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Sammanfattning 

Denna studie har haft som mål att undersöka hur tjänstemän inom myndigheter 

arbetar med sina känslor, inom deras arbete med enskilda individer, som ofta är i 

utsatta situationer. Vi vill med detta kunna svara på frågeställningar kring hur 

dessa tjänstemän arbetar med sina emotioner, men även om det kan uppstå 

motstridiga krav i arbetet och hur eventuella konsekvenser av dessa hanteras. 

Arbetet presenteras som kvalitativt, och har inslag av både deduktivt och 

induktivt tillvägagångssätt, med infallsvinklar av socialkonstruktivism och 

hermeneutiska tankegångar. I utförandet av studien har vi använt oss av en semi-

strukturerad intervjuform med sammanlagt tio respondenter från tre olika 

myndigheter, vilka är Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och 

Socialpsykiatrin. I arbetet har en bild av tjänstemannen växt fram, där det finns 

behov av att finna balans mellan empati och distansering gentemot enskilda 

individer. Förutom detta framställs den administrativa delen som något som 

tynger ner motivationen och skapar stress, medan det kollegiala stödet ger en 

positiv inverkan på arbetet.  

Nyckelord: Myndighet, Tjänsteman, Myndighetsutövning, Emotionellt 

lönearbete, Emotioner, Känsloregler.  

 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

This study has had its goal to see how official workers within government 

exercise of public authority, work with their emotions, when meeting with 

people in difficult circumstances. The aim is then to be able to answer such 

questions as “how do official workers deal with their emotions?”, but also if 

there can be cases where conflicts might occur within the worker and how they 

handle such consequences. This study is of quality nature, with hints of both 

deduction and induction practice, with social constructivism as approach and 

hermeneutics perspective. In the empirical gathering of information we have 

used semi-structured interviews with a total of ten informants from three 

different government organizations, consisting of Employment service, Social 

service center and Social psychiatry. Through this work a clearer portrait of the 

official worker has appeared, as a human in great need to find a balance between 

empathy and distance towards individuals. Apart from this the administrative 

part of the work is what’s experienced as the anchor that weighs down 

motivation and creates stress, while the positive aspect against this is with the 

support that comes from co-workers. 

Keywords: Bureau, Official workers, Public authority, Emotional labour, 

Emotions, Feeling rules.
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1. INLEDNING 
I nedanstående kapitel introduceras bakgrunden till det problemområde som 

studerats, vilket följs upp av en presentation där syfte och frågeställningar 

åskådliggörs. Slutligen diskuteras studiens avgränsningar, centrala begrepp och 

disposition. 

Bakgrund 
Myndigheter är byråkratiska funktioner, vilka bland annat har till uppgift att 

förfoga över verkställigheten av regeringsbeslut inom stat eller kommun 

(Skatteverket, 2016). Detta medför att myndigheter besitter offentliga 

maktbefogenheter mot enskilda vilket ofta kallas för att bedriva 

myndighetsutövning. En ensidig författningsmässig definition står inte att finna 

kring begreppet men en ofta citerad definition ringas in genom ett förarbete till 

äldre förvaltningslagen, vilket sammanfattar myndighetsutövning som: ”beslut 

eller andra åtgärder, som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i 

förhållande till medborgarna” (prop. 1971:30 Del 2 s. 331). Denna utövning 

innefattar beslut som kan verka gynnande eller förpliktigande mot den enskilde 

individen och gäller således människors rättigheter och skyldigheter mot 

samhället. Förutom att tillförsäkra rättssäkerhet och kontroll gentemot det 

allmänna ska myndigheterna även utöva intern kontroll och styrning över de 

egna anställda vilket innefattar att bedriva kontinuerlig effektivisering utifrån en 

given budget (2007:515). 

Utifrån dessa paragrafer och definitioner framträder samhällets myndigheter 

som stelbenta maktorgan. Inte sällan har också den sociologiska blicken på 

byråkrati präglats av just denna stelhet, vilken många gånger också framhärdats 

som positivt. Enligt sociologen Max Weber skulle byråkratins främsta uppgift 

vara att verkställa beslut genom en neutral agenda och målrationellt handlande, 

utan känslomässig inblandning, detta för att säkerställa rättssäkerheten 

(Wettergren, 2013). Den rationella synen på byråkratiska reglementen har länge 

dominerat forskningen, där den duktiga tjänstemannen är den som lämnat 

emotioner utanför arbetet (Dahlgren & Starrin, 2004). Detta har också varit 

gällande för organisationsforskningen i stort, där separationen mellan arbete och 

privatliv varit en framträdande norm. På senare år har dock 

arbetslivsforskningen kommit att intressera sig alltmer för människors känsloliv 

och består nu av ett spektrum där emotioner fått ta allt större utrymme i anspråk.  

Arlie Russell Hochschild (2012) kom att bryta ny mark då hon genom sina 

studier på 80-talet introducerade begreppet emotionellt lönearbete, vilket syftar 

till att beskriva emotioner som varor som kan säljas, och där utlåningen av dessa 

till det kommersiella, förklarar den nya tidens arbete. I det emotionella 

lönearbetet läggs fokus på hur människor kontrollerar sina emotioner för att 
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utföra sitt lönearbete och visar därmed på hur känslor, och synen på dessa, har 

vandrat från privatlivet in i arbetslivet (ibid.). 

Vi vill vända blicken bort från synen på myndigheter som enbart rationella och 

som koncentrat av makt och istället mot en riktning där individer inom dessa får 

träda fram. Dessa individer, i de stora statliga organen med byråkratiska regler 

och författningar, är av kött och blod, vilket medför ett känslospektrum av 

mänsklig karaktär. Inom vissa myndigheter som exempelvis Migrationsverket, 

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialförvaltning, är de anställda ofta 

involverade i möten med utsatta människor. Människor inom sådana 

organisationer lyder förutom detta samtidigt under tydligt författade regler för 

hur lagar och regler ska tillämpas (Carey, 2012). Detta ställer hög emotionell 

press på de anställda då de inte bara förväntas möta sårbara sociala grupper utan 

också ska parera detta med institutionella krav med strikta riktlinjer, där en 

given budget måste följas.  

En annan faktor som gör att vi anser just myndigheter vara en relevant 

arbetsgrupp att studera är de senaste årens skenande sjukskrivningar, där fyra av 

fem av de värsta drabbade står att finna i offentlig sektor, där socialsekreterare 

och biståndsbedömare är särskilt utsatta (Magnusson, 2016). Gemensamt för de 

yrken som drabbats av höga sjuktal är att de kräver högre utbildning och att de 

parallellt med detta innefattar kontakt med människor i hög utsträckning (ibid.). 

Kombinationen hög arbetsbelastning och svåra uppgifter tycks spä på pressen 

inom välfärdssektorn, där de anställda redan arbetar under komplexa 

förhållanden. 

Vi kommer att använda oss av Hochschilds (2012) begrepp emotionellt 

lönearbete för att diskutera och analysera hur de anställda arbetar med sina 

känslor, vilket går ut på att i arbetet aktivt uppvisa vissa känslor och trycka 

undan andra, icke önskvärda. Vi vill undersöka hur utlåningen av människans 

eget känsloliv till det offentliga påverkar de anställda och hur de bemöter olika 

individer i olika situationer. Genom att närma oss tjänstemännen hoppas vi på 

att öka förståelsen för hur de uppfattar sitt yrke, arbetar med sina känslor och 

hanterar arbetslivets krav. Sällan finner vi en så tydligt lagreglerad yrkesgrupp 

som inom myndigheter, där arbetet går ut på att följa regeringens beslut genom 

professionalitet och samtidigt bemöta människor i utsatta positioner, där det 

ibland ingår att verkställa beslut som kan verka missgynnande eller pressande 

för klienter, och som dessutom kan verka stressande för beslutsfattarna. Detta 

utgör också en grund för att studien ska vara av sociologiskt intresse, då 

Hochschilds teorier främst handlar om yrken i servicesektor, som förvisso styrs 

av normer och regler, men inte är av den omfattande lagreglering som kategorin 

myndigheter faller inom. Det är i diskrepansen mellan grå betong med 

fyrkantiga regelverk, och det mänskliga, med individuella åsikter och emotioner, 
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det uppstår ett rum där tjänstemännens upplevelser står redo att avtäckas och 

träda fram. 

