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Abstract 

Emotions are a part of social work, and how the employees manage and process them can 

affect the quality of the services that they provide. It is therefore of importance to explore how 

social workers can manage and process their emotions and which support and possibilities to 

do so their organizations provide. This study is based on Hochschild´s theory of emotional 

labour, using her concept deep acting and surface acting. The aim of this study has been to 

examine similarities and differences in managing emotions between two different social work 

practices, one social services unit and one treatment unit. In order to explore this we 

conducted two focus group interviews, one at each unit. The study showed that both units 

were affected emotionally by their work and the actions of their clients. The treatment unit 

appears to primarily use deep acting and the social services unit appears to primarily use 

surface acting. The need to process their emotions is fulfilled in both places, primarily 

through collegial support and because they themselves creates the time to process, but the 

organization does not create any specific space for this. 
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1. Inledning 
Det har länge funnits ett krav på människor att förtrycka sina egna känslor för att producera 

fram “rätt” känslor (Hochschild 1983/2012). Att kontrollera och förtrycka sina emotioner har i 

det moderna samhället utvecklats till en naturlig del av många serviceyrken. Arlie Hochschild 

utvecklar begreppet emotional labour, eller emotionellt lönearbete, i sin bok The managed 

heart från 1983 (senast reviderad i utgåva från 2012). Hon använder flygvärdinnor som 

exempel då de måste le och få sina passagerare att känna sig nöjda och glada. Socialt arbete är 

i likhet med flygvärdinneyrket ett emotionellt lönearbete där man behöver kontrollera eller 

frammana egna emotioner gentemot klienterna vilket i sin tur även kan påverka klienternas 

känslor. Hochschild anser att det är viktigt att skilja mellan emotionellt lönearbete, att hantera 

emotioner på arbetet och vanligt emotionellt arbete. Detta eftersom emotionellt lönearbete, i 

hennes definition, inte utförs av alla. För att kunna utföra ett bra emotionellt lönearbete 

behöver socialarbetarna hantera de emotioner som uppstår i mötet med klienterna, speciellt de 

emotioner som inte får visas framför klienterna, till exempel ilska eller avsky. Om de inte 

hanterar dessa emotioner eller får möjlighet att hantera dem kan det påverka socialarbetarna 

negativt (Hochschild 1983/2012, Lavee & Strier 2018, Indregard, Knardahl & Nielsen 2017, 

Morris & Feldman 1997).  

 

Det sociala arbetets organisering har förändrats med tiden, idag finns ett ökat krav på 

dokumentation vilket minskar tiden för klientmöten och ökar stressen hos socialarbetare 

(Lauri 2016). Enligt Stockholms läns arbetshälsorapport (2016) så kan tidsbrist leda till ett 

flertal negativa konsekvenser, bland annat sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, hjärt- och 

kärlsjukdomar, strokes eller ryggsmärta. Det emotionella lönearbetet i sig kan också medföra 

konsekvenser. Konsekvenser av det emotionella lönearbetet kan enligt Hochschild 

(1983/2012) bli att balansen mellan arbetsrollen och den privata rollen förstörs; detta leder till 

att de två rollerna blir till en eller att den ena rollen förstärks på bekostnad av den andra. Hon 

menar vidare att det emotionella lönearbetet kan leda till utbrändhet, skuldkänslor eller 

cynism. Desto mer kontroll den professionella har över sin arbetssituation desto mindre är 

risken för dessa konsekvenser. Pugliesi (1999) skriver att emotionellt lönearbete kan skapa 

jobbstress, öka missnöjet och ångestnivån. Även så kallad emotionell dissonans kan uppstå, 

som en konsekvens av det emotionella lönearbetet, när personens genuina känslor inte 

stämmer överens med de förväntade och uppvisade känslorna (Hochschild 1983/2012, 

Ashfort & Tomiuk 2000). Den emotionella dissonansen kan vara en riskfaktor för 

sjukfrånvaro (Indregard, Knardahl & Nielsen 2017).  

 

I mötet mellan människor uppstår emotioner av olika slag som inte alltid är passande att visa 

framför klienten (Hochschild 1983/2012, Olsson 2008). Möten inom det sociala arbetet sker 

dessutom ofta med människor i utsatta situationer vilket gör att emotionerna tenderar att bli 

starkare, både för klienten och för socialarbetaren. Socialarbetaren kan härbärgera klientens 

känslor och därför bli mer eller mindre påverkad av emotionerna som skapas i mötet. De kan 

då ha ett behov av att bearbeta både sina egna och klientens känslor (Olsson 2008). 

Bearbetningen av dessa emotioner kräver tid och plats (Ingram 2015) och ska helst ske 
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tillsammans med kollegor (Ingram 2015, Lindgren 2001, Olsson 2008). Organisationen 

behöver därför skapa utrymme för bearbetning för sin personal utanför handledning (Olsson 

2008).  

 

Hur socialarbetaren hanterar emotioner i arbetet kan påverka dennes mående och därmed även 

påverka kvalitén i hur arbetet utförs vilket kan få negativa konsekvenser för klienten. Detta då 

det blir svårare att bygga en hjälpande relation med klienten och hitta hållbara lösningar för 

denne (Baldschun 2018). Det är därför relevant att studera hur socialarbetare hanterar sina 

emotioner och hur möjligheten att bearbeta emotionerna ser ut på olika arbetsplatser inom det 

sociala arbetet. Tidigare forskning har inte sökt likheter och skillnader mellan olika 

verksamheter. Undersökningar har gjorts på olika respondentgrupper men de har inte 

undersökt socialarbetare inom behandlande verksamheter. Vi vill undersöka hur 

yrkesverksamma socialarbetare upplever och hanterar emotionerna i det sociala arbetet samt 

vilket utrymme och stöd de får inom verksamheterna att göra detta. Med socialarbetare menar 

vi personer med en socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetar inom det 

sociala arbetet. För att få en djupare förståelse kring det emotionella lönearbetet och 

emotionshantering för vi fokusgruppsintervjuer på två arbetsplatser, en socialtjänstenhet för 

vuxna och en skola med behandling för barn. Vi har valt dessa två enheter eftersom de har 

olika syften, målgrupper och organisering och vi vill undersöka vilka likheter och skillnader 

det kan finnas inom två helt olika verksamheter inom det sociala arbetet. Genom att 

undersöka två enheter kan vi utröna om det finns något gemensamt tänkande kring emotionell 

hantering inom socialt arbete eller om det är beroende av den arbetskontext och organisering 

arbetet sker inom.  

 

1.1 Syfte:  
Syftet med denna undersökning är att beskriva likheter och skillnader mellan två 

verksamheter inom socialt arbete gällande hur socialarbetarna upplever och hanterar 

emotioner och det emotionella lönearbetet samt deras upplevelser av organisationens stöd i 

emotionshantering. 

 

1.2 Frågeställningar: 
• Hur beskriver yrkesverksamma socialarbetare att de upplever det emotionella 

lönearbetet på sin arbetsplats? 

• Hur upplever socialarbetarna att de hanterar de emotioner som uppstår i det sociala 

arbetet? 

• Vilka likheter och skillnader kan det finnas i att hantera emotioner och vilket stöd och 

utrymme finns för detta i två olika verksamheter? 

 

2. Teoretisk perspektiv 

2.1 Begreppets definition och avgränsningar 
Hochschild (1983/2012) utvecklade begreppet emotionellt lönearbete. Det finns flera 

definitioner av Hochschilds begrepp och vissa forskare vill utöka begreppets betydelse 
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(Pugliesi 1999, Waldron 2000, Olsson 2008). Vi väljer att utgå från Olssons (2008) 

omskrivning av Hochschilds (1983/2012) definition av emotionellt lönearbete. Detta då 

Olsson menar att emotionellt lönearbete inte behöver föreskrifter från organisationen för att 

vara emotionellt lönearbete, vilket även vi anser. Vi utgår dock från Hochschilds avgränsning 

om att inte emotionellt lönearbete inte utförs av alla, då vi endast undersöker de emotioner 

som är direkt kopplade till det emotionella lönearbetet och hanteringen av dessa. Vi begränsar 

oss därmed till denna snävare definition. Detta kan vara en nackdel då vi kan missa relevant 

information om emotioner i arbetet. En fördel med begränsningen är att vi kan ha fullt fokus 

på en mindre del och därför få en djupare förståelse och ett tydligare fokus i vår 

undersökning.  

 

2.2 Teorigenomgång 
I boken The managed heart (1983/2012) diskuterade Hochschild begreppet, emotionellt 

lönearbete, i relation till flygvärdinnor men uttryckte att det även kan appliceras på andra 

yrkesgrupper som till exempel socialarbetare. Hon skriver att vi alltid i viss mån har behövt 

framkalla och kontrollera känslor vilket benämns som emotionellt arbete. Det emotionella 

lönearbetet å andra sidan handlar om att emotionellt arbete har kommersialiserats och att 

organisationer kräver att de anställda ska kontrollera sina känslor på ett nytt sätt samt påverka 

andras känslor. Hon skriver att man under 1950-talet började ställa högre krav på 

professionella att utföra ett emotionellt lönearbete. Ett exempel på detta är flygvärdinnor som 

ska göra detta genom att förtrycka ilska mot kunder, alltid le och vara charmig samt behandla 

flygkabinen som sitt vardagsrum med sina privata gäster. En del av det emotionella 

lönearbetet är att använda sig av det hon kallar för deep acting vilket handlar om att man 

förändrar sina emotioner genom att föreställa sig att situationen var annorlunda eller söka 

förklaringar till agerandet. Ett exempel på deep acting är att föreställa sig en missnöjd, arg 

passagerare som ett barn eller som någon väldigt flygrädd - då blir det synd om vederbörande 

och man agerar mer empatiskt. Deep acting handlar om att framkalla de förväntade 

emotionerna för den specifika situationen. En annan del av det emotionella lönearbetet är 

surface acting som innebär att man låtsas känna de korrekta eller förväntade emotionerna. 

Emotionell dissonans förklaras av Hochschild (1983/2012) som skillnaden mellan personens 

genuina känslor och dess uppvisade känslor. 

 

Olssons (2008) menar att en annan del av det emotionella lönearbetet är härbärgeringsarbete. 

Begreppet härbärgeringsarbete handlar om att en professionell både måste hantera en annan 

människas känslor och erfarenheter samt sina egna känslor och reaktioner på den andres 

agerande och uppvisade känslor. Den professionelle beskrivs bli som en container där den 

andra personen kan “dumpa” sina känslor. Personen ska därmed hantera både andras och egna 

känslor kopplade till den andres berättelse. Olsson menar att bearbetningen av dessa känslor 

är vital, samt att bearbetningen helst ska ske tillsammans med kollegor. Detta arbete blir 

speciellt viktigt att utföra på arbetsplatsen för yrken med tystnadsplikt. Dessa yrkens 

klientgrupper är dessutom ofta i en utsatt situation vilket medför starka känslor och därmed 

skapas ett större behov av bearbetning. 
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Hochschild (1983/2012) diskuterar kring känsloregler och roller. Känsloregler är standarder 

som används i känslomässiga konversationer för att bestämma vilka känslor som är passande 

och förväntas av andra. Genom dem avgörs vilka emotioner som anses vara lämpliga att 

känna och uttrycka i varje relation, i varje roll. En roll är enligt Hochschild en utgångspunkt 

för vilka emotioner som är lämpliga för olika händelser. När rollerna ändras så ändras även 

reglerna för hur man bör känna och hur man kan tolka händelser. 

 

Lavee och Strier (2018) identifierade tre skyddsmekanismer som används för att hantera det 

emotionella lönearbetet.  

1. Emotional numbness: när personalen har vant sig vid klienternas situation och blir 

avtrubbade för att hantera all ångest.  

2. Emotional othering: personalen gör skillnad på vi och dem (och ser dem som sämre 

och stigmatiserade), det kan minska emotionernas börda men minskar även empatin.  

3. Emotional Splitting: personalen gör skillnad på värdiga och ovärdiga fattiga. De 

känner empati för värdiga fattiga men kan känna ilska mot ovärdiga fattiga.  

 

2.3 Användning av teorier 
Vi har utgått från Arlie Hochschilds (1983/2012) teori om emotionellt lönearbete för att 

beskriva och analysera de emotioner som framkommer och påverkas av mötet med klienterna. 

Vi har använt hennes teori och begrepp genomgående under hela forskningsprocessen. Vårt 

syfte och våra frågeställningar är utformade med Hochschilds teori i åtanke. Intervjuguiden 

har utformats för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar och genomsyras därför också 

indirekt av Hochschilds teori. Vid analysen fokuserade vi på hur socialarbetarna påverkar sina 

egna känslor för att de ska passa in i situationen. I texten använder vi “emotioner” och 

“känslor” synonymt. Vi har använt oss av Hochschilds (1983/2012) begrepp “deep acting” 

och “surface acting” vid analysen av undersökningens resultat. Hennes begrepp “emotionell 

dissonans”, som handlar om skillnaden mellan hur personer agerar och hur de egentligen 

känner, har använts i analysen. Även Olssons (2008) teori om härbärgeringsarbete har 

använts, detta för att undersöka hur härbärgeringsarbetet påverkar respondenterna och om de 

har ett behov av stöd i kollegor och organisationen. Delar av Lavee och Striers (2018) teorier 

om skyddsmekanismer har använts i analysen. 

