställde påverkas av den emotionella miljön därför att den anställde i sitt arbete 
strävar efter en nära relation till patienten samt har en önskan om att bli omtyckt. Författarna 
menar att vårdanställda upplever att ha en varm och nära relation till patienten är en 
bekräftelse på att vårdanställda gör ett bra arbete. Författarna kom fram även till att de 
anställda från början känner att de har en nära relation till patienten, men att de efter ett tag 
upplever att patienten blir allt för jobbig, vilket gör att de anställda sedan försöker hålla ett 
visst avstånd till patienten genom att inta en professionell yrkesroll. Författarna betonar att en 
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god relation mellan den anställde och patienten kännetecknas av ett fungerade samarbete av 
båda parter.  

Halldorsdottir (2008) beskriver att en bra vårdrelation innebär ett byggande av en bro mellan 
två människor. Med bro menas ett förhållande mellan två människor, där den goda 
vårdrelationen skapas. Å andra sidan menar författaren att för att skapa en stabil bro mellan 
vårdanställda och patienten så måste exempelvis den vårdanställde vidmakthålla ett 
förhållande av ömsesidigt förtroende som är präglad av respekt. 

Flera studier belyser att vårdanställda dagligen bemöter obehagliga situationer i sitt arbete 
(Halldorsdottir, 2008; Hochschild, 2012). Att kunna hantera olika obehagliga situationer på 
ett yrkesmässigt sätt betyder att vårdanställda måste kunna kontrollera hur de ska agera. 
Genom att förtränga sina känslor som inte anses vara proffsiga att visa i mötet med patienten 
gör att vårdpersonalen kan hantera svåra situationer (Hochschild, 2012:36). Detta bekräftas 
även av en annan studie som också tillägger att det är viktigt att människor som är anställda 
inom emotionella arbeten ska förmedla positiva känslor. Därför att de flesta emotionella yrken
kräver att den anställde har ett lockande ansikte, leende på läpparna med en vänlig röst 
(Wettergren m.fl., 2008:17).

Leppänen (2006) hävdar om två känslomässiga reaktioner som den anställda känner i mötet 
med klienten. Dessa reaktioner är parallella och reaktiva reaktioner. Den parallella handlar om
att den anställde känner samma känslor som klienten förmedlar. Exempelvis om klienten 
upplever känslor av sorg då upplever den anställde likadant som klienten. Reaktiva reaktioner 
handlar om att den anställde inte upplever att de känslor som klienten förmedlar är 
accepterade. Exempelvis att den anställde inte tycker att det är rätt att klienten klagar eller 
gnäller.

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har tidigare studier betonat vikten av vårdanställdas upplevelse av 
arbetsmiljön och relationen vårdpersonal och patienten har bland annat belysts för att lyfta 
fram det emotionella arbetet. Utifrån Olssons (2008) studie är de perspektiv som handlar om 
emotioner och stress de mest relevanta i relation till min studie. Flera aspekter har lyfts fram 
av tidigare forskning som anses vara viktiga för att skapa gynnsamma arbetsförhållande 
mellan hemsjukvårdspersonalen och patienten. Andra aspekter har även belysts angående de 
anställdas strategier av känslohanteringen. Det som också framkommer av tidigare studier är 
att stressnivån ökar när vårdanställda upplever att de inte kan göra det de vill göra för sina 
patienter. En viktig faktor som har nämnts i tidigare forskning som kan undvika den upplevda 
stressen är att vårdpersonalen ventilerar till sina kollegor under lunchen eller när personalen 
har ledig tid.

Det som går att säga om tidigare forskningen är att den har lagt ett stort fokus på 
sjuksköterskor och andra vårdanställda och förbisett distriktssköterskans roll. Däremot finns 
lucka i tidigare forskningen vad det gäller just distriktssköterskans upplevelse av sitt 
handlingsutrymme och emotioner i sitt arbete. För att komma åt denna lucka har jag 
formulerat frågeställningar som fokuserar på distriktssköterskans handlingsutrymme och 
distriktssköterskans hantering av emotioner i mötet med patienten. Denna studie bidrar till att 
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ge kunskap och en fördjupad förståelse kring distriktssköterskans upplevelse av sitt 
handlingsutrymme samt sitt emotionella arbete. 
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3. Teoretiska utgångspunkter
I följande kapitel presenteras de valda teoretiska utgångspunkter som är relevanta för att 
analysera uppsatsens empiriska resultat. Jag har valt att utgå ifrån Hochschilds (1983, 2012) 
och Wettergrens (2013) gällande emotioner med fokus på begreppet emotionellt arbete. 
Emotionssociologin väljs som teoretiskt redskap för att belysa hur distriktssköterskan planerar
det egna emotionella arbetet i förhållande till patientens välbefinnande och hälsa. Vidare 
valde jag att utgå ifrån teorin om gräsrotsbyråkrater (street- level bureaucrats) som har 
utvecklats av Michael Lipsky (1980, reviderad 2010).  Denna teori valdes för att uppfylla 
studiens syfte att undersöka hur distriktssköterskor uppfattar sitt handlingsutrymme. Således 
krävs teorin om gräsrotsbyråkrater för att förstå och förklara just yrkesidentitet som 
distriktssköterskan och hur riktlinjer påverkar gräsrotsbyråkraterna.

3.1 Emotionssociologi
Hochschild (2012) har skapat begreppet emotionellt arbete, vilket innebär att arbetstagare 
måste hantera sina emotioner för människorna som de interagerar med och bemöta dem med 
ett leende vid sociala interaktioner fastän en ilska existerar inombords. författaren tar upp två 
strategier som arbetstagare använder för att hantera sina känslor. Den ena kallas för ytligt 
emotionellt agerande och handlar om att en individ låtsas känna något som hen egentligen inte
känner, dvs. en individ anpassar sina känslor efter situationer. Ett exempel på ytligt 
emotionellt agerande kan vara att arbetstagaren bemöter sina kunder med ett falskt leende för 
att övertyga dem. Djupt emotionellt agerande handlar om att en individ anstränger sig för att 
visa en särskild känsla genom att antingen framkalla en ny känsla som inte finns, eller genom 
att manipulera fram en känsla. Exempel på djupt emotionellt agerande är att en person intalar 
sig själv att lugna ner sig under en situation som man blir arg, d.v.s. att personen försöker att 
hålla tillbacka sina riktiga känslor för att känna något annat (Hochschild 2012:35). 

Vidare hävdar Hochschild (1983) att det finns tre egenskaper inom emotionellt agerande som 
är viktiga för att ett arbete ska beskrivas som ett emotionellt arbete. Med den första 
komponenten menar hon att det ska finnas kontakt ansikte mot ansikte eller röst till röst, med 
den som man interagerar med. Med den andra komponenten menar författaren att det krävs av
den yrkesutövande att kunna producera ett emotionellt tillstånd hos den som man interagerar 
med, som exempelvis glädje, tacksamhet eller respekt. Författaren menar att de anställda inom
vård och omsorg måste göra ett bra arbete som präglas av empati, stöttningar och tålmodighet,
oavsett om den anställde inte trivs med brukaren. Den tredje komponenten handlar om 
attityder på arbetsplatsen som ska undvikas för att det inte ska leda till upplevelser av negativa
stresskänslor eller utbrändhet. Ett sådant förhållningssätt kan vara att den anställde arbetar 
med för mycket medkänsla och inte ser skillnad på sin identitet i privatlivet och under arbetet.

Hochschild (2012:57) tar upp ett viktigt begrepp som kallas för ’’känsloregler’’. Hon har 
använt detta begrepp för att sammanfatta hur socialarbetare bör agera emotionellt i olika 
situationer. Det som ingår i känsloregler är att socialarbetare arbetar för att uttrycka en annan 
känsla än den verkliga. Ett exempel som styrs av känsloregler är att visa upp ett falskt leende 
för att ge interaktionsparten intryck av att man är glad, fastän man inte är det. Hochschild 
(2012:55) tar upp flygvärdinnorna som ett exempel och talar om att flygvärdinnorna hanterar 
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otrevliga resenärer utan att själva vara otrevliga, att de upprätthåller masken av att vara 
trevliga och glada. De positiva känslorna som flygvärdinnorna visar i sitt arbete är viktiga för 
att företagen ska få fler kunder. 

Wettergren (2013) har i likhet med Hochschild (2012) använt sig av begreppet ’’det 
professionella scriptet’’ för att beskriva en teoretisk förståelse kring hur den anställde inom 
migrationsverket förhåller sig till sitt yrke. Det professionella skriptet handlar om hur den 
anställde bör handla för att anses dugliga i sin yrkesprofession (Wettergren, 2013). Det 
professionella skriptet präglas av empati, trevligt bemötande, neutralitet och korrekthet. 
Vidare hävdar hon att i detta skript ingår även att närhet till klienter är strängt förbjuden. 
Författaren menar att det sociala skriptet för den anställde inom migrationsverktet är att hålla 
sig neutral och saklig men också visa empati för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt.