Syfte och frågeställningar 
Studien avser att analysera hur tjänstemän inom myndigheter arbetar med 

känslor och vad de visar upp och inte visar upp i sin yrkesroll. Vi kommer 

dessutom att undersöka hur eventuella motstridigheter påverkar de anställda. 

Frågeställningarna i det som följer konkretiserar formuleringen av syftet. 

1. Hur arbetar de anställda med känslor i yrkesrollen? 

2. Upplever tjänstemännen att det finns motstridiga krav, och hur hanteras 

dessa? 

Avgränsningar 
För att inte sprida ut oss för mycket när det gäller vad vi vill nå med studien så 

har vissa begränsningar varit nödvändiga. Dessa utgörs av krav vad gäller vilka 

informanter som valts ut till studien och består dels av att de är anställda inom 

en myndighet, och att dessa myndigheter handhar ärenden med människor i 

socialt utsatta situationer. Ytterligare begränsningar består av att våra 

informanter kontinuerligt har personliga möten med enskilda individer, där 

någon form av myndighetsutövning är involverad. Detta har resulterat i att tio 

anställda från Arbetsförmedling, Socialförvaltning och Socialpsykiatri har 

deltagit i studien.  

Centrala begrepp 
Vi kommer här kortfattat att gå igenom centrala begrepp som har haft stor 

betydelse för vårt arbete. Det första syftar till att ringa in vad 

tjänstemannarollen innefattar, med lagar och värderingar, vilket följs upp av en 

beskrivning kring hur dennes yrkesmässiga professionalitet kan yttra sig. Sedan 

definieras emotionellt lönearbete utifrån Hochschilds beskrivning, vilket är ett 

begrepp vi kommer att återkoppla till kontinuerligt genom detta arbete. 

Slutligen tydliggörs ordet empati, eftersom detta ord kommit att ha stor 

betydelse för tolkningen i denna studie. 

Tjänstemannen 

Enligt Regeringskansliet gemensamma värdegrund för statsanställda (Cloarec & 

Marcusson, 2013) framgår att offentliganställda ska präglas av professionella 

värderingar. Dessa sammanfattas med yrkesutövning av sex punkter vilka består 

av demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet 

och service. Demokrati är den överordnade principen, vilket betyder att all makt 

utgår från folket. Legalitetsprincipen beskriver det faktum att all makt som 

utövas måste göras genom lagarna. Objektiviteten sammanfattas med att 

tjänstemännen måste utöva sitt yrke med opartiskhet och saklighet, och därtill se 

till allas likhet inför lagen. Den fria åsiktsbildningen ska främja att folkstyrelsen 
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ska bygga på människors åsiktsfrihet, vilket betyder att människor ska ha rätt att 

uttrycka sig som de vill utan att staten ingriper. Respekt föreskriver människors 

lika värde samt frihet och värdighet. Slutligen ska statsanställda hålla sig så 

effektiva och servicemedvetna som möjligt i förhållande till rådande 

statsbudget.   

Tjänstemannascriptet  

Enligt Åsa Casula Vifell och Anders Ivarsson Westerberg (2013) råder två olika 

föreställningar om tjänstemannen, där den ena framställs som en stelbent slav 

under regler och förordningar, utan medkänsla för medborgarnas behov, medan 

den andra präglas av ett karriäristiskt tänk, som inte tvekar att roa sig på det 

allmännas bekostnad. Dessa är dock ett resultat av felaktigt konstruerade 

stereotyper och författarna förespråkar en mer nyanserad bild av hur yrkesrollen 

kan betraktas (ibid.). För att få en teoretisk förförståelse kring hur 

tjänstemannens roll och känsloutövande kan beskrivas, har vi använt oss av 

Wettergrens (2013) begrepp “det professionella scriptet”, vilket hon brukat för 

att förklara hur tjänstemän inom Migrationsverket förhåller sig till sitt yrke. Med 

detta åsyftas hur anställda bör förhålla sig för att anses kompetenta och duktiga i 

sin yrkesprofession. I detta script ingår empati och trevligt bemötande medan 

närhet och terapeutiska relationer till klienter anses vara strängt förbjuden. 

Dessa komponenter hjälper också till att förstå begreppet “professionalitet”, då 

de kan ses som en del som bygger den professionella helheten. Wettergren 

skriver att tjänstemannascriptet bygger på värderingarna ovan, och yttrar sig 

genom ett stort fokus på lagen, samt att det präglas av neutralitet och korrekthet.  

Emotionellt lönearbete 

Hochschild (2012) beskriver det emotionella lönearbetet som ett arbete där 

anställda interagerar med en motpart, antingen ansikte mot ansikte eller röst till 

röst. Det emotionella lönearbetet förutsätter att den anställde kontrollerar sina 

egna känslor och i yrkesrollen ingår att producera en viss emotionell 

sinnesstämning hos den andre, vilket kan handla om exempelvis uppskattning 

eller rädsla. Detta kan gestaltas genom sjuksköterskan som ska inbringa lugn hos 

patienter eller flygvärdinnan som förväntas att le för att ge passagerarna en 

angenäm upplevelse. Slutligen inbegriper begreppet också en viss övervakning 

eller träning för att utöva kontroll över de anställda, och för att säkerställa att de 

utför emotionella aktiviteter som lyder enligt organisationens styrdokument eller 

riktlinjer (ibid.). 

Empati 

I Nationalencyklopedin (2016) beskrivs ordet empati som förmågan att leva sig 

in i en annan människas känslolägen och behov. Genom empatisk förmåga kan 

människor förstå att andra till exempel har ont eller är glada. Själva 

förutsättningen för att kunna känna empati är förmågan att kunna skilja mellan 

egna känslor och motpartens. Grandelius, Lindberg och Lindberg (2011) menar 
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att individens utveckling av empati börjar runt 4-5 års ålder genom att barnet 

tolkar andras känslor, en förmåga som ligger till grund för all vidare social 

interaktion. 

Disposition 
I det inledande kapitlet målas en bild av forskningsområdet upp och följs sedan 

av en diskussion kring dess relevans för forskningsfältet inom sociologin. Sedan 

presenteras studiens syfte och frågeställningar, och avsnittet avslutas med 

avgränsningar och centrala begrepp. Kapitel två består av teoretisk referensram 

som kan kopplas till det valda området. Kapitlet innefattar också central teori, 

vilken består av Hochschilds begrepp. Följaktligen består studiens tredje del av 

ett metodkapitel där vetenskapsteoretiska utgångspunkter, praktiskt utförande, 

insamling av data, etiska övervägande och kvalitetsaspekter redovisas, och 

avslutas sedan med en diskussion kring detta. 

Studiens analys redogörs för i kapitel fyra, där resultatet presenteras med hjälp 

av citat och tolkning av dessa i förhållande till valda teorier, och mynnar sedan 

ut i det sista kapitlet med slutdiskussion och förslag till fortsatt forskning. 

Arbetsfördelning 
Arbetet har i största möjliga mån gjorts tillsammans, med viss uppdelning. Vi 

har så långt det går försökt att dela upp arbetet så jämlikt vi kan vad gäller 

insamling av material och skrivande. Resultatet blev dock att Tobias tog en 

större del vad gäller insamling och bearbetning av tidigare forskning medan 

Anna fokuserade mer på renskrivning och att sammanfoga de olika delarna. 