 

3. Forskningsöversikt  
 

3.1 Sökprocess:  
 

Vi har avgränsat oss inom ämnet emotioner i socialt arbete till emotionellt lönearbete och 

emotionell hantering i socialt arbete. Vi sökte artiklar via EBSCO Discovery Service (EDS) 

och Google Scholar. Vi avgränsade oss genom att endast välja texter som genomgått peer-

review. Sökningarna gjordes på engelska eftersom det då uppkom fler träffar, både svenska 

och internationella. Vi hade inga geografiska eller tidsmässiga avgränsningar då vi anser att 

teorier kring emotioner inte har utvecklats de senaste åren, det är kontexten och kraven som 
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förändras med tiden. Vi använder oss av internationella källor då forskningen inom olika 

länder har fått liknande resultat som svensk forskning, vi valde därför att inte begränsa oss till 

en svensk kontext. Den internationella forskningen visar att det emotionella lönearbetet finns i 

många olika länder och kontexter, och är därför inte bundet till den svenska kulturen. Det 

emotionella lönearbetet tycks inte begränsas till land eller kontext, dock hur man påverkas av 

och hanterar det kan se olika ut. Utifrån en rekommendation om Hochschilds bok, The 

managed heart (1983/2012), sökte vi artiklar utifrån specifika begrepp från boken. Vi 

använde artiklarnas litteraturlistor för att hitta ytterligare källor.  

 

Sökord som användes: “social work” emotions, “social work” emotions and workplace, 

“social work” “emotional labour”, “social work” “emotional management” och “social 

work” “emotional dissonance”. 

 

3.2 Forskningsfältet 
Det område vi har valt är socialarbetares upplevelser av det emotionella lönearbetet, 

emotionell hantering i socialt arbete samt konsekvenser av att inte hantera emotionerna som 

uppstår i det emotionella lönearbetet. Vi har valt att använda oss av följande texter då vi 

bedömt att de har relevans för vår problemformulering, vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

3.2.1 Emotionellt lönearbete 
Hochschild (1983/2012) forskade inom emotioner och utvecklade begreppet emotionellt 

lönearbete samt resonerar kring emotionell hantering. Begreppet emotionellt lönearbete 

innebär att man inom serviceyrken anpassar, förtrycker och skapar känslor efter vilka 

emotioner som anses vara passande för situationen eller av organisationen givna föreskrifter. 

Hon utvecklade även begreppen surface acting och deep acting. Surface acting innebär att 

man visar upp andra känslor än de man egentligen känner och deep acting innebär att man 

påverkar sina egna känslor. Begreppet emotionellt lönearbete har använts mycket inom senare 

emotionsforskning.  

 

Flam (2002) argumenterar för att man behöver utöka forskningen kring emotioner i arbetet 

inom emotionssociologin så att den kan användas på både makro och mikronivå. Hon menar 

att man inte bara bör forska om emotionellt lönearbete inom serviceyrken, att man bör studera 

det i alla yrken kopplat till det kapitalistiska samhället. Det har gjorts studier om olika yrkens 

emotionella lönearbete. Pierce (1999) undersöker det emotionella lönearbetet bland 

advokatassistenter (paralegals) och hur det påverkar dem. Leidner (1993) undersöker 

akademikers emotioner, emotionella hantering och emotionella kultur. Dessa två studier 

fokuserar inte på de vanliga serviceyrkenas emotionella lönearbete utan valde istället att 

studera några mindre vanliga respondentgrupper inom fältet. Detta visar att emotionellt 

lönearbete kan finnas på flera olika områden.  

 

Det finns forskare som vill omdefiniera eller vidga begreppet emotionellt lönearbete, då de 

anser att det borde fånga in alla emotioner som väcks och uttrycks på arbetsplatsen. Pugliesi 

(1999) involverar emotionell hantering gentemot klienter och kollegor i begreppet.  
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Hon skiljer mellan självfokuserad emotionell hantering och emotionell hantering fokuserad på 

den andre. Waldron (2000) diskuterar vikten av arbetsrelationer och hur vi upplever dem 

eftersom de skiljer sig från privata relationer samt att det finns emotionella regler i 

organisationer. Han argumenterar för att emotioner sker i relation till andra och att 

arbetsrelationer även bör ingå i begreppet emotionellt lönearbete. Även Olsson (2008) anser 

att avskiljningen mellan emotionellt arbete och emotionellt lönearbete utifrån premissen att 

det ska finnas föreskrifter inom emotionellt lönearbete är problematisk då emotionella 

föreskrifter existerar oberoende av en organisations föreskrifter. Hochschilds definition av 

begreppet kan enligt dem bli för snävt. Hochschild (1983/2012) anser dock att det är viktigt 

att skilja mellan emotionellt lönearbete, att hantera emotioner på arbetet och vanligt 

emotionellt arbete eftersom emotionellt lönearbete, i hennes definition, inte utförs av alla. 

Definitionen av emotionellt lönearbete kan därmed variera. 

 

3.2.2 Konsekvenser av det emotionella lönearbetets hantering 
Hochschild (1983/2012) tar även upp möjliga konsekvenser av det emotionella lönearbetet. 

Det emotionella lönearbetet kan enligt henne leda till utbrändhet, skuldkänslor eller cynism 

beroende på hur man hanterar arbetet. Om man har för lite distans till sitt arbete kan man bli 

utbränd, men har man för mycket distans så kan man antingen få skuldkänslor eller bli cynisk. 

Desto mer kontroll den professionella har över sin arbetssituation desto mindre är risken för 

dessa konsekvenser. 

 

Lavee och Strier (2018) vill kontextualisera de emotioner som uppkommer i det sociala 

arbetet då tidigare studier endast undersökt socialarbetares emotioner utanför den kontext de 

existerar i. De utgår från Hochschilds begrepp om emotionellt lönearbete. De anser att det 

uppstår en emotionell konflikt när socialarbetarna förväntas agera empatiskt och skapa 

allianser med familjer med ekonomiska problem samtidigt som de följer förtryckande 

institutioners regelverk. Undersökningen visar att socialarbetarna inte känner att de får 

nödvändiga ekonomiska medel utan förväntas klara sig själva utan vägledning med ett ökat 

antal klienter. Detta leder till en känsla av hopplöshet, stress, frustration och ångest och att det 

påverkar deras privatliv. Lavee och Strier identifierade olika skyddsmekanismer. En 

skyddsmekanism var att socialarbetarna blev känslomässigt avdomnade då klienternas 

situation normaliserats. De började även göra skillnad på “vi” och “dem” för att minska 

känslan av att de själva skulle kunna hamna i klienternas situation. Denna skyddsmekanism 

kan minska emotionernas börda men den kan även minska empatin de har för klienterna. En 

tredje skyddsmekanism är att de gjorde skillnad på värdiga och ovärdiga fattiga. De kände 

empati för “värdiga fattiga” som de upplevde försökte försörja sig själva och ilska mot 

“ovärdiga fattiga” som de upplevde som krävande och lata. Socialarbetarna kände att de 

borde känna empati men känner istället ilska. Detta innebär att det fanns en skillnad på vad de 

kände och vad de anser att de borde ha känt, vilket i sin tur kan leda till att de visar upp de 

emotioner som förväntas. Detta kan relateras till Hoschilds teori (1983/2012) som uttrycker 

skillnaden på vad man känner och vad man visar utåt som emotionell dissonans.  
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Hochschild (1983/2012) utvecklar begreppen deep acting och surface acting, om att känna de 

känslor som anses passande för en viss situation eller att låtsas känna dem. Skillnaden mellan 

personens faktiska känslor och dess uppvisade känslor beskrivs som emotionell dissonans.  

Ashfort och Tomiuk (2000) genomförde en intervjuundersökning med semistrukturerade 

intervjuer på respondenter inom olika serviceyrken för att undersöka emotionell dissonans, 

autenticitet och emotionellt lönearbete. En stor andel av respondenterna ansåg att de spelade 

en roll men att deras bekanta ändå skulle tycka att de betedde sig som sig själva. 

Respondenterna ansåg sig spela en roll i mindre utsträckning i positiva situationer än negativa 

situationer, t.ex. när en klient agerar otrevligt. Resultaten visar även att desto mer man 

identifierar sig i sin roll och är autentisk desto mindre är risken för emotionell dissonans. 

Emotionell dissonans är en riskfaktor för sjukfrånvaro i klientrelaterade arbeten (Indregard, 

Knardahl & Nielsen 2017).  

 

Zammuner, Lotto och Galli (2003) tar i sin artikel upp ett begrepp som en motsats till 

emotionell dissonans: emotionell konsonans, som innebär att personen inte behöver låtsas ha 

vissa känslor eller framtvinga dem. Detta då emotionerna uppstår naturligt, det vill säga 

genuina känslor. De skriver dock även att dessa genuina och “passande” känslor kan behöva 

kontrolleras till en viss grad. Undersökningen visar att personer som upplever emotionell 

konsonans är mer nöjda med sin livs- och arbetssituation än de som upplever emotionell 

dissonans. Morris och Feldman (1997) skriver att det finns flera faktorer som påverkar 

konsekvenserna av det emotionella lönearbetet. De påverkas av klientrelationens längd, hur 

frekventa mötena är, relationens duration och den emotionella dissonansen hos den 

professionelle. De som har haft en mer långvarig relation med klienterna beskrivs ha en högre 

risk för utbrändhet. 

 

Olsson (2008) skriver om sjukvårdens emotionella lönearbete och beskriver vårdpersonalens 

egna upplevelser om deras arbetssituation. Hon kommer bland annat fram till att personalen 

behöver känna meningsfullhet i arbetet och en typ av emotionellt lönearbete som hon kallar 

för härbärgeringsarbete. Härbärgeringsarbete används speciellt då den anställda har 

tystnadsplikt och förväntas lyssna på andras, ofta negativa, erfarenheter och livssituation. Den 

anställda ska därmed hantera både andras känslor och sina egna känslor kopplade till den 

andres berättelse eftersom de påverkas av och härbärgerar den andres känslor. Detta uttrycker 

hon kan kopplas till det emotionella arbetet, den emotionella kultur och känsloregler som 

finns på arbetsplatsen. Härbärgeringen kan skapa ett behov av att bearbeta emotionerna 

tillsammans med kollegor. Olsson (2008) kopplar härbärgeringsarbetet till Hochschilds 

(1983/2012) resonemang om emotionellt lönearbete och hur de opassande känslorna ska 

ignoreras. Hon resonerar kring att de ignorerade känslorna hålls kvar inom den anställde om 

de inte blir uttryckta och bearbetade. I en god arbetsgrupp härbärgeras känslorna kollektivt 

och omformuleras och hanteras för att neutraliseras. Olsson uttrycker att det är viktigt att 

kunna hantera emotionerna på arbetsplatsen så att man inte tar med sig dem hem. 

 

3.2.3 Vikten av stöd av organisationen i emotionell hantering 
En vetenskaplig artikel som ligger nära vår position på forskningsfältet är Ingram 

(2015). Artikeln visade på behovet för socialarbetare att ha plats och tillfälle att bearbeta och 
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diskutera sina känslor. Det informella mötet med kollegor visades vara det största stödet på 

arbetsplatsen. Handledningssamtal nämndes som ett stöd men många ansåg att det stödet inte 

var av samma kvalitet som det kollegiala stödet, det fanns dock undantag. Relationen mellan 

handläggare och handledare beskrivs som mycket viktig vilket kan överföras till relationerna 

mellan kollegorna. Lindgren (2001) menar att för att motarbeta utbrändhet krävs det mer än 

mer fritid, sömn, kontroll eller uppskattning från överordnade. Det krävs även stöd av andra 

som förstår och själva upplever samma situation. Detta kan man koppla till Olssons (2008) 

teori om härbärgeringsarbete, personalen behöver stöd av sina kollegor för att hantera 

emotionerna och dess konsekvenser.  

 

Olsson (2008) skriver att organisationen behöver skapa utrymme för sin personal, utöver en 

schemalagd handledning, för att hantera och bearbeta sina emotioner. Personalen har enligt 

henne ett vardagligt behov av bearbetning av emotionerna som det emotionella lönearbetet 

medför. Handledning är hjälpsamt men behovet kan vara för brådskande för att kunna vänta 

till nästa handledningstillfälle. Om bearbetningen inte kan genomföras i tid kan det påverka 

socialarbetarens mående. Baldschun (2018) visar att socialarbetares arbetsrelaterade mående 

kan påverka hur bra det går för klienterna. Han observerade att måendet är relevant för att 

kunna skapa goda och hjälpande relationer med klienterna samt att relationen påverkar 

möjligheterna att hitta hållbara lösningar för klienternas problematik.  

 

3.3 Sammanfattning av forskningsfältet 

Emotionellt lönearbete är ett begrepp skapat av Hochschild (1983/2012) och hon resonerar 

även kring behovet av emotionell hantering. Ett flertal forskare vill utöka hennes begrepp till 

att omfatta alla emotioner i arbetet (Pugliesi 1999, Waldron 2000, Olsson 2008) och inom alla 

yrken (Flam 2002, Pierce 1999, Leidner 1993). Det emotionella lönearbetet har olika 

konsekvenser, till exempel utbrändhet, skuldkänslor, cynism (Hochschild 1983/2012), stress, 

frustration och ångest, vilket kan leda till olika skyddsmekanismer (Lavee & Strier 2018). 

