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Sammanfattning 

Syftet med denna studien är att identifiera de former av emotionellt arbete 

yrkesverksamma socionomer utför i sitt arbete och söka svar på om det är möjligt att 

distansera sig från de känslor som yrket genererar. För att finna svar på detta utfördes 

kvalitativa intervjuer med sex socionomer som alla är verksamma med arbeten inom 

socialtjänsten. Då samtliga respondenter arbetar inom socialtjänsten kommer de i den 

här studien benämnas med samlingsordet socialsekreterare. Det insamlade 

datamaterialet analyserades sedan utifrån tidigare forskning och teorier inom 

emotionssociologi och texter som rör emotionellt arbete och emotionellt lönearbete. 

Studien har en fenomenologisk utgångspunkt, vilket i denna studie innebär att det är 

socialsekreterarnas upplevelser som är centrala. Ur det analyserade datamaterialet var 

ett huvudtema framträdande; känslor i arbetet och detta huvudtema delades in i tre 

kategorier; känslor i det dagliga arbetet, professionalitet och distansering och 

cyniskhet. Resultatet visar att uppvisandet av empati är något som värderas högt av 

samtliga respondenter, trots att det kan leda till att det blir svårare att erhålla en distans 

till arbetet. Resultatet visar även att distansering kan leda till att arbetet utförs bättre 

men kan även leda till att socialsekreterare förhåller sig likgiltigt gentemot sitt arbete 

och anta en cynisk inställning till klienternas problem. Vidare visar resultatet att 

socialsekreterare kan uppleva det frustrerande att agerar myndighetsutövare men 

upplever trots detta att utövandet skyddar de egna känslorna. Av det analyserade 

materialet kan slutsatsen dras att socialsekreterare förhåller sig till de rådande 

känsloreglerna i arbetet men även av känsloregler som inte har med arbetet att göra, och 

att det råder en växelverkan känsloregler emellan. Författaren vill uppmana till vidare 

forskning inom området emotionellt arbete och distansering, med förslagsvis manliga 

respondenter. Detta för att det av de intervjuade respondenterna togs upp som ett 

intresseämne. 
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Inledning 

 

Du vet, när utmaningen är tillräckligt stor har man inget annat val än att vara 

stringent och fokuserad [...] Jag inbillar mig att det är lite som när en läkare 

sätter på sig sin rock. Man tar sig an en uppgift och ser till att man som 

privatperson är skyddad. Det är ett slags professionellt skal som man måste ha 

för att orka med. Det är först efteråt man kan reflektera över hur det känns. 

 

Ovanstående citat kommer från en artikel ur Dagens Nyheter (2011) där reportern och 

journalisten Katarina Sandström blir intervjuad om sitt yrke. Citatet beskriver hennes tankar 

kring att på ett lugnt och sansat sätt rapportera nyheter, i det här fallet World Trade Center-

incidenten som skulle komma att bli en av dem största nyheterna i världshistorien. När denna 

nyhet skulle rapporteras gällde det att förmedla ett lugn till det svenska folket. Ansvaret låg på 

henne som nyhetsankare, och just det faktum att hon klarade av uppgiften har lett till att hon 

idag är ett folkkär nyhetsankare. 

 

När jag läste denna artikel i Dagens Nyheter väcktes en del tankar och funderingar hos mig. 

Trots att yrket som nyhetsankare inte innebär ansikte-mot-ansikte interaktion i första hand så 

upplever hon att de egna känslorna måste undvikas och till och med skyddas, till förmån för 

jobbet som skall utföras. Största delen av interaktion sker mot en kamera, men trots att det är 

en skärm mellan TV-tittarna och nyhetsankaren förmedlas känslorna på så sätt att det 

påverkar tittarna. Detta fick mig att tänka på andra yrken där ansikte-mot-ansikte interaktion 

faktiskt är en del av vardagen, och känsloarbetet om inte mer påtagligt.  

En yrkesgrupp som jag länge varit intresserad av att studera och som jag tror hör till ovan 

beskrivna yrken är socionomer. En socionom kan efter avslutad utbildning erhålla en rad olika 

yrkestitlar, och titeln ”socionom” är oftast inte en av dem. En socionom kan vara verksam 

inom sjukvården, kriminalvården, skolan och inom socialtjänsten. De flesta aktörerna inom 

socialtjänsten är socialsekreterare.  

Socialsekreterare befinner sig i sin yrkesroll i en position där de varje dag måste möta 

förväntningar från olika håll.  Å ena sidan har de krav från sina enhetschefer att utföra sitt 

jobb, å andra sidan har de klienternas förväntan. Kraven tycks alltså komma från ett flertal 
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intressenter, och dessa krav genererar känslor hos socialsekreterarna, känslor som sedan ska 

hanteras på bästa sätt.  

Då yrket innebär möten och ständig kontakt med människor innebär arbetet en utmaning i att 

hantera andras känslor samtidigt som de egna känslorna ska hanteras. Förmedlandet av rätt 

känslor är en förutsättning för att det utförda arbetet skall ge ett förväntat resultat. 

socialsekreterare arbetar alltså i en påfrestande miljö och kraven som ställs på dem tror jag 

kan leda till utbrändhet, vilket är ett stort problem i Sverige idag.  

 

Enligt citatet med Katarina Sandström kommer arbetet först, då hon beskriver det som att ta 

på sig ett professionellt skal för att sedan när arbetet väl är utfört reflektera över de egna 

känslorna. Men funkar detta alltid? Vad händer när utmaningen blir så pass stor att till det 

professionella skalet krackelerar? 

Den här uppsatsen syftar till att genom en fenomenologisk ansats identifiera vilka former av 

känslor som socialsekreteraryrket generar och se vad som finns bortom det professionella 

skalet.  

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att med en fenomenologisk ansats undersöka vilken typ av 

emotionellt arbete som uppstår i mötet med klienten, samt hur känslorna upplevs och 

bearbetas i arbetet som socialsekreterare.  

 

I denna uppsats önskar jag finna svar på följande frågeställningar: 

 

– Vilka former av emotionellt arbete utför socialsekreterare i sitt dagliga arbete? 

– Går det att distansera sig från de känslor som arbetet genererar?  

Avgränsningar  

Denna fenomenologiska studie grundar sig på sex kvalitativa intervjuer och samtliga respondenter 

är kvinnor. Detta var från början ingen medveten avgränsning, utan det faktum att 9 av 10 av de 

som söker sig till socionomutbildningar runt om i landet är kvinnor (Börjeson, 2012) har påverkat 

utfallet. Det har alltså varit enklare att få tag på kvinnliga respondenter då kvinnliga socionomer 

är av majoritet (Leppänen, 2006). Samtliga respondenter arbetar inom Socialtjänsten men med 
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olika arbetsuppgifter, men ingen av respondenterna innehar en chefsposition. En av 

respondenterna arbetar även ideellt på sin fritid Då samtliga respondenter är verksamma inom 

socialtjänsten har jag i den här studien valt att kalla alla för socialsekreterare. Jag är medveten om 

att det i vissa avseenden kanske är mer relevant att kalla de för vad det är, exempelvis 

biståndshandläggare eller biståndsbedömare, för att undvika förvirring kommer jag att kalla 

samtliga respondenter för socialsekreterare. Studien avser inte något visst område såsom 

socialsekreterare som arbetar med unga tjejer med ätstörningar, utan jag har valt att inte avgränsa 

mig mer än att samtliga arbetar på socialtjänsten. Detta har jag gjort eftersom jag tror att det är 

viktigt att samla de gemensamma upplevelserna av yrket rent generellt och inte de gemensamma 

upplevelserna av yrket på en viss avdelning eller kategori. Jag tror att detta ger en tillräcklig 

gemensam syn på det min studie avser att behandla. Att de arbetar inom olika avdelningar inom 

socialtjänsten tror jag är en fördel då deras olika erfarenheter kan skapa en differentiering av 

upplevelser och en nyansering i svaren. Två av respondenterna bor och arbetar på annan ort, 

intervjuerna har med anledning av detta genomförts via röst och videosamtalstjänsten Skype. 

Samtliga respondenter är mellan 24-48 år. Min avsikt med den spridda åldern är att trots det vida 

åldersspannet hitta en gemensam kärna i svaren. 

 

Bakgrund 

För att förstå den arbetsmiljö socialsekreterare vistas i dagligen anser jag att det är av vikt att 

få en inblick i yrkesrollen samt redogöra för de typiska arbetsuppgifterna som socionomer i 

allmänhet stöter på. Viss information är hämtad från Sveriges akademikers 

centralorganisations (Saco) hemsida www.saco.se, från boken Att förstå socialt arbete 

(Börjeson, 2012) och från Bergmark & Lundströms bok Socialtjänsten i blickfånget 

(Bergmark et al, 2008). Dock kommer informationen mestadels från respondenterna som 

intervjuats till denna studie. 

Som socionom möter den yrkesverksamme alla typer av människor som befinner sig i olika 

svårigheter i livet (Börjesson, 2012). Som ett resultat av detta varierar arbetsuppgifterna 

väldigt mycket, för att möta varje klients behov. Av samma anledning så kan socionomer 

komma att specialisera sig inom olika områden. Vanligast är att man jobbar som 

socialsekreterare inom socialtjänsten. Som socialsekreterare arbetar man med att hjälpa 

personer som befinner sig i svårigheter av något slag. Klienten kan vara alltifrån en person till 

ett helt hushåll (www.saco.se). Socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO, arbetar med 

bland annat barn, ungdomar, familjer, missbruksproblematik samt ekonomiskt bistånd och är 
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en av de viktigaste sociala verksamheterna i det svenska sociala arbetet. Tanken med IFO är 

att varje enskild individ ska ha samma möjlighet att leva ett värdigt och meningsfullt liv. 

Arbetet inom IFO bedrivs utifrån socialsekreterarens yrkeskunskap, organisatoriska 

förutsättningar och politikers beslut, och regleras utifrån socialtjänstlagen. (Bergmark & 

Lundström, 2008). Som socialsekreterare gör man även bedömningar om olika åtgärder för att 

hjälpa personen att ta sig vidare i livet.  

Som socionom kan man även arbeta som kurator på skolor eller inom sjukvården. Som 

kurator jobbar man främst med att samtala med personen/personer, för att fånga in problemet 

för att sedan tillsammans med klienten komma fram till en lösning. Inom sjukvården kan det 

innebära stöd eller krissamtal med patienter eller anhöriga. Som kurator på skolan kan yrket 

innebära att hålla föreläsningar för övrig personal om hur exempelvis mobbning kan 

förebyggas (www.saco.se). 

Det finns även socionomer som arbetar ideellt för att förebygga sociala problem, så som 

alkohol eller drogsvårigheter. I dessa fall förekommer det att socionomen samarbetar med 

polis eller andra myndigheter dels som stöd men också för att komma fram till en rimlig 

lösning på klientens problem (ibid.).  

Socionomer finns alltså inom många områden i samhället, och sammarbetar med olika 

myndigheter. Men då de flesta socionomer är versamma inom socialtjänsten som 

socialsekreterare är det socialsekreterare jag kommer att fokusera på i denna studie. 