Tobias ansvarade också för den modell vi använder oss av för att förklara det 

hermeneutiska tankesättet och resultatet. Anna tog i sin tur större del vad gäller 

övergripande språklig framställning. Det ska tilläggas att vi lade stor vikt vid att 

samtala kring arbetet, så att båda fick så stor delaktighet i den andres göromål 

som möjligt, detta för att säkerställa att vi tänkte i liknande banor kring hur vi 

ville framställa vårt material.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH  

    TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel diskuteras det för studien centrala begreppet emotioner och 

vilken relevant forskning detta givit upphov till inom den sociologiska 

traditionen. Fortsättningsvis presenteras emotioner relaterat till 

organisationsforskning och följs upp av studier inom den gren där uppsatsen 

har sitt huvudsakliga fokus, nämligen inom emotionellt lönearbete. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av Arlie Russell Hochschilds teorier och begrepp, 

vilka utgör en central utgångspunkt för det analytiska arbetet i denna studie. 

Emotioner inom sociologin 
Om begreppet emotion slås upp i den svenska nationalencyklopedin beskrivs 

detta substantiv med ord som “känsla, sinnesrörelse, tillstånd som rädsla, vrede, 

glädje eller sorg” (Nationalencyklopedin, 2016). Inom sociologin finns det dock 

spridda förklaringar kring begreppet och den språkliga definitionen av det som 

kännetecknar människans sinnesrörelser kan variera med begrepp som känsla, 

affektion, stämning och emotion. Wettergren (2013) menar att det ofta finns ett 

godtyckligt litterärt nyttjande av dessa ord men att emotion, vid en grov 

förenkling kan påstås ha sin hemvist inom sociologin medan exempelvis affekt 

kan sammankopplas med den psykologiska arenan. Vidare menar hon att 

emotioner står för en komplex känsla som är både biologisk och social och att 

kulturella definitioner alltid har ett finger med i spelet, inga emotioner uppstår i 

ett vakuum och de kan ses både som orsaken till, och föremål för, sociala 

handlingar. Medan en känsla kan bestå av enbart fysisk förnimmelse, 

exempelvis att någon sparkar på ens smalben och att detta utlöser smärta, så kan 

emotioner sägas vara det som följer på det faktum att någon sparkade på 

smalbenet. Denne någon kanske gjorde detta med flit, vilket således kan utlösa 

emotionen vrede som får sin näring av samhälleliga normer och inlärda 

värderingar kring vrede. I den här uppsatsen använder vi oss av Wettergrens 

definition av emotioner, vilket hon till stor del fått från Peggy A. Thoits (1989), 

som enligt Wettergren författat en vedertagen sociologisk definition av 

emotionsbegreppet (Wettergren, 2013). 

Thoits (1989) hävdar att det finns lika många definitioner av emotioner som det 

finns författare men menar ändå att fyra olika komponenter kan sammanfatta hur 

begreppet kan förklaras inom den sociologiska grenen av vetenskapen. 

Emotioner involverar enligt henne sammanfattningsvis: (a) bedömningar av ett 

situationellt stimuli eller kontext. (b) förändringar av fysiologiska eller 

kroppsliga förnimmelser. (c) fria eller hämmade uppvisningar av expressiva 

gester samt (d) en kulturell benämning som kan appliceras på specifika 

konstellationer då en eller fler av de tre förstnämnda komponenterna är 

involverade. Detta betyder att det finns en definition på det som upplevs, det vill 

säga att känslor kan namnges som exempelvis “skam”, “stolthet” eller “glädje”. 



 

7 

 

För att en känsla ska kunna medvetandegöras eller upptäckas av andra förutsätts 

en process där alla fyra komponenter är närvarande samtidigt (ibid.). 

Thoits (1989) menar att de flesta sociologer ställer sig bakom påståendet att 

emotioner inte enbart kan beskrivas som biologiska, medfödda processer men att 

det ändå finns en rad olika förklaringsmodeller kring emotioner inom denna 

gren av vetenskapen. Exempelvis förklarar socialkonstruktionister och 

symboliska interaktionister känslor som beroende av hur vi definierar 

situationen och hur språket används. Dessa hävdar dessutom vikten av att lyfta 

in tid och rum, då definitioner av emotioner är föränderliga (ibid.). I motsats till 

detta finns den organismiska tankegången där känslor bör ses som 

automatiserade, oföränderliga mönster som svarar då människor utsätts för olika 

typer av stimuli (Olsson, 2008). Denna tankegång i förhållande till den 

konstruktionistiska kan sägas utgöra motpoler vad gäller betydelsen av biologi 

kontra sociala konstruktioner. Ytterligheten av den socialkonstruktionistiska 

traditionen riktar in sig på hur emotionella gester och kulturella etiketter 

samspelar medan den organismiska ser emotioner som mer eller mindre 

biologiskt givna (ibid.). Interaktionister som Hochschild (2012) kan sägas utgöra 

ett mellanting om vi ponerar två ytterligheter, då hon hävdar att biologin inte bör 

förbises utan att emotioner är en form av signalfunktioner och att människor 

genom dessa får ett slags “sjätte sinne”, men att det är genom det sociala som 

emotionerna får sin betydelse och mening. 

Barbalet (1998) diskuterar kring emotionsforskningen på ett liknande sätt då han 

delar upp synen på emotioner i tre olika tanketraditioner: den konventionella 

modellen, den kritiska modellen och den radikala modellen. Den förstnämnda 

har förespråkats av filosofer som Platon, Descartes och Kant såväl som av 

sociologen Max Weber, som sammanfattningsvis menar att känslor och förnuft 

bör åtskiljas och ses som motsatta ting (Wettergren, 2013). Känslor är inom 

denna tradition något hotfullt som riskerar att förstöra det rationella förnuftet 

och därtill också kroppsliga funktioner som inte går att styra över (Barbalet, 

1998). Inom den kritiska modellen anses också förnuft och känsla vara åtskilda 

saker men emotioner ses här som viktiga för att människan ska fungera och kan, 

förutsatt att de används på rätt sätt, hjälpa till att stötta förnuftet, för att på så sätt 

kunna fatta goda beslut (Wettergren, 2013). Den radikala modellen utgör 

slutligen en fullständig sammansmältning av förnuft och känsla där 

förespråkarna menar på att det är omöjligt att skilja dessa två åt (ibid.). 

Inom intressesfären kring emotioner finns det vissa uttryck som ägnats större 

intresse än andra. Två av de emotioner som fått mycket uppmärksamhet 

symboliseras av stolthet och skam, vilka Wettergren (2013) beskriver som 

“mästeremotioner”. Inom forskningen kring stolthet och skam hittar man kända 

sociologer såsom Charles Horton Cooley, Erving Goffman och Thomas Scheff 

(Dahlgren & Starrin, 2004; Scheff i Wettergren et al. 2008). Cooley är mest 



 

8 

 

känd för sin tes om spegeljaget, där känslor som stolthet och skam utlöses av att 

individen ser sig själv ur andras perspektiv (Dahlgren & Starrin, 2004). Goffman 

har bidragit till teorierna med studier kring känslonormer och hur emotionella 

miljöer skapas, där avvikanden från dem får konsekvenser. Han kom även att 

använda sig av Cooleys studier av skamkänslor och drev fram tesen om att den 

främsta drivkraften i människans sociala handlingar är att undvika förlägenhet 

(ibid). Scheff (Wettergren et al. 2008) beskriver dessa emotioner i termen av 

människans grundemotioner och att människor genom detta får signaler om 

huruvida deras agerande är moraliskt eller ej. Skammen visar på om individens 

uttalanden eller uppförande kan komma att få konsekvenser och hota dennes 

sociala band och fungerar som drivande vad gäller negativa upplevelser då 

individen tar ett steg tillbaka, och ser sig själv genom andras ögon. 