3.2 Gräsrotsbyråkrater 
Teorin om street-level bureaucrats har utvecklats av Lipsky (1980) utifrån förhållanden i 
Amerikas förenta stater. En annan forskare har benämnts denna teori som gräsrotsbyråkrater 
(Johannson, 1992). Begreppet gräsrotsbyråkrat kan enligt Lipsky (1980) definieras som 
handläggare, det vill säga en anställd i offentlig sektor som kan bland annat vara poliser, 
lärare eller i denna studies fall distriktssköterskor (Lipsky, 1980:8–12). Distriktssköterskor 
kan räknas till vad författaren definierar som gräsrotsbyråkrater eftersom de har en stor 
påverkan på människors liv genom att deras arbete syftar till att ge vård och främja hälsan. 
Lipsky (1980) hävdar att gräsrotsbyråkraternas stora påverkan på människors liv kan leda till 
kontroverser eftersom de arbetar med personliga problem. 

Gräsrotsbyråkrater har ett visst handlingsutrymme (Lipsky, 1980). Det vill säga att en 
gräsrotsbyråkrat har stora möjligheter att själv bestämma över olika insatser. 
Handlingsutrymmet är nödvändig för att kunna utföra ett arbete präglat av flexibilitet och 
medkänsla (Lipsky, 1980:17). Därför att gräsrotsbyråkrater interagerar i direkt kontakt med 
medborgare som har individuella problem och det är svårt att en gräsrotsbyråkrat hittar en 
lösning som kan fungera för alla. Därför behöver de agera fritt så att de kan erbjuda den 
individuella individen rätt hjälp. Det betyder dock inte att gräsrotsbyråkraterna inte följer 
regler från överordnade eller normer och rutiner inom yrkesgruppen (Lipsky, 1980:14–15). 
Tvärtom så arbetar gräsrotsbyråkraterna enligt riktlinjer som styrs av politiker och tjänstemän 
högst upp i hierarkin.

Lipsky (1980:14) belyser i sin teori att gräsrotsbyråkraterna ser riktlinjerna som begränsningar
i deras handlingsutrymmet. Gräsrotsbyråkraterna hamnar ibland i problematiska situationer 
där de kan känna sig pressade att följa organisationens lagar och riktlinjer för att kunna 
genomföra sitt arbete som samtidigt de vill kunna göra allt för att tillgodose patientens behov. 
I sådan situation ofta känner gräsrotsbyråkraterna sig maktlösa. Detta är enligt Lipsky (1980) 
som en dubbelhet som en gräsrotsbyråkrat har.

Gräsrotsbyråkraten använder sitt handlingsutrymme för att kunna applicera organisationens 
regler på ett sätt som samtidigt kan tillgodose klientens behov (Lipsky, 1980). De anpassar sitt
arbete utifrån hur organisationens arbetsbörda ser ut mer än till vad som anses vara det bästa 
för klienten. Fastän deras arbetsuppgifter är att hjälpa klienten utifrån hens behov menar 
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Lipsky (1980) att de i verkligheten anpassar sitt arbete utifrån organisationens arbetsbörda, 
vilket i vissa situationer kan påverka och begränsa gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Ett
exempel är att socialsekreteraren börjar arbeta efter rutiner, vilket kan leda till att klienterna 
blir lidande. Således hamnar gräsrotsbyråkraten längst ner i en hierarki, där de måste arbeta 
utifrån ramarna som fastställs av andra. 

3.3 Motivering av teoretiska ramverk
Ovannämnda teorier valdes för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet kring 
distriktssköterskans handlingsutrymme samt hur distriktssköterskan organiserar det egna 
emotionella arbetet och hanterar stress. När en forskare studerar grupper som till stor del 
måste hantera sina känslor i sitt arbete blir teorin om emotionellt arbete relevant (Hochschild, 
2012:11). Distriktssköterskan är en sådan grupp som använder sig av känslor i sitt arbete för 
att vara hyggliga och för att visa omsorg för de äldre människorna oavsett situationen. Med 
hjälp av Hochschilds (2012, 1983) teori kan distriktssköterskans beskrivningar av det egna 
emotionella arbetet tolkas och analyseras. 

För att beskriva hur distriktssköterskans handlingsutrymme ser ut blir valet av Lipskys (1980) 
teori relevant att använda. Distriktssköterskor kan betraktas som gräsrotsbyråkrater, enligt 
Lipsky (1980), därför att deras arbete styrs av de regler som finns att efterfölja i deras 
verksamhet. Att distriktssköterskorna är gräsrotsbyråkrater innebär i detta fall att de har 
handlingsutrymme och direktkontakt med de äldre patienterna.

10



4. Metod
I följande kapitel beskrivs den metod som legat till grund för denna studie. Nedan förs en 
beskrivning av följande avsnitt: valet av metod, urvalsförförandet och tillvägagångsätt, hur 
arbetet med studien praktiskt har gått tillväga samt hur analysen och kodning har genomförts. 
Vidare kommer även forskningsetiska aspekter att behandlas. Sist avslutas kapitlet med en 
diskussion kring studiens tillförlitlighet, trovärdighet och uppsatsens brister ska också tas upp.

4.1 Metodologiska ansats
Det övergripande syftet med studien är att förstå hur distriktssköterskan organiserar det egna 
emotionella arbetet samt hur distriktssköterskan reflekterar kring sitt handlingsutrymme och 
bemöter stress. För att undersöka detta har studien utgått från en kvalitativ intervjustudie med 
fenomenologisk ansats. Anledningen till att de kvalitativa ansatserna valdes är att fokus i 
studien ligger på distriktssköterskans levda erfarenhet. Fenomenologisk ansats används 
framförallt för att förstå den intervjuades livsvärld, med andra ord vill forskaren få 
intervjupersonerna att berätta om sina erfarenheter och det aktuella fenomenet som är under 
undersökning (Polit & Beck, 2012:459). Detta val gör det möjligt att fånga 
intervjupersonernas reflektioner i de valda fenomenen, som i denna studie är 
distriktssköterskans handlingsutrymme och dennes emotionella arbete.  

Kvale och Brinkmann (2009:17–18) påstår att en kvalitativ metod är lämplig vid utforskandet 
av en människans upplevelser. Den kvalitativa intervjumetoden har en rad fördelaktiga 
egenskaper, forskaren interagerar med människorna som studeras samtidigt får forskaren 
möjlighet att förstå innebörder i det som studeras (Kvale & Brinkmman, 2014:17). Således 
valdes intervjumetoden för att på ett djupare plan få en förståelse för hur distriktssköterskor 
uppfattar sitt handlingsutrymme och hur de organiserar det emotionella arbetet. Aspers 
(2011:141) menar att när forskaren vill nå en viss förståelse måste forskaren utgå ifrån 
intervjupersonernas erfarenheter. Därför ansågs intervjumetoden som lämplig i den 
föreliggande studien.

4.2 Urval och tillvägagångsätt
För att hitta lämpliga respondenter till föreliggande studie valdes respondenterna utifrån ett 
målstyrt urval. Målstyrt urval beskriver Bryman (2011:351) på samma sätt som ett strategiskt 
urval. Det innebär att forskaren eftersöker personer baserat på specifika egenskaper. Därför 
valdes respondenterna utifrån relevans för studiens syfte. Utifrån studiens syfte (som handlar 
om distriktssköterskans arbete) ansågs distriktssköterskan som mest lämpliga att beskriva sitt 
arbete, då jag vill söka förståelse för fenomenen som undersöks, det vill säga 
distriktssköterskornas beskrivningar, innersta tankar, känslor, deras levda erfarenheter och 
upplevelse av fenomenen det emotionella arbetet, handlingsutrymme samt hantering av stress.

Kriterier för urvalet av respondenterna var följande: urvalsgruppen ska vara legitimerade och 
verksamma och har arbetat inom hemsjukvården med äldre människor i minst två år. 
Anledningen till att urvalet begränsas till minst två år i arbetet är för att få svar på studiens 
frågeställningar krävs erfarna distriktssköterskor. 
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För att komma i kontakt med distriktssköterskor som arbetar inom hemtjänsten och 
vårdcentralen i Huddinge kontaktades flera enhetschefer via mail och telefon. Huddinge 
kommun valdes med omnejd. På grund av för låg svarsfrekvens utökades urvalet till hela 
Stockholm. Således har denna studie inte enbart begränsats till en enda kommun. Valet av att 
kontakta enhetscheferna först istället för distriktssköterskorna var på grund av att jag inte 
känner någon distriktssköterska från tidigare. Genom kommunernas hemsidor hittades den 
kontaktinformation som behövs för att kunna skicka förfrågan angående intervjun. 
Enhetscheferna informerades om studiens syfte genom ett brev (Bilaga 1) innehållande 
information om intervjun samt ombads att tillfråga distriktssköterskor om deltagande i 
studien. Sammanlagt sju av 16 enhetschefer gav samtycke till att vidareförmedla förfrågan om
deltagande till sina distriktssköterskor. Enhetscheferna gav författaren av denna studie 
kontaktuppgifter till distriktssköterskor som inom deras verksamhet hade mer än två års 
erfarenhet i arbetet med äldre människor. Sedan kontaktades distriktssköterskorna via telefon. 
Distriktssköterskorna fick under telefonsamtalet samma information som finns i 
informationsbrevet (Bilaga 1). Sex distriktssköterskor gav sitt samtycke till att medverka i 
studien från tre olika kommuner. Samtliga distriktssköterskor var kvinnor mellan 36–52 år 
som hade från fem till 16 års yrkeserfarenhet som distriktssköterskor. Tid och plats för 
intervjuerna bestämdes därefter via e-postkontakt med samtliga distriktssköterskor. 