Emotionell dissonans kan uppstå i det emotionella lönearbetet när personens genuina känslor 

inte stämmer överens med de förväntade och uppvisade känslorna (Hochschild 1983/2012, 

Ashfort & Tomiuk 2000). Emotionell dissonans kan vara en riskfaktor för sjukfrånvaro 

(Indregard, Knardahl & Nielsen 2017). Emotionell konsonans, vilket innebär att de uppvisade 

emotionerna stämmer överens med de genuina känslorna, minskar risken för utbrändhet 

(Zammuner, Lotto & Galli 2003). Även klientrelationens längd påverkar risken för utbrändhet 

(Morris & Feldman 1997). Härbärgeringsarbetet sker när personalen måste bearbeta både 

andras och egna känslor (Olsson 2008), detta är något man behöver tid och plats för (Ingram 

2015) och det bör göras tillsammans med ens kollegor (Ingram 2015, Lindgren 2001, Olsson 

2008). Organisationen behöver skapa utrymme för bearbetning för personal utanför 

handledning (Olsson 2008). Socialarbetares mående är relevant då det påverkar resultaten för 

klienterna (Baldschun 2018).  

 

Alla studier som vi funnit fokuserade på de negativa aspekterna av det emotionella lönearbetet 

vilket riskerar att visa en något vinklad och ensidig bild av fenomenet då det skulle kunna 

finnas både positiva och negativa aspekter. Majoriteten av studierna var kvalitativa vilket gör 

att de inte är generaliserbara till populationen. De erbjuder dock en djupare förståelse av 



 
13 

urvalet. Ingram (2015) använde sig i sin text av både kvalitativa och kvantitativa studier i sin 

undersökning vilket gjorde studien både djupgående och generaliserbar. 

 

3.4 Vår position på forskningsfältet 

I den tidigare forskning har vi avgränsat oss till texter som handlar om Hochschilds 

emotionella lönearbete (1983/2012). Texterna har haft olika metoder, bland annat kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, fokusgrupper och enkätundersökningar. Vi har i vår 

undersökning valt att undersöka två grupper på olika verksamheter inom det sociala arbetet, 

en skola med behandling och en vuxenenhet på socialtjänsten. Där har vi använt oss av 

fokusgruppsintervjuer, det är inte den vanligaste metoden på forskningsfältet, möjligtvis 

eftersom emotioner kan ses som ett individuellt ämne. Vi har här valt att fokusera både på hur 

respondenterna gemensamt bearbetar och hanterar de emotioner som uppstår samt det mer 

individuella emotionella lönearbetet. Eftersom den största delen av undersökningen handlar 

om den gemensamma bearbetningen i arbetsgruppen verkade fokusgruppsintervjuer, där 

arbetsgrupperna får diskutera hur detta går till, som en passande metod.  

 

Tidigare undersökningar har haft olika respondentgrupper, bland annat vårdpersonal, 

socialsekreterare, advokatassistenter och akademiker. Ingen av de funna undersökningarna 

hade haft socialarbetare inom behandlande verksamheter eller sökt likheter och skillnader 

mellan olika verksamheter. 

 

4. Forskningsmetod 

I detta avsnitt presenteras först den metod vi använt oss av, urvalet och hur bearbetningen och 

analysen gått till. Vidare presenterar vi studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

samt etiska dilemman.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Vi använder oss av en kvalitativ metod för att kunna få en djupare förståelse av hur 

respondenternas processer inom emotionellt lönearbete och emotionell hantering ser ut. 

Vi använder den metoden eftersom vi vill förstå och beskriva socialarbetarnas tankar och 

åsikter om ämnet. Då det är en kvalitativ metod som vi använder oss av kan vi inte kartlägga 

hur något ser ut i den större populationen, utan snarare urvalets personliga upplevelser av 

fenomenet. Vi kan heller inte undersöka några kausala samband utan endast respondenternas 

uppfattning om vilka faktorer som leder till vilka resultat. (Bryman 2011)  

 

Vi har undersökt likheter och skillnader inom det emotionella lönearbetet mellan två olika 

verksamheter, en enhet på socialtjänsten och en behandlingsverksamhet. På enheterna har vi 

genomfört fokusgruppsintervjuer, en fokusgruppsintervju per arbetsplats. Fokusgrupperna 

fick diskutera fallbeskrivningar, dessa var anpassade till fokusgruppernas klientgrupper och 

syfte, fallen var dock utformade så lika som möjligt. Bryman (2011) menar att 

fokusgruppsforskning ses som mer naturlig eftersom den liknar vardagliga samtal, detta gäller 

speciellt i naturliga grupper. Fokusgrupper är uttalat inriktade på hur deltagarna uppfattar 
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frågeställningen, de är vanligtvis ostrukturerade intervjuer där respondenternas åsikter kan 

uttryckas fritt (Bryman 2011). Fokusgrupperna bestod av kollegor i arbetsgrupper på olika 

arbetsplatser, de är med andra ord naturliga och vad Wibeck (2010) skulle kalla redan 

existerande grupper. En fördel med redan existerande grupper är att respondenterna kan bli 

mindre reserverade under samtalen men en risk med dem kan vara att de inte talar om sådant 

som upplevs uppenbart (ibid.). Inget av detta tycktes vara ett problem i våra 

fokusgruppsintervjuer då socialarbetarna förklarar det som de ser som uppenbart för att vi 

skulle förstå resonemangen. En annan risk kan vara att de undviker, för dem, känsliga ämnen 

(ibid.). 

 

Vår personliga påverkan minskas inom fokusgruppsintervjuerna då de diskuterar 

fallbeskrivningarna med varandra och utforskar varandras åsikter. Respondenterna kan öppna 

upp för nya tankegångar för varandra som de i en individuell intervju inte skulle ha reflekterat 

kring. En nackdel med fokusgruppsintervjuer är dock att det finns en risk att de inte säger 

sådant som de är rädda att kollegorna ska höra. Det finns även en risk att tystare deltagare i 

gruppen inte kommer till tals samt att vi inte får samma kontroll över intervjun och dess 

innehåll vilket kan göra materialet svårare att analysera för att besvara frågeställningarna. 

(Bryman 2011)  

 

Fallbeskrivningarna var anpassade till de olika arbetsplatsernas klientgrupper. Detta gjordes 

eftersom vi vill se vilken inverkan arbetskontext och klientgruppen har på de emotioner och 

det emotionella lönearbetet som sker i verksamheten. Den ena verksamheten har barn som 

målgrupp och den andra har vuxna, för att fallbeskrivningarna ska passa de olika 

verksamheternas klientgrupper är anpassningen nödvändig. Hade de fått samma 

fallbeskrivningar så skulle dessa inte vara aktuella för båda verksamheterna, socialarbetarna 

hade då behövt gissa hur de skulle göra om de var på en annan arbetsplats. Detta är inte det vi 

ville undersöka, vi ville undersöka likheter och skillnader utifrån arbetskontext och 

klientgrupp. Vi skrev så lika fallbeskrivningar som möjligt för att grupperna skulle diskutera 

kring samma händelser, dock anpassat efter deras klientgrupp. Eftersom vi tänkte att man kan 

ha olika förhållningssätt gentemot barn och vuxna ställde vi även specifika frågor kring 

ålderns betydelse. Detta gjorde att vi kunde ta hänsyn till hur åldersskillnaden mellan 

klientgrupperna kunde påverka resonemangen och svaren. 

 

Vi valde att inte skicka ut fallbeskrivningar med diskussionsfrågorna (se Bilaga 1) i förhand 

för att undvika att de skulle diskutera frågorna och ge oss färdiga svar som de diskuterat fram 

innan intervjun. Vi ville ta del av diskussionen och resonemangen. Vi skrev ut 

fallbeskrivningar med tillhörande diskussionsfrågor till varje grupp; dessa gav vi 

respondenterna som ett minnesstöd under fokusgruppsintervjun. Bryman (2011) skriver att 

med fallbeskrivningar/vinjettstudier medföljer en risk att respondenterna tolkar 

fallbeskrivningarna på olika sätt och att vi inte kan vara säkra på hur de tolkat fallet. 

Respondenterna ställde dock frågor för att kontrollera om de uppfattat fallen rätt, vilket 

minskar denna risk. Bryman skriver även att fallbeskrivningar erbjuder en konkret situation 

och ökar möjligheterna för respondenterna att ge ett reflekterat svar. Vi lade oss i gruppernas 
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diskussioner så lite som möjligt, för att inte påverka deras svar, vilket gör att 

fokusgruppsintervjuerna var relativt ostrukturerade (Wibeck 2010).  

 

Fokusgruppsintervjuerna utfördes på respektive arbetsplats, i ett avskilt mötesrum. Detta för 

att göra dem bekväma och för att underlätta deltagandet för dem i så hög grad som möjligt. På 

behandlingsenheten avbröts samtalet vid två tillfällen av personer som ville hämta eller lämna 

någonting i rummet. Samtalet flöt dock på efter ett ögonblick. Utöver detta fanns inga 

störningar på mötesplatserna. Båda fokusgrupperna satt kring ett bord i sina respektive 

mötesrum och båda intervjuarna var närvarande vid båda tillfällena. Fokusgruppsintervjun 

inleddes med att deltagarna fick information kring undersökningens syfte, deras frivilliga 

deltagande och samtycke, att de kan avbryta intervjun eller ta tillbaka samtycket. De fick även 

samtycka till att samtalet spelades in, information om anonymisering och samtalets tidsram 

samt upplägg. 

 

4.2 Urval 
Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att respondenterna valts då de fanns 

tillgängliga för oss för tillfället (Bryman 2011). Vårt urval består av två mindre grupper, med 

tre personer i varje grupp, på två olika enheter där vi har utfört våra praktikperioder. Urvalet 

passar våra frågeställningar på så sätt att endast yrkesverksamma socialarbetare kan besvara 

hur de själva upplever det emotionella lönearbetet, hur de hanterar det och vad de får för stöd 

av organisationen. De två arbetsplatserna har olika målgrupper, arbetssätt och olika syften. 

Socialtjänstenheten arbetar med vuxna med missbruksproblematik eller som har blivit utsatta 

för våld. Behandlingsenheten är en skola med behandling som arbetar med barn med särskilda 

behov och som inte klarar av en reguljär skolgång. Arbetsplatsernas olika funktioner antas 

påverka det emotionella lönearbetets utformning på olika sätt. Detta erbjuder möjligheten att 

se likheter och skillnader mellan två arbetsplatser som skiljer sig i syfte, klientgrupp och 

arbetssätt, för att se hur det emotionella lönearbetet och hanteringen av det kan variera inom 

det sociala arbetet. Denna variation hade vi inte kunnat undersöka om vi valt två liknande 

grupper, till exempel två socialtjänstenheter. Anledningen till att vi valt just dessa två enheter 

är med andra ord för att se om olikheterna påverkar det emotionella lönearbetet och hur 

mycket fokus man har på emotionell hantering. Finns det något gemensamt förhållningssätt 

kring emotioner för socialarbetare eller är det bundet till arbetskontexten? 

 

4.3 Bearbetning och analys  
Fokusgruppsintervjuerna spelades in på två mobiltelefoner och transkriberades. Vi gjorde 

sedan en tematisk analys på materialet. Transkriberingarna kodades separat av oss, de 

separata koderna jämfördes och bearbetades om. Sedan skrev vi ner relevanta citat till de olika 

koderna. Därefter identifierade vi koder som upplevdes höra samman och färgmarkerade dem 

för att slutligen bygga ihop teman med dem. Vi placerade de preliminära temana i vad vi 

ansåg vara en logisk ordningsföljd med tillhörande koder under. När resultaten skrivits ner 

omarbetade vi dessa teman för att försäkra oss om att de var relevanta för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi valde då att ta bort ett tema vi hade, “klientfokus”, trots att vi hade 

material till temat, då det saknade relevans för forskningsfrågorna. 
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Vi lade ihop flera preliminära teman, till exempel “kollegialt stöd”, “yrkesroll”, “arbetsmiljö” 

och “organisationsstöd” under temat “stöd”. Det blev fyra slutliga teman; “Förväntningar”, 

“Emotionellt lönearbete”, “Stöd” och “Bearbetning”. Det första temat valdes eftersom det i 

intervjuerna tydligt framgick att respondenternas förväntningar påverkade det emotionella 

lönearbetet. De tre senare valdes för att de kunde kopplas direkt till undersökningens 

frågeställningar. Vi valde att placera dem i denna ordning då förväntningarna skapade 

emotioner som avgjorde hur det emotionella lönearbetet utformades och utfördes. 

Socialarbetarna behövde sedan stöd i att hantera och bearbeta konsekvenserna av 

utformningen och utförandet. Resultaten sammanställdes och analyserades med den valda 

teorin.  

 

4.4 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
Då vi har gjort en kvalitativ undersökning så förhåller vi oss till trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet för att diskutera studiens metodologiska begränsningar. Detta då en kvalitativ 

undersökning har färre respondenter och fokus på förståelse och mening i kontexten. (Bryman 

2011). 

 

Trovärdigheten är avgörande för hur acceptabel beskrivningen är i andras ögon. Trovärdighet 

kan sägas motsvara det kvantitativa begreppet intern validitet. (Bryman 2011). Vi har använt 

oss av datakällor med olika metoder från olika tidsperioder för att diskutera resultaten och 

stärka trovärdigheten. En fara för trovärdigheten vid användandet av fokusgrupper är att 

respondenterna anpassar sina uttalanden efter vad som anses som socialt accepterat i gruppen 

(Wibeck 2010). 

Pålitlighet används istället för det kvantitativa begreppet reliabilitet. Begreppet baseras på att 

forskare ska ha ett granskande synsätt samt en tydlig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen (Bryman 2011). Vi har försökt att redogöra skriftligt för 

forskningsprocessens alla delar samt ställt oss kritiska till vad vi verkligen kan framställa som 

sanning och vad som är våra tolkningar av respondenternas utsagor.  