 

 

Teori  

I detta avsnitt avser jag att presentera den teori som ligger till grund för analysen av det 

material som studien baserats på. Avsnittet inleds med en generell beskrivning av tre olika 

perspektiv inom emotionssociologin, efterföljt av Arlie Rusell Hochschilds teori om 

emotionellt arbete. Jag kommer även att uppmärksamma att det finns vidareutvecklade teorier 

kring emotionellt arbete och emotionellt lönearbete, men kommer i den här uppsatsen 

använda mig av Hochschilds definitioner. 

 

Sociologer har inte alltid varit överens om vad känslor är, sett ur ett sociologiskt perspektiv. 

Det finns i huvudsak tre olika perspektiv inom emotionssociologin; det organismiska 

perspektivet, socialkonstruktivistiska perspektivet och det interaktionistiska perspektivet 
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(Hochschild, 1990). Det organismiska perspektivet hävdar att känslor är biologiskt givna, 

universella eller medfödda. Det socialkonstruktivistiska perspektivet syftar däremot till att 

känslor och känsloyttryck är kulturellt och socialt konstruerade (Hochschild 1990:119).  Det 

interaktionistiska perspektivet placerar sig emellan de två perspektiven och menar att känslor 

har en biologisk och social sida.  

 

Biological factors enter in – there are nerves, hormones, and neurotransmitters – 

without these we would feel no emotion, just as without eyes we would not see. 

But social forces have given shape to the biological, have turned it into a strip of 

experience with a name, a history, a meaning, and a consequence of a certain 

sort. (Hochschild 1990:120) 

 

Ovanstående citat beskriver dynamiken mellan det sociala och det biologiska. Hochschild 

(1990) menar att det ena inte utesluter det andra, och hävdar till och med att det biologiska 

inte har en mening utan det sociala. Emotioner och dess betydelse skapas således socialt.  

Hochschild menar att det finns starka normer för hur emotioner ska utövas och menar att 

sociala regler, så kallade känsloregler guidar oss kring hur vi ska känna i olika situationer 

(Hochschild, 1983; Hochschild, 1979). 

 

"The social guidelines that direct how we want to try to feel may be described as a set of 

socially shared, albeit often latent (not thought about unless brobed at), rules […] We know 

feeling rules, too, from how others react to what they infer from our emotive display." 

(Hochschild, 1979:563-564) 

  

Individer förstår sig på känsloregler i interaktion med andra och lär sig vad det innebär genom 

hur andra reagerar på uppvisandet av känslor. Det finns både generella känsloregler och 

känsloregler som kan kopplas till olika fält eller yrken (Hochschild, 1979). I interaktion med 

andra lär man sig snabbt vad som är rätt och vad som är fel. 

Emotioner har som tidigare nämnts en biologisk och social sida som båda påverkar individen 

samtidigt. För att klara av denna blandning av emotioner anser Hochschild (1979; Hochschild, 

1983) att det krävs handlingsstrategier för situationer som dessa. Skapandet av 

handlingsstrategier kallar Hochschild för emotionell arbete (Hochschild, 1979; Hochschild, 

1983).  I både sociala och yrkesmässiga sammanhang kan man urskilja emotionellt arbete som 

är ytlig, så kallad surface acting, som går ut på att utövaren visar upp en känsla genom ett 



 

 6 

ansiktsuttryck eller kroppshållning som är ”påklistrad”. Den är alltså inte äkta, vilket innebär 

att handlingen inte är en del av utövaren eftersom att denne låtsas känna något som i själva 

verket inte överensstämmer med verkligheten. Fokus ligger helt enkelt på att förmedla de för 

tillfället "rätta" känslorna. Det går även att urskilja en djup emotionell handling, så kallad 

deep acting som i motsats till surface acting innebär uppvisandet av riktiga känslor som 

utövaren faktiskt känner- detta efter att utövaren har inbillat och intalat sig själv att känslorna 

stämmer. Skillnaden mellan det man visar upp och det man faktiskt känner kallas för 

emotionell dissonans (Hochschild, 1983:90). Det är ett tillstånd som uppstår då de känslor 

som upplevs inte överensstämmer med de känslor som visas upp. 

 

Vidare för Hochschild (1983) en diskussion kring begreppet emotionellt lönearbete som 

handlar om yrken där relationer är det mest centrala. Det kan vara yrken som inkluderar 

möten och kontakt med andra individer. Gemensamt för dessa yrken är att det emotionella 

lönearbetet utförs utifrån arbetsgivarens emotionella föreskrifter, där den yrkesverksamme ska 

kunna identifiera sig med arbetsrollen och med arbetsplatsen. Det emotionella arbetet här 

handlar således inte om att hantera känslor för egen vinning, utan för arbetet, genom att 

förhålla sig till arbetets rådande känsloregler. 

 Hochschild lyfter fram tre aspekter hos emotionellt lönearbete (Hochschild, 1983:147). Den 

första aspekten är att det ska förekomma en direkt interaktion med klienter eller kunder. Den 

andra aspekten är att under den direkta interaktionen ska den som utövar känsloarbetet skapa 

ett visst emotionellt tillstånd hos både sig själv och hos den andre. Den tredje aspekten är att 

den som utövar det emotionella lönearbetet inte har kontroll över vilket emotionellt tillstånd 

ska ska produceras hos den andre. Utövaren har heller ingen kontroll över hur det skall gå till 

väga, utan denna kontroll ligger hos arbetsgivaren som sätter upp regler för hur den anställde 

ska vara. På så sätt anställs arbetaren inte bara för sin fysiska arbetsförmåga utan även för 

förmågan att visa ett emotionellt yttre. Denna press från arbetet och företagets sida kan 

medföra svårigheter att visa och leverera "genuin" personlig service och kan leda till att 

utövaren istället för emotionellt arbete bara visar upp en fasad. 

Vidare menar Hochschild (1983) att arbetare kan förhålla sig till sitt yrke på tre olika sätt, där 

alla tre medför olika risker. Det första förhållningssättet går ut på att arbetaren helhjärtat 

identifierar sig med yrket. Med detta förhållningssätt löper individen större risk för 

utbrändhet. Det andra förhållningssättet innebär att arbetaren känslomässigt tar avstånd från 

sitt arbete och riskerar cyniskhet och med det klandra sig själv för att inte visa uppriktighet. 

Det tredje förhållningssättet är att individen särskiljer sig från sina arbetsuppgifter, dock 



 

 7 

känner denne ingen skuld över detta. Här ser individen att uppvisandet av känslor som en 

utmaning, detta kan i vissa fall leda till en viss distansering från uppvisandet av känslor 

överhuvudtaget. Samtliga risker är kostnader, säger Hochschild (1983) och menar att det är 

priset som lönearbetaren måste betala som ett resultat av det utförda lönearbetet (Hochschild 

1983:188).  

 

Det finns dock de som kritiserar Hochschilds begrepp emotionellt lönearbete (Bolton & Boyd, 

2003; Pugliesi, 1999) och menar att emotionellt arbete som sker i ett lönearbetar-sammanhang 

bör kallas för emotionellt lönearbete. De menar alltså att distinktionen som Hochschild gör 

mellan emotionellt arbete och emotionellt lönearbete är för snävt då de anser att hon drar ett 

allt för skarpt streck mellan de två sorters arbeten. I hantering av känslor (emotionellt arbete) 

påverkas även individen av organisatoriska faktorer vilket gör det till ett emotionellt 

lönearbete. Hochschild menar att de känslor som uppkommer och hanteras i interaktion med 

medarbetare inte är emotionellt lönearbete, utan endast emotionellt arbete (1983), men det 

håller inte Pugliesi (1999) med om. Hon menar istället att interaktionen sker i ett emotionellt 

lönearbetassammanhang och bör därför benämnas som emotionellt lönearbete. Vidare menar 

Pugliesi (1999) att det finns två olika sorters emotionell hantering i arbetssituationer; 

hantering av de egna känslorna och hantering av andras känslor, och menar således att det 

personliga emotionella arbetet inte går att skilja från det emotionella lönearbetet. Enligt 

Bolton och Boyd (2003) talar Hochschild för ett antagande att det inte finns något utrymme 

för egna, privata känslor inom arbetssituationer utan menar att våra känslor förvandlas när vi 

befinner oss inom organisationer och kan således inte ses som våra egna. Vardagen inom 

organisationen bör inte behandlas homogent (Bolton & Boyd, 2003) och ses som något skiljt 

ifrån de privata känslorna. Vidare menar dem att känsloregler inte enbart styrs av 

arbetsgivare, något som Hochschild (1983) påstår. Den anställde kan alltså hantera känslor i 

enlighet med olika känsloregler, även de känsloregler som bestäms och kontrolleras av 

arbetsgivaren.  

Trots denna kritik av Hochschilds (1983) teori kommer jag att utgå ifrån den. Detta för att jag 

drar slutsatsen att distinktionen hon gör mellan emotionellt arbete och lönearbete går att 

applicera på yrket som socialsekreterare, och är av vikt för att kunna distansera sig från den 

mängd känslor som jag tror socialsekreterare får hantera dagligen. De andra aspekterna av 

Pugliesi (1999) och Bolton & Boyd (2003) kommer att beaktas genom studiens gång, men jag 

kommer i första hand att hålla mig till Hochschilds (1983) teori. 
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt följer en redogörelse för den tidigare forskning jag funnit relevant inom 

området för min studie. Avsnittet inleds men en kort beskrivning av begreppet emotioner, följt 

av ett avsnitt om olika aspekter av känslor och fortsätter sedan med ett avsnitt om känslor på 

arbetet och avslutas med ett avsnitt om professionalitet och konsekvenser av emotionellt 

arbete. De olika författarna har använt olika begrepp som förklarar personen som har den 

hjälpande och myndighetsutövande rollen. I litteraturen fann jag begrepp som arbetare, 

hjälpare, vårdare med mera. För att undvika förvirring har jag dock valt samlingsordet Den 

professionelle hjälparbetaren som jag tror stämmer överens med deras begrepp, men som jag 

även tror är ett passande begrepp till socialsekreterare. 

Emotioner 

Ordet emotion kommer från franskans émotions, som betyder sinnesrörelse, känsla, 

(www.ne.se), och har en nyckelfunktion vid interaktion med andra människor (Dahlgren & 

Starrin 2004). Emotionssociologi syftar till att studera emotioner och deras betydande för 

förståelsen av vardagslivet (ibid.). Känslor har länge ansetts vara irrationellt för samhället 

(Dahlgren & Starrin, 2004:20), därför var intresset för känslor inom samhällsvetenskapen 

ganska svalt från slutet av 20-talet till mitten av 70-talet. Efter 70-talet har intresset ökat, och 

fler och fler inser vikten av emotionssociologin för att förstå samhälleliga skeenden (ibid.) 