Både Goffman och Scheffs intresse för interaktionsritualer och vad det medför 

har sin grund i det sociala utbytet av hänsyn och respekt (Wettergren, 2013). 

Människor behöver bekräftelse på att de är accepterade för att känna sig trygga. 

Ur tryggheten och känslan av att känna sig bekväm, sedd och bekräftad kommer 

sedan emotionseffekter som kan beskrivas som emotionell energi (Dahlgren & 

Starrin, 2004). Denna energi skapas genom förtroende och uttrycks genom mod 

att skrida till handling och är enligt Collins, resultatet av en lyckad 

interaktionsritual. Han menar att i stort sett alla interaktioner kan ses som 

ritualer och att dessa, då de är lyckade, resulterar i att medlemmarna i en grupp 

känner solidaritet och samhörighet med de andra, det uppstår emotionell energi. 

Det är med hjälp av denna energi som en individ eller en grupp bibehåller 

gruppens solidaritet och gemenskap, vilket främst görs genom att generera 

emotionell energi till gruppens medlemmar (ibid.). Skapandet av denna 

solidariska gemenskap gör även att en grupp kan utveckla en stark vi-känsla, av 

att veta vilka som tillhör den egna gruppen och vilka som inte gör det 

(Wettergren & Starrin, 2008). Denna kollektiva energi kan jämföras med Emíle 

Durkheims teori om kollektiv upprymdhet, kollektiva sammanslutningar där 

känslor som gemensam upprymdhet skapas och i slutänden befäster en slags 

gemensam moral (Wettergren, 2013). 

Andra områden då emotioner intresserat sociologer är då dessa kopplas till makt 

och status (Wettergren, 2013). Kemper (Turner & Stets, 2005) menar att alla 

emotionella processer kan förklaras genom förskjutningar vad gäller makt och 

status och ger genom detta upphov till liknande emotioner i alla kulturer. Han 

menar att olika känslor visas beroende på vilken status en individ åtnjuter i en 

grupp och vad som anses vara respektabelt att visa upp. En person som till 

exempel vill ha mer status än vad andra i gruppen tycker att denne förtjänar, kan 

mötas av förakt och avsky.  

Clark (Wettergren, 2013) pratar i likhet med Kemper om emotioner som 

statusbetingade och har gett upphov till teorin om emotionernas mikropolitik. 
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Genom att se emotioner som platsmarkörer förklaras de som att de signalerar 

vilken status människor får eller gör anspråk på i relation till andra. I en jämlik 

relation finns det, enligt Clark, mer plats för känslor som vrede medan man i en 

ojämlik relation sannolikt ser till att bemästra den. Emotionernas mikropolitik 

genomsyrar alla relationer och är inte alltid konstanta. I familjen finns 

exempelvis tydliga indikatorer på att barnet kan försöka vända på 

statusordningen genom så kallat trotsbeteende, där de testar gränser genom att 

vägra äta, vägra sova eller inte lyder sina föräldrar, som vanligtvis anses vara 

överordnade vad gäller status. 

Emotioner i organisationssociologin 
Engagemanget för känslornas betydelse inom sociologin har skiftat genom åren 

och under 20-talet till mitten av 70-talet var intresset kring emotioner lite 

svagare (Dahlgren & Starrin, 2004), med vissa undantag, till förmån för en mer 

rationell inriktning, vilket kallas sociologins kognitiva period. Talcott Parsons 

var en av de som tillbakavisade känslornas betydelse, åtminstone i arbetsliv och 

inom samhälleliga institutioner. En neutral affektiv agenda, där professionalitet i 

yrkeslivet var att föredra framför emotioner, som riskerade att störa 

samhällsordningen, var då på tapeten. Synen på emotioner i förhållande till 

arbetslivet har länge varit granskad med Parsons rationella synsätt och den 

konventionella synen på känslolivet inom arbetet har varit att dessa två nästintill 

tycks vara oförenliga. Organisationsteorin återfinns ofta där aspekter som 

rationalitet och kognitioner behandlas men har kommit att rikta in sig mer på 

emotionella processer, där det inte sällan är ett interaktionistiskt perspektiv som 

dominerar (ibid.). Fineman (1993) är en av dem som försökt förena det 

organisatoriska perspektivet med det emotionella och har genom sin forskning 

pekat på det han kallar för “organisationernas emotionella arena”. 

Organisationer är, enligt Fineman, precis som livet i stort, beroende av 

emotionella aktiviteter. 

Inriktningar på hur stress påverkar anställda är en av de emotionella grenar som 

finns inom organisationsforskningen, där bland annat forskaren Charlotte Bloch 

(2002) har bidragit till forskningen genom sina studier av hur människor inom 

organisationer upplever stressiga situationer men också hur episoder av så kallat 

flyt, då arbetet rullar på, påverkar dem. Organisationsforskningen har också tagit 

inriktningar där olika typer av ledarskap studerats (Wettergren, 2013) samt hur 

lojalitet och rädsla (Flam, 2000) är involverat i arbetet. Även forskning kring 

solidaritet har kommit att intressera sociologer vilket bland annat visar sig 

genom studien “Emotionellt arbete med förhinder” (Lindgren & Olsson, 2008) 

där författarna vidareutvecklar Collins (1993) teorier kring ritualer och 

emotionell energi. Forskarna pekar här på vikten av samarbete och att 

regelbundet ha en gemensam mötesplats för att det ska växa fram en känsla av 

solidaritet hos individer (Lindgren & Olsson, 2008). De menar att den tycks vara 
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starkast i homogena grupper, där medlemmarna lättare kan jämföra egna 

värderingar och lösa möjliga problem som uppstår. 

Acker (1990) menar att för att förstå emotioner så måste vi först förstå kön och 

genus samt hur dessa påverkar individers möjligheter.  Genus, intersektionalitet 

och makt är en gren inom organisationsforskningen och symboliseras inte minst 

av Acker (2006) studier kring hur ojämlikhetsregimer skapar förutsättningar för 

vissa att sätta standarden för hur ett arbete ska bedrivas och vilka som premieras 

- eller nedvärderas. Putnam & Mumby (1993) är inne på samma spår då de 

menar att känslor är könskodade, att vissa är “manliga” och andra “kvinnliga” 

där maskulint kodade känslor i högre grad anses vara legitima än de feminint 

kodade, vilket också blir tydligt i studier av organisationer där män ofta har 

större handlingsutrymme. 

Emotionellt lönearbete 
Under 50-talet kom C. Wright Mills att observera känslor inom arbetet, och 

resonerade kring kommersialiseringen av dem, det vill säga användandet av 

känslor som en vara i arbetslivet (Dahlgren & Starrin, 2004). Wright Mills 

observerade hur industriarbetarnas tillbakagång lämnade plats för tjänstemän 

och människor inom servicebranschen och hur det istället för muskelkraft nu var 

de anställdas personlighet och leenden som lades ut till försäljning (ibid.).  

Senare tillförde emotionssociologen Arlene Russell Hochschild ytterligare 

diskussioner kring emotionell kommersialisering och blev genom detta något av 

en pionjär inom emotionsforskningen kopplat till organisationer (Dahlgren & 

Starrin, 2004). I sin forskning studerade hon yrkeskategorin flygvärdinnor och 

uppmärksammade där en särskild form av arbete som handlar om ett 

känslomässigt bemästra sitt agerande, för att på så sätt uttrycka önskvärda 

affektioner till de man möter i sitt yrkesliv. Människor får betalt för att uttrycka 

vissa känslor medan andra undertrycks, och hon menar att kapitalismen och dess 

belöningssystem möjliggjort exploaterande av den mänskliga förmågan att 

hantera dem. Känslolivet kan därmed liknas vid en vara som kan organiseras, 

effektiviseras och säljas på en marknad och går under epitetet emotionellt 

lönearbete, vilket kommit att växa som forskningsintresse och teoribildning 

(ibid.). 