Vi resonerar kring överförbarhet istället för generalisering i vår kvalitativa studie då man inte 

kan generalisera resultaten av en mindre grupp, eller ett bekvämlighetsurval, till populationen. 

För att öka överförbarheten ska forskarna ge täta beskrivningar av respondenternas kontext så 

att andra kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till andra situationer (Bryman 2011). 

Vi har beskrivit verksamheterna och respondenternas upplevelser av det emotionella 

lönearbetets villkor på deras arbetsplatser så gott det gått utan att röja respondenternas 

identiteter. Eftersom undersökningen innehåller relativt få respondenter kommer resultat inte 

kunna vara statistiskt generaliserbart, det kan dock vara analytiskt generaliserbart vilket 

innebär att resultaten kan ge vägledning i hur en annan liknande situation kan gestalta sig. 

(Kvale & Brinkman 2014) 
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4.5 Etik 
Då undersökningen skett på våra praktikplatser måste den personliga relationen till de 

anställda beaktas. Detta hanterade vi genom att personen som inte utfört praktiken på 

arbetsplatsen hade en mer ledande roll för att minimera relationens påverkan. Enligt Bourdieu 

(1996) kan dock en nära relation och liknande språkbruk med respondenterna vara någonting 

positivt som leder till en god intervju då det kan skapa en trygg atmosfär. Tryggheten som 

relationen medför kan överföras genom att båda sitter med i rummet. Med relationen följer en 

risk att respondenterna känner sig tvingade att medverka i undersökningen, vi har dock 

försökt undvika detta genom att tydliggöra att de inte har någon skyldighet att medverka. Vi 

har dessutom en väldigt ytlig personlig relation till respondenterna så relationen bör inte ha 

påverkat respondenternas diskussioner eller medverkan nämnvärt. Då vi har använt oss av 

fokusgruppsintervjuer finns en risk att respondenterna råkat säga något som sedan kan få 

konsekvenser inom gruppen vid ett senare tillfälle. Vi märkte dock inga reaktioner som tydde 

på detta.  

 

Under transkriberingen har vi ändrat talspråk såsom: “aa”, “asså” och “amen” till: “ja”, 

“alltså” och “ja men”. Detta då talspråk kan verka mindre intelligent i skriven text. För övrigt 

har vi ändrat så lite som möjligt i transkriberingen för att inte påverka meningen eller 

helhetsbilden av respondenternas utsagor. Vi har gjort detta val för att inte riskera att 

respondenterna ska känna sig kränkta eller missförstådda när de läser citaten som använts.  

 

Vi har särskilt att beaktat informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). Detta gjorde vi genom att i förhand informera om 

undersökningens ämne, syfte, villkor, frivillighet och deras fulla rätt att neka eller avbryta 

medverkan oavsett tillfälle utan några negativa konsekvenser. Vi har informerat om att 

uppsatsen är en offentlig handling samt att respondenterna blir anonymiserade i 

transkribering, uppsats och samtal som är relaterade till undersökningen. Vi har avidentifierat 

uppgifter genom att ta bort verksamhetens och respondenternas namn samt redigerat 

identifierande uppgifter. Vi har tystnadsplikt gentemot deras chefer och andra för dem 

relevanta personer, vilket de gjorts medvetna om. Informationen som framkommer i 

fokusgruppsintervjuerna kommer inte att användas till någonting annat än forskningsändamål 

och inspelningarna raderas efter uppsatsens godkännande, även detta har de informerats om.  

 

5. Resultat och analys 

Studiens syfte är att beskriva likheter och skillnader mellan en socialtjänstenhet och en 

behandlingsenhet gällande hur socialarbetarna upplever och hanterar emotioner och det 

emotionella lönearbetet samt hur de upplever organisationens stöd i emotionshantering.  

Vi har utfört två fokusgruppsintervjuer, en på vardera verksamhet. I texten refererar vi till 

intervjupersonerna i behandlingsenheten som BE1, BE2 och BE3 och motsvarande för 

socialtjänstenheten som SE1, SE2 och SE3. Vi har valt att inte ta med respondenternas kön, 

ålder eller erfarenhet då det inte tycks ha relevans för syfte eller frågeställningar och för att 

undvika att dessa faktorer påverkar tolkningen av respondenternas uttalanden. Eftersom 

undersökningen sker via fokusgruppsintervjuer så kommer det huvudsakliga fokuset ligga på 
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gruppernas resonemang. Om en specifik respondents uttalande används eller skiljer sig från 

resten av gruppen kommer respondenten att specificeras. Resultatet och analysen kommer att 

presenteras gemensamt. Resultat och analys är uppdelade i fyra teman: förväntningar, 

emotionellt lönearbete, stöd och bearbetning.  

 

Behandlingsenheten är en skola med behandling för barn som inte klarar av en reguljär 

skolgång och socialtjänstenheten är en vuxenenhet som arbetar med personer med 

missbruksproblematik och personer utsatta för våld i nära relationer. Fallbeskrivningarna som 

fokusgrupperna fått diskutera kring har blivit anpassade utefter deras specifika målgrupper. 

Fokusgrupperna fick tre fallbeskrivningar att diskutera kring, där händelserna är samma för 

båda grupperna men klienten var anpassad för respektive klientgrupps ålder och problematik. 

Den första fallbeskrivningen handlar om att en klient, Simon, är motiverad och frågar efter 

hjälp. Den andra fallbeskrivningen handlar om en upprörd klient, Jakob, som anklagar 

socialarbetaren för att ha försämrat hans relation med närstående då socialarbetaren inte 

förklarat för hans närstående att de behöver anpassa sitt bemötande gentemot honom. Den 

tredje fallbeskrivningen handlar om att Jakob i ett senare samtal med socialarbetaren blir 

mycket upprörd av att socialarbetaren vill samtala om hans familjesituation. Jakob spottar då 

på socialarbetaren. För att se de fulla fallbeskrivningarna, se intervjuguide i appendix. 

 

5.1. Tema 1: Förväntningar 
Under fokusgruppsintervjuerna diskuterades emotioner och reaktioner som kan uppstå i olika 

situationer. Vi kunde utröna ett mönster där emotionerna påverkades av socialarbetarnas 

förväntningar och om klientens beteende kunde förklaras. Vilka emotioner som uppstod 

påverkade sedan hur socialarbetarna utförde och hanterade det emotionella lönearbetet. 

  

Någonting som båda fokusgrupperna var överens om var att de skulle reagera olika beroende 

på om personen som betett sig otrevligt (i fallbeskrivning: spottat) var ett barn eller en vuxen 

person. 

 

Och sen också i det hära vuxen till vuxen… jag hade nog känt mig kränkt, extremt kränkt! På 

ett sätt som jag kan känna att ett barn inte riktigt kan kränka mig. Eh, och även för att där har 

jag ju även en liksom en skyddande, ledande roll, eh när det kommer till barn. Men som vuxen 

så blir man ju… båda står ju liksom på samma eh nivå, nä men det ja… (BE3) 

 

Det som BE3 tar upp här är att hen skulle bli mindre kränkt om det var ett barn som agerade 

som i fallbeskrivning 3 eftersom det i detta förhållande finns en ojämn maktbalans. Hen 

menar att den vuxna har mer makt och har därför svårare att bli kränkt av ett barn. Är däremot 

båda personerna vuxna så finns inte denna maktaspekt. Behandlingsenheten utvecklade 

resonemanget med att förväntningen på en vuxen är en annan än den på ett barn. De uttryckte 

att även om de skulle bli arga och ledsna om ett barn spottade på dem skulle de vilja förstå 

barnets agerande. De menade att den vuxne borde ha lärt sig hur man beter sig när man är arg 

och borde kunna uttrycka sig på ett mer moget och utvecklat sätt. Fokusgruppen menade att 

de därför inte skulle ha samma vilja till att förstå den vuxnes agerande. Socialtjänstenheten 

hade samma resonemang kring mognad. 
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Det är klart att de skulle vara olustigt men jag skulle inte bli förbannad på det sättet (SE2: Nä) 

eller känna mig lika kränkt tror jag liksom, det är värre med en vuxen som vet vad den gör, ett 

barn känns ju som att, ja. (SE1) 

 

Behandlingsenheten uttryckte att om man har en förklaring till klientens agerande och en 

förväntning på ett visst agerande så blir inte reaktionen och emotionerna lika starka. BE3 tar 

upp en egen erfarenhet med en tidigare klient:  

 

Jag tänker, jag jobbade förut med ett barn som… som spottade (I: mm) hela tiden. Eller inte 

hela tiden (skratt) men väldigt ofta och det var ju för att liksom markera att ”nu är jag sur”. Så 

spottet var alltid den första egentligen hinten (I: aha ja). Och när man insåg det så var det ju 

väldigt bra för då visste jag själv liksom att ”okej nu är det dags för mig att kanske antingen 

backa undan lite innan det eskalerar”. Jag säger inte att det är trevligt att bli spottad på men det 

kan ju också (BE1: en varningssignal liksom) ja men precis. (BE3) 

 

De menade att känslan blir mindre stark vid sådana situationer om beteendet är en del av 

personens problematik. SE3 gjorde ett liknande iakttagande om sina egna klienter: 

 

Om man jämför med klienter som är mer normala som beter sig, då har jag svårare för det, 

men klienter som har de och de diagnoserna och man vet att det här är en klient som lider av 

omfattande psykisk ohälsa då… då är det lättare liksom. (SE3) 

Att emotionerna blir mindre starka om beteendet kan förklaras tyder på att de utför deep 

acting (Hochschild 1983/2012) då de påverkar sina egna emotioner gentemot klienten genom 

att söka förmildrande omständigheter och förklaringar.  

Båda fokusgrupperna tar upp emotionen chock och hur den påverkar dem i arbetet. 

Behandlingsenheten uttryckte att i fallbeskrivning 2, när Jakob är anklagande, skulle göra 

dem lite ställda och handlingsförlamade under en kort period. “Nä men, nä men det... den 

första känslan är såhär, gud jag skulle bli lite såhär ställd och bara oj… eh…” (BE1).  

Behandlingsenheten uttryckte att det skulle krävas en större ansträngning för att inte påverkas 

av anklagelserna och inte hamna i försvar, att inte låta det påverka deras beteende eller deras 

fokus på klienten. Behandlingsenheten börjar även att diskutera mer positiva perspektiv på 

agerandet, att beteendet är orsakat av att klienten känner tillit till dem. Socialtjänstenheten 

säger däremot att de skulle känna sig oskyldigt anklagade och att de omedelbart skulle hamna 

i försvar. 

 

Eh… men här skulle man ju gå i försvar ju, direkt känner jag (skratt). (SE2) 

Jo man skulle ju känna sig ganska provocerad, inte sant? (SE1) 

Behandlingsenhetens resonemang att de inte bör fastna i sina egna emotioner utan fokusera på 

klienten och dess behov handlar i viss mån om att påverka sina egna emotioner och tankar 

kring situationen. De använder sig med andra ord av deep acting (Hochschild 1983/2012) för 

inte hamna i försvar och för att se händelsen som positiv. Detta skulle de göra för att 

situationen ska bli så bra som möjligt för klienten. De säger att det innebär en större 
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ansträngning att fokusera på klienten i den gällande situationen, vilket kan tolkas som att det 

krävs ett större emotionellt arbete (Hochschild 1983/2012) i negativt kodade situationer. 

Socialtjänstenheten verkar här inte genomföra något tydligt emotionellt arbete.  

 

Socialtjänstenheten uttryckte att de bytte mellan sin privata roll och socialarbetarrollen när de 

blev chockade, både i privatlivet och på arbetsplatsen. När klienter inte agerar som förväntat 

berättar socialarbetarna att de kan uppleva en chock, vilket verkar få dem ur balans och 

försvåra det emotionella lönearbetet (Hochschild 1983/2012).  

 

Under fokusgruppsintervjun på socialtjänstenheten framkom det att det finns klienter som de 

tycker om och klienter som de inte tycker om. De uttryckte även att det finns klienter som de 

är omtyckta av och klienter som de inte är omtyckta av. De ser det dock som en självklarhet 

att de måste behandla klienter med respekt oberoende av sina personliga känslor. Denna 

inställning kan tolkas som en del av det emotionella lönearbetet (Hochschild 1983/2012) och 

detta kan tänkas grundas i organisationens förväntningar på sina anställda att utföra 

emotionellt arbete. Att deras beteende mot och bemötande av klienten är oberoende av privata 

emotioner tyder på att de genomför surface acting (Hochschild 1983/2012), då de inte 

förändrar sina faktiska känslor utan istället maskerar dem.  

 

Båda fokusgrupperna uttryckte att negativa emotioner behövde regleras och kontrolleras för 

att sedan hanteras och bearbetas. Behandlingsenheten uttryckte att de även skulle tona ner 

uttryck av positiva emotioner. Utifrån detta kan det tolkas att det krävs ett större emotionellt 

arbete (Hochschild 1983/2012) vid negativa emotioner då positiva emotioner endast behöver 

tonas ner medan negativa behöver regleras och bearbetas. 