Handlingar har alltid aspekter av både rationalitet och emotioner (Wettergren, 2005), och för 

att begripa vissa situationer så behöver vi se dom utifrån ett emotionsperspektiv (Dahlgren & 

Starrin, 2004) 

Olika aspekter av känslor 

 Det finns två sätt att se på känslor- ett positivt synsätt och ett negativt (Lutz, 1988). Det 

positiva synsättet syftar till det faktum att känslor är det som gör människor till unika 

individer. Det negativa synsättet syftar på att känslor skapar irrationalitet som ställs emot det 

logiska förnuftet. Det negativa synsättet pekar enligt Lutz (1988) alltså på det faktum att 

känslor skapar en barriär mot det rationella tänkandet.  

Det rationella tänkandet ses ofta som objektivt och kan därmed leda till logiska slutsatser på 

hur en situation ska tolkas och lösas. Det rationella tänkandets karaktär förknippas därför ofta 

med intelligens (Lutz, 1988).  
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Känslor däremot är inte något genomtänkt utan ses på som något som bara "är" eller "händer" 

(Lutz, 1988:63). Logiskt tänkande är en förutsättning för att en individ ska kunna ta sig ut det 

moln av känslor som står i vägen för det rationella tänkandet. Att befinna sig i ett "känslorus" 

ses därför som ett kaotiskt tillstånd som enbart kan besegras genom logiskt tänkande (ibid.). 

Vidare menar Lutz (1988) att en individ inte är förmögen att fatta beslut när denne befinner 

sig i ett känslomässigt tillstånd och står därför fri från ansvar, och hävdar att en emotionell 

person därför kan ses på som "farlig", då man aldrig vet vad en emotionell person kan få för 

sig att göra. Tillståndet denne befinner sig i anses alltså vara så pass okontrollerat att en 

rationell person till skillnad från en emotionell person ter sig att vara väldigt förutsägbar.  

 

Känslor kan ur ett positiv synsätt ses på som en kreativ sida som förstärker en individs 

identitet och kan ge tillgång till en individs "sanna jag" (Lutz, 1988:68) och till "livets makt" 

(Lutz, 1988:65), istället för att se det som en svaghet. Känslor ses då istället som något 

naturligt, och en person som inte uttrycker några känslor kan uppfattas som alienerad (Lutz 

1988:57). Trots de både synsätten så det negativa synsättet det dominerande (Lutz, 1988:57). 

Vidare menar Lutz att komplexiteten inte går att förklara med endast ovanstående dualistiska 

förklaringsmodell (ibid.). 

 

Det finns således två sätt att se på känslor; ett negativt synsätt som menar att känslor står i 

vägen för det rationella och logiska tänkandet, och ett positivt synsätt som ser på känslor som 

naturliga och gör att individen inte blir alienerad och avtrubbad. Jag anser dessa två aspekter 

av känslor att vara relevant för syftet till min studie, då jag tror många av respondenterna 

förhåller sig både positivt och negativt till känslor, men tror även de strävar efter att 

kombinera både rationellt och emotionellt handlande i den meningen att de inte vill försumma 

förmågan att känna med klienten samtidigt som de vill att arbetet ska bli gjort.   

Känslor på arbetet  

Känslor möter man i många olika yrken, men inom vissa yrken är de mer påtagliga och kan 

även vara en viktig del i arbetet. Att möta och hantera egna och andras känslor är inom vissa 

yrken en del av det dagliga arbetet och de som arbetar med detta behöver tillhandahålla en 

viss professionalitet för att kunna möta dessa krav (Leppänen, 2006:77).  
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Leppänen (2006) menar att den professionelle hjälparbetaren har en lång utbildning bakom 

sig och har därmed socialiserats in till yrkesnormer som är givna och accepterade för den 

specifika tjänsten. Uppvisandet av empati och medkänsla är exempel på yrkesnormer de 

socialiseras in i. Dessa egenskaper kan sedan användas för att möta och hantera klienternas 

känslor.  

 

"Ofta får de ta emot bekymmer, aggressioner och andra känslor. De bemöter dem genom att 

informera, lugna, trösta och så vidare." (Leppänen, 2006:77) 

 

Mead (1995) menar att individer skapar sig en förståelse för varandra genom interaktion. I 

denna interaktion kan en individ anta den andres attityd och i samband med detta ges tillfälle 

att påverka attityden. Denna process kallas för rollövertagande och leder till att individen kan 

kontrollera sin egna respons i interaktionen med den andre då individen genom 

rollövertagandet kan se sig själv från den andres perspektiv. Vidare menar Mead (1995) att 

rollövertagande är den process som gör att individen sedan kan visa empati genom att ”se sig 

själv i den andres position” (Mead, 1995:253) 

 

Leppänen (2006) är inne på samma spår som Mead (1995) och menar att en professionell 

hjälparbetare ibland behöver leva sig in i klienternas situationer och anpassa arbetet efter dem. 

Han menar att rollövertagande är en viktig aspekt i arbetet och att det till och med inom vissa 

yrken ställs krav på att medarbetaren ska kunna vara "karaktärsanalytiker" (Leppänen, 

2006:80). Tanken med rollövertagandet är att den professionelle hjälparbetaren med hjälp av 

sin analytiska förmåga ska kunna förstå hur den andre kan förväntas tänka eller reagera på en 

viss situation genom att inta den andres tänkande (ibid: 81). På så sätt kan denne se handlingar 

ur klientens perspektiv (Leppänen, 2006). 

 

Leppänen (2006) menar vidare att det inom flertalet utbildningar betonas vikten av att visa 

empati för att det utförda arbetet ska spela roll (Leppänen 2006:93). Empati är att finna 

förståelse för en annan människas känslotillstånd, genom att hos sig själv söka efter känslor 

som överensstämmer med den andres känslor. För att en individ ska kunna vara empatiskt 

krävs det ibland att det logiska och rationella tänkande läggs på is, och tillåter sig att känna 

(Leppänen, 2006). Empati är en förutsättning för att social interaktion ska vara möjlig, det är 

därför inte möjligt att interagera med andra utan att ibland släppa lite på det logiska och 
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rationella (ibid.), detta tankesätt står alltså i kontrast till det negativa synsättet av känslor 

(Lutz, 1988). 

 Empati är alltså en förutsättning för att yrket som professionell hjälparbetare ska generera i 

att klienten känner sig hjälpt. Dock så kan känslorna uttryckas utan att utövaren egentligen 

känner så. Här är alltså de individuella känslorna asymmetriska med känslor som visas på 

arbetet (Leppänen, 2006). En professionell hjälpararbetare är inte alltid glad bara för att denne 

uppvisar glädje. I dessa fall kan utövaren känna sig falsk som ett resultat av att äkta känslor 

inte uppvisas. 

 

I ett arbete där yrkesutövaren har en sån inverkan på en annan persons liv är det viktigt att se 

mening i det utförda arbetet (Börjeson, 2012). Det ligger någonting i att erkänna sin egen 

insats i det utförda arbetet, för att arbetet ska kännas meningsfullt. Börjeson (2012) kallar det 

för en professionell självrannsakan och menar att socialarbetaren löper större risk för 

cyniskhet om hon slutar reflektera över sin insats i det utförda arbetet (ibid: 387).  

 

Sammanfattningsvis menar Leppänen alltså att hantering av känslor är mer förekommande i 

yrken så som exempelvis socialsekreteraryrket. Det krävs en viss professionalitet för att klara 

av alla känslor, därför drar jag slutsatsen att uppvisandet av empati är a och o, då 

professionalitet hjälper en att utföra arbetet utan att försumma klientens känslor. Empati är 

enligt Leppänen (2006) en yrkesnorm som man socialiseras in i men avgörande för arbetet 

som ska utföras. Detta skulle i så fall innebära att socialsekreterare lär sig att vara empatiska i 

mötet med andra, och ingår i yrkesrollen. Vidare menar Leppänen (2006) att rollövertagande 

är en viktig process som leder till att man kan se det som den andra ser och leder till 

uppvisandet av empati (Mead, 1995). Avslutningsvis betonar Börjeson (2012) vikten i att ge 

sig själv beröm och se den egna insatsen i arbetet som skall utföras. Min slutsats om 

rollövertagande är att jag tror att det kanske förekommer i den yrkesgrupp jag avser att jag 

studerar, men att det sker utan att de tänker på det. Att sätta sig in en annan persons roll tror 

jag är någonting som sker per automatik, och inte genom en aktiv handling. 
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Professionalitet och konsekvenser av emotionellt 

arbete 

 

Professionalitet i ett yrkessammanhang handlar om att som yrkesutövare ska kunna skilja och 

hålla isär privatlivet från arbetet, men samtidigt ha privatlivet i åtanke medan arbetet utförs 

utan att privatlivet står i vägen för hur arbetet utförs (Skau, 2007). Privatlivet kan komma att 

tas upp som ett samtalsämne under samtalet med en klient, men i det fall som detta 

förekommer skall det enbart ske i syfte att hjälpa klienten, och inte för att hjälpa eller 

tillfredsställa egna behov (Ibid.). Vidare menar Skau (2007) att privatlivet kan komma att stå i 

vägen för det utförda arbetet om samtalet med klienten syftar till en situation eller ett 

sammanhang som den professionella hjälparbetaren kan känna igen sig i. Då ändras syftet 

istället från att hjälpa klienten till att hjälpa sig själv.  

Att privatlivet tas upp under samtalet med en klient kan trots ovanstående verka till en fördel 

och till förmån för hur samtalet fortsätter. När den professionella arbetaren visar på att denne 

är kapabel till att begå fel och misstag känner sig klienten inte i underläge, en känsla som är 

ofta förekommande hos klienter (Skau, 2007:64). Som klient är man i en i en utsatt position 

på så sätt att klienten blottar sina problem, fel och brister inför en till synes felfri person. Om 

den felfrie person då uppvisar en mer mänsklig sida kan det leda till att klienten känner sig 

mindre psykiskt och socialt pressad och mer bekväm med att gå vidare i samtalet (ibid.).  

 

Skau (2007)  betonar vikten av medmänsklighet i professionaliteten (Skau, 2007). Hon menar 

att det ibland kan vara lätt att glömma bort att visa medkänsla i sin strävan att visa 

professionalitet. Men som professionell hjälparbetare är det viktigt at man i sin 

professionalitet inte glömmer att det faktiskt är människor och deras liv som 

professionaliteten syftar till, och inte till något abstrakt. Vidare menar hon att medmänslighet 

är en "drivkraft i den goda professionaliteten" (Skau, 2007:33), som innebär att man som 

professionell hjälpararbetare har rätt teoretiska kunskap samtidigt som man besitter 

professionsspecifika färdigheter (ibid.).  

 

I sin avhandling om svenska skådespelares emotionsarbete visar Bergman Blix (2010) hur 

skådespelare lär sig ett professionellt förhållningssätt till sitt yrke och emotionerna som 
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arbetet genrerar, som en viktig del i utvecklandet och framträdandet av en roll. Skådespelare 

professionaliserar känslor och känslouttryck som har sin bakgrund i privatlivet (Bergman 

Blix, 2010). Det är repetitionsprocessen som lär skådespelare att gå in i och ut ur känslor utan 

att behöva koppla till de egna känslorna, det är således enklare för de erfarna skådespelarna. 

