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Sammanfattning 

En boendehandledare arbetar på ett gruppboende för personer med förståndshandikapp 

och är ett stöd i brukarnas aktiviteter inom hemmet. I yrket ingår ett emotionellt 

lönearbete då personalen anpassar sina känslouttryck gentemot brukarna. Syftet med 

denna studie är att utifrån fem semistrukturerade djupintervjuer med boendehandledare 

från samma gruppboende undersöka i vilka former det emotionella lönearbetet tar sig 

uttryck samt vilka konsekvenser som kan uppstå i samband med detta. Resultatet visade 

att boendehandledarna genomför ett rolltagande på arbetsplatsen då de i interaktionen 

med brukaren arbetar aktivt med att inge ett neutralt uttryck genom att ta på sig en 

”professionell rock” och dölja sina naturliga känslouttryck. Det visade även att 

utbildning och/eller erfarenhet är av stor vikt inom yrket då brist på sådan kan leda till 

att den privata rollen smälter samman med yrkesrollen. Ett antagande utifrån analysen 

är att denna sorts rolltagande kan leda till utmattningssymptom då man aldrig blir ledig 

från jobbet. En tredje upptäckt utifrån studien var att boendehandledarnas värdegrund 

skiljer sig från deras riktlinjer på arbetsplatsen, då värdegrunden förespråkar att 

personalen ska frammana naturliga omsorgskänslor i relationen till brukaren medan 

boendehandledarna uppger att de ska skärma av sina naturliga känslor på arbetsplatsen 

och endast ge ett neutralt professionellt stöd till brukaren. 
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Inledning och syfte 
Jag började sommarjobba på ett gruppboende för förståndshandikappade när jag var 18 år, 

utan någon utbildning inom vård- och omsorgs relaterade yrken. Som arbetsuppgift skulle jag 

vara den boendes stöd och hjälp i hemmet genom att dels städa, laga mat, hjälpa till med 

påklädning och hygieniska aktiviteter och dels vara ett socialt sällskap. Då personerna som 

bodde på gruppboendet var gravt förståndshandikappade så uppstod det ofta situationer då de 

yttrade sin frustration och ilska genom att bli våldsamma. Jag minns ett tillfälle då jag hade 

arbetat på gruppboendet i knappt 3 veckor. En boende, eller brukare, visade tecken på 

frustration och ilska genom att slå på sig själv och jag hade som arbetsuppgift att ensam följa 

med honom in på hans rum och göra i ordning honom för natten. Min kollega, som hade flera 

års erfarenhet inom yrket, såg att jag var rädd för att brukaren skulle agera sin frustration mot 

mig sa; ”Du får inte visa att du är rädd och nervös, för det känner han av och då blir han 

ännu mer nervös och du kan få en smäll! Låtsas att du är modig så blir du modig, det brukade 

jag göra i början.”. Jag gjorde som min kollega sa och dolde mina spontana känslor genom 

att ta på mig en roll som modig. Rolltagandet gjorde att jag kände mig mer lugn och säker på 

min arbetsuppgift vilket ledde till att brukaren lugnade ner sig och ingen kom till skada.  

 

Den dagen lärde jag mig nyttan av att anpassa och manipulera mina känslor i specifika 

situationer på arbetsplatsen. Men vilka konsekvenser uppstår då känslorna inte längre är ens 

egna utan är ett krav på arbetsplatsen? En studie gjord av Socialstyrelsen 2003 visar att den 

dramatiska ökningen av långtidssjukskrivningar som skett i Sverige sedan 1997 till stor del 

beror på att den psykiska ohälsan ökat. Detta tycks speciellt gälla yrken som innebär mycket 

kontakt med och ansvar för andra människor (hälso- och sjukvård, skola, omsorg m.fl.) 

(Socialstyrelsen 2003:7). I studien framkom att förhållandena på arbetsplatsen är väsentliga 

för utvecklingen av utmattningssymptom. Den kliniska erfarenheten av personer som har 

blivit långtidssjukskrivna är ”synnerligen lojala och hårt arbetande personer som ofta 

uppfattas som mycket värdefulla medarbetare på sin arbetsplats.” (2003:8). Studien säger att 

sambandet mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är vetenskapligt styrkt, men det 

framgår även att förklaringar till ohälsa på individnivå samt hur ohälsa skapas över tid i en 

organisation inte är tillräckligt beforskat. (2003:8). 
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I denna uppsats kommer jag att undersöka om kontrollen över ens naturliga känslor i det 

emotionella lönearbetet är en bidragande faktor till utmattningssymptom hos personer som 

arbetar på ett gruppboende för personer med förståndshandikapp. Boendehandledare som 

arbetar inom Stockholmskommun skall följa Stockholm läns landstings värdegrund i sitt 

arbete. Citatet nedan är taget från värdegrunden för hälso- och sjukvården (2002).  

 

”Allt vårdarbete ska utgå från att varje individ är unik med många olika behov, fysiska, 

psykologiska, sociala, kulturella och existentiella. Att visa omsorg är att med respekt för 

den enskildes integritet förhindra, lindra eller befria från lidande och smärta, så långt det 

är möjligt. Omsorg är också att bemöda sig om att öka patienternas välbefinnande, även 

då man inte kan bota. En viktig del av omsorg är det sätt på vilket personalen bemöter 

patienter och närstående. 

Omsorg innebär att göra vad man kan för att öka patienters och även närståendes 

välbefinnande. Allt bemötande i hälso- och sjukvården ska präglas av omtanke och empati. 

Bemötandet i vården ska utgå från att varje individ är unik med olika behov. När man inte 

kan bota ska vården inriktas på att ge lindring, stöd och tröst. Särskild omsorg ska visas 

patienter i livets slutskede. Omsorg ska även visas gentemot patienternas närstående. 

Deras behov av stöd, trygghet och förståelse ska också tillgodoses.” 

 

Personal inom Stockholms läns landsting som arbetar inom hälso- och sjukvården ska alltså 

inte endast se till att personer lever ett gott fysiskt liv, de är även ansvariga för sina patienters 

eller brukares psykiska hälsa samt, som texten säger, patienters anhörigas psykiska hälsa. 

Denna studie undersöker hur boendehandledare förhåller sig till det emotionella lönearbete 

som krävs för att leva upp till denna värdegrund. 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en mindre observation, samt fem kvalitativa 

djupintervjuer med personal från samma gruppboende, undersöka hur emotionellt lönearbete 

tar sig uttryck hos personalen samt vilka följderna blir. Uppsatsen kommer även att belysa 

skillnaden mellan krav på emotioner utifrån värdegrunden samt rolltagandet inom yrket. 

 

• Hur förhåller sig personalen på gruppboendet till emotionellt lönearbete? 

• Hur ser strategierna ut för att kontrollera känslorna inom det emotionella lönearbetet?  

• Vilka följder får kontrollen av känslorna inom emotionellt lönearbete hos personalen? 
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Avgränsning 

Endast ett gruppboende med fem av dess anställda kommer att medverka i denna studie vilket 

innebär att resultatet inte kan generaliseras till flera gruppboenden. Jag har valt att tolka 

begreppet emotionellt lönearbete utifrån Hochschilds snävare beskrivning, men det finns även 

alternativa, vidare tolkningar vilka presenteras mer djupgående under tidigare forskning (sid 

7). Studien utgår inte från ett genusperspektiv men på grund av brister i urval av informanter 

medverkar endast kvinnor i intervjuerna.  

 

Disposition 

Under rubriken Teoretisk anknytning presenteras först en grundläggande beskrivning av 

begreppen emotionellt lönearbete, professionalitet och omsorg utifrån tidigare studier och 

teorier. Därefter presenteras en del av den tidigare forskningen om emotionellt lönearbete 

inom vårdrelaterade yrken. I metodavsnittet beskrivs utförligt hur genomförandet av urval, 

intervjuer, analys och kodning gick till samt studiens svagheter och styrkor. I resultatavsnittet 

presenteras vissa citat från intervjuerna utifrån sammanfattande rubriker som grundar sig på 

studiens frågeställningar och teoretiska referensram. Analysen försöker svara på 

frågeställningarna genom att jämföra den teoretiska ramen med resultatet och eventuella 

likheter och/eller skillnader belyses samt diskuteras. Slutligen sammanfattas studiens resultat 

och det ges förslag på vidare forskning inom vissa frågor. 
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Teoretiskt ramverk  

Emotionellt arbete 

Emotionellt lönearbete, eller emotional labour, är enligt Hochschild ”… the management of 

feeling to create a publicly observable facial and bodily display; emotional labor is sold for a 

wage and therefore has an exchange value.” (2003:7) Hochschild menar att personer som 

arbetar inom relationsorienterade yrken skapar professionella känslouttryck eftersom det ingår 

i deras arbetsuppgift att visa vissa känslor, så som ett serviceleende hos en flygvärdinna eller 

förståelse hos en läkare. Emotionellt lönearbete skiljer sig från andra emotionella uttryck 

inom arbetet då lönearbetet innefattar en produktion av ett visst känslouttryck i syfte att man 

själv ska uppfattas på ett visst sätt och därigenom försätta andra i ett visst känslotillstånd. 

Känsloarbetet kallar Hochschild även för ett skuggarbete då det är en nödvändig kugg i 

organisationshjulet för att arbetet ska fungera, men som samtidigt tas för givet och ofta inte 

uppmärksammas inom arbetet (Hochschild 2003:189f). 