4.3 Datainsamlingsmetod
Efter att jag formulerat syfte och frågeställning, samt hittat teorier och tidigare forskning på 
området, började jag titta närmare på utformning av intervju. Jag bestämde mig för att utför en
semistrukturerad intervju. Det vill säga empirin samlades in genom sex individuella 
semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att samtliga intervjuer innehöll samma frågor 
ställda i samma ordningsföljd (Aspers 2011:143). Fördelen med semistrukturerade intervjuer 
är att olika följdfrågor är tillåtna samt nya ämnen kan introduceras under intervjun, då denna 
typ av intervju inte är helt strukturerad. På samma sätt som Aspers (2011) menar Bryman 
(2011:301) att frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas om forskaren anknyter 
till något som respondenten sagt. 

4.4 Utformning och praktiskt genomförande av intervju
Jag har genomfört sex intervjuer under november och december månad 2019. För att få 
struktur på intervjun skapades en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuguiden och dess innehåll 
utformades utifrån studiens syfte, teorier och tidigare forskning. Frågorna delades in under 
följande teman: bakgrundsinformation, mötet med patienten, mötet med kollegor, 
handlingsutrymmet, känslor i arbetet och stress i arbetet. Varje tema i intervjuguiden bestod 
av öppna frågor för att fånga respondenternas reflektioner och berättelser. Öppna frågor 
formuleras för att underlätta för respondenterna att tala fritt om varje tema, detta är något som 
Aspers (2011:143–144), Kvale och Brinkmann (2009:144) förespråkar. 

Intervjuerna utfördes med distriktssköterskorna under deras arbetstid på deras kontor eftersom
de själva föreslog det. Trots (2010:65) menar att miljön är viktig när forskningsintervjuer 
sker, det får inte finnas störningsmoment. Hänsyn togs till att platsen inte skulle innefatta 
störningsmoment, intervjuerna hölls i ett ostört rum efter distriktssköterskornas önskemål. 
Detta beror på att miljön kan ha inverkan på hur informanterna uttrycker sig, vilket kan 
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påverka informanternas svar (Ahrne och Svensson 2011). Intervjuerna spelades in med 
mobiltelefon för att ge intervjuaren frihet att fokusera sig på intervjun och det som sägs 
(Trost, 2010). Intervjuerna varade under cirka 45–60 minuter. 

4.5 Abduktiv kodning och analysmetod
När intervjuerna var utförda transkriberades de, vilket innebär att göra om materialet till 
analyserbar text (Hjerm, m.fl., 2014:31). Det finns olika sätt att koda materialet på, antingen 
induktiv, deduktiv eller en kombination av båda, alltså abduktiv ansats (Braun och Clarke, 
2006:77–101). Jag har valt att koda materialet utifrån abduktiv metod. Patel och Davidson 
(2011:24) menar att fördelen med att använda abduktiv ansats är att forskaren inte blir låst att 
koda noggrant induktivt eller deduktivt. Denna forskningsansats möjliggjorde en ständig 
pendling mellan teori och empiri som Layder (1998:28–49) förespråkar. Det innebär att 
studiens teori reviderades och förfinades under undersöknings gång för att bättre passa det 
empiriska materialet. Jag har således konstruerat intervjuguiden utifrån tidigare forskning och 
teorin. Sedan justerades kodningsschemat med hjälp av nya kunskaper från empirin. Jag har 
slutligen med hjälp av kodschemat genomfört en teoretisk kodning av det transkriberade 
materialet (Alvesson & Sköldberg, 2008:54–56). Med denna ansats minskades risken att 
förbise olika tolkningar genom att jag gick mellan teori, empiri och analys växelvis (Layder, 
1998:28–49). Vid genomförandet av kodningsarbetet utgick jag ifrån meningskodning. 
Genom att bryta ner, sammanfatta och kategorisera data i mindre tema som jag senare tolkade
och drog slutsatser ifrån (Ahrne och Svensson 2011:194). Detta gick till genom att läsa 
igenom den transkriberade texten noggrant för att få en överblick (Ahrne och Svensson 
2011:201). I nästa steg sorterades nyckelord och begrepp som uttrycktes för samma sak till 
samma kod. 

Efter meningskodning använde jag mig av meningskoncentrering. Jag har följt Kvales och 
Brinkmanns (2009:221–223) rekommendation av hur meningskoncentrering kan göras. Olika 
tema har skapats för olika koder som har en relation till varandra. Ahrne och Svensson 
(2011:194) framhäver att meningskoncentrering möjliggör att forskaren kortar ned materialet 
men har kvar innehållet. Nedan beskrivs de slutgiltiga kodscheman som använts; 
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Teman som sedan skapades med sex underkategorier utifrån de teoretiska och materialdrivna 
koderna är följande: 

 Distriktssköterskans emotionella arbete 
- Dölja känslor
- Framkalla emotioner
- Inlevelse i emotioner 
- Stress och emotioner

 Distriktssköterskans handlingsutrymme
- Kommunens regelverk och organisationens mål påverkan på distriktssköterskorna
- Distriktssköterskans upplevelse av handlingsutrymme och patientsprioritering 

Dessa teman blev underlaget för studiens resultat. 
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4.6 Etiska principer
Föreliggande studie har genomförts med hänsyn till de etiska aspekterna som gäller för en 
vetenskaplig forskning. Det finns fyra huvudkrav som ingår i individsskyddskravet; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011).

I enlighet med Aspers (2011:118) informerades respondenterna båda muntligt och skriftligt 
om studiens syfte, tillvägagångsätt och tillfrågades om deltagande i studien. Detta gjordes 
innan intervjuerna ägde rum Respondenterna informerades även om sin frivillighet till 
deltagande och att de när som helst kan avbryta intervjun och dra sig ur studien (Dahlberg & 
Nyström, 2008:202). 

Det är viktigt att intervjupersonernas namn inte ska spridas till andra, med hänsyn till detta 
har distriktssköterskorna i studien behandlats konfidentiellt på det sättet så att utomstående 
inte kan identifiera dem i föreliggande studie (Kvale, 1997). Detta genom att i denna studie 
har inga av distriktssköterskornas identitet nedtecknats, sparats eller angivits 
(Vetenskapsrådet 2011:12). Distriktssköterskor har fått fiktiva namn i studien och har 
benämnts som ’’Britt-Marie’’, ’’Sanna’’, ’’Eva’’, ’’Marie’’, ’’Hoda’’ och ’’Fatima’’. 
Verksamhetschefen har också utpekats i studien med anonyma benämningar. 

Ett annat individsskyddskrav är nyttjandekravet, vilket innebär att datamaterialet inte används
för åtgärder som direkt kan påverka intervjupersonerna och inte heller för kommersiella 
ändamål (Ahrne och Svensson, 2011:31). Således har respondenterna informerats om att 
datamaterialet används enbart i syftet att slutföra c-uppsatsen även att inspelningsfilerna 
kommer att förstöras och slängas efter transkriberingen. 

4.7 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om studien är trovärdig och undersöker det som den påstår sig 
undersöka (Kvale och Brinkmann 2014:294). Resultatet kan sägas vara giltig om syftet med 
studien uppnås och frågeställningarna besvaras (Kvale och Brinkmann, 2009). Tillförligheten 
i datamaterialet och tolkningen av detta gör studiens trovärdighet hög (Polit och Beck, 
2012:584–585). Jag har i denna studie ämnat presentera mina val på ett tydligt sätt samt läst 
den transkriberade materialet noga samma dag eller dagen efter intervjun och analyserat dem. 
Föreliggande studiens intervjuguide har genomförts med fokus på distriktssköterskans 
handlingsutrymme och det emotionella arbetet, det vill säga intervjuguiden har gjorts med 
hänsyn till studiens syfte, teori samt tidigare forskning. Ytterligare ett sätt som skapar god 
trovärdighet i studien är att presentera olika citat från samtliga intervjuer, vilket gjordes i 
denna studies resultat (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012:298)

4.8 Tillförlitlighet

För att stärka denna studiens tillförlitlighet krävs det att samma resultat kan reproduceras av 
andra forskare vid andra tillfällen (Kvale och Brinkmann, 2009:263). Med tanke på att 
studiens informanter har varierade ålder och varierade erfarenhet samt kunskaper går 
resultatet inte att generalisera (Kvale och Brinkmann, 2009:280). Däremot har studiens syfte 
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att nå fördjupad kunskap om distriktssköterskans handlingsutrymme och dennes emotionella 
arbete. Studiens empiriinsamling är tillförlitlig då insamlingsförfarandet med 
semistrukturerade intervjuer används vilket gav mig möjligheten att ställa följdfrågor och reda
ut oklarheter i informanternas svar.

4.9 Metodkritik 

Studiens undersökning baseras på semistrukturerade intervjuer. Denna metod har fördelar som
tidigare under rubriken ’’datainsamlingsmetod’’ har nämnts och nackdelar. Nackdelen med 
denna intervjumetod är att det kan vara tidskrävande arbetet, det vill säga den kan ta mycket 
tid med att transkribera och strukturera materialet (Ahrne & Svensson 2011). Detta upplevdes 
dock aldrig som ett problem då transkriberingen genomfördes i god tid för att hinna få med 
helheten. Transkriberingsprocessen tog inte längre tid än förväntat. En anledning till detta bör 
vara att samtliga intervjuer inte översteg den tiden som hade utlovats till informanterna. 