 

5.2 Tema 2: Emotionellt lönearbete 
Under fokusgruppsintervjuerna diskuterade enheterna kring skillnaden mellan hur de kände 

och hur de agerade, hur de försökte förklara klienternas beteende och hur de kunde påverkas 

emotionellt av klienterna. Mycket av det som diskuterades kan tolkas som att de utförde olika 

typer av emotionellt arbete inom de olika verksamheterna. Behandlingsenheten verkade i 

större utsträckning använda sig av deep acting medan socialtjänstenheten mestadels tycktes 

använda sig av surface acting. (Hochschild 1983/2012) 

 

5.2.1 Att påverka beteende 
Behandlingsenheten berättade att deras arbetssätt innehåller mycket relationsstärkande inslag 

där de efter incidenter går tillbaka och reparerar relationen med klienten. Socialtjänstenheten 

tog också upp klientrelationer, de talade mer om det faktum att man inte tycker om alla 

klienter eller är omtyckt av alla, men att man behöver ha relationen oavsett detta och agera 

professionellt. Vidare menade de att vissa klientrelationer kan vara betungande och att det kan 

kännas jobbigt att fortsätta ha en relation med klienter man ogillar. Klientrelationen är en del 

av det emotionella lönearbetet (Hochschild 1983/2012, Baldschun 2018) och påverkar därför 

socialarbetarnas upplevelser av det. Behandlingsenheten sa sig ha en nära och frekvent 

kontakt med både klienten och dennes nätverk. Detta skulle kunna innebära att relationen blir 
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viktigare där än i socialtjänstenheten för att de ska kunna utföra ett gott arbete. 

Socialtjänstenheten har en mindre nära och frekvent kontakt med klienten och klientens 

nätverk, och kontakten med nätverket är inte en del av verksamhetens syfte. Genom relationen 

med klienten kan socialarbetarna i båda verksamheterna ha en större möjlighet att påverka den 

andres emotioner, det vill säga utföra emotionellt lönearbete. 

Behandlingsenheten nämnde att om en klient skulle komma och be om hjälp så skulle de 

bekräfta beteendet och tydliggöra hur positivt det är att klienten kommer och ber om hjälp. Vi 

tolkar det som att de bekräftar positiva beteenden för att påverka klientens framtida agerande. 

Behandlingsenheten uttrycker även att de som en del av arbetet bygger upp strategier för att 

påverka klienternas emotioner på samma sätt som flygvärdinnorna i Hochschilds bok 

(1983/2012) gör för att lugna ner sina passagerare. Ett exempel på detta är att om 

socialarbetarna får höra att en klient haft en emotionellt ansträngande helg så lägger de upp en 

plan för hur de ska trygga klienten samt förebygga utåtagerande beteende. Socialtjänstenheten 

uttrycker att målet med deras verksamhet är att förändra klientens beteende. Där 

behandlingsenheten vill förändra både emotioner och beteende uttrycker socialtjänstenheten 

endast att de vill förändra beteendet.  

5.2.2 Reglerandet av känslouttryck 
Behandlingsenheten diskuterade kring att det var viktigt att vara medveten om sina egna 

känslor och kunna kontrollera dem för att inte tappa klientfokus. De uttrycker även att de 

skulle reglera sina känslor, att om de blir arga och ledsna i någon situation skulle de 

kontrollera detta utåt.  

 

För det är det jag tänker att även om jag känner den känslan så… ja men liksom hur jag 

agerar, det är liksom… det reglerar jag, då börjar jag reglera min känsla. (BE1) 

 

De såg det dock som en initial reaktion på en oväntad stark känsla, som kan uppstå vid 

specifika händelser. De menar att reaktionen sedan ska omarbetas till ett fokus på klientens 

behov. Socialtjänstenheten diskuterar kring att kontrollera sina känslouttryck och tycks se det 

som en självklar del av arbetet. 

 

Ja, alltså i mitt fall i alla fall, hur jag känner och hur jag agerar är två helt olika saker. Jag kan 

ju bli… ruskigt irriterad, fast jag tror inte att jag, ja det är nog mycket sällan som jag agerar så. 

(SE2) 

 

Vidare berättade behandlingsenheten att de uttrycker kontrollerade känslor som en del av 

behandlingsarbetet, där de tydliggör att klienternas agerande påverkar personerna i deras 

omgivning. De kan exempelvis säga att “Jag blir ledsen när du…” för att visa att klientens 

agerande har konsekvenser och påverkar andras känslor eftersom klientgruppen kan ha svårt 

för att förstå detta.  

 

Behandlingsenheten nämnde till skillnad från socialtjänstenheten att de skulle tona ner 

känslouttrycket av väldigt positiva emotioner, för att till exempel inte överväldiga klienten 

eller få denne att känna sig dum som inte kommit till en specifik insikt tidigare. Här skulle de 
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med andra ord använda sig av surface acting (Hochschild 1983/2012) då de endast 

kontrollerar känslouttrycket. Socialtjänstenheten lyfter fram vikten av ett gott bemötande och 

att inte låta sina egna personliga emotioner påverka det. Socialtjänstenheten resonerade kring 

bemötandet av klienter som hen kanske har svårt för, där det finns starkare känslor att 

kontrollera.  

 

[...]det är mycket känslor i många ärenden, man känner ju att, ja, personer är idioter, fast man 

behandlar dem med respekt ändå, alla. Så att det... det är liksom grunden hur man kallar för 

slarvigt… annars skulle det vara oproffsigt då om man inte gjorde det, men det är väl kanske 

ett bra ord ändå då. Vi är här för att försöka förändra deras beteende då, det är liksom vårt 

jobb, sen vad man tycker om dem, det kan man hålla för sig själv. Det kan ju vara mer eller 

mindre svårt då [...]. (SE3) 

Socialtjänstenheten uttryckte även att man har en viss toleransgräns för hur mycket otrevligt 

beteende man orkar stå ut med innan man uttrycker vad man egentligen tänker om 

vederbörande och dess beteende. Detta kan tolkas som att de, efter en viss mängd av 

otrevligheter, tappar den professionella masken och visar sina genuina ofiltrerade känslor.  

5.2.3 Omvandling av egna känslor 
Behandlingsenheten nämnde flera gånger att de vill utforska anledningen till klientens 

agerande och dess önskemål för framtida åtgärder. Behandlingsenheten resonerade 

genomgående kring anledningar och förklaringar till klientens agerande, både vid positiva och 

negativa beteenden. De tryckte på vikten av att utforska beteendet och vad det är som driver 

det.  

Man skulle ju… jag tänker i den situationen så kanske liksom… tankarna går liksom såhär: 

hur har dagen varit? Har det hänt något idag? Eller liksom är han arg på mig eller är det någon 

annan han är arg över? Eller liksom ja, man kan asså… försöka se till helheten kanske och 

tänka… eller ja, försöka nysta i det där lite. Vad är det… Vad handlar det om? Eftersom att 

han har ADHD som kan vara… kanske är något som… han bara hasplar ur sig någonting 

som… ja jag vet inte om det är något... sådana saker som ligger bakom… (BE2) 

 

De uttryckte även att utforskandet är en del av behandlingen och det påverkar deras arbetssätt.  

 

[...] den heltäckande behandlingen i att kartlägga eh barnens… ja men humör, liv, vad har de 

för svackor, allt ifrån att kanske se till att de får i sig någonting eh till att skicka ut schema i 

förväg om man vet att det är någon som behöver mycket kontroll för att känna sig lugn. (BE3) 

 

Behandlingsenheten resonerade kring Jakobs fall och analyserade hans beteende. BE2 

analyserade fallet med anklagelser (se fallbeskrivning 2) ur olika perspektiv och omarbetade 

sina emotioner och tankar relaterade till situationen. Hen omvandlade situationen från en 

negativ till en positiv händelse.  

Jo men att liksom, det är ju ändå ett ja men inte förtroende men liksom, ja men det är ju 

jättebra att han vågar uttrycka det i en relation liksom att man är besviken över någonting 

eller… det är ju… men tecken på att man, eller kan ju i alla fall vara det, ja men liksom en 

öppen och trygg relation. (BE2) 
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Behandlingsenheten uttryckte även att de skulle vilja förstå anledningen till otrevliga 

ageranden både i arbetslivet och i privatlivet, oavsett om det var ett barn eller en vuxen som 

spottat på dem. Viljan till förståelse kan tolkas som att det inte bara är en del av utforskande i 

behandlingssyfte utan även ett privat behov. Behovet av att utforska och förstå kan vara en del 

av Hochschilds (1983/2012) begrepp deep acting, då förståelsen påverkar personalens känslor 

gentemot klienten. 

Socialtjänstenheten uttryckte att deras klient- och behandlingsfokus skulle försvinna om de 

blir spottade på (se fallbeskrivning 3). Här kan man se en skillnad på verksamheterna, då 

behandlingsenheten uttryckte att de i denna situation skulle fokusera på klientens behov och 

anledningar till agerandet. Behandlingsenheten skulle analysera situationen ur olika 

perspektiv för att sedan stanna kvar i situationen och bearbeta händelsen tillsammans med 

klienten eller överlämna situationen till en kollega. Socialtjänstenheten berättar att de skulle 

välja att avsluta mötet, och möjligtvis kontakten, eftersom de ser det som ett dödläge som de 

ej kan arbeta vidare med. De nämnde vidare att det är en relativt vanlig åtgärd att avsluta 

mötet när klienterna blir så pass arga att de inte går att resonera med. Detta kan tolkas som att 

socialtjänstenheten har en rutin att ta avstånd vid otrevligt beteende, möjligtvis för att skydda 

sig själva från negativ emotionell påverkan och påfrestningar (Olsson 2008). 

Behandlingsenheten verkar hantera situationen genom att förklara beteendet, också möjligtvis 

för att skydda sig själva från negativ emotionell påverkan. Socialtjänstenheten upplevs här ta 

avstånd från situationen medan behandlingsenheten går djupare in i situationen och hanterar 

den genom deep acting (Hochschild 1983/2012). 

 

5.2.4 Emotionell påverkan 
Behandlingsenheten uttryckte att svåra emotioner ingår i yrket och att de “tackat ja” till att bli 

emotionellt påverkade trots att det kan vara emotionellt krävande. De fokuserade på hur deras 

egna genuina emotioner påverkas av arbetet, vilket tyder på att de reflekterar djupare kring 

egna emotioner och hur arbetets utformning påverkar dem personligen.  

 

[...] när man har den här typen av yrke så är det, så kan jag känna i alla fall, nästan per 

automatik att man bara accepterar att det är så mycket som man behöver ändå vara med om (I: 

mm). Och jag har tackat ja till det. Och det glömmer man bort lite, min rätt att verkligen 

liksom prata om hur det påverkar (alla: mm), eh vad som händer i en situation och så. (BE3) 

 

Socialtjänstenheten hade inte samma fokus på hur deras genuina emotioner påverkas av 

arbetssituationen, de hade ett starkare fokus på att erbjuda klienten ett gott bemötande. Deras 

resonemang kan kopplas till surface acting (Hochschild 1983/2012) och hur de som 

professionella uppfattas av klienten.  

 

Alltså jag tänker generellt i människovårdande yrken [...] man har ju en ganska viktig funktion 

utan att man kanske egentligen tänker på det. Det är ju inte så att man går runt och tänker på 

det men för vissa som kommer hit är det ju skitviktigt att de, man får ett, ja men att det känns 

bra. Att det är en bra person som möter vederbörande. Det kan ju vara avgörande. (SE2) 
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Där behandlingsenheten fokuserar på att påverka sina egna känslor, möjligtvis genom deep 

acting (Hochschild 1983/2012), och därigenom ge det bästa möjliga bemötandet fokuserar 

socialtjänstenheten på hur de uppfattas av klienterna för att klienterna ska få det bästa möjliga 

bemötandet. Detta kan tänkas orsakas av klientrelationernas frekvens och längd. 

Behandlingsenheten träffar sina klienter varje vardag under en längre tidsperiod då 

behandlingen löper parallellt med skoldagen. Att skapa en djupare förståelse för klienternas 

agerande, och därmed använda sig av deep acting i högre grad, förenklar arbetet för dem. 

Socialtjänstenheten har ett större antal klienter som de inte nödvändigtvis träffar ofta och 

relationslängden kan variera. Det kan leda till att deras förståelse för klienterna inte behöver 

vara, eller har möjligheten att vara, lika djupgående. Surface acting förenklar arbetet för dem 

då det skulle ta onödigt mycket energi att försöka omvandla alla emotioner till alla klienter. 

Eftersom de uttrycker att det viktiga för dem är att klienterna känner sig väl bemötta blir 

agerandet mot dem viktigare än socialarbetarnas faktiska känslor. Det kan då på 

socialtjänstenheten bli en större skillnad mellan vad de faktiskt känner och vilka känslouttryck 

de visar, vilket innebär att de har en större risk för emotionell dissonans i arbetet. (Hochschild 

1983/2012) 

 

Båda fokusgrupperna talade om att de kunde påverkas emotionellt av klienters situationer och 

agerande vilket skapar ett behov av att söka stöd i och diskutera situationen med kollegor. 

 

Jo men jag tänker att det kan ju vara vissa ärenden som, det var ju ett ärende för flera år sedan 

som typ… nej men en klient som drack väldigt mycket och for väldigt illa och hela hans 

familj, och att man… det kändes inte bra och då kom jag ihåg att jag kände att det påverkade 

mig efteråt när jag kom hem liksom. (SE1) 

 

Detta kan analyseras med Olssons (2008) begrepp härbärgeringsarbete då den professionelle 

måste hantera både klientens känslor och erfarenheter samt sina egna känslor och reaktioner 

på klientens agerande och emotioner. Olsson menar att det blir extra viktigt att utföra detta 

arbete på arbetsplatsen vid arbeten med sekretess.   