Det emotionella lönearbetet kännetecknas av att människor på något sätt 

hanterar sina känslor för att utföra sitt jobb, och syns inte minst inom service- 

och tjänsteyrken (Wettergren, 2013). Här ingår även institutioner vilka, med sin 

byråkratiska utformning, kan verka stå i stark kontrast till emotionella processer. 

Forskaren Åsa Wettergren (2013) har studerat Migrationsverket med dess 

anställda och där lagt fokus på hur känslor genomsyrar myndigheten. Enligt 

Wettergren, återfinns där känslor i allra högsta grad, men deras status avgörs av 

organisationens emotionsregimer. Denna regim skapas genom organisatoriska 
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processer där de anställda tränas till att emotionshantera för att uppfylla en viss 

roll och uppnå ett önskvärt beteende. Detta kan vara implicit såväl som explicit 

men det som är genomgående är att det är den professionella yrkesrollen som 

står i fokus och föreskriver vad de anställda ska känna och visa upp inför andra. 

(ibid.). 

Garot (2004) intresserar sig också för känslor och styr sin forskning mot hur 

andra människors känslor påverkar de anställdas arbetsutövande. Han hävdar att, 

trots att de anställda ska ha en professionell agenda och uppvisa neutralitet och 

distans i mötet med människor, så påverkas de i allra högsta grad av sina 

klienters känslor och beteenden. Han kritiserar Hochschild med efterträdare och 

menar att de i sin iver att studera det emotionella lönearbetets diskrepans mellan 

verkliga känslor och förväntade känslor, tenderar att glömma bort situationen då 

olika känslor uppstår mellan klient och personal och vad det innebär. Genom att 

enbart se konstruerandet av känslor och hur människor hanterar dem, går 

möjligheten att se hur känslor faktiskt kan påverka beslutsfattande till spillo 

(ibid). 

Garot (2004) menar att klienter, vilka i en av hans studier bestod av hemlösa, 

genom sina känslor tycktes påverka beslutsfattarna om huruvida de skulle få tak 

över huvudet eller ej. Personalen tycktes, enligt honom, besluta olika beroende 

på om klienterna visade ilska eller var ledsna, där aggression oftare bemöttes 

med nekande beslut och där tårar tycktes bidra till att de anställda beviljade 

husrum åt de sökande i högre grad. Detta ger enligt Garot upphov till ytterligare 

kritik av Hochschild men även av Goffman, då han hävdar att dessa sociologer 

visar hur människor kan vara medvetna och känsliga för sitt eget inre känsloliv, 

men inte pekar på hur andra människors emotioner rent praktiskt påverkar dem 

och vad det kan få för konsekvenser (ibid.).  

Det finns också de som har velat utöka begreppet emotionellt lönearbete genom 

att visa på vikten av att också inkludera de anställda och deras interaktion med 

kollegorna. Putnam & Mumby (1993) menar att det i det emotionella arbetet inte 

endast är lönearbetet som involverar känslohantering utan att det kollegor 

emellan uppstår riktlinjer för hantering och uttryck av emotioner. Interaktionen 

kollega till kollega kallar de för “arbetskänslor” och menar att även det har stor 

betydelse för hur arbetssituationen uppfattas av de anställda. 

Strategier i det emotionella lönearbetet 
Senare forskning inom organisationsteorin kopplat till emotioner visar på olika 

typer av strategier som anställda använder sig av i sitt arbete, för att hantera 

svåra situationer. Detta är dock ingen ny företeelse då Hochschild (2012) redan 

på 80-talet påvisade att arbeten där de anställdas känsloliv är involverat kan ge 

upphov till en rad olika handlingar för att handskas med situationer som är 

emotionellt påfrestande. 
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Garot (2004) menar i sin forskning på att en vanligt förekommande strategi för 

att bemöta exempelvis ilska i arbetet med klienter är att använda humor. Detta 

beskrivs som gynnande för personalen, för att på så vis nå starkare gemenskap 

med varandra och samtidigt hålla en viss distans till klienterna men också 

fungerar som en metod för att skydda sig själv och de egna värderingarna. Han 

menar dock på att då anställda blir vittnen till sorg i samtal med klienter så är det 

vanligare att metoden blir att lämna den sorgsne, för att i en kort paus distansera 

sig från den känslomässiga situationen, detta för att samla sig för att återigen 

bege sig in i rummet för att avsluta samtalet. Efter samtal som dessa så beskriver 

Garot hur det ofta lägger sig ett tyst täcke över organisationen och att anställda i 

hans studie uttryckt hur dessa hade velat visa sympati, men tvingat sig själva att 

hålla tillbaka känslorna. 

I likhet med Garots resonemang om humor som en strategi har även Wettergren 

och Starrin (2008) gjort studier inom sociala rörelsers användning av humor och 

skratt. I dessa beskriver de humorns och skrattets kraft, genom att dessa 

möjliggör en nedbrytning av hierarkier, begränsningar, status och normer, vilket 

i dess ställe medför att individer får en fristad, fritt från alla hinder och 

ordningar. Författarna urskiljer två riktningar som skrattet kan exemplifieras 

genom, sprungna ur olika former och numera placerade i två skilda kontexter, 

vilka kallas för det utopiska skrattet och det moderna skrattet. I forna tider 

framhölls det utopiska skrattet, en humor med sitt ursprung i karnevalens 

bekymmerslösa ritualer. Den här typen återfinns i dagens samhälle främst i 

festliga sammanhang.  

I dagens allt mer individualiserade och disciplinerade samhälle menar de dock 

att det moderna skrattet är mer utbrett (Wettergren & Starrin, 2008). Detta 

kännetecknas mest genom komedi och satir, vilket är mer kortvarigt, istället för 

att likt det mer framåtblickande utopiska skrattet, försöka ge inblick i en bättre 

värld. Dock har man kunnat skåda att de båda skratten på senare år har kunnat 

uppkomma samtidigt bland olika rörelser och grupper. Författarna menar på att 

det är just genom det utopiska skrattet som en rörelse inte bara får en bättre 

sammanhållning inom gruppen, utan även ger inspiration till tanken att det finns 

en bättre värld att nå och att det är genom humorn och det hjärtliga skrattet som 

man kan ta sig till denna (ibid.). 

Malcolm Carey (2012) är ännu en av de som utvecklat Hochschilds teorier och 

har i sin studie studerat hur individer inom socialt arbete praktiserar sina 

känslor. Med fokus, främst på statligt anställda i Storbritannien, fann han en 

tendens som pekar mot att individerna tycktes utveckla olika typer av cynism 

kopplat till sitt arbete. Han menar på att detta fenomen är sprunget ur känslor 

som hopplöshet och besvikelse gentemot ens anställning och får genom en 

kombination av dessa och hög stress, näring att växa. 
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Empiriska undersökningar visar, enligt Carey (2012), på att det finns en växande 

klagosång bland människor anställda inom socialt arbete där stel byråkrati, 

stressig arbetsmiljö och minskad personaltillgång bidrar till detta. I diskrepansen 

mellan officiella policys som ledningen förespråkar och den faktiska 

arbetssituationen, växer skepticismen då de anställda ofta är mycket medvetna 

om distinktionen dem emellan. Högt uppsatta mål med vackra ideal kan vara 

omöjliga att genomföra i praktiken vilket således medför att den retorik som 

ledningen håller, betraktas med misstänksamhet. Cynismen blir då, enligt Carey, 

en sorts försvarsmekanism mot den kontrollerande makten, exempelvis mot 

högre uppsatta inom organisationen, men också ett sätt att behålla en slags inre 

frid. Kraven på de anställda och deras uppgifter kan också strida mot personliga 

värderingar och normer vilket ger utrymme för cynismen att träda in som en 

fristad, ett rum att gömma sig i när man vet att uppgifterna är övermäktiga. Det 

är arbetarna som bevittnar gapet mellan organisatoriska fordringar och 

realitetens möjligheter som är målgruppen för denna typ av strategi, där de sitter 

på första parkett och skådar slaget mellan makro-ideal och mikro-orienterad 

realitet (ibid.). 