I studien har vetenskapsrådets fyra huvudkrav, vilka är bäst för studiens metod och urval, 
beaktats. Uppsatsens största brist är att informationsbrevet inte har utformats i linje med 
GDPR, anledningen är att de nya riktlinjerna har förbisetts. Istället har aktiva åtgärder tagits 
för att i största möjliga mån anonymisera informanternas uppgifter. Jag har varit noga med att 
meddela mina informanter om att deltagandet är frivilligt, att intervjuerna spelas in och att jag
tar hänsyn till att företagshemligheter. Detta informerades både skriftligt och muntligt. Ur 
etisk aspekt har jag därför inte heller nämnt företagens namn. Även om jag förbisåg GDPR:s 
riktlinjerna, känner jag i efterhand igen dessa och kan i framtida undersökningar utgå ifrån 
dessa riktlinjer utöver de forskningsetiska principerna.

5. Resultat/Analys
I detta avsnitt kommer studiens resultat att beskrivas och analyseras med bakgrund i studiens 
syfte, tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som tidigare beskrivits. Det vill 
säga nedan kommer resultatet att sättas i relation till vad tidigare forskning kommit fram till 
samt en analys av hur distriktssköterskan hanterar och organiserar sina känslor i arbetet med 
de äldre med hjälp av teorin om emotionellt arbete (Hochschild, 1983, 2012; Wettergrens, 
2013). Vidare analyseras distriktssköterskans upplevelse av sitt handlingsutrymme med hjälp 
av teori om gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 1980). Resultatet och analysen presenteras 
tillsammans utifrån två huvudteman med sex underkategorier som identifierar de sex 
intervjuade distriktssköterskornas handlingsutrymme, upplevda stress och emotionella arbete. 
Inledningsvis presenteras temat om distriktssköterskans emotionella arbeten och reglering av 
känslor. Sedan följer ett tema kring distriktssköterskornas upplevelse av sitt 
handlingsutrymme.

5.1 Distriktssköterskans emotionella arbete
Studiens djupgående intervjuer visar att distriktssköterskorna arbetar med emotioner, 
framställer och bemöter olika typer av emotioner dagligen i sitt arbete. De arbetar med att ta 
hand om de äldre genom att skapa känslor hos brukaren som präglas av trygghet och omsorg. 
Enligt informanterna i studien träffar distriktsköterskorna dagligen sjuka människor som har 
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olika typer av behov, detta gör att distriktssköterskorna är i behov av psykologiska 
planeringar inför olika patienters sätt att möta medicinisk vård och sjukdom. Detta gör att 
deras roll i arbetet omfattar mycket känslor, såsom negativa känslor av otillräcklighet och 
hjälplöshet men också positiva känslor som stolthet och lycka. 

Samtliga distriktssköterskor i studien uppfyller alla kriterier som Hochschild (2012,1983) 
nämner i emotionsteorin för att distriktssköterskornas arbete ska ses som ett emotionellt 
arbete; deras arbete omfattar kontakt ansikte mot ansikte, framkallning av känslor och 
stöttningar. Vid intervjutillfället framkom en förståelse om att känslohantering inom 
distriktssköterskornas arbete är vanligt förekommande under sin arbetsdag. Hochschild 
(2012:35) hävdar om två strategier som används för att göra ett emotionellt framträdande. 
Den ena strategin handlar om ytligt agerande, denna strategi togs upp av distriktssköterskorna 
i studien. Informanterna nämnde att de använder ett falskt påklistrad leende när en patient är 
förtvivlad. Den andra strategin som Hochschild (ibid) kallar djupt agerande syftar till att 
arbetstagaren manipulerar sina känslor innan känslorna ska synliggöras för de andra. I 
intervjun framkom att distriktssköterskorna upplever att de manipulerar sina känslor för att 
patienterna ska bli belåtna. Manipuleringen av sina egna känslor upplevs främst när de äldre 
blir jobbiga. Distriktssköterskorna använder manipulation i sitt arbete då de vill göra patienten
till lags. Detta riskerar att personalen upplever minskad kontroll i sitt arbete då arbetstagare 
glömmer bort sin riktiga identitet och de egna äkta känslorna genom att manipulera med sina 
känslor och istället uppvisa falska känslor för de andra (Hochschild, 2012). Flera av 
informanterna menar att de vänder om sina känslor snabbt och ger uttryck av att vara glada 
även om de har ett dåligt humör. (Ytligt och djupt agerande kommer att konkretiseras med 
andra exempel utifrån intervjuerna senare i resultatet).

Professionalitet i arbetet är något som nämndes av informanterna som en viktig del av arbetet 
med sjuka människor. Att arbeta på ett självutplånande är oacceptabelt enligt informanterna. 
När distriktssköterskan arbetar med för mycket medkänsla kan detta orsaka negativa 
konsekvenser såsom utbrändhet och stress (Hochschild, 2012). Studiens informanter verkar 
vara medvetna om att arbeta för emotionellt engagerat kan leda till utbrändhet, detta syntes 
genom att de hade starka åsikter om att arbeta professionellt. För att vara professionell i 
arbetet menar distriktssköterskorna det är viktigt att kunna skilja mellan privatliv och arbetet. 

5.2 Dölja känslor
I intervjuerna framkom att distriktssköterskorna arbetar med sina känslor genom att inte visa 
sina känslor under mötet med patienterna. De distanserar sig från sina riktiga känslor genom 
att dölja dem. Distriktssköterskan (Britt-Marie) har fyra barn och kan därmed hantera sådana 
situationer när hennes barn är jobbiga. Denna distriktsköterska tänker på sina patienter som 
sina egna barn. 

Ibland blir man tvungen att behandla den äldre som ett barn, ibland blir jag 
väldigt arg därför krävs sådant agerande, såsom nu måste du sova, äta (Britt-
Marie).

Hochschild (2012:55) har gjort en liknande iakttagelse i studiet av flygvärdinnor. Författaren 
menar att flygvärdinnorna använder känslomanipulation i sitt arbete för att få kunderna att bli 

17



nöjda. Däremot behandlar flygvärdinnor resenärer som sina egna besökare hemma för att 
bättre kunna upprätthålla skenet av att vara glada och lyhörda. På samma vis kan Britt-Marie 
använda sina egna erfarenheter av barn för att bättre kunna anpassa sig in i rollen. Skillnaden 
mellan yrke som flygvärdinna som Hochschild (2012:55) talar om och distriktssköterskan är 
att som distriktssköterska är hon tvungen att anpassa sig efter patienter och situationer, men 
flygvärdinnan följer endast arbetets regel ’’kunden alltid har rätt’’. 

 Ibland vill jag inte visa min patient att jag är arg när han skriker på mig, 
istället blir jag extra positiv mot dem, extra glad och försöker att tänka på att 
denna person är min förälder och inte en patient (Marie). 

Distriktssköterskan ovan menar att för att hon skulle kunna ta hand om en patient på ett bra 
sätt så behöver hon tygla sina känslor. Det gör hon genom att tänka på sina patienter som sina 
egna föräldrar, därmed intalar hon sig själv att inte bete sig otrevligt utan istället väljer att 
hantera dem med ett respektfullt sätt. Enligt Hochschilds (2012:35) teori agerar Marie i visa 
situationer på ytan, det vill säga när den äldre uttalar sig kränkande ger Marie sken av att till 
exempel vara positiv och glad medan hennes riktiga känslor säger något annat. Marie försöker
att tänka att hon måste utföra sitt arbete och får dölja sina negativa känslor såsom irritation 
och handla istället professionellt. Det framgår att Marie hanterar sina känslor genom att hålla 
tillbaka sina egna riktiga känslor när de inte passar in i situationen.

En annan informant berättar om att hennes brukare kallar henne för ’’elaka tanten’’. I sådana 
situationer när hon möter patienter som har dåliga attityder mot henne försöker hon att 
undanhålla negativa känslorna av retning och istället agerar professionellt. Informanterna 
menar att de riktiga känslorna bör döljas och förträngas för att inte störa arbetet med vården. 
Flera informanter pekar på det som hjälper dem att underhålla sina riktiga känslor är att tänka 
på målet med vårdprocessen, att känna tillräcklighet och att man har utfört ett bra arbete.

Under intervjun framkom att konsekvenserna av att hela tiden dölja de riktiga känslorna leder 
till att distriktssköterskorna blir okänsliga i sitt arbete. Utifrån informanternas berättelser 
verkar det som att distriktssköterskorna inte längre agerar emotionellt på de situationer som de
tidigare har varit med om. En av informanterna som har arbetat längst inom vården berättar 
om att dölja känslor blir efter några år som en vana och hanteras som rutin. Denna informant 
menar ju längre tiden går desto lättare blir det att hantera känslorna.