 

Det finns utifrån Hochschilds studie tre profiler, eller hållningar, som personal använder sig 

av i utförandet av emotionellt lönearbete, och som alla genererar olika konsekvenser. I den 

första hållningen identifierar sig personalen helhjärtat med sin yrkesroll. Personens privata 

roll och yrkesroll smälter samman vilket kan leda till utmattningssymptom (utbrändhet). Den 

andra hållningen skapar en tydlig skiljelinje mellan den anställdes privatliv och yrkesroll. 

Denna distansering skyddar personalens privata roll och minimerar risken att bli utbränd, men 

kan skapa en känsla av distans då aktören kan uppfatta som om hon eller han ”skådespelar” 

och inte ger en ärlig bild av sig själv i sin yrkesroll. I den tredje hållningen skiljer personalen 

på sin privata och sin professionella yrkesroll, känner sig inte skyldig för det, och ser positivt 

på arbetets krav på skådespel. Även för denna grupp finns det risker för överansträngning på 

grund av arbetet med att hålla dessa två sfärer isär. Den första hållningen är potentiellt sätt 

mer skadlig än de andra två, men skadan i alla förhållningssätt kan minskas ifall de anställda 

upplever en högre grad av kontroll över villkoren för att uttrycka känslor i arbetet. För att 

personalen ska vara medveten om vad emotionellt arbete innebär och vilka konsekvenser som 

kan uppstå ifall man inte skapar distans mellan den privata rollen och yrkesrollen så krävs 

utbildning och erfarenhet inom yrket, något som inte alla har inom vårdyrken. (Hochschild 

2003:87ff). 
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För att känslor inom arbetet ska kunna betecknas som emotionellt lönearbete så definieras 

begreppet utifrån tre kriterier: personalen måste ha en ansikte-mot-ansikte eller röst-mot-röst 

kontakt med sin ”publik” (klient eller kund, i detta fall: brukare); den anställde har som 

arbetsuppgift att producera ett emotionellt tillstånd hos kunden och sig själv; arbetsgivaren 

ska genom träning och övervakning utöva en kontroll över de anställdas emotionella arbete. 

(Hochschild 2003:147).  

Professionell roll 

Begreppet professionella yrken syftar främst på yrken med hög status och inkomst såsom 

läkare, psykolog eller ingenjör. Men det har kommit studier som undersöker hur personer som 

arbetar i yrken med lägre status förhåller sig till professionalitet och vad de anser är ett 

professionellt arbete (Lively 2001). Livley utförde en studie på advokatbiträden som genom 

intervjuer fick förklara vad ”professionell” innebar för dem. Att ta på sig en professionell roll 

innebär, enligt Livelys respondenter att vara kompetent och skicklig på att göra ett 

presentabelt intryck, vilket innebär att personalen arbetar med att kontrollera tankar, beteende, 

utseende samt känslor. Advokatbiträdena i studien använde begreppet professionell för att 

rättfärdiga den orättvisa behandling de kunde få av advokaterna. Genom att inte klaga eller 

säga ifrån och istället acceptera de mer krävande arbetsuppgifterna så gav advokatbiträdena 

uttryck för ett moraliskt värde i ett professionellt arbete (2001:343). Även i de situationer då 

personalen fick utföra lägre värderade uppgifter, som att koka kaffe, så utförde de sitt jobb 

med värdighet och professionalism eftersom de definierade kompetens som att vara skicklig 

på att utföra vad som än begärdes av dem (2001:349). Yrket boendehandledare kan liksom 

advokatbiträde ses som ett yrke med lägre status i jämförelse med till exempel läkare, därför 

kommer denna uppsats även att undersöka hur boendehandledare förhåller sig till begreppet 

professionell. 

 

Att visa kompetens innebär även, enligt Livleys intervjupersoner, att hålla inne ilska, vara 

artig och att kväva inre irritation, vilket påminner om Hochschilds beskrivning av hur 

emotionellt arbete innebär att man behöver kontrollera både ytliga och djupa emotionella 

handlingar, deep och surface-acting. Den ytliga emotionella handlingen (surface acting) sker 

när personen i fråga försöker att ändra känslouttryck genom att styra de fysiska attributen, 

som till exempel att dra på mungiporna tills ett leende blottas. I det andra tillvägagångssättet, 

djup emotionell handling (deep acting), vill aktören ändra känslan i sig genom att styra sin 
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kropp för att komma in i ett annat känsloläge, till exempel genom att ta ett djupt andetag inför 

ett tal (Hochschild, 2003:35ff). För advokatbiträdena innebar professionellt arbete inte endast 

att de genomförde sina arbetsuppgifter, utan även att de utförde jobbet med en positiv attityd 

vilket innebar att de fick arbeta med att manipulera sina djupa och ytliga emotionella 

handlingar för att upprätthålla en professionell roll (2001:350-351).  

Omsorg inom vården  

Som det står skrivet i Stockholms läns landstings värdegrund ska omsorg inom vården visas 

genom det sätt på vilket personalen bemöter vårdtagare; Omsorg innebär att göra vad man 

kan för att öka patienters och även närståendes välbefinnande. Allt bemötande i hälso- och 

sjukvården ska präglas av omtanke och empati.(Stockholms läns landstings värdegrund 

2002). Steven Lopez utförde en studie som hade som syfte att beskriva emotionellt arbete och 

organiserad emotionell omsorg på vårdhem för äldre. Då Hochschild beskriver emotionellt 

arbete som organisationens kontroll över personalens inre känslor och fysiska uttryck 

(2003:7) så menar Lopez att detta inte stämde överens med personalens arbete på 

vårdhemmen. Istället fann han hos ett av vårdhemmen ett organiserat stöd för humana 

relationer varpå emotionella regler kunde förhandlas av deltagarna, något som skiljer sig från 

Hochschilds känsloreglering. Exempelvis fann han inga påtvingade relationer mellan 

personalen och brukarna utan personalen visade en naturlig omsorg. Denna omsorg visade sig 

på vissa boenden vara organiserad av styrelsen, varför Lopez applicerar begreppet 

”organiserad emotionell omsorg” som ett komplement till emotionellt arbete (2001:134). 

På ett annat vårdhem som Lopez studerade visade man organiserad omsorg genom att utföra 

ett emotionellt lönearbete i likhet med Hochschilds studie, det vill säga personalen anpassade 

både sina känslor och sitt yttre beteende efter organisationens förhållningssätt. Vårdarna 

upplevde sin interaktion med brukarna som komplex och moraliserade över brukarens 

beteende privat eller med annan personal istället för att ta upp det med brukaren själv 

(2001:155-156). Vi ser i båda dessa fall en koppling mellan vårdhemmen och deras 

organiserade omsorg samt hur de båda vårdhemmen skiljer sig åt när man ändrar den 

organiserade omsorgen, vilket jag likställer med landstingets värdegrund. Därför är det viktigt 

att man lägger stor vikt att identifiera och beskriva värdegrunden i studien då den har en 

relevant påverkan på boendehandledarnas emotionella lönearbete. 
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Tidigare forskning 

Det osynliga arbetet 

Det omsorgsarbete som utförs inom vården är uppbyggt av organisationen, liksom det fysiska 

arbetet och det emotionella lönearbetet. Då dessa tre grundstenar är beroende av varandra så 

förtjänar de också lika stor uppmärksamhet, något de, enligt James (1992:488, 504), inte får. 

Det emotionella lönearbetet är något som tas för givet och det förblir därför ett osynligt 

arbete: ”Samtidigt som de organisatoriska villkoren sätter ramar för båda formerna av 

arbete, är det emotionella arbete som utförs ett osynligt arbete i förhållande till det fysiska 

arbetet. Arbetet schemaläggs och rutiner skapas utifrån det fysiska omsorgsarbetet vilket 

innebär att fysiska behov går före de emotionella.” (James 1992:504; översatt av Olsson 

2008:35). Detta är vad Hochschild beskriver som ett skuggarbete (2003:189). Osynligheten 

leder till att emotionellt lönearbete får en kluven status. Delvis vill sjukhusen ha en omsorg 

som kan liknas med den man får i hemmet och som James kallar familjeomsorg. Men 

samtidigt kan det emotionella lönearbetet inte ses som uttryck för en professionell strategi 

eftersom yrken där man utför sådant arbete ofta har låg status och då emotionellt arbete är 

mindre påtagligt än övriga, fysiska arbetsuppgifter, så är kunskapen om det svår att förmedla 

och att träna genom utbildning varför emotionellt lönearbete riskerar att förbli ett obetalt och 

osynligt arbete (1992:504). En svårighet med denna studie blir därför att synliggöra det 

emotionella arbete som pågår inom vården, samt ställa frågor till informanterna om ett arbete 

som tas för givet och som de troligtvis inte har reflekterat över tidigare.  