 

5.3 Tema 3: Stöd 
Det finns olika sorters stöd i det emotionella lönearbetet. Fokusgrupperna verkar hitta stöd i 

sin yrkesroll, i sina kollegor och i utrymmet som organisationen skapar för dem att bearbeta 

emotioner. De hittar även stöd i det utrymme som de själva skapar för detta när de prioriterar 

emotionshantering (Olsson 2008).  

 

5.3.1 Yrkesrollen  
I fokusgrupperna har vi kunnat utröna att intervjupersonerna genomgår olika rollbyten. De har 

uttryckt en avgränsning mellan yrkesrollen och dess kontrollerade känslouttryck och den 

privata rollen och dess mindre kontrollerade känslouttryck. Detta kan tolkas som ett sätt för 

socialarbetarna att hantera de emotioner som uppstår i det emotionella lönearbetet (Olsson 

2008). 

 



 
25 

Socialtjänstenheten tar upp och diskuterar det positiva med att ha en tydlig yrkesroll och en 

tydlig avgränsning mellan privat- och yrkeslivet. De anser att det är lättare att kontrollera sina 

känslouttryck i arbetslivet då de kan luta sig mot sin yrkesroll samt representera verksamheten 

(Hochschild 1983/2012), inte sitt privata jag. 

 

Ja men sen kan man också någonstans… det är som ett skydd också, känns det, rollen är ju ett 

skydd typ här, han anklagar mig för saker. Någonstans kan jag luta mig mot att jag är 

tjänsteman här, jag är inte… det är inte jag personligen. (SE2) 

De diskuterade även kring hur de kan ta stöd i yrkesrollen när de blir anklagade för att inte ha 

gjort tillräckligt. De uttryckte att det är lättare att hantera kritiken när de vet att de gjort allt de 

kunnat inom sitt professionella handlingsutrymme.  

Avgränsningen mellan yrkesrollen och privatlivet ansågs vara viktig av båda fokusgrupperna. 

De ansåg att det var viktigt att lämna yrkesrollen och yrkesrelaterade tankar och känslor på 

arbetsplatsen. Båda grupperna menade att detta var av stor vikt för att främja sitt eget 

välmående. Det förekom dock tillfällen då de inte kunde göra denna avgränsning.  

[...] Jag är nog också så att jag stänger av, såhär ”Nu har jag gått hem.”. Alltså och det är ju för 

min egen skull liksom att jag … då får jag ta tag i det imorgon i så fall. Men det är absolut och 

det händer något liksom extraordinärt som gör, det är klart att ibland så kan man inte släppa 

grejer men då är det kanske, det är enstaka tillfällen som jag går och grubblar men inte så att 

det är varje dag eller liksom. (BE1) 

 

SE3 nämnde även att yrkesrollen kan vara en begränsning då man inte får utlopp för ett behov 

av att försvara sig själv verbalt eller säga något fult tillbaka när en klient beter sig otrevligt 

och/eller aggressivt. Det enda de kan göra för att markera missnöje i en sådan situation, menar 

hen, är att avbryta mötet och gå därifrån. SE3 gjorde sedan rolluppdelningen tydlig när hen 

beskrev att om hen blev spottat på (se fallbeskrivning 3) skulle hen i sin chock gå ur 

yrkesrollen och uttrycka de ofiltrerade emotioner och tankar som vanligtvis tillhör den privata 

rollen. Detta kan analyseras som att de upplever förväntningar från organisationen på att deras 

yrkesroll inte ska visa upp ofiltrerade känslor eller tankar, de får inte tappa den professionella 

fasaden (Hochschild 1983/2012). Det kan även vara därför de därför känner behovet att 

avlägsna sig, då känslan går emot det som förväntas av rollen. 

 

Socialtjänstenheten diskuterade vikten av självkännedom gällande hur de reagerar på olika 

situationer, vilket de diskuterar under handledningen. Detta tycks vara för att de ska kunna 

kontrollera sina känslouttryck i de givna situationerna och agera på ett sätt som de anser är 

professionellt (Hochschild 1983/2012). 

  

Socialtjänstenheten uttryckte explicit att de reagerar starkare och mer spontant i privatlivet. 

Man kan se det som att de nyttjar mer kontroll inom det emotionella lönearbetet (Hochschild 

1983/2012). Socialtjänstenheten uttryckte att när en klient blir för otrevlig eller provocerande 

händer det att de uppvisar mer privata och genuina känslouttryck som påvisar hur upprörda de 

egentligen blir.  
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Intervjupersonerna i socialtjänstenheten verkade ha en gemensam förståelse över att det fanns 

olika roller som de gick in i. Detta gjordes tydligt när SE2 förklarade hur hen i en privat 

konflikt med en klassförälder gick in i sin socialsekreterarroll. Detta då hen ansåg att den 

andra parten agerade som en upprörd klient.  

[...] jag upplevde henne som ganska knepig eller svår att ha att göra med och då tog, alltså då 

gick jag in i en sån här… ”socialsekreterarmode”, hemma såhär för att det var, såhär är en 

person som jag inte kan, kan inte räkna med henne liksom, att hon ska agera. (SE2) 

SE2 uttryckte att hen mentalt omvandlade personen till en klient, vilket kan tolkas som att hen 

använde sig av en strategi för att enklare kunna hantera en, för hens privata jag, obekant 

situation. Detta för att kunna kontrollera sina känslouttryck och utföra ett mer kontrollerat 

emotionellt arbete. Detta kan analyseras som att hen söker stöd i en bekant roll som används i 

liknande situationer. Situationen skulle kunna tolkas som att hens socialarbetarroll erbjudit ett 

gott stöd i att hantera emotioner i arbetet och att hon därför lånat rollen i privatlivet. SE2s 

exempel kan jämföras med Hochschilds (1983/2012) flygvärdinnor som ibland kunde ha svårt 

att släppa sin yrkesroll när de kommit hem. Detta kan tolkas som, vad Hochschild tog upp 

som en risk, att balansen mellan arbetsrollen och den privata rollen rubbats något. Hochschild 

diskuterar även kring olika roller som människor har. Trots att SE2 i privatlivet kanske brukar 

kunna skaka av sig yrkesrollen så blir hen ändå påverkad av den och använder den i sitt 

privatliv i hotfulla situationer.  

5.3.2 Kollegialt stöd 
Behandlingsenheten berättade att de på arbetsplatsen är måna om varandra och att 

de kontrollerar hur alla mår efter incidenter på arbetsplatsen. De berättade även att de brukar 

gå in på sitt arbetsrum och ventilera med varandra vid behov, samt att de brukar diskutera alla 

händelser med varandra oavsett allvarlighetsgrad.  

 

vi har typ kontinuerliga samtal, eh pågående samtal hela tiden känns det som (BE3: mm). Går 

in och ut genom personalrummet och så går man in och pratar av sig och så ut och… Alltså 

det känns som att vi hela tiden, det finns alltid någon man kan liksom… ja men såhär 

reflektera tillsammans med. (BE2 & BE3: mm) (BE1) 

 

Behandlingsenheten berättade att de arbetar nära och har ett starkt samarbete, samt att en 

kollega kan komma och ta över situationen om de själva hamnar i affekt eller känner att de 

själva riskerar att förvärra situationen. De uttrycker med andra ord att de tar stöd av sina 

kollegor i att hantera både situationer och emotioner (Olsson 2008). 

 

Socialtjänstenheten diskuterade en del runt behovet av bekräftelse av sina kollegor, att de 

tolkar en klients beteende på samma sätt, att de skulle tagit samma beslut och att personen 

verkligen gjort allt som den kan förväntas göra. Detta kan tolkas som att eftersom de upplever 

det emotionella lönearbetet som krävande har de ett behov av att hantera emotioner 

tillsammans med sina kollegor som kan bekräfta dem och deras känslor (Olsson 2008).  
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Båda fokusgrupperna ansåg att de inte kunde få samma stöd för arbetsrelaterade känslor i 

hemmet som de kunde på arbetsplatsen. Det handlade till stor del om avsaknaden av 

gemensam kunskap mellan socialarbetare och anhörig.  

 

[…] jag vill ju prata om det med kollegor som är insatta liksom. Jag får inte ut så mycket av 

att prata om känslan hemma så [...] (BE1) 

 

Det är ju det, det spelar ingen roll om man försöker prata med någon för det går ju ändå inte 

(SE1: Nej, alltså) få ut det man behöver, i den (SE1: Nej). Man kanske behöver prata med 

någon här då istället (SE2) 

Ja men det känns ju lättare att prata med någon kollega. Jag vet inte om det har hänt någonting 

så där så att man känner sig. (SE1) 

Ja faktiskt, för jag vet, det har ju hänt en massa gånger att jag har försökt, nej men att man har 

kommit hem och så har man varit, det har bara varit någonting och så har man typ dragit det 

med dåvarande sambo och så får man något sånt här god dag yxskaft-svar. (SE3: Mm, ja) 

”Men gör såhär!” (fånig röst). (SE2) 

 

5.3.3 Arbetsmiljö och organisationsstöd 
Det finns flera faktorer som påverkar arbetsmiljön och socialarbetarnas upplevelse av det 

emotionella lönearbetet, bland annat: stöd från organisationen och kollegialt stöd samt 

klienters agerande. Socialtjänstenheten nämnde att om klienten gick över en viss gräns, och 

t.ex. spottade på dem, hotade dem eller dylikt, så skulle de avsluta mötet och möjligtvis 

genomföra ett handläggarbyte. Detta kan vara ett sätt hantera det emotionella lönearbetet och 

förbättra arbetsmiljön (Olsson 2008).  

 

Jo men det är klart man skulle känna sig påverkad, det känns som att: ska man behöva bli 

spottad på i sitt jobb? Alltså jag skulle komma till dem, alltså vad är det för jobb, alltså man 

ska ju inte behöva bli utsatt, för att det är ju en väldigt så här kränkande handling att bli 

spottad på. (SE1) 

Ett annat sätt att påverka arbetssituationen är att ta kontakt med ledningen eller närmsta chef. 

Ledningen beskrevs av behandlingsenheten som kunnig, men de ansåg även att det fanns en 

distans till dem. Det är de själva som måste kommunicera hur saker är på markplan och 

efterfråga stöd vid behov. De uttryckte även att de var tvungna att vara extra tydliga och 

eventuellt upprepa förfrågan för att verkligen få stöd.  

 

Sen är det också tänker jag, lite det hära, huruvida man kanske lyckas förmedla tyngden i det. 

Så att, ja, man verkligen får medhåll. Att man inte… det här är… men att det är väldigt, 

väldigt viktigt för en. Eh, och där kanske man behöver, ja, ta upp det en gång extra. (BE3) 

 

Socialtjänstenheten förde också samtal om stöd från ledningen, men de sökte inte stöd för 

emotionell hantering utan de ville framförallt ha stöd i form av att chefen står bakom deras 

beslut och att cheferna är tydliga med vad de tycker och tänker kring ärendena.  

 

Båda grupperna har stöd i form av inplanerade handledningstillfällen. Socialtjänstenheten 

ansåg att handledning är bra ur ett långsiktigt perspektiv. De berättade att de på 
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handledningen kan ta upp både ärenden och emotioner, trots att det från organisationens sida 

är menat som en ärendehandledning. Detta innebär att även om de använder handledningen 

till att bearbeta emotioner så är utrymmet de får av organisationen inte till för det. Detta kan 

kopplas till Olssons (2008) resonemang där hon resonerar om att arbetsplatsen behöver skapa 

utrymme som specifikt är till för bearbetning och hantering av emotioner. 

 

Nej, nej det sägs ju att det ska vara sån här ”ärendehandledning”, så tanken från arbetsgivaren 

är väl, eller från chefen är väl att det ska vara typ ”nu med Pelle här”, men det är ju (tystnad), 

det är ju idiotiskt om man inte ska få ta upp vad man känner (SE1: Mm) för det är ju viktigare 

nästan (SE1 och SE3: mm), ja de det är ju viktigare. (SE2) 

Behandlingsenheten uttryckte ett svagare fokus på sina emotioner under handledningen, att 

emotionerna snarare följt med på köpet när de diskuterat klienter. De berättade dock att de har 

uppskattat de handledningstillfällen som ägnats mer specifikt åt emotionerna. Från deras 

organisations sida är handledningen inte nödvändigtvis begränsad till ärenden.  

 

5.4 Tema 4: Bearbetning 
Inom emotionellt lönearbete (Hochschild 1983/2012) kan det uppstå ett behov av att bearbeta 

de känslor som uppstår. Fokusgrupperna uttryckte under fokusgruppsintervjuerna att detta 

behov framför allt uppfylldes av kollegor, och att de skapade tid och utrymme till detta om det 

inte fanns. De motiverade vikten av sitt eget välmående och att bearbeta emotionerna med att 

det är nödvändigt för att de ska kunna ge klienterna det bästa möjliga stödet.  

 

5.4.1 Behov och möjlighet till bearbetning 
Behandlingsenheten berättade att de, när eleverna gått hem, sitter tillsammans i 

personalrummet och diskuterar dagens händelser och fångar upp det de känner att de behöver 

ventilera. De nämner även att det känns jobbigt att missa denna stund. De sade att de 

eventuellt skulle kunna samtala mer om känslor. Detta visar på att de upplever ett tydligt 

behov av emotionsbearbetning (Olsson 2008).  