5.3 Framkalla emotioner 
Hochschild (1983) menar att ett emotionellt arbete kräver interaktioner ansikte mot ansikte 
och röst till röst. Interaktioner är något som har uppmärksammats av informanterna. De pekar 
på att interaktioner ger arbetet mening. Ett väl utfört möte kan ses som ett där 
distriktssköterskan har reglerat sina känslor. Det framkommer även att ibland behöver 
distriktssköterskorna framkalla olika emotioner hos sina patienter. Informanterna pekar på att 
de kämpar efter att få patienterna att bli nöjda, inbringa lugn hos oroliga patienter och vinna 
patienternas förtroende. Enligt informanterna uppnås dessa attribut genom gester, ord och en 
viss sinnesstämning, exempelvis socialt utbyte mellan distriktssköterskan och patienten, det, 
genom att fika tillsammans med patienten, detta framkallar en trygghet känsla hos patienten 
vilket minskar upplevelser av oro och rädsla. Detta går i enlighet med Hochschild (2012) som 
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menar att vårdpersonalen i sitt arbete förväntas erbjuda patienter stöd och trygghet. I intervjun
visar det sig att vinna patientens tillit och förtroende gör distriktssköterskans arbete lätt att 
utföra men kräver att distriktssköterskorna använder sig av känsloläge såsom humör. En av 
informanterna gav exempel på hur hon arbetar med att väcka känslor hos patienten: 

 ,/…/först försöker jag reducera sorgen genom att skämta lite om allt mellan himmel och jord
eller bjuda på fika samtidigt, /…/ (Britt-Marie).

Vidare menar informanterna att det ibland har väckts starka känslor hos dem under sorgliga 
situationer, såsom sorg och rädsla. I citatet ovan nämner Britt-Marie att hon vill väcka en viss 
emotionell respons hos patienten, detta gör hon genom att använda sig av olika humör och 
genom att skämta ihop. Detta införskaffar en positiv och god relation mellan patienten och 
distriktssköterskan. Att försöka framkalla en positiv känsla hos den andra betraktar 
Hochschild (1983) som en byggsten i det emotionella arbetet. Att skratta och prata om allt 
med patienter när livet känns för tungt för dem äldre, ansågs vara av stor betydelse och som 
en källa till att ge patienterna energi enligt informanterna, samtidigt för att undvika att bli 
rörda över det distriktssköterskorna hör eller ser.  

5.4 Inlevelse i emotioner 
Informanterna menar att i deras arbete ingår att de måste uppvisa empati, för att kunna förstå 
den äldres behov, den situation som den äldre befinner sig i, och därmed kunna hjälpa dem på 
bästa sätt. Detta kan relateras till vad Wettergren (2013) kallar ’’det professionella scriptet’’. I
detta skript ingår som tidigare nämnts att den anställde ska kunna visa empati och ha god 
relation med klienter som präglas av tillit och förtroende. Utifrån intervjuerna anses 
distriktssköterskornas arbete bygga på komponenterna ovan. Där de i arbetet med de äldre 
lever sig in i en professionell yrkesroll och lämnar de riktiga känslor åt sidan under mötet med
patienten. Distriktssköterskorna menar att det är viktigt att alltid finnas tillhands, detta bidrar 
till att den äldre känner trygghet och kan vända sig till distriktssköterskan när som helst.

Det är viktigt att visa min brukare att jag förstår hens känslor och att jag håller 
med om det dem känner (Eva).

Vidare beskriver informanterna att de ibland behöver leva sig in i patientens känsloläge 
istället för att väcka ett annat känsloläge hos patienten. I ovan nämnda citat ser vi att Eva 
menar att det är viktigt att tro på patienten som har besvär och visa patienten att dennes 
upplevelse av smärta bekräftas och förstås. Att visa empatiska förmågor och att 

distriktssköterskan lyssnar och uppfattar det som patienten upplever, verkar ha en 
avslappnande effekt och en positiv inverkan på patientens upplevda smärta, detta i sin tur 
gör att patienten slappnar av menar flera av informanterna. Distriktsköterskorna påtalar att när
dem inte litar på patienten när patienten säger att denne upplever en smärta ökar den äldres 
lidande ännu mer. 

/…/förmågan att kunna tåla mycket är viktigt när man arbetar med äldre 
människor, jag pratar mycket med patienten för att visa förståelse, det är också 
viktigt att inte visa känslor som riskerar att störa patienter (Hoda).
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Citatet ovan tyder på att informanten arbetar upp en viss känsla som hon borde känna under 
mötet med patienten. Eva hanterar sina känslor genom att andas och att inte tappa fokuset 
under mötet. Här märks att Eva använder sig av djupagerande med kroppen (Hochschild 
2012:55). Vilket enligt Hochschilds (2012) teori innebär att distriktssköterskan försöker att 
intala sig själv att inte gråta när patienten själv gråter. Hoda försöker att prata med patienten 
för att förmedla en känsla av förståelse. Detta ingår i det professionella skriptet (Wettergren, 
2013), i exemplet ovan visar distriktssköterskan förmågan på att kontrollera sina egna känslor 
och strävar efter att framföra ett professionellt bemötande med patienten. Detta kan relateras 
till vad Hochschild (2012:57) talar om, känsloregler, det menar hon att det finns regler som 
styr vilken känsla ska kännas vid en specifik situation. 

Stänger av mina känslor, även om jag blir ledsen, jag gråter inte med patienten 
när en patient gör det, jag försöker andas lite och fokuserar på hur jag ska vissa
dem att jag finns och ställer upp (Eva).

Ovan sätt att resonera är något som Eva försöker efterleva i vissa situationer. Eva menar att 
det finns känsloregler som säger att ’’det är fel att gråta öppet nu inför patienten’’. Därför att 
Eva vet att patienten är ledsen och vill inte att det ska bli ännu jobbigare för patienten. Det vill
säga ett sätt för att kontrollera de egna känslorna kan vara att gå in i den professionella rollen 
och stänga av sina egna känslor. Det sättet gäller när distriktssköterskorna upplever vissa 
situationer som emotionellt betungande. Att distriktssköterskorna påminner sig om brukarens 
situation och mående kan då bli en metod att hantera de svåra situationerna. Vidare menar 
Informanterna också att patienterna inte får märka att distriktssköterskan mår dåligt eller 
stressad, därför att patienterna kan smittas av det, vilket försvårar vårdprocessen. Citatet ovan 
beskriver hur Eva först hanterar den initiala känslan med ett ytligt agerande, det vill säga det 
visade känslouttrycket stämmer inte med Evas inre känsloupplevelse. Hochschild (1983) 
pekar på att använda ytligt agerande hjälper en att dölja de inre riktiga känslor. Eva försöker 
att bearbeta den inre känslan som är av negativ art, och förändra denna känsla genom att se till
patientens situation. Samtliga distriktssköterskor uppgav att de egna känslorna uppvisas 
endast när de gynnar situationen. Att inte använda sin professionella roll under arbetet, kan 
leda till att distriktssköterskorna upplever ledsamhet med patienten.

5.5 Stress och emotioner 
Distriktssköterskorna påpekar att de ofta får flera uppgifter som måste utföras samtidigt, 
vilket gör att de inte hinner med alla arbetsuppgifter under en arbetsdag när de var upptagna 
med sina bokade hembesök. Det finns även en hög belastning på telefonerna på hemtjänsten. 
Att hjälpa patienter i telefon anses högprioriterat av verksamhetschefen enligt informanterna. 
Något annat som orsakade stress i arbetet var när ett möte tar en längre tid än planerat. 
Distriktssköterskorna uppgav i intervjuerna att deras arbete kräver att man uppdaterar sina 
kunskaper inom vården hela tiden. Detta kunde kännas överväldigande då 
distriktssköterskorna inte hade tillräckligt med tid. Distriktssköterskorna antydde vidare att 
det ibland är svårt att behålla den emotionella fasaden under arbetet på grund av att de ställs 
inför höga och orimliga krav. Vilket bidrar till att distriktssköterskorna upplever stress och 
känner sig utmattade. 
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Det är alltid mycket att göra under natten, det går larm hela tiden vilket ibland 
gör att jag inte hinner med att utföra alla uppdrag med tanke på att det finns 26 
boende som jag tar hand om (Hoda).

Samtliga distriktssköterskor upplevde psykosociala symptom vid stress. Detta genom att deras
humör påverkades negativ av stress. Detta kunde utryckas genom att de kände sig mindre 
sociala på arbetet, trötta, irriterade och otillräckliga. En informant nämnde att under stressiga 
perioder, blev hon väldigt kort i tonen. 

När följdfrågan ställdes angående strategier distriktssköterskorna använder för att hindra en
stressupplevelse på arbetsplatsen uppgav samtliga informanter ett flertal strategier. 
Exempel på dessa var mentala strategier såsom socialt stöd, kaffepauser samt avslappning.  
Då det blir mycket pappersarbete och möten med patienter blir för tunga intygar flera 
distriktssköterskor om att de undanhåller sina känslor. Distriktssköterskorna kan genom den 
kollegiala gemenskapen få tillfälle att prata om sina erfarenheter och dessa känslor som de har
kapslat in under arbetet med patienter. Distriktssköterskorna beskriver hur de känner för sina 
kollegor vilket motverkar stress. I kollegial gemenskap ingår skratt, humor, prat om saker som
väckt starka emotioner hos distriktssköterskorna. 

Personalgruppen tycker jag är det bästa stödet. Där vi verkligen får pratar ut 
om allt som vi har gått igenom under en arbetsdag, vi pratar om vad som hände
och diskuterar varför det blev som det blev och hur man på bästa sätt kan lösa 
problemet (Fatima).