 

Alternativa tolkningar av emotionellt lönearbete 

Diskussioner kring hur man ska tolka emotionellt lönearbete har fokuserats allt från Mumby 

och Putnams (1992) förslag att bredda begreppet, och istället kalla det ”arbetskänslor”, till 

Pugliesis (1999:129) definition att begreppet inte bara ska spegla relationen mellan anställd 

och kund/klient/brukare utan att det ska innehålla alla känslor som utspelas inom alla 

relationer på arbetsplatsen (Olsson 2008:32-33). Ifall emotionellt lönearbete skulle omfatta 

arbetskänslor i en vidare bemärkelse så skulle definitionen av begreppet även innefatta sociala 

relationer mellan kollegor, vilket kan leda till nya teser om hur emotionellt arbete kan 

utvecklas ”bakom kulisserna1

                                                 
1 Bakom kulisserna = backstage. Begrepp taget från Goffmans verk ”Jaget och maskerna” (1959)  som 

innebär att man planerar sitt agerande innan man utför det på scenen, det vill säga ”front stage”.  

” (Goffman 1959) med kollegorna. Hochschild har, enligt 



8 

 

Olsson (2008), en snävare definition av emotionellt lönearbete än beskrivningarna ovan så i 

denna studie har jag valt att tolka begreppet emotionellt lönearbete utifrån detta perspektiv 

och inte involvera relationen mellan medarbetarna. 

 

Kontrollen över känslorna  

Det är svårt att skilja mellan privat emotionell hantering och emotionellt lönearbete då känslor 

är närvarande i alla organisatoriska sammanhang. Därför gör Olsson en skillnad mellan 

personalens val att vilja och att bli tvungen eller känna att de borde stanna kvar inom en 

organisation. Vill man arbeta i organisationen innebär känslomässigt engagemang att 

emotionerna riktas mot arbetsplatsen och självet. När anställda måste stanna kvar i 

organisationen riktas känslorna mot omständigheter utanför arbetsplatsen, den lokala 

tillhörigheten och starka sociala band, det vill säga faktorer som påverkar den anställdes 

självförtroende. När anställda anser att de bör stanna i organisationen innebär det att 

emotionerna är riktade mot ideologiska principer, självuppfattning och identitet (Olsson 

2008:189-190). I det första alternativet, när den anställde vill gå till sin arbetsplats, kan 

svårigheten att kontrollera känslorna leda till kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans är 

skillnaden mellan det man känner och det man bör känna och hanteras genom att individen 

antingen försöker ändra vad hon eller han känner eller försöker ändra uttrycket för känslan 

(Hochschild 2003:90; Olsson 2008:37). Kognitiv dissonans uppstår då den anställde vill men 

inte kan, man vill trivas på sin arbetsplats men det känns omöjligt, vilket leder till att den 

anställde omformulerar sina känslor för att uppnå det eftersträvade (Olsson 2008:190). 

 

Olsson grundar sin tolkning av det sociala utbytet på Collins teori om interaktionsritualer 

(2004). ”Den emotionella energin uppstår inte utan en ömsesidig relation… Enkelriktat 

emotionellt arbete (leder) sällan till produktion av särskilt långvarig emotionell energi. 

Därför behöver människor emotionellt energi-generativa interaktionsritualer, buffertgrupper 

och en emotionellt stödjande kultur”. (Olsson 2008:192). I Olssons studie framkommer att det 

sociala stödet är av stor vikt inom människonära yrken och att anställda som inte får tillräcklig 

handledning eller utbildning kan råka ut för situationer då de ger energi utan att få något i 

utbyte. Den enkelriktade energin leder då till att personalen tömmer ut sig och bränner ut sig. 

Utifrån detta undersöker denna studie vikten av utbildning inom ett människonära yrke som 

boendehandledare. 
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Likt boendehandledare så arbetar personliga assistenter med att uppfylla funktionsnedsatta 

eller förståndshandikappade människors fysiska och psykiska behov. Falch beskriver hur 

personalen anser att emotionellt arbete kan vara slitsamt men att det även skapas ny energi av 

att lyckas ”hålla masken” och göra en brukare nöjd (2010:84). För att utföra detta skådespeleri 

inom tjänsten använder sig personalen av både ytliga och djupa emotionella handlingar 

(Hochschild 2003; se beskrivning av dessa begrepp på sid 9). Emotionellt lönearbete och 

känsloreglering används inom yrket personlig assistans eftersom arbetet innebär att 

assistenten ska reglera sina känslor efter brukarens tillfälliga humör (Falch 2010:104, 136).  

 

Tidigare studier har lyft fram att emotionellt lönearbete är krävande för personal i 

människonära yrken då det både ger och tar energi (Olsson 2008), ställer krav på skådespeleri 

från personalen (Falch 2010) samtidigt som det är osynligt och tas för givet inom 

vårdrelaterade yrken (James 1992). Emotionellt lönearbete kan tolkas ur både breda och snäva 

perspektiv; i denna studie har jag valt att tolka det från Hochschilds ursprungliga synsätt och 

fokusera på kontakten med brukaren och inte involvera relationen mellan de anställda. Då den 

anställde upplever en oenighet mellan vad den vill göra och vad den borde göra uppstår 

kognitiv dissonans, vilket oftast leder till att den anställde anpassar sina känslor efter det för 

arbetsuppgiften angivna målet (Olsson 2008).  
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Metod 
 För att undersöka emotionellt lönearbete hos boendehandledare har jag genomfört en 

kvalitativ studie genom en mindre observation av gruppboendet på en timme samt fem 

semistrukturerade djupintervjuer med kvinnor som arbetar på ett gruppboende för 

förståndshandikappade. Intervjuerna har spelats in, transkriberats och sedan kodats utifrån 

teman baserade på tidigare forskning och relaterade teorier. 

 

Intervju som metod bedömdes vara det mest lämpliga tillvägagångssättet för att få svar på 

frågeställningar om emotionellt arbete på gruppboende eftersom syftet var att identifiera och 

beskriva deltagarnas reflektioner kring sina erfarenheter vilket förutsätter samtal och en 

öppenhet för nyanserad och även oväntad information som inte kan erhållas med en enkät 

med i förväg definierade frågor. Kriterier för att utföra en intervju, enligt Denscombe, 

(1998:132) är att ämnet baseras på emotioner, erfarenhet och känslor eller känsliga frågor 

eller svåråtkomlig, privilegierad information. Eftersom målet med uppsatsen är att undersöka 

informanternas emotionella lönearbete så uppfylls samtliga Denscombes kriterier.  

Urval 

Urvalet av gruppboende var till viss del en fråga om restid, då jag som intervjuare skulle 

kunna färdas till undersökningsenheten både till observationen och till de fem intervjuerna.  

Därför blev valet av ett gruppboende inom Stockholmsområdet ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe 1998:23ff).  Dock hade jag även som kriterier att undersökningsenheten skulle 

vara ett gruppboende för personer med gravt förståndshandikapp eftersom dessa personer är 

mer beroende av boendehandledarens stöd än personer med lätt förståndshandikapp.  

 

Genom en internetsökning på Stockholm Kommuns hemsida fann jag ca 15 stycken 

gruppboenden som uppfyllde kriterierna. Jag kontaktade enhetschefen till ett av dessa 

gruppboenden via mail och eftersom denna person fann studien intressant så valde hon att 

presentera förslaget för personalen på gruppboendet vid deras personalmöte en vecka senare. 

Fem kvinnor i åldern 28-60 anmälde sig som intresserade av att bli intervjuade varpå 

enhetschefen skickade intervjupersonernas mejladresser till mig och jag kontaktade dem via 

mejl för att boka in intervjutid. 



11 

 

Observation och pilotintervju 

Som förberedelse inför intervjuerna genomfördes en mindre observation på ca en timme på 

gruppboendet. Under tiden för observationen var samtliga brukare på daglig verksamhet och 

normalt sett ägnar personalen då tiden åt administrativt arbete. Då det inte var mycket arbete 

jag kunde observera utan brukarnas närvaro fick jag istället genomföra en testintervju på en 

anställd som inte skulle intervjuas senare. Genom testintervjun fick jag reda på hur kulturen 

och värderingarna ser ut på just detta gruppboende och hur jag kunde omformulera mina 

frågor, eller komma på nya teman, inför intervjuerna. Observationen var kort men användbar 

då jag blev mer förberedd inför de kommande djupintervjuerna, dock redovisas den inte som 

resultat i denna studie. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden innehåller frågor om personalens känslor på arbetet samt huruvida personalen 

tror att deras känslor påverkar deras arbete eller tvärtom, om arbetet påverkar deras spontana 

känslor. Då frågorna i intervjuguiden skulle utgöra grunden för samtalet, men inte helt styra 

det valde jag att göra en semistrukturerad intervju eftersom jag ville ha en så naturlig 

representation som möjligt av personalens verklighet. Jag följde därför Denscombes riktlinjer 

vid skapandet av intervjuguiden (1998:112-113). De första frågorna på intervjuguiden är 

öppna frågor om t ex ålder och arbetserfarenhet, för att etablera ett bra samtalsklimat, Därefter 

är intervjufrågorna sorterade efter teman som kan anknytas till emotionellt arbete. Exempel på 

teman är ”känslor på arbetsplatsen” och ”relation till brukaren”. Detta för att underlätta 

kodningen av den transkriberade texten. Se bifogad intervjuguide. 