En majoritet av de tillfrågade i Careys studie tar upp att de känner att det finns 

ett stort gap mellan altruistiska mål, att känna att man hjälper till och faktisk 

arbetsmiljö, där resurserna inte räcker till. Några klagade också på den 

akademiska agendan, där de menade på att där presenteras teorier som saknar 

verklighetsförankring och inte fungerar ute i det verkliga livet. Carey fann att 

flera hade utvecklat en strategi som innebär en distansering från organisationen. 

Genom att ifrågasätta saker i sitt arbete och förhålla sig kritiska skapade de 

anställda en strategi för att orka med, vilken Carey kallar för ”the organizational 

survivor”. Andra i intervjun hade istället utvecklat en närmast mekanisk syn på 

arbetet vilken symboliseras av ett pragmatiskt förhållningssätt och en retorik 

som förklarar att jobbet ”bara är ett jobb”, ett ting för att skaffa fram mat på 

bordet eller tillfredsställa sociala behov. Carey (2012) benämner detta 

förhållningssätt som ”the disenfranchised sceptic”. Slutligen skriver han om ett 

tredje förhållningssätt, eller personlighetstyp, nämligen ”the altruistic”. Detta är 

en form av positiv cynism som människor använder sig av och grundar sig i de 

anställdas identitet och känsloliv. De individer som ansluter sig till den typen av 

strategi använder sig ofta av personlig moral och etik för att klara av arbetet, 

vilket resulterar i ett stort personligt engagemang och aversion mot orättvisor i 

stort, en sorts idealistisk kamp för rättvisa (ibid.). 

Roland Paulsen (2015a) har studerat Arbetsförmedlingen och menar på, i likhet 

med Hochschild och Carey, att de anställda använder sig av strategier för att 

hantera arbetet med dess motstridiga krav, dels från den byråkratiska strukturen 

men också från individernas inre övertygelser och motivation. Paulsen (2015b) 

har myntat begreppet “Dumhetslogiker” och syftar med detta till att anställda, på 

grund av begränsat handlingsutrymme, utvecklar olika typer av lydnad och logik 



 

14 

 

för att anpassa sig till sitt arbete. Han presenterar olika reflexiva tankemodus 

sprunget ur lydnad där en av dem kallas för funktionell dumhet, en sorts 

medveten strategi för att tackla de motstridiga krav, förväntningar och 

värderingar som arbetet medför.  Paulsen menar här att det inte handlar om 

nedsatt kognitiv förmåga utan om att de anställda, med viljestyrka, utvecklar en 

strategi där de undviker att ifrågasätta problematiska arbetsuppgifter. De 

anställda intar en slags cynisk position där de, samtidigt som de ställer sig 

kritiska till systemet i tanken, fortsätter att upprätthålla det i handling vilket 

leder till att organisationen, paradoxalt nog, blir mer effektiv (ibid.). 

Arlie Russell Hochschild 
År 1983 kom boken The Managed Heart ut, vilken genom studier av hur 

människor i yrkeslivet bär förväntningar på sig att uppvisa vissa känslor, har 

varit banbrytande för emotionssociologin (Wettergren, 2013). Här introduceras 

begreppet emotionellt lönearbete, vilket kan beskrivas som en typ av arbete med 

monetära grunder, där människor får betalt för att bemästra sina känslor. Genom 

kapitalismen och dess belöningssystem har det uppstått möjligheter att 

exploatera förmågan att hantera känslor, vilket därmed bidragit till att emotioner 

kan liknas vid en vara som kan organiseras, effektiviseras och säljas på en 

marknad (Hochschild, 2012). Av särskilt intresse i Hochschilds studier har 

flygvärdinnors arbetsliv varit, vilka bär på stora krav att behaga andra genom att 

exempelvis uppvisa ett ständigt leende på läpparna. Dessa leenden är dock ofta 

tillgjorda vilket leder till slutsatsen att flygvärdinnorna agerar för att få sina 

medpassagerare att känna på ett visst sätt (ibid.). 

Det som ska tas i beaktande vad gäller Hochschilds teorier är skillnaden mellan 

begreppet emotionellt lönearbete och emotionellt arbete (Hochschild, 2012). Det 

förstnämnda fokuserar på hur mänskliga emotioner ter sig i det kommersiella. 

Då känslor kommersialiseras blir de också föremål för hierarkisk kontroll vilket 

ställer krav på de anställda att agera på ett visst sätt. Vidare ska emotionellt 

arbete ses i ljuset av det tar avstamp i privatlivets emotionella system och att det 

är en av tre byggstenar som samspelar med varandra, vilka består av; 

emotionellt arbete, känsloregler samt socialt utbyte.  

Begreppet emotionellt arbete kan ta två olika uttryck; ytligt och djupt 

emotionellt agerande (Hochschild, 2012). Medan det förstnämnda handlar om 

att människor låtsas känna något de egentligen inte känner handlar det andra om 

att uttrycka en upparbetad känsla, en känsla som inte fanns där från början men 

som genom aktivt känsloarbete byggs upp inom individen. Ytligt agerande 

resulterar i falska affektioner medan djupt emotionellt agerande är resultatet av 

att, trots att man från början kanske inte kände en känsla av exempelvis glädje, 

genom ansträngningar arbetar fram en positiv känsla. Det som sammanför dessa 

strategier är att ingendera är uttryck för spontana känslor (ibid.). 
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Den andra komponenten i Hochschilds (2012) emotionella ramverk är något 

som kallas för känsloregler. Dessa regler kan liknas vid manuskript som 

sammanfattar hur människor bör agera i olika situationer och förstärks genom 

hur andra värderar våra känslomässiga framträdanden, vilket skapar en känsla av 

förpliktelse av hur vi bör handla. Känsloreglerna samverkar med den tredje 

grundpelaren som kallas för socialt utbyte, där känslorna ger ledtrådar om vad 

människor är skyldiga varandra när det kommer till interaktion. Det sociala 

utbytet behöver inte vara jämlikt, då någon av olika orsaker kan trampa den 

andre på tårna, vilket resulterar i en ojämlik relation. Hochschild menar på att 

det i privatlivet finns utrymme att ifrågasätta utbytet, förhandla om nya sätt att 

agera och att avbryta relationen om den inte leder till tillfredsställelse. Känslorna 

i det offentliga rummet lyder däremot under helt andra premisser då det i vissa 

former av arbeten ingår att acceptera ett ojämlikt utbyte av känslor (ibid.). 

Hochschild (2012) menar att då det emotionella arbetet, med yt- och 

djupagerande, samt känsloregler och socialt utbyte flyttas över till arbetslivet, 

omvandlas till emotionellt lönearbete. Det förväntas då att den anställde ska 

hantera sina emotioner enligt arbetsgivarens regelverk, arbetstagaren får alltså 

betalt för att uttrycka sig på ett visst sätt. Det emotionella lönearbetet går att 

återfinna på flera olika typer av arbetsplatser men särskilt inom service- och 

läraryrken samt bland socialarbetare eller vårdpersonal. Detta för att människors 

kontakt i den typen av sfärer, för det första, sker ansikte-mot-ansikte eller röst-

mot-röst. För det andra återfinns de där för att det finns krav på att de anställda 

ska producera ett emotionellt tillstånd hos andra genom sin profession. Till 

exempel förväntas sjuksköterskan inbringa lugn hos nervösa patienter. Inom 

emotionellt lönearbete återfinns också ofta en kontroll över de enskildas 

aktiviteter, arbetsgivare är måna om att arbetet utförs på ett visst sätt, vilket kan 

kontrolleras genom träning eller övervakning.  