Skådespelaryrket har en viss beröringspunkt med socialsekreterare, då skådespelaren befinner 

sig, sig likt socialsekreterare i en avgränsad sfär med bestämda regler, där de dagligen svarar 

på känslouttryck.  

 

Guy, Hsieh & Jin (2011) gjorde en studie för att testa huruvida en professionell hjälparbetare 

känner sig tillfredställd eller utbränd som ett resultat av utfört känsloarbete inom en rad olika 

serviceyrken. De menar att utförandet av känsloarbete oftast innebär att man tar på sig en 

mask eller visar upp en falsk sida genom att undertrycka de egna känslorna och visar upp 

andra sidan till yrkets fördel. Respondenterna i studien gav svar som tydde på att känsloarbete 

och uppvisande av en falsk sida var högt korrelerade med varandra.  

Författarna kommer fram till att mängden utfört känsloarbete påverkar huruvida en individ 

känner sig tillfreds med sitt utförda arbete. Ju mer känsloarbete, desto mer tillfredställd är den 

professionella hjälparbetaren (Guy et al, 2011). Vidare drar de slutsatsen att ju bättre den 

professionella hjälparbetaren är på utförandet av känsloarbetet desto bättre är denne på på att 

undertrycka eller visa upp känslor. Men ju mer känslor som undertrycks till förmån för falska 

känslor, desto större är risken till utbrändhet. Det är kraven på att visa upp falska känslor som 

bidrar till utbrändhet, inte själva utförandet av känsloarbetet (ibid.). Vidare menar de att 

samtidigt som känsloarbete ökar känslan av tillfredställelse över arbetet minskar den känslan i 

samband med kraven att visa dessa falska känslor. Detta kan te sig motsägelsefullt och 

inkonsekvent, därför rekommenderar Guy et al (2011) att professionella hjälparbetare som 

dagligen interagerar med klienter och utövar känsloarbete ska få hjälp i hur dessa situationer 

skall hanteras. 

 

Skau (2007) betonar alltså vikten av uppvisandet av medkänsla i mötet med klienten. Att 

kunna distansera sig från privatlivet utan att de påverkar hur arbetet utförs är enligt henne ett 

professionellt arbetssätt. Det finns dock de som blir allt för professionella till den gräns att de 

glömmer sin medmänsklighet. Det är viktigt att förstå att arbetet handlar om människor och 

inte något abstrakt. Bergman Blix (2010) studie visar att repetition är vad som har gjort att 

skådespelare jan leva sig in och utveckla sin yrkesroll. Vidare menar hon att tidigare 

erfarenheter kan som ett redskap för att kunna klara yrkesrollen. Skau (2007) menar dock att 



 

 14 

egna erfarenheter som en del av samtalsämne inte är att föredra. Guy et a. (2011) är inne på 

samma spår som Hochschild och menar att undertryckande av känslor leder till utbrändhet, 

och slår fast att det inte är själva uppvisandet av falska känslor som leder till utbrändhet, utan 

kraven på att visa upp de falska känslorna som leder till utbrändhet. Jag kan av detta dra 

slutsatset att kärnan i yrket som socialsekreterare är förmågan att visa medkänsla men 

samtidigt ha den professionaliteten som krävs för att medkänslan inte ska förvandlas till ett 

personligt möte klient och socialsekreterare emellan. Erfarenhet är nyckeln till att klara av 

balansen mellan att vara medmänsklig och att vara personlig, men det handlar inte om att 

försumma sina känslor så att det till sist leder till utbrändhet. Försummandet av de egna 

känslorna drar jag slutsatsen öppnar upp för uppvisandet av falska känslor, vilket i sin tur kan 

leda till utbrändhet. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är emotionellt arbete något som används i alla vardagliga situationer, 

men det är mer påtagligt och speciellt viktigt i arbeten med andra människor (Leppänen, 

2006). Uppvisandet av känslor kan anses vara irrationellt och ses som ett hinder (Lutz, 1988), 

men kan även vara ett tecken på att vara mänsklig (Leppänen, 2006) och minska klyftan 

mellan klient och hjälpare (Skau, 2007). Leppänens (2006) syn på empati ställs alltså i 

kontrast till Lutz 81988) redogörelse för det negativa synsättet av känslor. 

Den professionelle hjälparbetaren använder sig av emotionellt arbete och det är viktigt för 

dem att kunna hantera sina känslor genom att dölja eller visa upp känslor som inte hör till 

verkligheten (Hochschild, 1983). Hochschild gör en distinktion mellan emotionellt arbete och 

emotionellt lönearbete, vilket Pugliesi (1999) och Bolton och Boyd (2003) inte håller med om 

att det finns. De anser att Hochschilds distinktion är för snäv och menar att det i själva verket 

inte går att hålla isär de så lätt. 

Enligt Hochschild (1983) kan iscensättandet av känslor leda till negativa konsekvenser för 

utövaren i strävan efter att bete sig på ett sätt som arbetsgivaren vill. Arbetsgivaren 

kontrollerar känslohantering innan och under anställningen (Leppänen 2006, Hochschild, 

1983). Av tidigare forskning kan vi även urskilja risker med iscensättandet av känslor, så som 

distansering, utbrändhet och cyniskhet (Ibid., Guy et al, 2011). För att känna att den egna 

insatsen är meningsfull är viktigt att se sin egen roll i det utförda arbetet och erkänna att det 

utförda arbetet är avgörande och viktigt för klienten (Börjeson, 2012). Tidigare forskning 
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visar även att erfarenhet och ”övning” resulterar till att yrkesutövaren lättare kan identifiera 

sig med sin yrkesroll och därmed lättare gå ur och gå in i den (Bergman Blix, 2010). 

 

Metod och data 

I detta avsnitt avser jag att presentera hur urvalsprocessen, datainsamlingen och analysen av 

det insamlade materialet har gått till. Den metodologiska ingång jag finner mest relevant för 

att studera vilka former av känsloarbete som ingår i socialsekreteraryrket är den 

fenomenologiska ansatsen. Fenomenologi är läran om ett visst fenomen och ansatsen 

fokuserar på att förstå den mening en händelse har för individerna som studeras (Creswell, 

2013). Ett fenomen kan upplevas från många olika perspektiv, fenomenologin är därför ute 

efter att beskriva gemensamma uppfattningar och upplevelser kring ett visst fenomen (ibid.).  

 

 

Förförståelse 

En viktig aspekt att ta upp är huruvida min förförståelse har legat till grund för denna studie. 

Alla människor har på ett eller annat sätt en förförståelse som de sedan använder vid tolkning 

av ett fält eller ett visst fenomen. Jag som forskare är inte ett undantag, men värt att tydliggöra 

är att jag inte kan eller under studiens gång har kunnat relatera varken till socialsekreterare 

eller till klienter. Men utifrån det jag har sett och tror mig veta kan jag säga att uppsatsen inte 

är helt värderingsfri.  

Utan förförståelse är det svårt att som forskare bilda sig någon form av uppfattning om det 

fenomen man avser att studera. Förförståelse är utgångspunkten för utförandet av studien 

 och Aspers (2007) menar att förförståelsen är en central del av den tolkning som skapar 

förståelse. Fältet som forskaren avser att studera färgas av forskarens förförståelse, därför kan 

risken vid förförståelse inom fältet som skall studeras vara att man som forskare kan komma 

att missa viktiga pusselbitar (Aspers, 2007). Det är viktigt att kunna sätta sin förförståelse 

inom parentes (Creswell, 2007). 

Även Aspers (2007) betonar vikten av att vara medveten om det förgivettagna, då alla 

människor på ett eller annat sätt har någon form av förförståelse, antingen genom att ha läst 
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sig till kunskap och det fält man avser att studera och på sätt skapa förförståelse, eller en 

självupplevd förförståelse som just kan leda till det förgivettagna.  

 

Urval 

Vid utförandet av en studie med en fenomenologisk ansats är urvalet av respondenter en 

betydande del. Kärnan i en fenomenologisk studie är den gemensamma upplevelsen av ett 

fenomen (Creswell, 2013), det är således viktigt att respondenterna inte skiljer sig från 

varandra allt för mycket (ibid.). Emotionellt arbete förekommer i många yrken och då 

socionomyrket i sig är så pass brett riktar sig studien till respondenter som jobbar med olika 

arbetsuppgifter inom Socialtjänsten. Syftet med att välja respondenter som är 

yrkesverksamma inom samma myndighet är att hitta en gemensam kärna i svaren. Sex 

intervjuer bedömdes ge ett tillräckligt rikt material och som tidigare nämnts (se kapitlet 

Avgränsningar) är respondenterna mellan 24-48 år gamla vilket gör att det finns en spridning 

i yrkeserfarenhet, något som jag tror är positivt då det ger en mer nyanserad bild av 

fenomenet. Även valet att ha med respondenter som är yrkesversamma i en annan ort tror jag 

kan ge en mer nyanserad bild av fenomenet och då även de arbetar inom socialtjänsten tror 

jag inte deras medverkan kan ha en negativ inverkan på studien.  

 

 

Datainsamling och genomförande 

 

Vid genomförandet av en studie med en fenomenologisk ansats är intervjuer ett vanligt 

tillvägagångssätt (Creswell, 2013). Det är respondenternas upplevelser av sin livsvärld som är 

av intresse (Creswell, 2013), därför kan observationer vara ett alternativ, men inte det bästa 

alternativet då upplevelser framkommer när de berättas av de inblandade. För studien valde 

jag att använda en snöbollsselektion (Aspers, 2007). En snöbollsselektion kan innebära att 

man genom att ha kontakt med någon inom fältet kan komma i kontakt med ytterligare 

relevanta informanter (Bryman, 2011). En konsekvens av snöbollsurval är att man riskerar att 

få respondenter med en homogen bild av fenomenet då respondenterna kan vara av samma 

grupp, exempelvis jobba på samma arbetsplats och samma avdelning. I studiens fall så var 
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inte den risken så stor då respondenterna jobbade på olika socialtjänstekontor och olika 

avdelningar.  

Denna kontakt som öppnade dörren till ett vidare snöbollsurval ledde alltså till ytterligare en 

person inom fältet. Den sistnämnda blev min nyckelinformant (Aspers, 2007). 

Nyckelinformanter kan liknas vid noder som gör det möjligt för forskaren att komma i 

kontakt med andra personer i fältet (Aspers, 2007). Nyckelinformanten jag kom i kontakt med 

var den som hjälpte mig att ta kontakt med samtliga respondenter, även de som inte jobbade i 

Stockholm.  

Vidare menar Aspers (2007) att det finns en skillnad mellan nyckelinformanter och övriga 

respondenter på så sätt att man som forskare bygger en mer långsiktig relation till 

nyckelinformanten vilken leder till att forskaren kan gå tillbaka till informanten för frågor 

under arbetets gång. På samma sätt använde jag mig av min nyckelinformant för frågor som 

uppkom under arbetets gång.  

Aspers (2007) menar att det är viktigt att inte utgå från sin egen värld när frågor skapas. Det 

är respondenternas värld som är av intresse, därför är det viktigt att inte forma frågor som har 

ett för författaren givet svar (Kvale, 1997:37). Frågeguiden (Bilaga 1) som utformades för 

studien följde en semistruktur med i förväg angivna frågor och flexibilitet för uppföljning av 

svar. Den semistrukturerade intervjuformen ger även utrymme att förstå fenomenet i fråga. 