 

Anonymitet  

Gruppboendet är en relativt liten enhet med ca 8 stycken tillsvidareanställda så det gick inte 

att hålla intervjupersonerna anonyma gentemot varandra, därför har jag valt göra citaten 

anonyma genom att inte ange vilken informant som har sagt vad. Vid tillfällen då personalen 

har haft en dialekt eller brytning så har anonymiteten säkrats genom att formulera om vissa 

ord i citaten men innebörden av meningarna har inte förändrats, ett förfarande som godkändes 

av informanten. 
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Etik  

Först informerade jag boendehandledaren om intervjuns syfte och vad jag skulle använda 

materialet till. Sedan sa jag till informanten att om hon kände att hon inte ville svara på vissa 

frågor eller om hon ville avbryta intervjun så fick hon givetvis göra det. Jag nämnde även hur 

jag skulle hantera anonymiteten, vilket redogörs för i punkten ovan. Sist klargjorde jag att 

intervjumaterialet endast kommer att användas i enlighet med undersökningens syfte och att 

svaren inte kommer att användas som underlag för beslut som inte har med studien att göra 

(Denscombe 1998). Då samtliga informanter hade förstått de etiska aspekterna inleddes 

intervjun. 

Genomförandet av intervjuerna 

Vid genomförandet av intervjuerna hade jag intervjuareffekten i åtanke. Med 

intervjuareffekten menas att intervjuaren vill ge ett neutralt och tillåtande intryck så att 

intervjupersonerna ska känna sig trygga under intervjun (Denscombe 1998:138ff). Eftersom 

intervjufrågorna fokuserar på informanternas känslor så var tillit för intervjuaren en viktig del 

av intervjusituationen, så att intervjupersonen skulle känna sig trygg i intervjuarens närvaro 

och ge svar som återgav verkligheten så nära som möjligt. 

 

Fem kvinnor som arbetar på ett gruppboende för personer med förståndshandikapp deltog i 

semistrukturerade intervjuer på ca 45 minuter vardera. Kvinnorna hade arbetserfarenhet inom 

vården från 3 till 40 år och var i mellan 28- 65 år gamla. Då gruppboendet var nyöppnat så 

hade personalen endast arbetat där i 1 ½ år men samtliga hade arbetat med äldre, förstånds- 

eller funktionshindrare innan.  

 

Samtliga intervjuer spelades in både på mobil och på kassettbandspelare för att en 

säkerhetskopia skulle finnas till hands. Inspelningen kan ha påverkat informanterna då de till 

en början visade tecken på osäkerhet när de visste att deras svar spelades in. Jag försökte tona 

ned denna effekt genom att jag försäkrade dem att deras svar skulle förbli anonyma under 

uppsatsarbetet. Efter en stund verkade intervjupersonerna glömma bort inspelningen och blev 

mer avslappnade. 
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Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen före, efter och i något fall under arbetstid. Plats och 

tidpunkt var något som kontrollerades både med enhetschefen och med informanterna före 

intervjuerna. Informanterna fick själva välja var de kände sig trygga att bli intervjuade, varpå 

majoriteten valde sällskapsrummet eftersom detta var det mest öppna personalutrymme som 

fanns tillgängligt. Som konsekvens av att sitta i ett öppet utrymme blev intervjuerna till och 

från avbrutna av förbipasserande personal eller boenden som kom hem från daglig 

verksamhet. Vid två intervjuer kunde vi sitta i köket till en boendes lägenhet, då den boende 

var på daglig verksamhet, och intervjuerna blev inte lika störda som när de utfördes i 

sällskapsrummet.  

Kritiska synpunkter på data och metod 

Intervjuerna 

Något som upptäcktes under uppsatsen gång var att intervjuerna inte nödvändigtvis hade 

behövts utföras på ett och samma gruppboende utan en studie på fler gruppboenden hade varit 

till fördel då resultaten i större utsträckning skulle ha kunnat representera olika gruppboenden 

och i viss mån även kunnat ligga till grund för jämförelser mellan olika boenden. I denna 

studie kan resultaten inte generaliseras till att gälla fler gruppboenden än det där 

informanterna arbetade. En annan fördel med att intervjua fler deltagare hade varit att ett 

större underlag av erfarenheter hade blivit tillgängligt för analys.  

 

Kritiska synpunkter på urvalet av intervjupersoner 

I urvalet av intervjupersoner fick de anställda anmäla sig på ett personalmöte till 

enhetschefen, vilket hade sina för och nackdelar. Fördelen är att jag som undersökande inte 

kunde välja ut vilka intervjupersoner som jag fann personligt intressanta. Nackdelen med 

detta sorts urval är dels att det påverkade de medverkandes anonymitet och dels var 

grupproller/tillhörigheten bidragande faktor till vilka personer som anmälde sig. Jag skulle 

gärna ha sett en jämn könsfördelning mellan intervjupersonerna, men på grund av brist på 

information till enhetschefen som genomförde urvalet så blev det endast kvinnor i 

intervjuerna. Även om detta inte hörde till den ursprungliga planen i arbetet så kan det ses 

som en fördel i arbetet. Eftersom majoriteten av personalen på gruppboendet bestod av 

kvinnor så blev det en rättvis representation att endast kvinnor var med som intervjupersoner. 

En annan fördel är att jag som intervjuare också är kvinna. Min förhoppning är att 



14 

 

intervjupersonerna således kände sig mer avslappnade då de lättare kunde identifiera sig med 

mig.  

 

Sammantaget hade det varit en fördel att ha mer kontroll över urvalet av deltagare för att få en 

bättre fördelning av kön, ålder och kanske även attityd till arbetet som boendehandledare 

eftersom fenomenet emotionellt lönearbete hade kunnat få en fylligare representation i det 

insamlade materialet. 

 

Förförståelse av fältet 

Jag har tidigare egen erfarenhet av att arbeta som boendehandledare på ett gruppboende för 

personer med förståndshandikapp. Det positiva med denna erfarenhet var att jag under 

intervjuerna lätt förstod arbetsrelaterade begrepp, såsom schema, rutiner runt den boende samt 

anhörigas påverkan på deras arbete. Även personalen verkade se detta som positivt och 

genom att vi hade denna arbetserfarenhet gemensamt så fick jag som intervjuare större tillit, 

vilket visade sig i uttryck som: ”Ja, du vet ju hur det känns” och ”Ja, du förstår”. För att inte 

feltolka deras information genom att ha för stora förutfattade meningar så gav jag många 

naiva följdfrågor i form av ”Nä, jag förstår inte hur det känns” då det i vissa situationer ledde 

till frustration hos personalen. Dock fick jag många tydliga och utvecklade svar genom denna 

”naiva” inställning. 

 

Nackdelen med min förförståelse för fältet är att min erfarenhet av att vara boendehandledare 

skiljer sig från informanternas arbete. De jag intervjuade var personer med en längre 

erfarenhet inom yrket och samtliga var tillsvidareanställda. Samtliga trivdes mycket bra med 

sitt arbete och de fick kontinuerligt samtalsstöd i form av personal- och handledarmöten. När 

jag arbetade på ett gruppboende var jag timanställd och fick således inte samma samtalsstöd 

som denna personal, även om jag under ett års tid arbetade heltid. Min erfarenhet är att 

känslostyrningen som jag upplevde var så pass intensiv och svår att kontrollera att det mot 

slutet ledde till utmattningssymptom. Denna erfarenhet kan därför påverka undersökningen på 

så sätt att jag målar upp emotionellt lönearbete samt känslostyrning som något negativt, något 

jag är medveten om och därför försöker att undvika. 

Validitet och reabilitet 
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Ryen (2004) beskriver validitet som ”en sanning som man kan fånga genom ord och som 

förhåller sig till en stabil social realitet”. Med validiteten menas att jag har mätt det som är 

relevant i rätt sammanhang. För att tydliggöra validiteten på en kvalitativ studie får man 

granska intern och extern validitet var för sig.  

 

Den interna validiteten beskriver resultatens trovärdighet (Malterud 1998). Jag har under 

avsnittet ”Metod” beskrivit förförståelsen av fältet, datainsamlingen, urvalet och nedan följer 

en mer detaljerad beskrivning av analysprocessen. Informanternas uppfattningar om data 

kontrollerades genom en dialogisk validering under intervjuerna, det vill säga att då svaren 

verkade otydliga omformulerade jag frågan eller upprepade deras svar och frågade om jag 

hade förstått dem rätt. Då jag hade missförstått ett svar tydliggjordes det av informanten. En 

begränsning med dialogisk validering är att mina tolkningar av resultatet under analysen ändå 

kan bygga på missuppfattningar av svaren och då har inte informanterna kunnat påverka dessa 

tolkningar. Sammantaget begränsar detta den interna validiteten i denna studie. 

 

Den externa validiteten beskriver överförbarheten av studiens resultat. För att studiens resultat 

ska bli replikerbart och inte präglas av mina eventuellt idiosynkratiska tolkningar har jag 

utgått från tidigare forskning och teorier i skapandet av frågeställningar, intervjumall, analys 

m.m. (Malterud 1998).  I rollen som intervjuare försökte jag även vara så neutral som möjligt 

för att inte styra informanternas svar (Denscombe 1998). Eftersom studien är utförd på endast 

ett gruppboende så är det osäkert om en ny studie genomförd med samma metod skulle få 

samma resultat på ett annat boende. En ytterligare faktor som gör det svårt att bedöma den 

övergripande validiteten i denna studie är att informanternas tolkningar av intervjufrågorna 

spelar en avgörande roll för deras svar. 

 

Studiens reabilitet visar hur pass pålitligt resultatet av undersökningen är (Malterud 1998). 