Inom emotionellt lönearbetet kan en speciell typ av problematik uppstå, enligt 

Hochschild (2012), och det är att en distinktion mellan vad man egentligen 

känner och visar upp utvecklas. Detta kallar Hochschild för emotiv dissonans 

vilket i värsta fall kan leda till att människor kan få svårt att tolka vad känslor 

egentligen betyder i det privata livet. Utlåningen av människans eget känsloliv 

till det offentliga, till arbetslivet, är med andra ord inte helt utan konsekvenser. 

För att handskas med kommodifieringen av känslolivet i arbetet tar Hochschild 

(2012) upp tre olika förhållningssätt hos den enskilde individen, som dessvärre 

också är förenat med olika typer av risker. För det första återfinns en viss grupp 

som alltför helhjärtat identifierar sig med sitt arbete vilket utsätter denne för en 

förhöjd risk att bränna ut sig. Då det inte finns någon separation mellan 

yrkesrollen och jaget blir kunder eller klienters kritik riktade direkt mot jaget 

och kan upplevas som personligt. Den andra typen skiljer tydligt mellan sig 

själv, sin identitet och sitt jobb men kan ibland anklaga sig själv för att göra den 
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här separationen och för att bara vara en aktör som inte tar sitt arbete seriöst. I 

den tredje typen av förhållningssätt finns den enskilde som är mycket lite 

engagerad i jobbet och dessutom mentalt frånvarande. Detta är förenat med en 

risk att individen inte känner igen sig själv och utvecklar en cynism mot de som 

denne förväntas hjälpa (ibid.). 
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3. METOD 
I följande avsnitt behandlas studiens vetenskapliga utgångspunkter, val av 

metod, praktiskt tillvägagångssätt samt kvalitetsaspekter. Fortsättningsvis 

diskuteras forskningsetik och slutligen sammanfattas kapitlet med en 

metoddiskussion där kritiska reflektioner synliggör studiens möjliga problem. 

Vetenskapliga utgångspunkter 
När metodologiska frågeställningar kommer på tal nämns ofta att det finns en 

distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ forskning (Bryman, 2008). Där den 

kvalitativa forskningen fokuserar på ord, subjektivitet och teorigenerering lägger 

den kvantitativa tyngd på objektivitet, mätbara resultat och prövning av teorier. 

Skillnaden återspeglas också i att de tenderar att dra åt olika håll vad gäller 

kunskapsteoretiskt synsätt och uppfattningar om verkligheten. Kvalitativ 

forskning lutar sig ofta mot tolkningar vad gäller kunskap medan kvantitativ 

forskning förlitar sig på naturvetenskapliga modeller. Detta medför att den 

förstnämnda metoden antar en konstruktionistisk inriktning medan den andra 

förhåller sig mer objektiv (ibid.). Syftet med vår studie är att öka förståelsen för 

hur verkligheten konstrueras, varför den således får anses vara kvalitativ i sin 

utformning. Den kvantitativa metoden med hypotesprövning och generalisering 

har därför fått stå tillbaka för en djupare förståelse av hur individer tolkar sin 

sociala verklighet, då den typen av forskning bättre svarar mot de 

frågeställningar vi har. 

Bryman (2008) menar på att förhållandet mellan teori och metod inte är helt 

enkelt att beskriva, men att det i huvudsak går att urskilja två tankespår. Dels är 

det av värde att beskriva vilka teorier som används i forskningen, men också vad 

data som insamlas har för syfte. Dessa data kan nämligen vara tänkta att pröva 

eller generera nya teorier. Det senare kallas för induktivism medan det första 

benämns som deduktivism. Det bör nämnas att en strategi inte behöver utesluta 

den andra och att de två tillvägagångssätten snarare bör betraktas som tendenser 

som genomsyrar forskning (ibid.). I den här studien återfinns till stor del spår av 

en deduktiv ansats, då befintliga teorier och tidigare forskningsresultat föregår 

insamling av empiri. Detta reducerar dock inte värdet av det material som 

insamlas då en förhoppning att finna nya infallsvinklar finns, vilket medför att 

studien även bär induktiva inslag. Frågeställningarna i studien är inte rena 

hypoteser då dessa är tänkta att vara formulerade för att utforska informanternas 

utsagor, vilket reducerar de deduktiva inslagen och öppnar upp för att 

observationerna kan säga något nytt. 

Inom forskningstraditionen finns olika sätt att se på hur vetenskap ska utföras, 

detta på grund av att hur man uppfattar saker påverkar hur kunskap visas och tas 

fram. I utförandet av forskningen blir det därför viktigt att presentera 

forskningsperspektiv och ställa vetenskapsfrågor kring studiens ontologi. 

Bryman (2008) menar att ontologi handlar om “vad som finns”, med inriktning 
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på hur man upplever att verkligheten är uppbyggd. Alla forskare kan uppfatta 

verkligheten på olika vis, men ofta delas tanketraditionen in i antingen 

objektivism eller konstruktionism. Det förstnämnda handlar om att se 

verkligheten som en yttre konstruktion oberoende av människans inverkan 

medan konstruktionismen istället ser till konstruktionerna av människors sociala 

samspel med verkligheten (ibid.). 

I denna studie har vi valt att ta ett konstruktionistiskt perspektiv då vi vill 

undersöka människors inre förståelser och hur dessa konstruerar sina 

verkligheter genom sociala handlingar. Vi har därför även valt att ta hjälp av 

Magdalene Thomassens (2007) presentation av social konstruktivism, där tyngd 

läggs på de språkliga interaktionerna för skapandet av verkligheten och hur det 

bidrar till vår självförståelse och verklighetsuppfattning. Genom språket anser vi 

då kunna ta del av informanternas verklighet och hur de upplever att det 

påverkar dem själva i sitt arbete. Det är viktigt att förstå att forskningen kring 

konstruktioner också hjälper till att forma uttalade konstruktioner vilket sätter ett 

stort krav på oss som forskare att på bästa möjliga sätt beskriva den verklighet 

som individer konstruerar (ibid.). 

Likt den ontologiska forskningsfrågan om vår verklighetssyn så blir det även 

viktigt att ställa sig frågor om kunskapen och hur den uppnås. Detta är de 

kunskapsteoretiska frågor som ställs under begreppen epistemologi (Bryman, 

2008) där forskaren frågar sig själv vad som är kunskap och vad som kan 

betraktas som kunskap. Det vanligaste perspektivet inom denna vetenskapen 

kallas positivism, på grund att den håller sig nära naturvetenskapliga principer, 

vilket bland annat innebär att insamlade data ska kunna bekräftas via sinnena, 

även kallat fenomenalism (ibid.). 

Med tiden så har det även vuxit upp tankesätt som ställer sig emot det 

traditionella naturvetenskapliga tänkandet, vilket kallas interpretativism 

(Bryman, 2008). Interpretativismen säger att det positivistiska tänkandet missar 

mycket av den subjektiva verklighet som människan lever i och sätter istället 

fokus på de sociala handlingarna och konstruktionen av individers sociala 

verklighet. Inom interpretatisvismen har man utvecklat inriktningar, såsom 

symbolisk interaktionism, fenomenologi och hermeneutik, som olika tankesätt 

för att beskriva den sociala verkligheten. Den symboliska interaktionismen 

syftar till att lyfta fram de olika tolkningsprocesserna av meningen bakom 

individers handlingar medan fenomenologin ser till just meningen med 

individers handlingar, och ställer frågor kring hur individer skapar mening i den 

värld de lever i. Detta synsätt trycker även på att man som forskare behöver 

åsidosätta egna förutfattade uppfattningar för att främja en öppenhet inför andras 

verklighet (ibid.). 