Intervjuguiden har under processens gång ändrats om på så sätt att frågor har lagts till, tagits 

bort eller omformulerats för att intervjuguiden till sist ska fungera optimalt.  

För att undvika risken att bli avbrutna under intervjuerna utfördes alla intervjuer förutom en 

på respondenternas fritid. Då frågorna syftade på respondenternas upplevda känslor så ansåg 

jag det vara viktigt att ses på ställen där de kunde svara i lugn och ro, utan att känna sig 

stressade. Aspers (2007) menar även att det är av vikt att tänka på att undvika platser med för 

mycket ljud. Respondenterna fick själva föreslå platser de ansåg vara lämpliga för en intervju, 

och samtliga intervjuer som hölls i Stockholmsområdet skedde på respondenternas 

arbetsplats, efter arbetstid. En av respondenterna hade dock inte möjlighet medverka utanför 

arbetstid, den intervjun fick därför äga rum under respondentens lunchrast, på dennes kontor. 

Samtliga respondenter hade egna kontor så intervjuerna kunde fortlöpa i lugn och ro. 

Intervjuerna spelades in med digital utrustning och varade i ca 50 minuter. Respondenterna 

samtyckte till att intervjuerna spelades in. Respondenterna fick tala fritt, men ibland flikade 

jag in och bad dem utveckla svaret genom att ställa frågor som ”kan du utveckla det där”, 

eller ”kan du säga något mer om det där?”. Jag ställde även följdfrågor på svaren som angavs.  
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Som nämnts tidigare genomfördes två av intervjuerna genom videosamtal via Skype, då 

respondenterna bodde och var yrkesversamma på en annan ort. Intervjuerna utfördes efter 

arbetstid, så respondenterna kunna medverka utan att bli störda. Då frågorna syftade till att få 

svar på deras upplevelser kring känslor som arbetet genererar ansågs det vara av vikt att 

intervjuerna genomfördes genom videosamtal och inte vanligt telefonsamtal, dock så skiljde 

sig intervjuerna från de ”riktiga” intervjuerna. Anledningen till detta är att för att få svar på 

frågor om känslohantering krävs det att respondenten känner sig trygg med att svara. 

Alvesson (2011) menar att Skype-intervjuer inte är att rekommendera om intervjuaren är ute 

efter en rikare beskrivning, och att skapa förtroende för någon som sitter bakom en skärm 

märkte jag ganska snabbt var en svårighet. Aspers (2007) menar att det egentligen inte finns 

något ”naturligt” med en intervjusituation då forskaren går in med ett enda syfte: att skapa 

förtroende så att respondenten känner sig så pass bekväm att den kan besvara forskarens 

frågor. Avsaknaden av det personliga mötet och att bild och ljud ibland höll en låg kvalité 

gjorde det inte enklare att skapa förtroende. Då studien syftade till att få respondenterna att 

beskriva deras upplevelser kring ett visst fenomen kunde det ha resulterat i att studien gick 

miste om en rikare beskrivning. Dock så upplevde jag det inte som att det datamaterial jag 

fick efter intervjuerna var knapp, utan bortsett från mindre tekniska problem fortlöpte 

intervjuerna på ett sätt som gynnade studiens syfte.  

 

Bearbetning av data 

Direkt efter varje intervju transkriberade jag all inspelad material. I transkriberingen återgavs 

varje svar ordagrant. Allt ifrån tystnad, skratt, pauser, och ljud av olika slag angavs då jag 

ansåg att det vara emotionella uttryck för hur de upplevde frågorna och situationer som 

frågorna syftade till. Vissa undantag fanns dock, i form av respondenternas ”hm: ande” som 

syftade till att de förstod vad jag sa och att det på så sätt fanns ett samspel mellan mig som 

intervjuare och respondenten. Detta ansågs inte vara meningsbärande, därför uteslöts det från 

transkriberingen (Aspers, 2007). Vid Skype-intervjuerna blev det lite svårare. Där kunde 

respondenternas tystnad bero på att de tänkte eller att de inte uppfattade vad som sas. 

Känsloyttringar blev därför svårare att uttyda, därför kan information ha bortfallit, 

information som kan ha varit viktig för studiens syfte.  

För att få en helhetsbild över respondenternas upplevelse av sina yrken läste jag varje intervju 

noggrant. Detta hjälpte mig att komma närmare materialet. Det är lätt att man som forskare 
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läser det man vill läsa om förförståelse och teorin hela tiden ligger i åtanke (Creswell, 2013), 

jag fick därför anstränga mig för att faktiskt se vad som egentligen stod, och sedan utifrån få 

fram teman som beskrev deras gemensamma upplevelser av sina yrken. När olika teman har 

identifierats är det viktigt att försöka se vad som är relevant. Vid transkriberingen märkte jag 

väldigt snabbt att allt är inte var relevant för mitt syfte. Det är då viktigt materialet genomgår 

en filtrering (Malterud, 1998), på så sätt blir de relevanta teman mer framträdande. Det jag 

ansåg vara irrelevant sattes ihop till en text och markerades med rött. 

 Nästa steg är att identifiera meningsbärande enheter (ibid.), så som yttranden som beskriver 

respondenternas upplevelser kring ett visst tema. Ett tema kan exempelvis vara Uppvisandet 

av känslor, och meningsbärande enheter är alltså respondenten upplevelse kring detta tema. 

Detta kunde vara allt ifrån korta meningar till längre stycken. Text som hörde till respektive 

teman sorterades alltså in under varje ”rubrik”. Denna process genererade till nya underteman 

och när meningar och längre stycken väl hade sorterats ”rätt” kunde samtliga teman och 

underteman sammanfattas till färdig text.  

Etiska aspekter 

Det är viktigt att man under arbetets gång tar hänsyn till de etiska förhållningssätten för att 

respondenterna och andra läsare inte ska tappa förtroendet för att studien har utförts på ett 

korrekt och ärligt sätt. Vetenskapsrådet (2008) ställer upp fyra krav för individskydd och jag 

har under insamling av datamaterial tagit hänsyn till dessa. Till att börja med inledde jag 

intervjuerna med att informera respondenterna om studien och dess syfte 

(informationskravet). I samband med att jag informerade om studiens syfte förklarande jag 

även hur studien kommer att användas (utnyttjandekravet). Vidare förklarade jag att de under 

vilken stund som helst fick avbryta, då deltagandet var frivilligt (samtyckeskravet). Under 

arbetets gång har jag tagit hänsyn till respondenternas anonymitet, och har även informerat 

respondenterna om att de är helt anonyma (konfidentialitetskravet).  

Citat och utdrag läggs fram på ett sätt som inte gör det möjligt att härleda respondenter till rätt 

svar. All information som på något sätt skulle kunna göra identifiering möjlig har på ett eller 

annan sätt fingerats.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat under ett huvudtema; Känslor i arbetet. Detta 

huvudtema har valts med anledning av att det är en given faktor som påverkar upplevelsen 

och hanteringen av känslor. Känslor i arbetet är en förutsättning för att det ska finnas känslor 

att uppleva och hantera. Avsnittet inleds med en beskrivning av respondenterna som 

medverkat i studien. För att läsaren tydligt ska kunna se vad som sagts av respondenterna är 

citaten till största och bästa mån oförändrade. Några förtydliganden har lagts till för att citaten 

ska bli lättare att förstå. När jag som intervjuare säger något anges det inom hakklamrar, [ ]. 

Tystnad eller pauser har betecknats med tre punkter (...). Efter varje citat följer en hänvisning 

till teori och tidigare forskning.  

 

Presentation av respondenterna  

 

Respondent 1: ”Birgitta” jobbar på socialtjänsten med familjeplacerade barn. Hon har över 20 

års erfarenhet av yrket. 

 

Respondent 2: ”Karin” jobbar på socialtjänstens biståndsavdelning som biståndshandläggare. 

Arbetar på en annan ort. Hon är nyexaminerad och har mindre en ett års erfarenhet av yrket.  

 

Respondent 3: ”Tanja” jobbar på socialtjänstens biståndsavdelning med ekonomiskt bistånd. 

Hon har ca. 10 års erfarenhet. 

 

Respondent 4: ”Elaine” jobbar på socialltjänstens barn- och ungdomsavdelning. Hon har ca 5 

års erfarenhet av yrket. Har tidigare arbetat med ekonomiskt bistånd. 

 

Respondent 5: ”Nina” arbetar på socialtjänstens familjeheten med våld i nära relationer.  Hon 

arbetar på en annan ort. Hon har över 10 års erfarenhet av yrket. 

 

Respondent 6: ”Katty”  arbetar på socialtjänsten inom invandrarverksamheten. Hon har 3 års 

erfarenhet av yrket. Arbetar även ideellt. 
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Känslor i arbetet 

Av intervjuerna har det framkommit att emotionellt arbete förekommer i yrket som 

socialsekreterare. Det förekommer dels genom att de undertrycker de känslor som det utförda 

arbetet genererar eller genom att hantera känslorna genom att följa de rådande känsloreglerna. 

Det finns tre områden som utmärkte sig vid bearbetning av intervjumaterialet, som jag tror 

hör till denna huvudkategori; känslor i det dagliga arbetet, professionalitet och distansering 

och cyniskhet. 

 

Känslor i det vardagliga arbetet 

En vanlig dag på arbete...ja, vanlig och vanlig. Man träffar ju så himla många människor. 

Dagen kan börja med ett möte med ett par som inte längre vill vara fosterföräldrar till ett 

ensamkommande flyktingbarn, sedan så går man vidare till att käka mellanmål med 

kollegorna och prata om en massa... oväsentligheter... en massa skit bara...till att sedan träffa 

en klient som är ensamstående och som riskerar att bli av med barnen...arbetsdagen flyter 

liksom på...rätt som det är så är det eftermiddagsfika. Klienterna lämnar du liksom i 

mötesrummet. Du tar inte med dig dem ut, om du förstår vad jag menar [Ja]. Har du otur så 

kanske de följer med dig hem, in i ditt privatliv. Men det är om du har riktigt otur.”(Birgitta) 

 

Arbetet på socialtjänsten präglas av en arbetsmiljö som kännetecknas av ständig interaktion 

med andra människor. Interaktionen sker inte bara med klienter, utan även med andra 

människor på arbetet och människor i privatlivet. Yrket kräver även hantering av andras 

känslor (Pugliesi, 1999), samt skapande av känslouttryck hos den andre, vilket är definitionen 

av ett emotionellt lönearbete (Hochschild, 1983). 

Det innebär alltid en risk i att gå in i arbetet helhjärtat och ta med sig jobbet hem. Hochschild 

(1983) menar att risken för att gå in helhjärtat i ett arbete är utbrändhet.  

 

För de socialsekreterare som är lite mer erfarna har vissa situationer blivit så pass vanliga att 

arbetet utifrån dessa situationer utförs efter rutin. De har blivit så pass vanliga att det anses 

vara en del av arbetsvardagen. Klienter däremot, som kanske befinner sig i den situationen för 

första gången är inte lika vana. 