Med den tekniska utrustningen så säkrade jag intervjusvaren genom att spela in dem på både 

bandspelare och mobilen vilket hjälpte mig vid flera tillfällen under transkriberingen eftersom 

jag hade tillgång till två ljudupptagningar. Studiens pålitlighet har förstärkts, liksom den 

externa validiteten, av att jag baserar min tolkning av materialet på tidigare forskning och 

teorier. Reabiliteten påverkas även av forskarens roll i undersökningen, det vill säga min 

förförståelse av fältet, förmågan att göra bra intervjuer och följsamheten till data (Malterud 

1998). Därför har jag redovisat undersökningsprocessen så detaljerat som möjligt. 
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Sammantaget bedömer jag att resultaten är representativa för den grupp informanter som 

intervjuades och att den metod som användes gör studien replikerbar. 

 

Kodning 

Intervjuerna transkriberades strax efter det att de hade blivit utförda. Under transkriberingen 

aktualiserades teman som kunde användas under kodningen av materialet. Kodningen 

utfördes genom att materialet lästes igenom och huvudteman skapades utifrån gemensamma 

samtalsämnen, till exempel ”Roller på arbetsplatsen”. Varje huvudämne fick ett eget 

dokument där citat som kunde knytas till ämnet fick en rubrik, till exempel ”Neutralitet” och 

”Professionell roll”. Vid val av citat som illustrerar resultatet valde jag dem som bäst 

generaliserade samtliga informanters svar, kunde anknytas till teori och som var relevanta för 

frågeställningen. 

Analysprocessen 

Analysprocessen har pågått genom hela arbetet och även under skrivandets gång har nya idéer 

utvecklats. Utifrån en deduktiv ansats utgick jag från tidigare forskning och teorier för att 

finna gemensamma teman mellan dem och mitt resultat som i sin tur bidrog till att besvara 

uppsatsens frågeställning. Då resultatet bestod av de svar som gavs under långa djupintervjuer 

blev det en viktig uppgift att begränsa antalet citat till de som innehåller relevanta fakta. Detta 

gjorde jag genom att ständigt se tillbaka på frågeställningen och exkludera irrelevant 

information. Fördelen med detta arbetssätt är att den röda tråden blir tydlig genom uppsatsens 

gång. Nackdelen är att jag som uppsatsskrivare till viss del låter min förförståelse och mina 

personliga preferenser avgöra vilka citat som får ligga till grund för hur frågeställningen 

besvaras. Detta kan exkludera fakta som jag ej hade noterat på grund av begränsningar i mina 

erfarenheter men som hade kunnat påverka resultatet. Som redan framhållits hade en studie 

med fler deltagare från fler gruppboenden kunnat ge underlag för en mer representativ och en 

säkrare analys. 
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Resultat  
Det emotionella lönearbetet yttrar sig hos personalen på gruppboenden vid tillfällen då de 

uppger att de måste styra sina känslor för brukarens skull. Detta gör personalen när de agerar 

neutralt genom att ta på sig en roll som professionell. Rolltagandet anses vara nödvändigt men 

ansträngande på ett annars mycket givande arbete. 

Skilja mellan rollerna 

Två av fem informanter anser att det är lätt att ta på sig en yrkesroll på arbetsplatsen medan de 

resterande tycker att det är svårt, dock anser samtliga att det är nödvändigt att skilja mellan 

privatliv och arbetsliv. Personalen menar att de kan vara personliga gentemot varandra men 

att de försöker undvika att vara för personliga i förhållandet till brukaren eftersom detta skulle 

vara detsamma som att komma brukaren för nära. 

 

”Det gäller att inte bli för personlig helt enkelt. Och att man har ett professionellt 

förhållningssätt. Man ska va neutral hela tiden… Man ska liksom på nått sätt göra sig… icke 

oumbärlig. När jag slutar så ska nästa personal kunna börja utan att nån känner att ”Åh nej, 

nu slutar hon”. Eh, men samtidigt så måste man ha ett sånt förhållningssätt att man 

accepterar att jag är här när jag är här. Asså det, det är hela tiden en balansgång liksom, vad 

man ska göra och inte göra. Och det är sånt man får avgöra i… i stunden.” 

 

En annan kvinna jämförde sitt rolltagande med att vara en container och ta emot alla intryck 

men vara professionell nog att inte ge tillbaka på ett felaktigt sätt. 

 

”Om dom är arga så ska vi ju inte svara med aggressivitet. Då ska vi vara tysta och lugna 

och försöka lugna ner dom. Jag tänker att man ska va en container, vi tar emot men vi får inte 

svara tillbaka.”  

 

Genom att upprätthålla en distans i relationen med brukaren blir inte personalen för personligt 

involverad i brukarens liv och brukaren blir inte för påverkad av att ha personal som hjälper 

honom eller henne i vardagens aktiviteter. Samtliga informanter anser att om de skulle bli för 

personligt involverande på arbetet skulle det leda till negativa konsekvenser eftersom de då 
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aldrig skulle få vara lediga från sina jobb, därför arbetar de aktivt med att inte blanda ihop 

privatliv med arbetsliv.  

 

”Det är inte JAG, jag som människa finns inte… och får inte finnas, för jag är här bara för 

dom och dom är inte här för mig… så det är ganska jobbigt ibland om man har någonting 

som har hänt hemma liksom att man måste, så fort man kliver innanför dörrn så finns det inte, 

då måste man skaka av sig det.” 

 

Men hur lätt det är att ta på sig en roll på arbetsplatsen var det delade åsikter om. Samtliga 

informanter ansåg att det var svårast att släppa arbetet när de hade upplevt en emotionellt 

intensiv situation då de samtidigt inte får bli för personligt engagerade.  

 

”För det mesta är det ju väldigt bra, man känner att man gör nånting gott. Men det kan ju va 

jobbigt också…  just som det jag sa tidigare, när dom mår dåligt och det är svårt och försöka 

att inte va personlig och känslosam. Dom gångerna kan det va jobbigt.” 

 

 En del av kvinnorna ansåg att särskiljandet mellan roller var en naturlig del av arbetet medan 

vissa kvinnor tyckte att det var något man fick kämpa med. Kvinnan nedan hade en längre 

erfarenhet av yrket samt var utbildad inom ett människonära yrke; 

 

”Det är sådär, när jag stänger dörren… då glömmer jag bort allt. Jag tar inte med mig något 

från jobbet hem. Men självklart jag är ju människa, om man vill göra någonting (på jobbet) 

och man får ett nej… det kan sitta lite i huvudet och man funderar. Men det kan ju, jag kan ju 

inte komma hem och belasta det hemma… Det är samma grej som att ha mina egna problem 

här på jobbet. Man måste ha en balans i livet.” 

 

Informanten nedan hade, till skillnad från kvinnan ovan, en kortare erfarenhet samt var inte 

utbildad inom ett människonära yrke. 

 

”Jag är inte sån som bara kan stänga av ”Nu går jag hem, nu lämnar jag allting”. Jag 

funderar på jobbet… ja säkert väldigt många gånger per dag. På saker man ser ”Åh det där 

hade passat till jobbet och det där kan vi göra på jobbet och det där kan vi göra till helgen” 

som sånna där saker.” 
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Dessa två citat tydliggör skillnaden i rolltagandet mellan en personal som har utbildning och 

längre erfarenhet och en annan som relativt sett har en kortare tid erfarenhet. Den med kortare 

erfarenhet upplever särskiljandet mellan rollerna som svårare än personen med längre 

erfarenhet och utbildning. 

Rolltagandet 

Personalen uppger att de använder sig av rolltagande för att kontrollera sina känslor på 

arbetsplatsen, vilket tydliggjordes när personalen pratade om att ta på sig en professionell 

rock och att alltid spela neutrala inför brukaren. Den professionella rocken beskrev en kvinna 

vara en metod som gick ut på att hon satte på sig en psykisk ”rock” när hon klev innanför 

dörren till gruppboendet. I samma stund som rocken kom på kunde hon stänga av allt som 

pågick hemma och istället fokusera på sin roll som boendehandledare.  

 

”När man går in på jobbet då tar man ju på sig sin professionella rock, och det är ganska bra 

för att då lägger man ju det här andra nån annanstans. Så behöver inte det komma fram 

idag… När man e professionell måste man ju ta bort vissa saker som inte har med jobbet att 

göra, och det är rätt skönt också! Speciellt om det är jobbiga saker man har i sitt liv, då kan 

jobbet vara bra… man kan liksom vila hjärnan ett tag från sånna grejer.” 

 

En del av att vara professionell på jobbet var ett neutralt beteende, vilket visade sig vara en 

viktig del av arbetet som boendehandledare. Det neutrala beteendet har funktionen att inte 

påverka brukaren med personalens emotioner och privata problem då personerna som bor på 

gruppboendet redan har svårt att kontrollera sina egna känslor, vilket är en av anledningarna 

till att de bor där. Det skulle leda till en komplex situation om brukarna skulle behöva hantera 

personalens känslor också. 

 

”Den här neutrala masken, man sätter på sig nånting som liksom är… som inte reflekterar 

känslor, utan nånting som, där känslorna inte studsar tillbaka utan dom, dom är kvar. Ehm… 

så om det kommer en person och är arg, så blir inte jag arg eller ledsen eller upprörd på 

grund av det utan jag är lika neutral ändå. Och om det kommer en person som kvittrar av 

glädje och vet inte vad han ska ta vägen, utan håller på och skrattar så mycket, då är det 
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samma där, då måste jag liksom vara… neutral helt enkelt. (J: Hur är det?) IP: Jaa det är… 

det är svårt ibland, men det är så man får jobba liksom hela tiden.”  