Fatimas uttalandet visar att det kollegiala gemmenskapet är det bästa stödet när en situation 
för en distriktssköterska känns som svår att hanteras. Att distriktssköterskan har denna 
möjlighet, att få stöd och prata ut om saker där distriktssköterskan själv känner osäkerhet, 
fann distriktssköterskorna som en viktig och hjälpande funktion för att hantera stress. Det 
sociala stödet gav distriktssköterskorna mer trygghet. Detta för att inom det kollegiala stödet 
får distriktssköterskan tillfälle att tillsammans med personalen reflektera över patienter och 
olika situationer. Flera distriktssköterskor menade också att det sociala stödet hjälper en att 
lugna ner sig och komma till ro igen, därför att genom att få stödet från en arbetskamrat fick 
distriktssköterskan en känsla av att fler andra kollegor känner samma sak och en känsla av att 
’’vi klarar det tillsammans’’.

Ibland behöver jag arbeta extra utan att få betalt, bara för att hinna med att 
läsa alla dokumentationer (Sanna).

På grund av att vårdpersonalen ställs inför höga krav kan det bidra till att vårdanställda känner
ångest, depression och känslor av otillräcklighet vid hög stress (Moustaka & Constantinidis, 
2010). Samtliga distriktssköterskor upplever ibland att de inte hinner utföra sina 
arbetsuppgifter i god arbetstakt. Distriktssköterskorna påpekar att de ofta får flera 
arbetsuppgifter att sköta, vilket gör att de upplever sig stressande. Sanna beskriver att det kan 
krävas att hon arbetar övertid eller kommer tidigare till arbetet för att hinna med alla 
arbetsuppgifterna. Detta enligt Sanna anses som en strategi för att minska stressupplevelsen. 
Detta för att när en distriktssköterska arbetar extra då hinner hon med sina resterande 
arbetsuppgifter i god arbetstakt, så att det senare inte leder till stressfyllda arbetssituationer. 

21



När distriktssköterskorna arbetar extra minskas stressnivån då de kunde utföra sina 
arbetsuppgifter i en god arbetstakt. Detta kunde resultera till att distriktssköterskorna hade 
mer tid till att hantera sina känslor i arbetet med patienter. 

5.6 Distriktssköterskans handlingsutrymme 

5.7 Distriktssköterskans upplevelse av handlingsutrymme och patientsprioritering 
Något som nämns som viktigt av samtliga distriktssköterskor är friheten av att själv prioritera 
olika äldres besök och mediciniska bedömningar detta stämmer överens med Lipskys (1980) 
teori om att gräsrotsbyråkrater har ett visst handlingsutrymme i deras arbete. 
distriktssköterskorna i studien är färdigutbildade inom medicin, detta leder till att läkaren inte 
behöver inkluderas i deras arbete när en patients behöver medicinisk behandling. Därför 
upplever samtliga informanter ett stort handlingsutrymme i jämförelse med sjuksköterskor 
och undersköterskor, detta förklaras genom faktum att distriktssköterskan har en 
expertkunskap med högre kompetens vilket ger distriktssköterskorna en större makt när de 
beslutar om vilka behov som en patient har. 

När jag är på jobbet då är mitt handlingsutrymme ganska stort, jag lägger själv
upp hur jag ska arbeta och vilka tider jag ska börja osv (Eva).

Distriktssköterskorna uppgav att de själva formar sin tidsboknings schema för hembesök. Det 
menar de att de planerar patientens hembesök själv och bestämmer själva över hur deras 
kalender ska se ut beroende på om det finns utrymme för det och beroende på hur mycket 
besvär en patient lider av. Detta kan ses som en tydlig positiv effekt på distriktssköterskans 
handlingsfrihet. 

Samtidigt påpekas att det råder ett problem med tidsbrist och överbelastning som ofta minskar
distriktssköterskans handlingsutrymme. Distriktssköterskorna upplever att tidsbristen 
påverkar dem negativt genom att den minskar antal hembesök och överbelastning kan ibland 
också leda till samma problem och även stress kan upplevs vid hård ansträngning. När 
distriktssköterskan upplever tidsbrist och överbelastning rådfrågar de andra distriktssköterskor
om hjälp med patienter, eller ändrar sina rutiner för att hantera detta problem.

Ibland hinner man ju inte klara av alla arbetsuppgifter på en och samma dag 
vilket ökar arbetstrycket dagen efter, ibland hinner vi inte med hembesök och 
istället tar vi samtalen via telefon med anhöriga eller patienten (Hoda) 

Under intervjutillfället beskrev flera informanter att deras handlingsutrymme också kan 
begränsas när de inte har tillräckligt med information om patienternas hälsotillstånd. I sådana 
fall kan distriktssköterskan uppleva att denne har bristfällig information om patienterna under 
processplaneringen. När patienterna är i behov av vård ringer de till hemtjänsten och skriver 
in sig samt ger en kort information om sig själva. Detta verkar inte räcka för att skapa en 
helhetsbild om patienten, distriktssköterskorna väljer att själva kunna kontakta och fråga 
patienten om sin hälsa. Distriktssköterskorna använder sig av olika rutiner som kan hjälpa 
dem att få information om patientens hälsa. Dessa rutiner är att distriktssköterskan ringer upp 
patienten eller anhöriga för att få nödvändig information om patienternas hälsotillstånd. 
Förutom det använder de sig också av formulär som de skickar via SMS som sedan patienten/
anhöriga fyller i med information och skickar tillbaka. 
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En av informanterna belyser andra svårigheter som hon själv anser begränsar sitt 
handlingsutrymme när hon ska göra prioritering, vilket är hennes bokningsschema, som alltid 
är fullbokad. När hon har fullbokade tider i schemat då försöker hon att hitta andra sätt för att 
hjälpa patienterna. Exempelvis gör hon korta hembesök som varar i 10–15 minuter under sin 
administrativa tid. Trots att distriktssköterskorna upplever sig begränsade när de prioriterar 
patienterna verkar de ändå har ett visst handlingsutrymme då de hittar på andra sätt för att 
träffa patienterna och hjälpa dem. 

5.8 Kommunens regelverk och organisationens mål påverkan på distriktssköterskorna
Enligt Lipsky (1980) begränsas gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme med statliga lagar 
och organisationens mål. Så är inte fallet för de intervjuade distriktssköterskorna, de tycker 
statligt regelverk inte påverkar deras prioritering av hembesök, de upplever istället att statliga 
regelverk som hjälpmedel och vägledning. Distriktssköterskorna följer inte dessa regelverk 
därför att de arbetar med människor som har olika problem, de själva bestämmer över vilken 
behandling eller medicin en patient ska ha. Detta på grund av att medicin går inte alltid att 
standardisera. Detta kan relateras till Lipsky som menar att gräsrotsbyråkraterna arbetar i 
direkt kontakt med människor, vilket gör att de behöver ta hänsyn till den mänskliga faktorn 
(1980). 

Att resultatet till viss del motsäger Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater (1980) kan bero på 
att teorin grundades i USA och är anpassad till amerikanska regelverk. I den svenska 
kontexten anses regelverk och lagar som hjälpmedel därför att de inte är lika stränga och 
rigida som det amerikanska. 

En av distriktssköterskorna tycker att regelverken inte begränsar hennes handlingsutrymme 
utan att det istället är de ekonomiska förutsättningarna skapar problem.

Överlag ser jag den ekonomiska bristen som påverkar vårt handlingsutrymme, 
när de andra hemtjänster inte tar emot patienterna på grund av att de inte har 
råd till det, då får vi istället dessa patienter (Hoda). 

Hoda menar att när andra hemtjänster inte har råd att vårda och ta hand om de äldre då skickar
de patienterna till hemtjänsten som denna distriktssköterska är verksam i, vilket senare leder 
till att det blir mycket mer arbete för denna distriktssköterska.

Fyra av sex distriktssköterskor hävdar att verksamhetens mål inte påverkar deras 
prioriteringssätt, utan de själva bestämmer vem som ska prioriteras först utifrån den som är 
sjukast. En av distriktssköterskorna delar inte samma åsikt som de andra informanterna. Hon 
uppfattar att verksamhetens mål påverkar hennes prioriteringssätt, eftersom verksamheten 
som hon arbetar inom har ett mål som går ut på att prioritera de kroniskt sjuka människorna 
först, detta gör att hon alltid börjar med de som är kroniskt sjuka. Detta kan ses som att 
majoriteten tycker att organisationens mål inte påverkar deras handlingsutrymme, men det 
finns en liten minoritet som anser att organisationens mål påverkar ens handlingsutrymme.

5.9 Sammanfattning av resultatet
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att studiens resultat stämmer överens med 
Hochschilds (1983, 2012) teori om känsloarbete, genom att distriktssköterskorna agerar 
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utifrån Hochschilds hanteringssystem ytligt samt djupverkande för att hantera sina känslor. 
Detta gör distriktssköterskorna genom att agera efter givet känsloläge och efter en viss känsla 
som de vill förmedla efter en viss situation. Samtliga distriktssköterskor hanterar svåra 
känslor och strävar efter att göra patienten nöjd och glad. Hochschild (1983, 2012) talar om 
känsloregler som är grunden för ett känsloarbete. Dessa känsloregler använder studiens 
distriktssköterskor genom att de är medvetna om vilka känslor som ska råda vid en viss 
situation och hur sorgen ska bemötas.