 

”Klienter har nästan alltid en bild av hur jag ska...typ agera eller reagera på det dom säger. 

Det är som att de har planerat mina svar i förväg och skulle det bli så att jag inte svarade på 

ett sätt som de förväntat sig...jaa...då kan de uppstå en konflikt... och ja...då gäller det ju att 

hantera denna konflikt på bästa sätt.”(Tanja) 
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Klienter som kommer till socialtjänsten, frivilligt eller ofrivilligt, har vissa förväntningar på 

socialsekreterare, och om dessa förväntningar inte infrias måste de hantera de känslor som 

uppstår. I dessa situationer kan känslomässig dissonans, alltså konflikten mellan det man 

känner och det man visar (Hochschild, 1983), uppstå. Konflikten som uppstår kan 

socialsekreteraren hantera genom surface-acting (ibid.), dvs. att känslan som visas upp inte 

överensstämmer med den verkliga känslan. Deep-acting är också ett alternativ i dessa 

situationer, dvs att man låtsas känna något tills man faktiskt känner så. I det här fallet kan det 

handla om att respondenten har svarat på ett sätt som inte verkar tillfredställande för klienten, 

endast för att respondenten måste svara på det sättet, denne kanske inte har något val. 

Socialsekreterarens övertygelse i sitt sätt att svara klienten kanske då beror på att svaret helt 

enkelt känns rätt, trots att detta svar inte gjorde det i början. Här går alltså Hochschilds (1983) 

emotionella arbete in i det emotionella lönearbetet, på så sätt att de egna känslorna måste 

iscensättas till förmån för de känsloregler som råder på arbetsplatsen. 

 

”Det har ju hänt att man blir ledsen ibland...och liksom inte vet vad man ska säga, men då 

kör man bara, liksom. [hur menar du med att ”bara köra”?] Ja, alltså man skakar av sig det 

och fortsätter att jobba. Det finns inte utrymme till att ge utlopp för känslorna, problemet 

måste ju fortfarande lösas...Det är faktiskt inte alltid läge att liksom...känna”(Elaine) 

 

Ovanstående citat syftar till en situation där de egna känslorna har varit i vägen till arbetet 

som utförs, och likt Lutz (1988) så menar respondenten att känslor står i vägen för att nå fram 

till en slutsats på hur en situation ska lösas. Citatet lyfter upp att känslor givetvis förekommer 

och att man kanske låter sig själv att känna, i någon sekund, men att befinna sig i känsloruset 

(Lutz, 1988) finns det inget utrymme för. Samtliga respondenter betonar även det faktum att 

de är där för att jobbet ska utföras. De är anställda för att klara av dessa situationer och för att 

klara av hanteringen av andras känslor (Hochschild, 1983).  

Men självklart finns tillfällen där bevarandet av de egna känslorna bara brister. När det inte 

längre går att inte känna. 

 

”När det är småbarn med i bilden...då...ja då blir det riktigt jobbigt. Då går det liksom inte. 

Då blir man helt plötsligt...mänsklig, typ. Det kommer en så nära inpå, förstår du vad jag 

menar?”(Nina) 

 

Respondenten beskriver här ovan ett tillfälle där hon känner att det inte längre går att hindra 

vissa känslor. Här ses inte känslor längre som en svaghet utan ett tecken på att den som 

uttrycker känslor är mänsklig (Lutz, 1988). Trots att hon har över 10 års erfarenhet och 



 

 23 

arbetar på, enligt henne en av de jobbigaste avdelningarna, finner hon det fortfarande svårt att 

hantera de egna känslorna, och beskriver det som att hon befinner sig i en hjälplös situation 

när det är småbarn med i bilden. Här är det alltså inte läge att vara rationell, utan rationaliteten 

får här ge vika till förmån för medkänsla (Leppänen, 2006) 

 

Professionalitet 

”Jag tänker att det inte skadar att vara någorlunda personlig gentemot sina klienter, jag 

tänker genom att le och skratta och vara empatisk ...det bevisar att man också är en 

människa.” (Karin) 

 

Privatlivet kan komma att tas upp som ett samtalsämne i mötet med en klient (Skau, 2007), 

men kan verka till en fördel, i det fall det får samtalet att gå vidare. Ovanstående citat visar på 

vikten av att inte hålla tillbaka på sin personlighet, och Skau (2007) betonar även vikten av 

detta och menar att hjälpare ibland i strävan efter att vara professionell kan glömma bort att 

visa medkänsla.  

Samtliga respondenter beskriver och betonar vikten att ha kontroll över sina känslor, och 

menar att fokus ska läggas på att hantera andras känslor och ta kontroll över situationen. Att 

sätta sig ned och ge utlopp för de egna känslorna är det inte riktigt läge för att göra, men de är 

även överens om att de i möte med andra måste visa att de är mänskliga, genom att 

exempelvis enligt ovanstående citat le eller skratta. Dock så finns det alltså en gräns för hur 

”mänsklig” man kan bli med en klient.  

 

Det är svårt, men jag försöker att inte visa klienter för mycket känslor. Då kanske de tror att 

de liksom kan...säga vissa grejer för att få mig att reagera.[Vad är det dom kan säga för att få 

dig att reagera, menar du?] ja men typ...de kan ibland säga nåt, följt av ’eller hur?’ Eller ’vad 

skulle du gjort?’ Mötet handlar ju liksom inte om mig...” (Tanja) 

 

Det kan förekomma situationer där klienten har sagt eller gjort något och förväntat sig att 

respondenten ska reagera på ett visst sätt känslomässigt. Respondenten betonar här vikten av 

att inte styra samtalet mot sig själv. När samtalet syftar till socialsekreterarens egna tankar och 

erfarenheter har samtalet tappat fokus och är inte längre professionellt (Skau, 2007).  

 

”jag känner av det om jag har berättat "för mycket" om mig själv. Med det menar jag att man 

säger saker som egentligen inte är relevanta för arbetet. Att berätta vad man har sett på tv 

eller läst på tidningen är en sak, men att börja berätta om familjeproblem eller egna 
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problem... är en annan. Och det tänker jag är något som bör undvikas när man jobbar med 

människor då vi inte vet vad de kommer att göra med den informationen man ger dem. Den 

kan användas emot en.”(Nina) 

 

Ovanstående citat betonar vikten av att skilja på arbetsliv och privatliv. Enligt Hochschild 

(2003) kan individer anta olika förhållningssätt i arbetet. De kan gå in helhjärtat och inte 

skilja på det privata och arbetet (Hochschild 2003). individen kan gå in i olika roller som 

passar i olika situationer, och då det resulterar i att denne går in för helhjärtat och tappar sin 

professionalitet, har det gått för långt. Att gå in helhjärtat i sitt arbete kan även resultera i 

utbrändhet (Hochschild, 1983).  Det är inte meningen att mötet med klienten ska innebära ett 

utbyte av erfarenheter, dock så är det enligt Skau (2007) viktigt att inte få klienten att känna 

sig i underläge, då klienten redan befinner sig i en så pass utsatt position.  

 

Det gäller att liksom...styra samtalet. Oftast kan klienter börja gråta, men då gäller det att 

inte... sugas in i det. [Hur brukar du göra då? För att inte ’sugas in i det’ menar jag?] jo men 

man får liksom säga till..typ ’ja, det är helt okej att du är ledsen, men nu måste vi faktiskt 

fortsätta’.” (Elaine) 

 

Rationalitet är en förutsättning för att det utförda arbetet ska ge resultat och för att situation 

ska kunna tolkas och hanteras på bästa sätt (Lutz, 1988). Det kräv att inte befinna sig i ett 

känslorus för att åstadkomma ett rationellt tillstånd (ibid.) och för att styra samtalet i rätt 

riktning krävs ett känsloarbete för att inte ”sugas in i det”. Hochschilds (1983) surface- och 

deep-acting kan här användas dels för att låtsas att inte påverkas av klientens gråtande, eller 

deep-acting för att känna sig immun tills den känslan blir verklig.  

I emotionellas situationer gäller det alltså att agera professionellt. Det gäller att vara 

övertygande i sin roll, trots att man inte känner det man visar. Att möta olika slags känslor 

ingår i jobbet och att hantera dessa känslor och fortfarande vara förmögen att utföra sitt arbete 

är vad som gör en till professionell (Leppänen, 2006).  

 

”Jag tänker att empati är något som hjälper en som professionell att vara en medmänniska 

och det är något som visas i relationen med klienten, de vet att du finns där för att hjälpa dem 

och de känner att du lyssnar utan att döma.” (Katty) 

 

Att vara empatisk mot en klient innebär att förstå varför den andre känner det den känner och 

sedan handla utifrån det (Leppänen, 2006) och ovanstående citat syftar till vikten av att visa 

empati för att kunna vara professionell. Det handlar alltså om att vara professionell i det 

medmänskliga och att man i sin professionalitet tillåter sig uppvisandet av känslor (ibid.). 
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”Katty” beskriver även det som Skau (2007) menar när hon skriver att respondenterna kan 

känna sig i underläge i mötet med socionomen. 

 

 

Distansering och cyniskhet  

”Jag upplever empati att vara en väldigt bra egenskap som gör att man kan hålla en viss 

distans till sina klienter samtidigt som man kan ’känna med dem’.” (Nina) 

 

Vi ser här att empati upplevs som en nyckel till att vara en bra socialsekreterare. Då yrket 

består av ständig interaktion med andra så är möjligheten att visa empati en förutsättning för 

att interaktionen ska vara möjlig (Leppänen, 2006). Att visa empati är en viktig faktor till att 

klienten ska känna sig hjälpt och ett redskap för att kunna hålla distans till klienterna utan att 

tappa sin medmänsklighet.  

 

På jobbet är ju allt jag gör och säger till mina klienter en myndighetsutövning. Vilket faktiskt 

är ganska skönt. [varför då?] ja alltså...då slipper jag ha allt på mitt samvete. ’Det var ju 

egentligen inte mitt beslut’, kan jag tänka då istället. Och det blir ju lite som ett...skydd, typ. 

(Tanja) 

 

Här ser vi att ”skylla” på myndighetsutövningen används som ett skydd för att inte känna, 

känsloarbetet ligger således i att gå in i rollen som myndighetsutövare för att sedan kunna 

hålla en känslomässig distans till rollen. Nedanstående respondent ser även hon sig själv som 

myndighetsutövare. Hon verkar dock inte skylla på myndigheten för att skydda sina egna 

känslor som ovanstående respondent, utan verkar mer se den som ett hinder för att fatta de 

beslut som hennes känslor säger åt henne att fatta.  