 

”Egentligen så ska jag väl inte ha någon påverkan alls, för att jag ska inte vara någon 

tröstare, jag ska inte va nån kurator, utan… men det är klart, visst gör man det… Kommer jag 

in i ett rum och är arg eller är ledsen så, så påverkar ju det naturligtvis, dom har ju.. som en 

radar *skratt* dom känner av spänningarna direkt. Men man ska ju inte vara nån person som 

är… jag ska ju inte va kurator eller nånting utan man ska ju bara ge, en neutral hjälp” 

  

Personalen har med jämna mellanrum handledarmöte med sin enhetschef då de lär sig hur de 

ska agera i situationer som uppstår på jobbet samt metoder för att inte bli för emotionellt 

involverad i sitt yrke. När jag frågade om de har några riktlinjer som de följer när de arbetar 

svarar fyra av fem ja och hänvisar mig till Stockholm läns landstings värdegrund, men när jag 

frågar vad som står i värdegrunden så får jag få svar som faktiskt stämmer överrens med den 

riktiga värdegrunden och i vissa fall vet personalen inte alls vad som står där (även om de har 

uppgett att de arbetar utifrån den). Och trots att de svarar att arbetet involverar rolltagande och 

kontroll av känslorna så säger de även att detta är något som mestadels sker naturligt och som 

de normalt sett inte reflekterar över. 

 

Samtliga boendehandledare sa att de utför sitt jobb genom att agera professionellt. För att få 

dem att tydliggöra vad de menade med detta bad jag dem att definiera vad begreppet 

”professionell” innebar för dem. I citatet nedan berättar kvinnan hur hon anser att man ska 

bete sig professionellt gentemot brukarens föräldrar. 

 

”Man ska alltid vara, om jag säger ’Jo men det är klart jag grejar’ men man tänker asså 

’Nää’, men det måste utåt sett då vara, gentemot föräldrar, alltid professionellt… Du kan 

tänka vad som helst men du måste alltid vara professionell. Det kan vara lite jobbigt ibland 

för det är ju så olika. Att man kanske inte alltid är på topp men gentemot (föräldrarna) då 

måste man vara professionell. 

 

De andra kvinnorna ansåg att ett professionellt arbete innebar att inte vara privat på 

arbetsplatsen och framförallt inte framför brukarna. 
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”Professionell är så där att jag kommer till en brukare och hjälper till. Jag ska se till att han 

mår bra. Men… jag, man måste tänka sådär, jag gör mitt jobb… Professionell… man ska inte 

ta bekymmer hemifrån, privatlivet, och komma till dom och prata. Dom behöver inte veta 

någonting om mig. Frågar dom ”Har du ett barn” svarar jag ”Jag har barn”. ”Hur gammal 

är den”, svarar jag, men jag kommer inte att säga ”Åh jag har problem” och berättar om 

mitt… nej. Det är det här jag gör, privat stannar med mig. Det här är professionellt, jag är 

här för att hjälpa till, se att dom mår bra, att dom får vad dom behöver. Jag är här för att se, 

stå bakom och hjälpa dom att utvecklas. Det är det.” 

 

Denna kvinna såg sin professionella roll som ytterst viktigt och var noggrann med att inte 

blanda ihop privatliv och arbetsliv. Detta var dock inte ett gemensamt ställningstagande för 

samtliga informanter utan majoriteten ansåg att även om det var viktigt med att särskilja 

rollerna så var det inte något man kunde utföra konstant under arbetspasset utan man fick vara 

privat under vissa omständigheter gentemot kollegorna. 

Positiv emotionell kontroll 

Personalen är främst positiv till att kontrollera sina känslor gentemot brukarna eftersom de 

anser att konsekvenserna blir stora om man inte skulle göra denna skillnad. Ingen av 

kvinnorna uppger i intervjuerna att de har erfarenhet av att bli utbränd (men det var inte heller 

något som jag frågade om), dock tror samtliga att det finns en risk för utbrändhet om man inte 

tar på sig en yrkesroll i relationen med brukaren. En av informanterna pratade om att hon på 

en tidigare arbetsplats hade behållit kontakten med brukare efter att hon hade slutat på det 

aktuella gruppboendet och att de kunde träffas ibland för att fika och att brukarna kunde ringa 

hem till henne när de ville. Detta upplevde kvinnan i längden som väldigt intensivt och 

ansträngande. 

 

”När man slutar, då är det en annan femma för då är man ju inte en personal utan då är man 

ju ja som en kompis, men det tror jag man får va försiktig med för då bli, då blir du ju aldrig 

ledig nån gång. Och det tror jag när man har då ett jobb med människor då det är mycket 

känslor och så att jag tror att man måste få komma ifrån och vila sig lite grann. Man blir 

liksom uppäten. Och då handlar det inte om att tycka om eller så utan man måste få distans 

tror jag… så känner jag det.” 
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Även på det nuvarande gruppboendet anser personalen att rolltagandet är ansträngande och 

mentalt utarmande. 

 

”Direkt när man kommer hem, då är man ju så otroligt tom i huvudet för att man har varit eh, 

asså hjärnan rullar ju på under hela arbetsdan. Måste hantera intryck, och man måste 

hantera känslor och saker hela tiden så när man kommer hem är man ju så otroligt tom… 

Både känslomässigt åh liksom… man är inte där! *skratt*… man är borta.” 

 

Samtliga informanter uppger att det är ett utvecklande och roligt jobb och många la till att de 

aldrig skulle trivas på ett kontorsjobb. Men de uppgav även att rolltagandet tog mycket energi 

och efter en arbetsdag blev man, som kvinnan ovan beskriver, tom i huvudet. För att orka med 

detta var man tvungen att få något tillbaka genom att trivas med arbetsuppgifterna, annars 

skulle man inte klara av arbetet som boendehandledare.  

 

”Det är viktigt att man trivs på jobbet, att man tycker om det man gör. Det är viktigt. Om du 

jobbar med en sak som du inte tycker om kan du inte hålla masken länge. Du kan inte komma 

och låtsas att du är glad om du inte är det. Det är viktigt att du trivs med det du gör, att du 

trivs att jobba med dom (brukarna).” 

 

Samtliga kvinnor ansåg att det roligaste med deras arbete var när de såg att de hade hjälp 

brukaren med att utföra en viss uppgift och att deras arbete hade gjort skillnad för en viss 

människa. 

 

”Asså, för mig, just nu, så finns det inget annat yrke. Det, det är det jag vill göra. Eh, det är 

otroligt utvecklande, otroligt… ja asså det känns, när jag kommer hem så vet jag att jag har 

gjort nånting för nån. Jag har gjort så att den här personens vardag fungerar. Och det, det är 

för mig jätteviktigt” 

 

Informanterna gav exempel på situationer då de upplevde sitt arbete som mest 

tillfredsställande, vilket var när de hade lärt en brukare med utvecklingssvårighet att 

genomföra en ny handling, till exempel att kunna ge en kram. 
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”Det ger mig väldigt mycket, det är ett väldigt roligt jobb och det, när man ser, om man 

jobbar med en person, till exempel en kille som inte kunde ha närkontakter, när man då var 

och dansa på ”Danshuset”, höll han i en så här [visar stela armar rakt ut]. Och så en dag tar 

han en och kramar om. Det, jag kan säga att det låter, det är bättre än ett lönepåslag, då 

känner man att ”Ah! Nu, och vilket jobb jag har gjort!”.” 
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Analys 
När jag började arbeta som boendehandledare för personer med förståndshandikapp berättade 

mina arbetskollegor för mig hur arbetet underlättades om jag styrde mina känslor under vissa 

situationer tillsammans med brukaren. Även om känslostyrning är något som vi lär oss tidigt 

som barn så reflekterar man ofta inte över det förrän något avviker från rutinerna. Likadant 

svarade kvinnorna i intervjuerna, de visste att de anpassar sina känslor på arbetsplatsen men 

de hade inte reflekterat över varför de gjorde så. När jag arbetade som boendehandledare var 

jag timvikarie vilket innebar att jag inte fick vara med på något personalmöte eller fick någon 

handledning i arbetet. Detta innebar att jag var hänvisad till att utöva en slags spontan, icke-

professionell känslostyrning dvs. inte emotionellt lönearbete då detta innebär att ens chef ger 

anvisningar om vilka känslor man skall visa gentemot kunden/brukaren på arbetsplatsen. 

Optimalt får man också handledning i hur detta skall åstadkommas. En effekt av 

känslostyrningen var att jag efter en dags arbete var stressad och tom i huvudet och hade svårt 

att slappna av och tänka på något annat. Efter två års arbete fick jag utmattningssyndrom och 

då var jag 20 år gammal. 