 Vidare stämmer studien till en viss del av Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraterna. Den 
enda skillnaden som finns mellan studiens resultat och teorin är att studiens informanter inte 
verkar uppleva att regelverk och organisationens mål begränsar deras handlingsutrymme.  
Återigen kan detta förklaras med skillnader som råder mellan olika regelverk i olika länder, 
alternativt att studiens undersökning består av för få intervjuer att dra större slutsatser 
gällande lagar och reglers inverkan på distriktssköterskans handlingsutrymme.
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6. Slutdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskan organiserar det egna emotionella 
arbetet i förhållande till de äldre patienterna samt hur distriktssköterskan uppfattar sitt 
handlingsutrymme och hanterar stress som framkommer i sitt arbete. Denna del av uppsatsen 
syftar till att ge en sammanfattade slutsats kring studiens forskningsfrågor i förhållande till 
tidigare forskning. Dessa frågor omfattade vilka strategier använder distriktssköterskan för att 
kunna hantera sina känslor i mötet med den äldre patienten? Hur hanterar distriktssköterskan 
stress i hemsjukvårds arbetet? Hur ser distriktssköterskans handlingsutrymme ut? 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att distriktssköterskorna är medvetna om vilka känslor 
som ska användas beroende på hur situationen ser ut. Exempelvis att distriktssköterskorna 
undertrycker sina känslor eller delar sorgen och känna för och sörja tillsammans med 
patienten så att patienterna inte ska uppleva känslor av sorg. Genom analysen av 
känslohantering i distriktssköterskans arbete framkom att informanterna hanterar sina känslor 
både under och efter mötet med patienten. Distriktssköterskan möter dagligen sjuka och svaga
människor i sitt arbete, därför liknas distriktssköterskornas arbete vid det som Olssons (2008) 
utnämner härbärgeringsarbete för att distriktssköterskan tar emot de känslor som patienterna 
förmedlar. Studiens resultat kan liknas och jämföras även med den resultat som Leppänen 
(2006) har fått fram. Leppänen (2006) skiljer mellan två olika känslomässiga reaktioner, 
parallella och reaktiva reaktioner. En parallell reaktion handlar om att den anställde upplever 
samma känslor som klienten, medan reaktiva reaktioner handlar om att den anställde inte 
håller med det som klienten förmedlar. Materialet från min studie visar att distriktssköterskan 
ofta upplever en nära relation till patienten vilket gör att distriktssköterskan har starka känslor 
för sina patienter och visar patienten att hens känslor är befogade och uppskattande. Samtidigt
händer det flera gånger att distriktssköterskan inte alls upplever samma känslor som patienten,
men att distriktssköterskan är tvungen att följa de känsloregler som finns på arbetsplatsen. 
Olsson och Ingvards (2001) resultat stämmer till en viss del med denna studies resultat. 
Författarna har undersökt det känslomässiga klimatet inom hemtjänsten. Författarna kom fram
till att den anställde upplever en nära relation till patienten, men denna relation kan förändras 
efter ett tag allteftersom den anställde upplever att patienten blir allt för krävande. Den 
anställde kan då skapa ett visst avstånd till patienten genom att inta en professionell yrkesroll. 
Denna studiens resultat visar att ju längre man har arbetat inom yrket desto viktigare blir det 
att agera utifrån professionell yrkesroll. Detta kan bero på att distriktssköterskan upplever att 
patienten blir allt för jobbig eller det kan också bero på att distriktssköterskan inte vill 
använda känslomässiga påfrestningar i mötet med patienten. 

Humor och engagemang är något som har nämnts av informanterna som en bra strategi för att 
främja samhörigheten samt skapa glädje med patienten. Att vara engagerad, att kunna skämta 
och skratta ihop med patienten gör mötet bättre för både distriktssköterskan och patienten. 
Genom att vara en professionell distriktssköterska är det viktigt att kunna ge respons på 
patientens känslor och tankar, detta gör distriktssköterskor genom att visa medkänslan för hur 
patienten känner i en viss situation.
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Materialet visar vidare att distriktssköterskorna hanterar sina känslor genom att dölja sina 
riktiga känslor i mötet med patienten. Informanterna som har deltagit i studien har arbetat 
länge som distriktssköterskor. Genom att resonera detta har jag kommit fram till att 
anledningen till att distriktssköterskorna klarar av att hantera djupt emotionellt agerande i sitt 
arbete är just för att de har arbetat länge i vården. Att agera på djupet verkar underlätta 
informanternas känsloarbete under en längre period. Distriktssköterskorna har olika 
strategier för att hantera dåliga möten med patienter. När det uppkommer en dålig personkemi
mellan distriktssköterskan och patienten, blir det klokt av distriktssköterskan att lämna 
patienten eller agera på ett dåligt sätt som patienten. Vid sådana situationer döljer 
distriktssköterskan sin äkta känsla och försöker att tänka på patienten som sin egen förälder 
eller barn så att mötet inte blir sämre. Trots de irriterande känslorna som patienten förmedlar, 
behandlas patienten med respekt samt dessa ageranden tas inte personligt. Att dölja sina 
känslor är något som även Hochschild (2012:36) uppmärksammade när hon studerade 
emotioner i arbetet. Författaren menar att kunna dölja sina egna känslor gör att den anställde 
kan hantera svåra situationer. Genom analysen av känslohantering har jag uppfattat att när 
distriktssköterskorna möter svåra situationer lämnar de inte sin professionella roll utan istället 
behåller distriktssköterskorna ett visst agerande som präglas av lugn och tålmodighet, genom 
sitt tonläge och kroppsspråk. Detta gå att knyta till Wettergrens m.fl. (2008) tankar om 
människor som är anställda inom emotionella arbeten, i sin studie menar författarna att 
arbetstagaren ska ha lockande ansikte och vänlig röst när denne är i kontakt med klienter.

Innan undersökningen påbörjades hade jag resonemang om starka konsekvenser som kan 
uppstå vid negativa känsloupplevelser men resultatet kring detta blev inte som förväntat. 
Resultatet visade att distriktssköterskorna var känslomässigt starka, hade en vana och förmåga
att arbeta med traumatiska situationer som de dagligen utsattes för. Detta har en av 
informanterna även nämnts, hon menar att detta kan bero på att de intervjuade hade en fler 
åriga arbetserfarenheter inom arbetet med sjuka och äldre människor.

Under analysprocessen kunde jag se att distriktssköterskorna upplever olika typer av stress. 
De främsta anledningarna till att informanterna upplever stress på sin arbetsplats var stor 
arbetsmängd, informationsbrist om patientens hälsa, tidsbrist och fullbokade scheman. Detta 
resultat stöds i tidigare forskning, flera studier visar att det främsta orsaksfaktorer till stress är 
hög arbetsbelastning och brist på tid (Moustaka & Constantinidis, 2010; Karlsson m.fl., 
2006). Det som däremot framkom i denna studie men inte i tidigare forskning var att 
distriktssköterskor upplevde att nya kunskaper bidrog till stressupplevelser. 
Distriktssköterskorna har ett stort ansvar och jag antar att detta är på grund av att deras arbete 
är kravfyllt. Distriktssköterskorna utför ett riktigt emotionellt arbete, de är medvetna om det 
och tänker alltid på strategier för att kunna klara av det emotionella arbetet och för att utföra 
ett så bra arbete som möjligt. Därför tror jag att nya information och kunskaper kan upplevas 
som stressande då de inte alltid har tid till att lära sig något nytt. 

Det finns lite forskning om stressens påverkan på distriktssköterskor men mycket forskning 
från sjuksköterskors perspektiv. Distriktssköterskorna i min studie uppgav att när de är 
stressade upplever de dåligt humör, blir mindre sociala, trötta, irriterade och känner sig 
otillräckliga. De flesta konsekvenserna av stress som framkom i min studie stämmer överens 
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med tidigare forskning om sjuksköterskor (Moustaka & Constantinidis, 2010). Dåligt humör 
och mindre sociala innebär att distriktssköterskorna under stressupplevelsen inte hade lust att 
samtala med andra och vara sociala. Irritation och trötthet var mest på grund av stor 
arbetsbelastning. 

För att hantera stressen använde distriktssköterskorna sig av mentala strategier men också 
strategier som var relaterade till arbetet. De mentala strategierna var avkoppling, kaffepaus 
och socialt stöd. Att söka socialt stöd är något som samtliga distriktssköterskor pekade på för 
att ta ut sina negativa känslor och bearbeta vissa situationer. Detta gick till genom att samtala 
med arbetskollegorna för att få prata av sig av sina känslor. Jag fann att socialt stöd underlät 
för distriktssköterskorna då alla arbetar med äldre och sjuka människor, kunde de sätta sig 
själva i varandras situation och reflektera över svårigheter i mötet med patienten. Dessa 
mentala strategierna som används som stresshantering är något som även bekräftas av den 
tidigare forskningen (Lee, 2003, Rout, 2000). Socialt stöd enligt distriktssköterskorna i denna 
studie är oerhört viktigt. Distriktssköterskorna uttryckte att de tar rast för att reflektera med 
andra distriktssköterskor samt för att kunna få styrkan att klara av ett sådant arbete. När 
distriktssköterskorna reflekterar med varandra kunde de få en medkänsla och en bekräftelse 
om att alla andra distriktssköterskor och vårdpersonalen upplever samma känslomässiga 
situationer, vilket hjälpte de att inte känna sig ensamma i den upplevda situationen. Mitt 
resultat stöds av en annan studie (Lindgren och Olsson, 2008) som visar att sociala stödet kan 
användas för att reducera stress i arbetet. I den tidigare forskningen framkom också andra 
strategier som inte togs upp av studiens informanter. Det var bland annat skapandet av goda 
relationer med patienter kunde motverka stressen (Lee JK, 2003, Rout UR, 2000). Att skapa 
goda relationer med patienter har nämnts av studiens informanter men inte för att undvika 
stressen, utan istället för att en god struktur skapas mellan patienten och distriktssköterskan så
att vårdprocessen underlättas. Arbetsrelaterade strategier som distriktssköterskorna använde 
sig av var att, planera arbetet och arbeta övertid genom att komma tidigare till arbetet för att 
slutföra pappersarbete som de hade från dagen innan.  