 

Socialtjänstenheten beskrev att de har störst behov av att ventilera med kollegor efter ett möte 

när de upplevt irritation gentemot klienten. Vidare menade de att handledning inte uppfyller 

behovet eftersom de har ett behov av bearbetning direkt och då inte kan vänta tills nästa 

handledningstillfälle. Båda fokusgrupperna berättade att de genomför en gemensam 

bearbetning direkt i samband med händelser. 

 

Vi skulle säkert prata om det, direkt efter att det hänt hade man väl gått till sina kollegor men 

sen så antar jag att vi skulle prata om det i våran grupp också, och så. (SE1) 

 

Men jag tycker verkligen att vi är jätteduktiga på att prata och att det många gånger kan vara 

så att när vi har möten, då har vi hunnit lyfta allt under dagen just för att vi, vi stöttar, vi 

jobbar ihop och väldigt nära varandra hela tiden. Och sen även våran chattråd så att eh man är, 

man är väldigt uppdaterad så. (BE3) 
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Båda fokusgrupperna diskuterade om att de blir mindre påverkade av arbetet i privatlivet om 

de har hunnit bearbeta allt ordentligt på sin arbetsplats innan hemgång.  

 

[...] allt beror på hur mycket vi har pratat om det och om jag känner att jag behöver stöd från 

ledningen att jag har fått det och alla de bitarna är på plats eh, för då kan jag släppa… alltså 

när jag går från jobbet. (BE1) 

 

Nej, det skulle ju… ja det beror ju på liksom om man får, som sagt, det beror på om man får 

ventilera det ordentligt här innan man går hem och får ur sig det , då skulle man kanske kunna 

släppa på ett annat sätt men inte om det är såhär sista mötet innan hemgång och det knappt är 

någon kvar [...] (SE2) 

Fokusgrupperna uttryckte ett tydligt behov av att bearbeta sina känslor och händelser som 

skett under arbetsdagen. De uttryckte även att det är viktigt att kunna bearbeta dessa på 

arbetsplatsen med sina kollegor då de, till skillnad från deras närstående, hade en gemensam 

förståelse om klientgruppen och arbetssättet. Bearbetningen på arbetsplatsen kanske dock inte 

alltid räcker till. SE1 tog upp ett exempel där hen efter en psykiskt påfrestande och hotfull 

händelse på verksamheten blev sjukskriven och gjorde sina privata uppgifter anonyma på 

Eniro. Om man utgår från Olssons (2008) resonemang om behov av bearbetning, skulle man 

kunna analysera detta som att hen hanterade och bearbetade de överväldigande emotionerna 

på detta sätt.  

BE3 nämnde att det är enklare att släppa arbetet när hen kommer hem om det fanns en känsla 

av meningsfullhet i arbetet, att hen såg att klienten gör framsteg och att de hade ett 

gemensamt mål i behandlingen. Med andra ord ger en känsla av meningsfullhet ett minskat 

behov av bearbetning. Olsson (2008) tar också upp meningsfullhet i sin text, och berättar att 

meningslöshet är en vanlig orsak till att vårdpersonal byter arbete, det är alltså en viktig 

komponent. SE2 ansåg att förståelse minskar behovet av bearbetning och om situationen är 

tydlig så finns det inte så mycket att bearbeta. Socialtjänstenheten beskrev även att de hade 

svårt att släppa arbetet när de kom hem om de hade tvivel, när de inte visste om de hade gjort 

rätt beslut eller om en klient skulle överleva helgen. Detta kan tolkas som att ett ofärdigt 

härbärgeringsarbete lett till att de haft svårt att släppa arbetsrelaterade tankar.   

 

Behandlingsenheten uttryckte att de prioriterade att bearbeta och diskutera dagen framför att 

utföra andra arbetsuppgifter på eftermiddagarna. Detta tyder på att bearbetningen är viktig 

(Olsson 2008) för dem, och det visar även att om det inte finns tid till bearbetning så skapar 

de tiden själva.  

 

Mm, och vi har ju ofta tid på eftermiddagarna. Alltså det kan ju, jag tycker att det snarare kan 

bli så att annat bortprioriteras för att vi behöver prata. Alltså vi har, vi sitter i ett och samma 

rum, arbetsrum (I: Mm). Då hamnar vi i de här samtalen efter att barnen har gått hem och då 

kanske man blir såhär ”Shit, nu hann jag inte med det jag hade tänkt liksom fixa i övrigt”. 

(BE1) 
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Socialtjänstenheten nämnde vid ett par tillfällen att de hade ett mindre behov av bearbetning 

efter några år av erfarenhet inom yrket. Denna erfarenhet gjorde att de tänkte mindre på 

arbetet i hemmet och att de inte upplevde samma behov av stöd från sina chefer.  

 

Men jag tror att just vi i våran del, vi har ju jobbat ganska länge. Det känns som att det är 

sällan som, det mesta handlar, hanterar man ju själv liksom, eh, det är nog en annan sak om 

det är, om vi hade varit ganska nya eller inte jobbat så länge. (SE2) 

 

Detta kan tolkas på flera olika sätt. Det kan antingen tolkas som att de har blivit mycket bättre 

på att bearbeta och hantera de emotioner som uppstår i arbetet eller att de har blivit mer eller 

mindre vana och eventuellt avtrubbade, som en skyddsmekanism (Lavee & Strier 2018), för 

klienternas situation. Det skulle även kunna handla om en blandning av de två alternativen. 

 

5.4.2 Personalens välmående 
Intervjupersonerna i båda grupperna ansåg att deras eget välmående var viktigt eftersom det 

kunde påverka deras bemötande av klienterna. De uttryckte att bemötandet av dem var ytterst 

viktigt, till och med “avgörande”, för klienternas framtida mående. Det var viktigt att inte 

göra kontakten med verksamheten svårare än nödvändigt. De motiverade alltså vikten av sitt 

eget välmående med klienternas behov av ett gott bemötande. Utifrån Hochschilds 

(1983/2012) teori kan det antas att socialarbetarnas välmående underlättar utförandet av ett 

effektivt emotionellt lönearbete. 

 

Det är så himla viktigt att vårat humör är… ja men att vi mår bra. Att vi ändå är på en jämn 

nivå för att kunna vara bästa stödet. (BE3) 

 

Behandlingsenheten nämnde även att det är viktigt att de mår bra ur en arbetsmiljösynpunkt 

samt att de måste ta hand om sina egna känslor först för att möjliggöra fokus på klienten. 

Socialtjänstenheten resonerade kring vikten av personalens välmående och deras möjlighet att 

bearbeta sina känslor.  

 

Det är ju för en själv och, men framför allt för de som kommer hit. [...] Ja det är minst lika 

viktigt som det här med att en behandlings... ett behandlingshem har gott resultat eller att MI 

är evidensbaserat, så är det ju minst lika viktigt att vi är, liksom, okej och känner att vi kan ha 

handlingsutrymme i mötet med de som kommer hit. (SE2) 

Detta kan kopplas till Baldschuns (2018) text som säger att socialarbetares välmående 

påverkar klienternas resultat. 

 

5.5 Sammanfattning 

Vilka förväntningar socialarbetarna hade på sina klienter påverkade vilka emotioner som 

uppstod vid klienternas ageranden. Om agerandet tillhörde klientens problematik så skulle de 

inte reagera lika starkt och därmed inte behöva kontrollera sina känslouttryck och genomföra 

ett lika stort emotionellt arbete (Hochschild 1983/2012). Båda fokusgrupperna ansåg att det är 

en del av arbetet att reglera och kontrollera sina egna emotioner. Genom att göra detta kunde 

de påverka klienternas emotioner, agerande och mående. Behandlingsenheten planerade även 
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för och förutsåg klientens emotioner för att kunna anpassa arbetet därefter. Båda 

fokusgrupperna lyfte att de kunde bli emotionellt påverkade av arbetet, klienternas situation 

och agerande. På socialtjänstenheten tycktes de ibland härbärgera känslor (Olsson 2008) då de 

kunde känna en oro över vissa klienter som dröjde sig kvar efter hemgång. 

Behandlingsenheten uttryckte att det ingår i denna sorts arbete att i viss mån bli emotionellt 

påverkad samt att de tackat ja till detta när de började arbeta på verksamheten. Båda 

verksamheterna uttryckte ett behov av att bearbeta de emotioner som uppstått i relation till 

klientens känslor och agerande. Mängden av genomförd bearbetning påverkar enligt dem 

deras välmående vilket i sin tur även påverkar deras bemötande av klienten.  

 

Socialtjänstenheten kunde, när klienterna uttryckte missnöje riktat mot dem, ta stöd i 

yrkesrollen och att de representerade verksamheten snarare än sig själva som privatpersoner. 

Båda fokusgrupperna ansåg att det var viktigt att lämna yrkesrelaterade tankar och känslor på 

arbetsplatsen och att detta möjliggjordes av att de fick bearbeta dem, framförallt tillsammans 

med sina kollegor, på verksamheten.  

 

Verksamheterna har olika sätt att genomföra det emotionella lönearbetet. Socialtjänstenheten 

verkade använda sig av surface acting (Hochschild 1983/2012) då de inte skulle visa sina 

personliga känslor, de skulle behandla alla likadant oavsett. Behandlingsenheten försökte 

förklara klienternas beteende, möjligtvis för att påverka sina känslor gentemot klienterna. 

Detta kan ses som att de använder sig av deep acting. Socialtjänstenheten kan tolkas ha en 

större emotionell dissonans (Hochschild 1983/2012) än behandlingsenheten.  

 

Socialarbetarna hade olika sorters stöd för sin hantering och bearbetning av emotioner. 

Fokusgrupperna kände att de kunde söka stöd i chefer vid behov, men behandlingsenheten 

ansåg att de skulle behöva vara mycket tydliga med vad de ville ha för hjälp för att få den. 

Båda grupperna hade schemalagd handledning men syftet för handledningen var olika. 

Socialtjänstenhetens handledning kallades för “ärendehandledning” då den var menad att 

användas för att diskutera klienter. De använde dock ofta tillfället för att diskutera och 

bearbeta sina emotioner. Behandlingsenhetens handledning var inte begränsad till att 

diskutera klienter men det gjorde de ofta ändå och diskuterade emotioner som var kopplade 

till de ärenden de tog upp. De uppskattade även de handledningstillfällen som var fokuserade 

på deras emotioner. Båda enheterna uttryckte att de behövde, och genomförde, bearbetning 

direkt efter händelserna. Bearbetningsbehovet verkar vara uppfyllt på båda verksamheterna 

men de uttrycker att de skulle kunna tala mer om emotioner. Vid behov prioriterar båda 

enheterna bearbetningen framför andra arbetsuppgifter. Prioriteringen tycks inte främjas eller 

hindras av verksamheterna. 

 

6. Diskussion  
Diskussionsavsnittet inleds med en diskussion av de viktigaste resultaten som framkommit, 

den fortsätter sedan med metodens inverkan på resultaten och avslutas med vad vår studie 

bidrar med samt förslag på fortsatt forskning.  

 



 
32 

6.1 Resultatdiskussion  
Enligt tidigare forskning inom emotionellt lönearbete bland socialarbetare har det visat sig att 

hur socialarbetare hanterar emotioner i arbetet kan påverka deras mående och även arbetets 

kvalitet. Med denna studie ville vi därför beskriva hur socialarbetare kan uppleva och hantera 

de emotioner som uppstår inom det emotionella lönearbetet samt vad de får för stöd och 

utrymme inom sin verksamhet. Vi antog att det hanteras på olika sätt inom olika 

verksamheter, som skiljer sig i syfte, arbetssätt och klientgrupp. Vi ville därför se likheter och 

skillnader mellan en socialtjänstenhet för vuxna och en behandlingsenhet för barn.  

 

6.1.1 Upplevelser av arbetet 
Båda fokusgrupperna upplever att det ingår i arbetet att reglera och kontrollera sina egna 

emotioner. Detta gör de för att kunna påverka klienternas känslor, mående och agerande, 

precis som Hochschild (1983/2012) diskuterade i sin bok. Socialarbetarnas emotioner, och 

styrkan i dessa, som uppstår gentemot klienterna påverkar vilket emotionellt arbete som måste 

genomföras. Något som tycks påverka emotionerna som uppstår är vilket agerande som 

socialarbetarna förväntar sig av klienten. Om agerandet tillhör klientens problematik så 

uttrycker de att de inte skulle reagera lika starkt och därmed inte behöva kontrollera sina 

känslouttryck och genomföra ett lika stort emotionellt arbete.  

 

Båda fokusgrupperna lyfte att de kunde bli emotionellt påverkade av arbetet, klienternas 

situation och agerande. På socialtjänstenheten diskuterades hur en oro över vissa klienter 

kunde dröja sig kvar efter avslutad arbetsdag, det vill säga att de härbärgerat känslorna 

(Olsson 2008). Båda verksamheterna uttryckte även att de behöver bearbeta de känslor som 

uppstår i relation till klientens känslor och agerande. Mängden av genomförd bearbetningen 

påverkar enligt socialarbetarna deras välmående vilket i sin tur även påverkar deras 

bemötande av klienten. De menar, i linje med Baldschuns (2018) resultat, att det är viktigt att 

de mår bra för att kunna utföra ett bra arbete.  

 

6.1.2 Hantering av emotioner 
Något som socialtjänstenheten framhöll var att de tog stöd i sin yrkesroll för att kunna hantera 

anklagelser och otrevliga beteenden. Ashfort och Tomiuk (2000) upptäckte ett liknande 

samband i sin studie, där respondenterna ansåg sig gå in i en roll mer i negativt laddade 

situationer. Båda fokusgrupperna uttryckte att det var viktigt att lämna yrkesrelaterade tankar 

och känslor på arbetsplatsen och att detta möjliggjordes av att de fick bearbeta dem, 

framförallt tillsammans med sina kollegor, på verksamheten. Detta stämmer med vad 

Lindgren (2001) och Olsson (2008) skrev om att det krävdes stöd av kollegor som kan förstå 

och själva har upplevt samma situation.  