 

Syftet med denna uppsats var att utifrån tre frågeställningar ta reda på hur emotionellt 

lönearbete kommer till uttryck hos personal som arbetar på ett gruppboende för 

förståndshandikappade samt vad följderna blir av detta arbete. Tidigare studier av emotionellt 

lönearbete inom vård och omsorg har utförts på bland annat sjuksystrar (James 1992), 

sjukvårdspersonal (Olsson 2008) och personliga assistenter (Falch 2010) men jag fann inga 

studier som är utförda på boendehandledare för personer med förståndshandikapp. Personlig 

assistans är, av dessa yrken, det som kommer närmast boendehandledare i likheten mellan 

arbetsuppgifterna men en markant skillnad är att gruppboende är ett gemensamt boende för 

personer som har samma utvecklingssvårigheter där det ofta är minst 10 personer, anställda 

och brukare, som är närvarande på arbetsplatsen, medan personliga assistenter åker hem till 

brukaren och oftast arbetar ensamma med brukaren eller tillsammans med en kollega. En 

konsekvens av detta är att samma kontroll av medarbetare inte utförs på personliga assistenter 

som på boendehandledare.  
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Emotionellt lönearbete hos boendehandledare 

Personalen som arbetar på gruppboendet som studien utfördes på anser att emotionellt 

lönearbete förekommer på deras arbetsplats i sådana situationer då de arbetar aktivt med att 

distansera sig och agera neutralt i sin relation med brukaren. För att emotionellt lönearbete ska 

förekomma på en arbetsplats ska personalen, enligt Hochschild, ha som arbetsuppgift att 

producera ett emotionellt tillstånd hos sig själv och kunden/brukaren, ha ett ansikte-mot-

ansikte kontakt med sin kund/brukare samt ska chefen/ledaren genom träning och 

övervakning (i detta fall handledning) utöva en kontroll över de anställdas känslostyrning 

(Hochschild 2003:147). Begreppet emotionellt lönearbete kan således appliceras på 

boendehandledarnas arbete med brukarna.  

 

Samtliga informanter uppgav i intervjuerna att de trivdes mycket bra med sitt arbete och att de 

ville stanna kvar inom organisationen. Ett känslomässigt engagemang innebär, enligt Olsson 

(2008), att emotionerna riktas mot arbetsplatsen och självet. Skulle man bli för känslomässigt 

engagerad på sin arbetsplats kan den emotionella kontrollen leda till kognitiv dissonans. 

Kognitiv dissonans är skillnaden mellan det man känner och det man bör känna och hanteras 

genom att individen antingen försöker ändra vad hon eller han känner eller försöker ändra 

uttrycket för känslan i syfte att uppnå det eftersträvade känslotillståndet (Hochschild 2003:90; 

Olsson 2008:37,190). Vi kan utifrån resultatet se att personalen använder sig av uttryck som 

”skådespeleri” och ”det är svårt men…” när de talar om att kontrollera sina känslor i 

relationen till brukaren. Dock uppger samtliga att även om det emotionella lönearbetet kan 

vara svårt så är det nödvändigt eftersom en för stor grad av personligt engagemang i arbetet 

skulle leda till psykisk utslitning.  

Vikten av utbildning 

Det emotionella lönearbetet är inte skadligt i sig, men följderna kan bli skadliga om 

personalen inte får sådan utbildning att de kan förhindra att privatlivet smälter samman med 

arbetslivet (Hochschild 2003:87). Fyra av fem kvinnor i studien hade längre erfarenhet från 

yrket boendehandledare eller vårdare. En uppgav att hon hade utbildning inom ett 

vårdrelaterat yrke och samtliga kvinnor fick regelbunden handledning av sin enhetschef. 

Utbildningen, erfarenheten samt handledningen kan vara orsaken till att kvinnorna arbetade 

aktivt med att ständigt vara neutrala gentemot brukaren samt att skilja mellan sin privata och 

sin yrkesroll. De skiljde sig dock i hur lätt de hade för att skilja mellan rollerna.  
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Informanten med kortare arbetserfarenhet och ingen utbildning ansåg att det var svårare att 

skilja mellan rollerna jämfört med den som hade både utbildning och längre erfarenhet inom 

yrket. I det första fallet kan man applicera Hochschilds tes att personalen upplevde att 

rolltagandet var svårt eftersom hon visade en falsk bild av sig själv mot brukaren vilket kan 

leda till en känsla av cynism. Kvinnan som hade en längre erfarenhet och utbildning inom ett 

människonära yrke var däremot ytterst medveten om sitt rolltagande på arbetsplatsen och såg 

positivt på särskiljandet mellan rollerna samt ansåg att det var väldigt viktigt att dra en tydlig 

linje mellan sitt privatliv och sitt arbetsliv (Hochschild 2003:87ff). Dessa exempel tydliggör 

vikten av utbildning (eller längre erfarenhet) inom yrket, något som många arbetstagare inte 

har när de börjar arbeta som boendehandledare.  

Ett professionellt rolltagande 

För att kontrollera sina känslor inom arbetet använde sig kvinnorna av en metod som de kallar 

för att ta på sig en ”professionell rock” vars syfte är att förtränga det privata på arbetsplatsen 

och släppa det som var relaterat till arbetsplatsen när de kommer hem igen. Personalen 

nämnde även metoden som en del av att utföra ett professionellt arbete. Att vara professionell 

betyder, enligt Svenska Akademins ordlista (2006), att ”vara skicklig som yrkesman” men 

ordet har även fått en subjektiv betydelse för en del arbetsgrupper (Livelys 2001). 

 

Enligt Livley (2001) definierade advokatbiträden ”professionell” som att vara kompetent och 

skicklig på att göra ett presentabelt intryck, vilket innebar att de styrde tankar och känslor för 

att komma in i den professionella rollen. För kvinnorna på gruppboendet var professionalitet 

samma sak som att skilja mellan sitt privata och sin yrkesroll, och att agera neutralt inför 

brukaren och en del av dem tolkade också professionell som att ha ett trevligt och artigt 

förhållningssätt gentemot föräldrarna till brukaren. Resultatet från Livleys studie visar att 

personer som arbetar inom yrken som involverar hemarbete använder sig av begreppet 

”professionalism” för att minimera den personliga kostnaden av att arbeta inom ett yrke som 

annars ses som att ha låg status. Att säga att man utför arbetet professionellt lyfter statusen i 

yrket och höjer därmed självkänslan för personer inom dessa yrkeskategorier. Den 

professionella rocken som personalen använder sig av skulle således vara en etikett för att 

höja statusen på yrket boendehandledare genom att exkludera privatlivet från arbetet. 
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Men boendehandledarna jämförde även den professionella rollen med att vara en container, 

det ska endast ta emot intryck utan att ge något av sina privata känslor tillbaka till brukaren. 

Risken med detta är att personalen blir dränerad och utbränd ifall de endast ger energi utan att 

få något i utbyte (Olsson 2008:190ff). Därav antar jag, utifrån resultatet i denna studie, att två 

huvudfrågor är väsentliga för att undvika utmattningssyndrom inom detta yrke. Den första är 

handledningen och utbildningen, som beskrivs mer detaljerat ovan. Den andra är att man trivs 

med att hjälpa andra personer i sitt arbete och således känner sig belönad när man ser att man 

har bidragit till att en brukare att klarar av en uppgift eller generellt sett lever ett gott liv. Även 

Falch (2010) och Olsson (2008) hävdar att detta är en viktig del inom omsorgsrelaterade 

yrken, att man får en mental belöning av sitt arbete för att orka med rolltagandet.  

Dissonans i riktlinjer 

Under intervjuerna uppgav informanterna att de hade Stockholm läns landstings värdegrund 

(2002) som riktlinjer för sitt arbete. Även om wikipedia.org (2011) inte ses som en trovärdig 

källa så anser jag att de ger den bästa definitionen av vad en värdegrund innebär; 

”diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar… Begreppet 

kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en 

politisk ideologi eller religion.”. I inledningen såg vi att landstinget, utifrån värdegrunden, 

klargör att omsorg inom vården ska uttryckas genom bemötande i form av omtanke och 

empati till både brukare och deras anhöriga.  

 

Min tolkning är att värdegrunden försöker synliggöra skuggarbetet, utifrån Hochschild (2003) 

och James (1994), och göra det till en medveten del av arbetet inom vård och omsorg. 

Skuggarbete är den emotionella kontrollen inom arbetet som är nödvändig men samtidigt ofta 

inte uppmärksammas (se sid 7). Det är positivt att landstinget vill synliggöra omsorgen inom 

vården genom att göra den till en riktlinje för yrkesgruppen men resultatet i denna studie 

pekar mot att två svårigheter kan uppstå i samband med detta. Den första är att denna riktlinje 

inte är medvetet integrerad i personalens arbetssätt eller baserad i professionell kunskap; även 

om informanterna nämnde att de arbetar efter värdegrunden så var det inte många som visste 

vad den innebar eller ens vad som stod skrivet i den. Ändå sågs det som en del av så kallat 

”sunt förnuft” att ha ett gott bemötande gentemot både brukare och dess anhöriga. Således 

lever skuggarbete som ett mer eller mindre oreflekterat fenomen fortfarande kvar bland dessa 

boendehandledare vilket framgick av att många inte visste om att det var något som skulle 
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uppmärksammas och att de ansåg att det var en naturlig del av arbetet. Frågan är om en 

person som inte bryr sig om hur den bemöter andra människor söker sig till ett människonära 

yrke som boendehandledare. En kvinna framhöll i intervjun att man måste gilla sitt arbete på 

riktigt eftersom man aldrig skulle stå ut en längre tid med att hålla en falsk mask. Detta kan 

tolkas som att personer söker jobb som boendehandledare för att de vill arbeta med att ge 

omsorg till en annan person. 