Vidare visar resultatet att distriktssköterskor upplever att de har ett stort handlingsutrymme 
när de prioriterar patientbesök samt när de gör medicinska bedömningar. Att 
distriktssköterskor har ett stort handlingsutrymme kan förklaras genom att de har en 
expertkunskap som ger dem möjlighet till att ha en stor makt när de ska ta beslut om 
patientsprioriteringar. Samtliga informanterna nämnde att deras handlingsutrymme begränsas 
när de upplever stress. Detta går i linje med tidigare forskning som har visat att 
distriktssköterskornas resurser begränsas när de upplever stress (Karlsson, m.fl. 2006:38). 
Distriktssköterskornas handlingsutrymme begränsas också när de upplever informationsbrist 
om patienterna. För att distriktssköterskorna inte ska uppleva att deras handlingsutrymme 
begränsas utvecklar de olika hanteringssystem.

Tidigare forskning har visat att gräsrotsbyråkraterna utvecklar egna hanteringssystem när de 
upplever att arbetet blir allt för mycket (Van Loon och Jakobsen, 2017). Dessa 
hanteringssystem är klient och system orienterade hanteringssystem som används när 
gräsrotsbyråkraterna interagerar med klienterna och för att minska arbetspress. Studiens 
distriktssköterskor har också skapat egna hanteringssystem, som klientorienterade och 
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systemorienterade hanteringssystem. Distriktssköterskorna har olika klientorienterade rutiner 
och tillvägagångssätt som underlättar mötet med patienterna. Distriktssköterskorna försöker 
alltid att träffa sina patienter. När det är brist på tid försöker de att boka in patienterna på ett 
kort besök. Informanterna pekar på att deras handlingsutrymme kan begränsas när de upplever
informationsbrist om patientens hälsotillstånd. I sådana fall utvecklar distriktssköterskorna 
systemorienterade hanteringssystem som de använder, som åtgärder såsom 
formulär/uppringning/sms som används för att distriktssköterskan ska få 
hälsotillståndsinformation om patienter för att effektivera prioriteringsprocessen. Således 
visar studiens resultat att distriktssköterskor är gräsrotsbyråkrater som skapar egna 
hanteringssystem för att underlätta det dagliga arbetet genom att de på ett mer organiserat sätt 
kan prioritera patientbesök.

Något annat som distriktssköterskorna uppgav angående det upplevda handlingsutrymmet är 
att samtliga distriktssköterskor inte upplever att deras handlingsutrymme begränsas av 
verksamhetens lagar och riktlinjer. Detta förklaras genom att de uppfattar verksamhetens 
regelverk som hjälp som underlättar prioriteringsprocessen.  

6.1 Förslag till vidare studier 
Jag har i denna studie fått en större kunskap och förståelse för hur distriktssköterskorna 
hantera sina känslor och sitt handlingsutrymme. Den viktiga politiska poängen med denna 
uppsats är att emotionellt arbete har synliggjorts som riktigt arbete. Distriktssköterskorna 
utför det emotionella arbetet och är medvetna om det samt tänker kring det. De utvecklar 
olika strategier för att klara av känsloarbetet. Denna studie väcker ett stort intresse eftersom 
människans hälsa är en viktig del av den svenska välfärden. Därför behövs det mer forskning 
om distriktssköterskor för att hälsan är en viktig del av den svenska välfärden. I och med att 
studiens informanter bestod av endast kvinnor, en fråga som skulle vara relevant är att 
undersöka hur män som distriktsskötare hanterar sina känslor när de interagerar med patienter 
samt hur de hanterar stress och ser på sitt handlingsutrymme. 
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8. Bilagor
8.1 Bilaga 1 
Information inför intervjun

Hej 

Jag heter Hind Deibl och studerar Sociologi C vid Södertörns högskolan. Jag har precis 
påbörjat min C-uppsats. Min c-uppsats kommer att handla om distriktssköterskan som jobbar 
inom hemtjänsten. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur distriktssköterskan organiserar 
det egna emotionella arbetet i förhållande till personer som är 65 år och äldre. Samt att 
undersöka hur distriktssköterskan uppfattar sitt handlingsutrymme och hanterar stress som 
framkommer i sitt arbete. 

Uppsatsen skall bygga på intervjuer med flera distriktssköterskor. Jag skulle gärna vilja 
komma i kontakt med distriktssköterskor på er enhet för att ta del av distriktssköterskornas 
kunskaper och tankar inom området som jag studerar. 

Av praktiska skäl vill jag gärna spela in intervjuer. Intervjun förväntas pågå ca 45–60 minuter.
Informationen kommer enbart att användas i min uppsats. Distriktssköterskorna kommer att 
behandlas konfidentiellt och utomstående kommer inte kunna identifiera dem i min studie, 
detta genom att distriktssköterskornas identitet kommer att döljas genom att använda fiktiva 
namn i uppsatsen. 

Jag har valt att utgå från ett personalperspektiv och uppsatsen skall bygga på intervjuer med 
enhetschefer samt vårdpersonal. Jag skulle gärna vilja få ta del av era kunskaper, erfarenheter 
och tankar inom området. Av praktiska skäl vill jag gärna använda bandspelare under 
intervjun. Informationen kommer enbart att användas i min uppsats och intervjuutskrifter 
kommer förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Ni kommer att vara anonyma i 
uppsatsen för att minska risken att er identitet avslöjas. För att dölja er identitet kommer jag 
att använda fiktiva namn i uppsatsen. Jag vill även informera er om att ert deltagande är 
frivilligt samt att ni har rätt att avbryta er medverkan när som helst.

Om du som enhetschef godkänner att distriktssköterskor från er enhet medverkar, 
vidarebefordra gärna detta mail till samtliga distriktssköterskor och be de som är intresserade 
att kontakta mig för vidare planering av utförandet. 

Kontaktuppgifter: 

E-post: hinndbaker@student.hig.se

Telefonnummer: 072XXXXXXX

Med vänliga hälsningar
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Hind Deibl

8.2 Bilaga 2 
Intervjuguide

Bakgrundsinformation
Ålder:

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska?

Hur ser din arbetsvardag ut? Kan du beskriva en typisk arbetsdag?

Hur är det att arbeta i hemsjukvården? Fördelar? Nackdelar?

Mötet med Patienten
Hur skulle du beskriva att din relation till patienterna ser ut? 

Hur skulle du beskriva att patienterna bemöter dig? 

Förväntas du att agera på ett visst sätt gentemot patienterna? Hur i så fall?

Kan du beskriva ett svårt möte med en patient?

Mötet med kollegor
Hur upplever du din relation till dina kollegor?

Hur ser det sociala stödet ut i arbetet?

Kan du prata med dina kollegor i arbetet om de känslor som du upplever? När finns det 
utrymme att prata om dessa? (Under arbetets gång, kaffepaus, lunch) 

Kan du prata med dina kollegor om situationer som kan kännas jobbiga?

Handlingsutrymmet
Kan du själv styra över din arbetsdag?

Vad skulle du vilja förändra på din arbetsplats?

Känner du att du har kontroll över ditt jobb?

Känslor i arbetet
Är det vanligt att patienternas känslor påverkar dig? 

Vilka känslor är det patienterna förmedlar och hur hanterar du dessa?

Vilka känslor upplever du ofta i ditt arbete? (lycka, oro, hat)

Upplever du att du blir känslomässigt påverkad av ditt arbete med patienter? Om ja, på vilket 
sätt? och vilka känslor är det som du vanligtvis upplever? 

Kan du beskriva en situation där du blivit känslomässigt påverkad?
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Känner du dig fri att uttrycka dina känslor på arbetet? (tex klaga) 

Hur bearbetar du negativa känslor som uppstår i arbetet?

Använder du känslor medvetet ”Låtsas du känna något, dölja känslor” i arbetet med 
patienterna? Hur? Kan du ge något exempel?

Stress i arbetet
Upplever du att ditt arbete är stressigt? Om ja, kan du beskriva en situation där du känner dig 
stressad? 

Hur hanterar du stressen? (Om du upplever någon) 

Upplever du att du har inflytande i ditt arbete, att du kan påverka hur din arbetsdag ser ut?

Kan du ”koppla av” ditt arbete när du kommer hem?  

Upplever du att ditt arbete påverkar din fritid/privatliv? Hur då? 

Vill du tillägga något?
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