 

När jag kommer till jobbet på mornarna så är jag inte längre mig själv. Jag intar rollen 

som...jag vet inte. Inte mig själv i alla fall. [skulle du kunna utveckla det där?] ja men 

alltså...om vi säger såhär istället. Det är ju inte jag som fattar alla beslut. Jag representerar 

ju en myndighet...och därför så..jaa... alltså varje beslut jag fattar behöver ju inte vara mitt 

beslut. Jag måste ju också följa lagen, liksom.” (Katty) 

 

Båda respondenterna menar att det inte är dem som privatpersoner som fattar besluten men 

den ena verkar alltså tycka det är tur medan den andra ser det som ett hinder. Några av 

respondenterna uttryckte en frustration i att ständigt behöva följa lagen och att tänka att 

arbetet är en myndighetsutövning för att skydda sig själv som privatperson. För att kunna 
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finna sig i detta problem använder sig socialsekreterare av surface-acting, alltså att de agerar 

på ett sätt som inte överensstämmer med de verkliga känslorna. Detta undertryckande av 

känslor sker till förmån för yrket (Guy et al, 2011), och Hochschild (1983) menar att risken 

med att ta avstånd från de egna känslorna är cyniskhet. Det kan även leda till att 

socialsekreterare börjar klandra sig själv för att inte vara ärlig (ibid.), och att arbetaren till sist 

känner sig utbränd (Guy et al, 2011).  

 

 

Vissa situationer som klienter befinner sig i är så...extrema att man typ måste skratta åt 

situationen de befinner sig i. Ibland är det den enda utvägen, liksom. [Utvägen till vadå?] för 

att inte ta åt sig. Det går ju liksom inte...jag vet, det är ganska sjukt faktiskt...men så är det.” 

(Nina) 

 

Känslor som uppvisas behöver inte alltid vara äkta, utan kan vara asymmetriska med det man 

egentligen känner (Leppänen, 2006). Emotionell dissonans (Hochschild, 1983) är ett tillstånd 

där utövandet av asymmetriska känslor ger upphov till en konflikt där utövaren ibland kan 

känna sig falsk för uppvisandet av oäkta känslor (ibid., Leppänen, 2006). Detta 

undertryckande av äkta känslor anser Guy et al (2011) är själva definitionen av känsloarbete 

och menar att risken för detta undertryckande av känslor är cyniskhet. Ovanstående citat tyder 

på att cyniskhet används som ett redskap till att inte bli för känslomässigt involverad.  

 

”Ibland kan man ju känna att klienten har satt sig i den situationen alldeles själv. Men i 

sådana situationer blir jag ibland...osäker, typ. [varför då?] jo men...för att... jag vet inte om 

jag verkligen känner att det är rätt åt den personen, eller om jag kanske bara känner så för 

stunden. För att inte ’känna’, liksom.” (Tanja) 

 

Några av respondenterna uttryckte att de ibland lägger så stor energi på att inte känna, att de 

till sist faktiskt inte känner. De använder sig alltså av deep-acting (Hochschild, 1983) tills de 

hamnar i ett känslotillstånd som passar situationen. Arbetet går på rutin och för att mönstret 

inte skall brytas ska känslor läggas åt sidan. Att se på klient efter klient med likgiltighet och 

cyniskhet beskriver respondenterna som något som appliceras för att inte sugas in allt för 

mycket i klienternas fall. Klienten befinner sig i en situation som måste lösas, och att befinna 

sig i ett känslomässigt tillstånd är inte att föredra om arbetet ska fortlöpa som det ska (Lutz, 

1988).  

”Det handlar egentligen inte om att inte påverkas. Det handlar heller inte om att ’inte känna’. 

Man är ju trots allt ingen sten. Det handlar om att kunna känna, se till att arbetet utförs och 

sedan åka hem och känna att du har gjort ett himla bra jobb. Det är den distansen man måste 

lära sig..släng av dig den vita rocken på ditt kontor, liksom...och jag kan säga att efter 20 år i 

det här yrket börjar jag bli riktigt grym på det här...haha” (Birgitta) 
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Professionalitet handlar således om att låta sig påverkas till den mån som roller tillåter, det är 

inte meningen att arbetet ska snudda vid privatlivet. Ovanstående respondent beskriver hur 

hon har blivit bättre med åren och hur hon växt in i sin roll och lärt sig att agera utifrån den. 

Den emotionella hanteringen blir således bättre med tiden (Bergman Blix, 2010). Att ge sig 

själv en klapp på axeln är inte fel då det är av vikt för att det utförda arbetet ska kännas 

meningsfullt (Börjeson, 2012). Arbetare av olika slag som slutar att se meningen i den egna 

insatsen riskerar att hamna i ett tillstånd av cyniskhet (Guy et al, 2011).  

 

Analys 

Som resultat visar förhåller sig socialsekreterare till känsloregler och utövar ständigt 

emotionellt arbete genom att undertrycka och iscensätta känslor som passar situtation de 

befinner sig i (Guy et al., 2011). Hochschilds (1983) surface och deep acting förekommer 

alltså ofta i privatlivet så som i arbetssituationer. Ett exempel på detta kan vara en 

socialarsekreterare som är ansvarig att fatta beslut om huruvida en klient ska få ersättning 

eller inte. Hon kan känna medlidande och empati med klienten men vet att regelverk och 

organisatoriska faktorer pekar på att klienten måste bli nekad utbetalning och kan då i mötet 

med klienten bestämma sig för att vara rak och ärlig och förklara att det inte blir någon 

utbetalning trots att hon verkligen vill godkänna ersättningen, och istället för att visa 

medlidande gentemot klienten intala sig själv att det i detta fallet faktiskt är självklart att 

klienten inte ska få ersättning.  Det emotionella lönearbetet hjälper dem att iscensätta känslor 

till arbetets fördel, men tvingar dem även att visa upp känslor som inte motsvarar äkta känslor 

(Guy et al., 2011). Det är detta uppvisande som Guy et al (2011) menar leder till utbrändhet. 

 Trots att de har en beslutsfattande roll menar samtliga respondenter att besluten inte fattas på 

egen hand utan att de handlar å myndighetens vägnar. Även om det är så att arbetet som utförs 

utgår ifrån en myndighet betyder det inte känslor som ska hanteras på något sätt blir färre. En 

strategi socialsekreterare använder för att kunna lägga arbetet åt sidan är att hålla distans till 

det, men då många reaktioner och känslor riktas just mot den som utför arbetet och inte mot 

myndigheten, anser respondenterna att det är här distansen ibland blir tuff.  

Samtliga respondenter berättar att de i början av sin yrkeskarriär upplevde distansen som en 

svårighet men menar att det är något de har lärt sig allt eftersom. Respondenterna betonar att 
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det är när man inser att känslorna riktas mot yrkesrollen och inte det personliga jaget som man 

har lärt sig att distansera sig från sitt yrke. Man kan här dra paralleller till Bergman Blixs 

(2010) studie om skådespelare, där skådespelare lär sig att hantera sin yrkesroll genom 

repetitionerna. socialsekreterare lär sig att hantera sin yrkesroll när de får möjlighet att ”leva 

sig in” i sin yrkesroll. Det är då distansen blir möjlig, och det är då socionomer kan reflektera 

över sitt arbete för att se meningen i det dem gör (Börjeson, 2012).  

 Att representera en myndighet ansåg en av respondenterna, ”Tanja”, vara ett skydd för att 

slippa få skuldkänslor för de beslut hon måste fatta i mötet med klienten, då beslutsfattandet 

bestäms av någon annan än hon själv. Detta skulle i så fall innebära att det i ett 

yrkessammanhang är yrkesrollen som ska hantera känslor, och inte jaget. Denna distinktion 

gör Hochschild (1983) när hon pratar om emotionellt arbete och emotionellt lönearbete. Hon 

menar att emotionellt lönearbete handlar om att klara av att identifiera sig själv i arbetsrollen 

och hantera känslor på ett sätt som förväntas av rollen. Men av resultatet framgår det att trots 

att respondenterna allt eftersom lär sig att acceptera att känslor riktas mot yrkesrollen och inte 

mot det personliga jaget, innebär det inte att hanteringen av känslorna som arbetet genererar 

bara hanteras i genom emotionellt lönearbete. Det handlar alltså inte alltid om att möta de 

känsloregler som arbetet kräver att man följer, utan det finns även andra känsloregler som 

spelar roll i ett yrkessammanhang.  

Av intervjuerna framgår det att de strävar efter professionalitet i mötet med sina klienter, men 

menar att gränsen mellan uppvisandet av professionalitet och cyniskhet är hårfin. Det framgår 

att det i den professionella yrkesrollen ingår att visa medkänsla och empati (Leppänen, 2006; 

Skau, 2007). Det handlar om att kunna känna med klienterna utan att känna för mycket så att 

man till sist känner sig handlingsförlamad. Samtliga respondenter menar dock att trots att 

empati och medkänsla inte är försumbara faktorer, kan det ibland vara svårt att se vart gränsen 

går för att visa för mycket empati. Risken är, menar de, att uppvisandet av empati kan leda till 

att arbetet kommer en allt för nära. Det är denna konflikt som gör att den yrkesverksamme 

erhåller en cynisk inställning gentemot sitt arbete och sina klienter. Cynisken används alltså 

som ett redskap för att inte känna för mycket och för att kunna distansera sig från arbetet. 

Av resultatet att döma så är alltså den ”fullkomliga” distansen inte möjlig, men trots att den 

inte är möjlig är det detta faktum som gör dem till bra socialsekreterare, att kunna känna för 

patienterna utan att investera så pass mycket av de egna känslorna. Att agera 

myndighetsutövare och sträva efter professionalitet kan ha en baksida då det kan leda till att 

distansen blir så stor att man ser på det egna yrket med likgiltighet. Men det är här empatin 

kommer in i bilden. Den fullkomliga distansen uppnås, när socialsekreteraren är professionell 
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i utförandet av arbetet, accepterar sin yrkesroll utan att försumma empati och medkänsla och 

till sist kunna känna sig tillfreds och nöjd över den egna insatsen i arbetet. 

 

Diskussion  

Socialsekretaren möter en hel del människor. Det är klienter, personer som på något sätt är 

bundna till klienterna, kollegor samt personer i det egna privatlivet. Spindeln i nätet här är just 

socialsekreteraren och hennes roll i spelet är att hantera känslor och känslouttryck som riktas 

mot henne från olika håll, samtidigt som de egna känslorna ska hanteras. Det är ett krävande 

men givande arbete, där varje dag är olik den andra.  

Syftet med denna studie var att titta närmre på emotionellt arbete inom yrket och hur de 

hanterar de känslor som arbetet genererar. Jag ville med denna studie söka svar på vad krav 

och förväntningar skulle ha för inverkan på arbetets genomförande, men främst om de 

personliga känslorna gick att distansera från arbetet och hur arbetet genomfördes. Detta 

undersöktes genom identifikation av de olika former av emotionellt arbete som 

socialsekreterare utför i sitt dagliga arbete för att sedan kunna svara på frågeställningarna. Det 

resultat som framkom av intervjuerna berör emotionellt arbete i arbetssituationer, 

professionellt förhållningssätt och vilka strategier som används för att hantera känslor i 

arbetet. Av resultatet framkom det att emotionellt arbete i arbetssituationer oftast innebär 

hantering av andras känslor framför sina egna, de egna känslor hamnar alltså i bakgrunden. 