 

Den andra bristen som uppstår i samband med att värdegrunden inte är systematiskt integrerad 

i boendehandledarnas riktlinjer för rolltagande i relationen till brukaren är att den kan 

uppfattas som direkt motstridig informanternas erfarenheter. Som vi såg i resultatet uppfattar 

boendehandledarna att de har som arbetsuppgift att ge brukaren ett neutralt stöd och inte 

påverka dem med sina egna åsikter och värderingar. En kvinna beskrev det som;” Det är inte 

JAG, jag som människa finns inte… och får inte finnas, för jag är här bara för dom och dom 

är inte här för mig”. Kvinnan menar att hon endast ska ge brukaren sitt fysiska stöd och sin 

neutrala hjälp och inte påverka vederbörande med sin personlighet eftersom han/hon med 

hennes hjälp ska leva så självständigt som möjligt. Vad menar då värdegrunden med att man 

som personal ska ge ”ett bemötande präglat av empati och omsorg”? (2002). Texten 

definierar omsorg på flera sätt, bland annat; ”att göra vad man kan för att öka patienters och 

närståendes välbefinnande”. Den tar även upp exempel på att visa omsorg genom att utgå 

från att alla individer är unika, lindra smärta samt ge lindring, stöd och tröst. Textens 

definition av omsorg är ganska otydlig och kan tolkas på flera sätt. Omsorg är i sig ett relativt 

abstrakt ord och utifrån James tolkning (1994) blir emotionellt lönearbete således svårt att 

förklara, att utbilda i och att betala, vilket får till konsekvens att emotionellt arbete och 

omsorg uppfattas som ett skuggarbete. Otydligheten i värdegrunden leder till att enheter som 

sjukhus, gruppboenden eller vårdhem var och en tolkar värdegrunden på sitt eget vis och 

frågan är då vad värdegrunden gör för nytta. I detta fall var personalen knappt medveten om 

vad som stod i den eller att den förefaller strida mot deras arbetsuppgift att ge ett neutralt och 

opersonligt stöd. Skulle personalen följa värdegrunden i sitt arbete skulle det innebära att man 

som boendehandledare visade empati och omsorg i sitt bemötande samtidigt som de anlägger 

en neutral mask för inte påverka brukaren med sin personlighet och sina känslor. Detta verkar 

vara en svår kombination att utföra, speciellt utan utbildning. 

Lopez (2001) påvisade stora skillnader mellan vårdhemmens emotionella arbete beroende på 

vilka riktlinjer och vilken organisation som låg bakom. När det fanns en större kontroll över 
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känslorna ansåg personalen i Lopez studie, likt Hochschilds, att de inte var ärliga mot 

brukarna vilket gjorde att de fick en komplex relation till dessa där de moraliserade brukarnas 

beteende med personalen eller privat istället för att ta upp det med brukaren själv. På vårdhem 

med mindre emotionell kontroll visade personalen en högre grad av ärlighet mot brukarna 

eftersom omsorgen kom naturligt. Enligt Hochschilds teori skulle personalen på detta 

vårdhem löpa större risk att bli alltför personligt involverade i sitt arbete. I denna studies 

undersökningsenhet var omsorgen organiserad genom att personalen vägleddes genom 

handledning, dock var informanterna olika inställda till det rolltagande som följde med 

organisationen. En informant med längre erfarenhet och utbildning var positiv till rolltagandet 

och särskiljandet mellan rollerna medan en annan som hade kortare erfarenhet ansåg att det 

var svårt att skilja privatlivet från yrkesrollen. Frågan är då vad som är bäst för både brukaren 

och personalen. Brukaren torde må bättre av naturlig omtanke medan personalen, utifrån 

redovisade teorier, borde må bättre av att hålla en personlig och emotionell distans. En 

jämvikt mellan dessa förhållningssätt kan antas leda till det bästa för både personal och 

brukare, alltså en naturlig omsorg som organiseras och kontrolleras genom utbildning och 

handledning. 
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Slutsats 
Boendehandledare anser att det emotionella lönearbetet är en viktig del av deras arbete då det 

hjälper dem att skilja mellan sin privata och sin yrkesroll. Om de inte använder sig av 

emotionellt lönearbete flyter deras privata roll samman med deras yrkesroll vilket skulle leda 

till att de aldrig fick ta ledigt från jobbet. 

För att kontrollera känslorna på arbetsplatsen använder personalen en professionell rock som 

innebär att de inte visar sina privata tankar eller känslor inför brukaren utan istället agerar som 

container, de tar emot känslouttryck men ger inte några tillbaka. Rolltagandet ses som svårt 

för vissa och lättare för andra och det förefaller sannolikt att de som har större erfarenhet 

och/eller utbildning har lättare för rolltagandet än personal med kortare erfarenhet och ingen 

utbildning. 

Ett antagande grundat på tidigare studier (Hochshild 2004; Olsson 2008; Falch 2010), på 

socialstyrelsens undersökning av utmattningssyndrom (2003) samt på resultatet från denna 

studie, är att boendehandledares emotionella lönearbete kan vara skadligt om personalen inte 

får tillräckligt med utbildning eller handledning för att kunna hantera detta arbete på ett sätt 

som gynnar både personal och brukare/patienter. Om utbildning är en bidragande faktor för 

hanteringen av det emotionella lönearbetet går inte att bevisa utifrån resultaten i denna studie 

eftersom antalet informanter var för litet och att majoriteten av informanterna hade flera års 

erfarenhet och handledning inom yrket vilket kan likställas med en längre utbildning. En 

slutsats som kan dras av resultatet av denna studie är därför att det vore av stort intresse att 

undersöka vilka effekter som en systematisk handledning i professionell känslohantering kan 

få för såväl personal som brukare, kanske främst för anställda med lägre utbildning, inte minst 

boendehandledare. 

 

 En annan utveckling av studien som skulle vara intressant härrör från det faktum att 

intervjusvaren tydde på att boendehandledarna hade ett relativt oreflekterat förhållande till sitt 

känsloarbete och att det också kan råda en diskrepans mellan vad de uttrycker i intervjun och 

vad de faktiskt upplever och hur de agerar i konkreta arbetssituationer. En intressant 

uppföljning skulle vara att kombinera ett större antal intervjuer med observationer för att få en 

mer komplett bild av känsloarbetet. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

Syftet i uppsatsen är utifrån relationen mellan brukare och vårdare kunna beskriva hur 

vårdaren emotionellt påverkas av sitt yrke. Hur påverkas personalen av sin relation med 

brukarna – att ha känslor som en del av sitt yrke? Hur ser personalen själva på saken? 

* = Viktiga frågor, kursivt = personliga anteckningar, stödord 

 

Bakgrundsinformation  

1. Hur länge har du arbetat som vårdare för förståndshandikappade? 

o (tidigare erfarenheter inberäknat) 

2. Varför började du arbeta inom vården? 

Beskrivning av arbetet 

3. Vad har du för arbetsuppgifter som vårdare? 

o Se ifall de nämner känslor som en del av de konkreta arbetsuppgifterna 

4. När är det roligast i ditt arbete? Ge exempel 

5. Vad finns det i ditt arbete som kan vara svårt? 

6. Hur är det att ha ett yrke där du hjälper människor med deras vardag? 

Relationen med brukarna.  

Följdfrågor: Vad hände? Är det vanligt? 

7. Hur brukar du göra för att tolka brukarens känslor? 

8. Vilken påverkan har du som personal på brukarens känslor? 

9. I vilka situationer påverkar vårdtagaren dina känslor? 

10. Vad finns det för utomstående faktorer som påverkar relationen mellan boende och 

personal? Ge exempel. 

o Kollegor? Livet utanför arbetet? Känslor? 

11. Finns det andra relationer som du kan jämföra din relation till brukarna med? 

o Till exempel familjära relationer. 

Känslor i arbetet *  

Följdfrågor: Vad hände? Är det vanligt? 
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12. Vilka sidor kan du visa av dig själv i ditt arbete?  

o Finns det någon speciell roll du tar på dig? Efterlikna någon förebild? 

13. Finns det några regler som säger hur personalen ska förhålla sig mot brukarna?* 

o Följer ni de reglerna? 

14. Vilka känslor, anser du, yttrar sig i ditt arbete? Ge exempel! 

15. Vilka känslor är en del av/erfordras i ditt arbete?* 

o Är det krav på vissa känslor i vissa situationer? 

16. Känner du att du måste hålla tillbaka vissa känslor inom ditt arbete? 

o Hur gör du då? 

 Påverkar denna återhållsamhet av känslor ditt liv utanför arbetet? 

Hemmakänsla på yrkesplatsen 

17. Upplever du samma känslor på ditt jobb som hemma? 

o Uttrycker du dem på jobbet? 

18. Hur blir du påverkad av ditt arbete utanför arbetsplatsen?* 

o Något som hänger kvar som en ständig oro eller något som lämnas kvar på 

arbetet utanför arbetstid. 

19. Känner du dig hemma på din arbetsplats? Ge exempel. 

20. Finns det situationer då du förväxlar fritid och arbete? 

 

21. Är det någon fråga som du känner att du vill tillägga någonting på? 
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