 

Verksamheterna har olika sätt att genomföra det emotionella lönearbetet. Socialtjänstenheten 

skulle inte visa vilka emotioner de kände, de skulle behandla alla likadant oavsett personliga 

känslor. Detta kan ses som att de använder sig av Hochschilds (1983/2012) surface acting. 

Behandlingsenheten försökte förklara klienternas beteende i större utsträckning, detta 

möjligtvis för att påverka sina emotioner gentemot klienterna. Detta kan ses som att de 
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använder sig av deep acting. Socialtjänstenheten kan utifrån detta ha en större, vad 

Hochschild (1983/2012) kallar, emotionell dissonans än behandlingsenheten. 

Behandlingsenheten tonade ner alltför starka positiva känslouttryck, de behövde varken 

förändra eller dölja dessa emotioner helt. Skillnaden mellan deras genuina känslor och 

känslouttryck blev inte stor, vilket kan jämföras med vad Zammuner, Lotto och Galli (2003) 

kallade för emotionell konsonans. Skillnaderna som framkommit mellan verksamheterna har 

vi inte funnit i tidigare forskning. Vi har dock funnit forskning som visar att det emotionella 

lönearbetets konsekvenser påverkas av klientrelationens längd, mötenas frekvens, varaktighet 

och den emotionella dissonansen hos den professionelle (Morris & Feldman 1997). Med 

andra ord så kan verksamheternas olikheter leda till olika konsekvenser.  

 

6.1.3 Stöd och utrymme 
Socialarbetarna hade olika sorters stöd för sin hantering och bearbetning av emotioner. Båda 

fokusgrupperna uttryckte att de kände att de kunde söka stöd hos chefer vid behov. 

Behandlingsenheten ansåg dock att de skulle behöva anstränga sig och vara extra tydliga med 

vad de ville ha för hjälp för att få den.  

 

Båda grupperna hade schemalagd handledning, socialtjänstenhetens handledning var dock 

“ärendehandledning”, menad att användas för att diskutera klienter. Det var emellertid vanligt 

att de använde handledningstillfället för att diskutera och bearbeta sina emotioner. 

Behandlingsenheten använde sin handledning för att diskutera sina klienter men de 

diskuterade även emotioner som var kopplade till de ärenden de tog upp. Vissa 

handledningstillfällen var även fokuserade på deras emotioner vilket de uppskattade och ville 

ha mer av. Båda enheterna behövde och genomförde bearbetning direkt efter händelserna. 

Detta tycks stämma överens med Olssons (2008) resonemang. Hon skriver att personalen har 

ett vardagligt behov av emotionsbearbetning, utöver en schemalagd handledning, då behovet 

är brådskande. Ingrams resultat (2015) stämmer överens med våra om socialarbetares behov 

av att ha plats och tillfälle att bearbeta och diskutera sina emotioner samt att det kollegiala 

stödet var det viktigaste stödet. Båda enheterna prioriterar, vid behov, bearbetningen framför 

andra uppgifter. Även detta visar, precis som Olsson (2008) påtalar, behovet av bearbetning. 

Organisationerna framställs inte främja eller hindra denna prioritering. 

 

6.2 Metodens inverkan 
Fokusgruppsintervjuer är ett bra sätt att skapa diskussioner och se arbetsgruppers dynamik. 

Fokusgruppsintervjuer medför dock begränsningar, med den skapas till exempel risken att 

intervjupersonerna väljer att inte säga sådant som kan generera negativ respons av kollegorna. 

Det finns även en risk att tystare deltagare i gruppen inte kommer till tals, vi upplevde dock 

att detta inte var fallet under våra fokusgruppsintervjuer. Metoden medför även en risk att 

samtalet avviker från frågeställningarna men vi ställde följdfrågor vilket hjälpte 

respondenterna att hålla sig till ämnet. (Bryman 2011) 

 

Respondenterna fick diskutera kring olika fallbeskrivningar och diskussionsfrågor, detta för 

minska risken för att intervjuarna ska påverka svaren och resonemangen. Valet att använda 
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fallbeskrivningar är, enligt oss, å ena sidan bra, då de skapar en möjlighet till en öppen 

diskussion, och att det blir lättare för intervjupersonerna att sätta sig in i situationen och de 

känslor som de erfar. Enligt Bryman (2011) är fallbeskrivningar/vinjetter positiva på så sätt 

att de erbjuder en konkret situation att analysera, vilket ökar oddsen för väl reflekterade svar. 

Valet av fallbeskrivningar skulle kunna påverka studiens resultat. I en av fallbeskrivningarna 

spottade en klient på den professionella, det är ett väldigt specifikt agerande som medför en 

specifik känsla. Hade vi valt ett annat agerande, till exempel att klienten hade knuffat den 

professionelle, hade svaren troligtvis blivit annorlunda. Under fokusgruppsintervjuerna tog de 

dock själva upp andra otrevliga beteenden som klienter visat och hur de reagerat då.  

 

Fokusgrupperna bestod av redan existerande grupper (Wibeck 2010) vilket innebär att de blir 

mindre reserverade under samtalen, och vi kunde se hur de i gruppen analyserar och fattar 

beslut. En nackdel med redan existerande grupper kan vara att de inte talar om sådant som 

upplevs uppenbart, detta tycktes inte vara ett problem i våra fokusgruppsintervjuer då de 

förklarade dessa självklarheter för oss. En annan nackdel kan vara att de undviker ämnen som 

beaktas som känsliga, detta kan vi varken kontrollera eller bekräfta utan endast spekulera 

kring. 

 

6.3 Vårt bidrag och fortsatt forskning 
Vår uppsats har bidragit med att visa att det finns likheter och skillnader gällande 

emotionshantering inom olika sorters verksamheter inom det sociala arbetet. Det som 

framkom vid analysen av resultaten var att den största skillnaden mellan de två 

verksamheterna var att behandlingsenheten verkade använda mer deep acting och 

socialtjänstenheten mer surface acting för att skapa bästa möjliga bemötande. Hade inte båda 

verksamheterna varit en del av undersökningen hade detta resultat inte framkommit. 

Undersökningen har även bidragit med att visa att det finns ett tydligt behov av bearbetning 

av emotioner inom arbetet samt att socialarbetarna själva tar sig tid till detta om 

verksamheterna inte medverkar till att skapa detta utrymme.  

 

Vår studie har till skillnad från andra studier vi funnit handlat om att undersöka två olika 

verksamheter inom det sociala arbetet. Vi har inte funnit tidigare forskning om 

behandlingsverksamheter på området. Det som skiljer denna undersökning från andra är 

målgrupperna och möjligheten att se likheter och skillnader inom emotionshantering i det 

sociala arbetet. 

 

Undersökningen erbjuder därmed mer kunskap om emotionellt lönearbete och hur det kan se 

olika ut inom olika verksamheter, med olika målgrupper och syften. Detta visar på variationen 

av hur man hanterar emotioner inom olika verksamheter. Den kan ge mer information kring 

personalens emotionella hantering vilket i sin tur kan ge verksamheterna ökade möjligheter att 

erbjuda stöd för att hantera emotioner på ett adekvat sätt. Hade det visat sig att de anställda 

inte har ett tillräckligt stöd och utrymme för att bearbeta och hantera emotionerna skulle detta 

enligt tidigare forskning kunna leda till utbrändhet, lidande personliga relationer och allmänt 

dåligt mående. Detta kan i sin tur leda till sjukskrivningar och ett sämre utfört arbete. Vår 

studie visar att om organisationen inte ger tillräckligt stöd, eller inte skapar ett specifikt 
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utrymme för emotionsbearbetning så skapar sig socialarbetarna sitt eget utrymme för detta 

och tar stöd i sina kollegor.  

 

Även om denna studie bidragit med värdefull information till området så finns det många 

intressanta aspekter att forska vidare kring. En aspekt att undersöka är emotioner mellan 

kollegor och hur bearbetningsarbetet går till i arbetsgrupper med ett svagt kollegialt stöd. 

Socialarbetares specifika strategier och arbetssätt för att påverka klienter är ytterligare ett 

möjligt forskningsämne. Socialarbetarna på socialtjänstenheten uttryckte att de kunde hitta 

stöd i socialarbetarrollen, detta skulle kunna undersökas djupare. Även det emotionella 

lönearbetets påverkan på privatlivet samt hur mycket utrymme organisationen behöver ge till 

bearbetning av emotioner är någonting som skulle kunna undersökas ytterligare. Slutligen kan 

denna undersökning i en större skala med fler enheter vara av vikt för att se om det finns ett 

genomgående samband med deep acting på behandlingsenheter och surface acting på 

socialtjänstenheter.  
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Bilaga 1 

Fallbeskrivning 1 
Behandlingsenheten: Simon, 12 år, har koncentrationssvårigheter och har en kort stubin. 

Simon har vid flera tillfällen betett sig aggressivt och hotat personer i sin omgivning när han 

blir arg. Han har beskrivit att han känner sig som en annan person när han är arg och blir rädd 

för sig själv samt får grova skuldkänslor som han inte vet hur han ska hantera efteråt. Simon 

kommer till dig och ber dig om råd för att förändra sitt beteende då det påverkar hans 

relationer med sina anhöriga. Ni har tidigare haft samtal om ämnet och han har visat en stor 

vilja och motivation till förändring men vet inte hur han ska gå tillväga. Hur känner och 

agerar ni? Varför? 

 

Socialtjänstenheten: Simon, 45 år, har problem att kontrollera sin alkoholkonsumtion och har 

när han dricker en kort stubin. Simon har vid flera tillfällen betett sig aggressivt och hotat 

personer i sin omgivning när han blir arg. Han har beskrivit det som att han känner sig som en 

annan person när han är arg och blir rädd för sig själv samt får grova skuldkänslor som han 

inte vet hur han ska hantera efteråt. Simon kommer till dig och ber dig om råd för att förändra 

sitt beteende då det påverkar hans relationer med sina anhöriga. Ni har tidigare haft samtal om 

ämnet och han har visat en stor vilja och motivation till förändring men vet inte hur han ska 

gå tillväga. Hur känner och agerar ni? Varför? 

 

Fallbeskrivning 2 
Behandlingsenheten: Jakob, 10 år, har ADHD och du har varit hans samordnare i ett år. Jakob 

har sedan några år tillbaka haft svårt att sköta sig i skolan och tränar nu på att gå in i 

klassrummet med de andra eleverna och vara där en hel lektion. Jakob är en ganska intensiv 

person och har dålig impulskontroll. Han har länge haft en ansträngd relation med sin pappa 

som har skilt sig från Jakobs mamma och har nu en ny fru och plastbarn.  Jakob kommer till 

dig senare samma dag som Simon och anklagar dig för att inte ha försökt tillräckligt att 

förklara situationen för hans pappa och hur han ska agera kring Jakob. Han anser även att du 

påverkar relationen negativt. Hur känner och agerar ni? Varför? 

 

Socialtjänstenheten: Jakob, 52, har ett långtgående kokainmissbruk och ni har haft kontakt i 1 

år. Jakob har sedan några år tillbaka haft svårt att behålla ett arbete och har nu arbetsträning. 

Jakob är en ganska intensiv person och har en dålig impulskontroll. Han har länge haft en 

ansträngd relation med sina vuxna barn som båda har egna familjer.  

Jakob kommer till dig senare samma dag som Simon och anklagar dig för att inte ha försökt 

tillräckligt att förklara situationen för hans barn och hur de ska agera kring Jakob. Han anser 

även att du påverkar relationerna negativt. Hur känner och agerar ni? Varför? 

 

• Diskutera kring hur skillnaden mellan dessa klientmöten påverkar era känslor 

och ert agerande 
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Fallbeskrivning 3 
Behandlingsenheten: En vecka efter ditt och Jakobs samtal får du veta att Jakobs pappa under 

helgen har sagt till honom att han inte orkar med hans beteende då det är väldigt 

energikrävande och att han behöver fokusera på sin nya familj. Han vill därför träffa Jakob 

mer sällan. Under ett samtal med Jakob blir han upprörd när du frågar om hans familj och 

efter några minuters diskussion om varför det inte är din ensak att lägga dig i så spottar han på 

dig. 

 

Socialtjänstenheten: En vecka efter ditt och Jakobs samtal får du veta att Jakobs barn under 

helgen har sagt till honom att de inte orkar med hans beteende då det är väldigt 

energikrävande och att de behöver fokusera på sina egna liv och familjer. De vill därför bryta 

kontakten. Under ett samtal med Jakob blir han upprörd när du frågar om hans familj och efter 

några minuters diskussion om varför det inte är din ensak att lägga dig i så spottar han på dig.  

 

Diskutera: 

• Hur känner och agerar ni? Varför?  

• Hur skulle ni hantera och diskutera det senare på arbetsplatsen?  

• Hur skulle ni känna och agera om det istället hände utanför arbetet med någon 

som inte var en klient?  

• Skulle ni ha agerat annorlunda om det var ett barn/vuxen?  

• Hur skulle ni må när ni kom hem efter en sådan händelse?  

• Hur mycket tid spenderar ni utanför arbetstid med att prata om eller tänka på 

arbetsrelaterade känslor?  