Detta resonemang lyfter även Pugliesi (1999) upp som menar att det är av just denna 

anledning som distinktionen Hochschild (1983) gör mellan emotionellt arbete och emotionellt 

lönearbete är för snäv. Både det emotionella arbetet och det emotionella lönearbetet förhåller 

sig till olika känsloregler, men de dessa känsloregler inte alltid kan hållas isär går det heller 

inte att göra en så pass snäv distinktion som Hochschild (1983) gör. Studien visar ganska klart 

och tydligt att känsloregler som inte har med yrket att göra ändå spelar in. Ett exempel på 

detta kan vara att man precis som i arbetet förhåller sig till känsloregler kopplade till yrket, 

gör likadant i andra sammanhang. Är någon ledsen så tröstar man. Men bara för att man intar 

en yrkesroll betyder det inte att det som i andra sammanhang ter sig vara fullt naturligt (som 

att trösta någon som är ledsen) helt och hållet glöms bort (Bolton & Boyd, 2003). Här spelar 

emotionellt arbete en stor roll, men går inte att särskilja från det emotionella lönearbetet, då 

känsloreglerna inte styrs av enbart arbetsgivaren. Men värt att nämna är ändå att samtliga 
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respondenter betonar att de personliga känslorna inte hör hemma i mötet med klienten och 

menar att arbetet fortfarande måste utföras (Lutz, 1988). De menar alltså att de personliga 

känslorna kan stå i vägen för arbetet, något som Lutz (1988) tar upp under när hon pratar om 

den negativa synen på känslor som hävdar att känslor kan komma att bli en barriär mot det 

logiska tänkandet. Då det logiska tänkandet behövs för att arbetet ska utföras korrekt är det 

inte alltid som det rådande känsloreglerna på arbetet tillåter att ge vika för sina personliga 

känslor. Det är vad jag tror respondenten ”Elaine” menar när hon säger att det inte alltid är 

läge att känna. Jag tolkar det som att hon känner att de rådande känsloreglerna inte tillåter 

henne till att känna i vissa lägen. Resultaten visar att de hela tiden kommer fram till att det 

inte går att kapa de egna känslorna helt och hållet. Det kommer alltid att dyka upp något som 

drar fram de egna känslorna, som när det exempelvis är barn som far illa (”Nina”). Det 

framkommer att respondenterna tycker att professionalitet är en bra egenskap för att kunna 

klara av hanteringen av klienternas känslor. Denna professionalitet anser de även vara 

avgörande för att klara av hanteringen av känslouttryck som riktas mot dem samtidigt som 

arbetet ska utföras. Arbetet innebär inte bara att fatta beslut och agera myndighetsutövare utan 

kraven en viss finkänslighet och empati, som anses vara en bra, ja, avgörande egenskap för att 

det utförda arbetet skall kännas meningsfullt. Börjeson (2012) lyfter även fram denna aspekt 

och menar att det i yrken som involverar andra är av vikt att erkänna den egna insatsen i det 

utförda arbetet.  Han kallar det för en professionell självrannsakan (Börjeson, 2012:387), 

vilket jag tolkar som en process av att se på sitt agerande i sin yrkesroll genom andra ögon. 

Det kan alltså ibland handla om att inte distansera sig från de egna känslorna som arbetet 

genererar, utan även distansera sig från yrkesrollen för att se sig själv i en yrkesroll, för att 

sedan kunna erkänna den egna insatsen i arbetet. Jag tror Börjeson (2012) betonar vikten av 

det här då det kan vara svårt att se sin egen prestation och se en mening i den om man inte 

först tar ett steg tillbaka. Av resultatet att döma anser även respondenterna att det är av vikt att 

se det egna arbetet som meningsfullt, och även jag tror att det är en nyckel för att kunna gå 

vidare och utvecklas som i sin yrkesroll, men också i sig själv.  

Något jag ansåg att vara intressant var resultaten från studien gjord av Guy et al (2011). 

Resultatet visar bland annat att det inte är själva känsloarbetet som leder till utbrändhet utan 

kravet på att uppvisa falska känslor. Detta fick mig att tänka på att några av respondenterna 

jag intervjuade för denna studie upplevde en frustration över att ständigt visa upp falska 

känslor, exempelvis när de agerar myndighetsutövare och måste fatta större beslut, beslut som 

de i själva verket inte känner för att fatta. Att behöva visa upp rollen som bestämd kan i det 

här avseendet till och med verka jobbigt, då det kanske inte stämmer ihop med hur man 
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egentligen känner. Denna konflikt menar alltså Guy et al (2011) kan leda till utbrändhet. Dock 

så hade ingen av respondenterna varit eller var utbränd. 

Resultatet visar även att samtliga respondenter anser att privata känslor och åsikter inte hör 

hemma i mötet med klienten (Skau, 2007), men menar ändå att det inte går att helt och hållet 

distansera sig från de privata känslorna som arbetet genererar, utan att arbetet på ett eller 

annat sätt påverkas.  

 I kapitlet Analys redogörs det för vikten av att visa empati och medkänsla i mötet med 

klienten. Denna viktiga aspekt vill jag belysa även i detta kapitel då jag anser det vara av vikt 

till att besvara en av frågeställningarna. Leppänen (2006) menar att professionella 

hjälparbetare socialiseras in i yrkesnormer, som empati. Vad innebär då detta? Att förmågan 

att visa empati inte beror på henne som person utan på att hon socialiseras in till att bli 

empatisk för att gynna arbetet? Hochschild (1983) hävdar ju att arbetsgivaren anställer efter 

förmåga att hantera känslor till förmån för arbetet som skall utföras, på så sätt stämmer ju 

Leppänen (2006) resonemang om socialiseringen. Men av resultatet framkommer det inte att 

empati enbart används för ett vinstsyfte för arbetet i sig, utan beskrivs som en egenskap som 

är avgörande för att klara av distansen mellan yrkesrollen och jaget. Empati beskriv som den 

egenskap som behövs för att agera ”människa” i mötet med klienten. Studien har alltså visat 

att empati är det enda socialsekreterare har med sig från det personliga jaget till yrkesjaget 

snarare än någon egenskap som arbetet genererar. 

Vidare har jag försökt hitta resultat på om socionomer använder sig av Leppänens (2006) och 

Meads (1995) process rollövertagande, men har inte kunnat urskilja något som visar på detta. 

Respondenterna nämnde ju många gånger att det kan vara bra att ”känna med klienterna”, och 

enligt Mead (1995) och Leppänen (2006) så är förmågan att kunna känna med klienten eller 

att kunna se det ur den andres perspektiv något som kommer som ett led av rollövertagandet. 

Jag har som sagt inte kunnat urskilja något men jag kan tänka mig att rollövertagande 

förekommer då de i sitt arbete strävar efter uppvisandet av empati, vilket enligt Mead (1995) 

är resultatet av rollövertagandet. 

 

Jag anser det vara av vikt att anta ett kritiskt förhållningssätt till metod och data då metodval 

och de avgränsningar som gjort inför studien påverkar resultatet. Val av respondenter är något 

jag i efterhand har funderat över, främst på grund av ansatsen jag valde för studien. Då syftet 

med den fenomenologiska ansatsen är att söka efter gemensamma upplevelser kring ett visst 

fenomen kan det så här i efterhand te sig underligt att jag valde respondenter som i vissa 

avseenden skiljer sig från varandra. Detta var inte på grund av bristen att hitta respondenter 
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som kunde ställa upp för studien, utan för att jag ville se om den gemensamma faktorn att de 

var socialsekreterare räckte för att urskilja en gemensam upplevelse av fenomenet emotionell 

arbete. Nu när resultatet presenterar att samtliga respondenter förhåller sig till känsloregler 

och uppträder på ett sätt som gynnar situationen de befinner sig i kan jag säga att det var bra 

att jag valde respondenter med spridd ålder och från olika avdelningar. Jag har även funderat 

på om resultatet hade sett annorlunda ut om jag hade haft med manliga respondenter. Kanske 

hade resultaten skiljt sig en del, och detta är något jag anser vara av vikt att studera i vidare 

forskning. Vidare har jag funderat på valet av huvudteori, då det på senare tid har gjorts 

vidareutvecklingar av Hochschilds teori om emotionellt arbete. Jag valde teorin då jag ansåg 

den vara så pass övergriplig att den skulle passa för studiens syfte. I efterhand kan jag 

konstatera att den passar in då socialsekreterare använder sig av emotionellt arbete dagligen, 

dock så måste hålla med Pugliesi (1999) och Bolton & Boyd (2003) om att distinktionen 

mellan emotionellt arbete och emotionellt lönearbete och hur den yrkesverksamme förhåller 

sig till dessa, är för snäv. Resultat till denna studie visar att det finns olika känsloregler att 

förhålla sig till i olika situationer, både i sociala och i yrkessammanhang men att dessa 

känsloregler inte alltid kan separeras. Det gick inte att fastslå om deras handlande och 

hantering av vissa känslor handlade om att de utförde emotionellt arbete för att förhålla sig till 

de privata känsloreglerna eller om hanteringen av känslor handlade om de förhöll sig till de 

rådande känsloreglerna i arbetet. Men en något som var framträdande var att känsloreglerna 

var, oavsett vad de var kopplade till, svåra att hålla isär. 

 

Engagemanget för denna studie och dess frågeställningar från respondenterna har varit stort. 

Många av respondenterna undrade om det ingick manliga respondenter i studien, och 

påpekade att det skulle vara intressant att se hur manliga socionomer skulle svara på frågorna 

som ställdes. Detta tänker jag visar på behovet av vidare forskning inom området, och kanske 

till och med göra en vidare jämförelse mellan resultaten i denna studie med resultaten i en 

studie med manliga respondenter. Jag som författare till denna studie rekommenderar vidare 

forskning inom området emotionellt arbete, då denna studie endast har utförts med den korta 

tiden som ges till åt utförandet av en C-uppsats, således tror jag att det finns mer att finna 

inom området. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Inleder med att berätta varför jag gör studien samt informera och forskningsetiska principer. 

 

1. Hur länge har du velat bli socionom? 

2. Vad påverkade ditt val till att bli socionom? 

3. Hur länge har arbetet som socionom? 

4. Minns du hur du upplevde ditt allra första möte med en klient? 

5. Hur skulle du beskriva en vanlig dag på jobbet?  

6. Hur går ett ”vanligt” möte med en klient till? 

7. Upplever du socionomyrket att vara ett yrke som kräver som kräver uppvisandet av 

olika känslor i möte med klienter eller andra på arbetet? 

8. Upplever du att det är möjligt att distansera sig? 

9. Upplever du det svårt att distansera dig från jobbet? Vad har du i så fall för strategier 

för detta? 

10. Vad kan distansering innebära för risk, tror du? 

11. Kan du komma på en arbetssituation där du har upplevt känslor som bryter mot 

mönstret? 

12. Upplever du det svårt att lämna arbetet bakom dig när du går hem? 

13. Hur skiljer sig upplevelsen du hade i mötet med din första klient, från hur du upplever 

ett möte idag? 

14. Upplever du att du med tiden har blivit en bättre socionom? 

15. Finns det något du vill lägga till? 

 

 

 

 