Den hermeneutiska inriktningen inom vetenskapsforskningen härstammar från 

forna tiders exegetik, som innebär studerandet och tolkandet av religiösa texter 
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(Gustavsson, 2004). De viktigaste grundstenarna inom denna tradition är 

förförståelse, förståelse och tolkning av textens delar, detta för att kunna nå en 

större förståelse av helheten. Detta synsätt har på senare tid även utvecklats till 

att inbegripa mer än bara den skriva texten, och räknar nu även in andra 

praktiker, som diskurser och handlingar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Thomassen (2007) beskriver detta utifrån en “hermeneutisk cirkel” där 

förståelsen ses som i en ständig rörelse fram och tillbaka mellan delar och 

helhet, eller i förförståelse och förståelse inom det som ska tolkas.  

Gustavsson (2004) menar dock att den hermeneutiska cirkeln missar den 

dynamik och flexibilitet som finns inom hermeneutiken och presenterar istället 

Gerhard Radnitzky’s (1970) “hermeneutiska spiral”, där förförståelse och 

förståelse svänger mellan varandra genom tolkning och går uppåt mot en ökad 

förståelsetillväxt där del och helhet ses stödja varandra ömsesidigt. En 

förförståelse föregår alltid tolkning och är även en förutsättning för att något ska 

kunna tolkas (Thomassen, 2007). Förförståelsen är alltså nödvändig och 

möjliggör att vi ska kunna påbörja en tolkning, men kommer också att ändras 

under tolkningsprocessen. Det är detta den hermeneutiska spiralen visar på, att 

tolkning växer fram, men också att förståelsen ständigt förändras och aldrig kan 

återgå till en tidigare punkt. 

Insamlad empiri ger en grundförståelse och kunskap, från vilket det kan bildas 

nya vetenskapliga teorier eller använda redan befintliga teorier (Thomassen, 

2007). Från detta kan man sedan börja göra tolkningar av de olika delarna som 

uppkommer för att förstå dem i sin kontext och helhet, vilket bidrar till ny 

empiri. Efter detta kan spiralens process fortsätta med att erfarenheterna blir en 

förståelse som man sedan utvecklar vidare för att nå en större helhet (ibid.). Vi 

anser att just hermeneutiken blir aktuell i vår studie, där vi har som avsikt att 

intervjua personer för att kunna ta del av deras förståelse av verkligheten, för att 

sedan göra tolkningar av dessa för att nå en ny helhet. På så vis blir 

intervjupersonernas berättelser delar (förförståelser) som bidrar till tolkningen 

till helhet (förståelse). 

Val av metod 
Intervju används ofta inom kvalitativ forskning (Bryman, 2008), så också i vår 

studie. Medan tillvägagångssättet för intervju i kvantitativ metod brukar ses som 

strukturerad till sin karaktär, är de kvalitativa intervjuerna mer öppna och 

flexibla. Distinktionen mellan utformningen för de bägge är en direkt följd av 

syftet, i den kvalitativa forskningen är inte syftet att mäta begrepp varför 

standardiserade intervjuer ratas framför sådana som kan generera svar där fokus 

ligger på intervjupersonernas egna uppfattningar. Vi har valt att använda oss av 

en intervjuguide (se bilaga 2), där en lista med olika teman berörs vilket kallas 

för semistrukturerad intervju (ibid.). De teman vi hade med bestod av generell 

information kring anställningslängd och erfarenhet, samt teman som tog upp 
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upplevelsen av mötet med klienter, upplevelsen av mötet med kollegor samt 

ställningstagande till ledningen/organisationen. Frågorna som användes under 

vardera tema var mest utformade som ett stöd, utifall det aktuella ämnet skulle 

frångås alltför mycket, och vi skulle behöva vägleda samtalet tillbaka till temat. 

Den semistrukturerade intervjun kunde med fördel användas, inte bara för att vi 

ansåg oss ha ett förhållandevis tydligt tema, utan också för att vi var två som 

intervjuade. Om det skulle finnas någon chans att kunna jämföra våra olika 

intervjuer och undvika samtal som drog åt vitt skilda håll från våra 

frågeställningar, ansågs detta vara den säkrare formen av intervju för att 

tillfredsställa vårt intresse. 

Praktiskt tillvägagångssätt 
Bryman (2008) tar upp att inom kvalitativa studier så är urvalet oftast grundat i 

en sorts målinriktat urval, där forskaren väljer ut intervjupersoner som passar till 

de valda forskningsfrågorna och problemet. I den här studien avgränsade vi 

urvalet till att det dels skulle vara människor som arbetar inom myndighet av 

något slag och att de är en del inom myndighetsutövning, samt att dessa i sina 

yrken möter människor ansikte mot ansikte. De vanligaste urvalsmetoderna 

består av snöbollsurval och kedjeurval (ibid.) men också av metoder som 

kamratsurval, bekvämlighetsurval och experturval (Gustavsson, 2004).  

I vår studie har vi, för att få tag på relevanta personer för att få svar på våra 

frågor, använt oss av ett kamratsurval, med en förhoppning om att utifrån dessa 

få kontakt med flera informanter, vilket benämns som snöbollsurval. Det 

förstnämnda kamratsurvalet består i att personer i ens bekantskapskrets tillfrågas 

om att medverka medan snöbollsurvalet består av att fråga informanten som 

intervjuats om den känner till andra som skulle kunna tänka sig att vara studien 

(Gustavsson, 2004). Med detta så blev det en informant som var direkt bekant 

med en av oss författare, vilket hanterades genom att den andra författaren fick 

utföra intervjun. Allt som allt kunde vi genom detta sätt få tag på sju 

informanter, tre från Arbetsförmedlingen, tre från Socialförvaltningen och en 

från Socialpsykiatrin. Med hjälp av forskningsmail (se bilaga 1) fick vi kontakt 

med tre informanter till, två från Arbetsförmedlingen och en från 

Socialförvaltningen. Sammanlagt har tio personer intervjuats, fem kvinnor 

respektive fem män, i olika delar av Östergötland. 

Intervjuernas omfattning har varierat från 45 - 60 minuter och har fördelats lika 

mellan oss. För att säkerställa att informanternas utsagor återges så riktigt som 

möjligt har vi valt att spela in dem och sedan transkriberat dem. Under 

intervjutillfällena har vi alltid varit två, detta för att främja samspelet mellan 

intervjuare och intervjuperson och eliminera eventuella störande faktorer, som 

att behöva titta på klockan och hålla koll på inspelningsutrustning. Att ha varit 

två närvarande vid intervjuerna har även varit givande då vi har kunnat 
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komplettera varandra med frågor, som annars hade kunnat missats om man 

ensam utfört en intervju. 

Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes under perioden november till december 2016. 

Vi gjorde detta genom att söka relevanta artiklar från databaser såsom: 

Unisearch, Diva, PsycINFO och Google, där vi använt oss av både de engelska 

och svenska orden: Socialt arbete, emotioner, emotionellt arbete, cynism och 

altruism. Från artiklar som sedan blivit mer aktuella eller som har presenterat 

intressanta teorier eller begrepp så har vi använt oss av artiklarnas referenslistor 

för att hitta ursprungskällor och därigenom få större inblick inom 

forskningsfältet. Vi har även använt oss av litteratur som vi fått råd att använda 

oss av genom vår handledare, men även litteratur som vi hittat på egen hand 

inom det aktuella problemområdet, som främst har varit emotionellt lönearbete. 

Analys av material 
Då vi utfört analysen av vårt material har detta till en början gjorts genom 

diskussion och reflektion parallellt med transkribering. Då vi utförde hälften av 

transkriberingarna var blev hälften av materialet till en början endast tillgängligt 

för den ena. Genom att vara i ständig diskussion med varandra har vi försökt att 

ge den andra en inblick i vad materialet som nedtecknats bestått av, något som 

den andra förvisso hade en viss medvetenhet om, då intervjuerna utfördes två 

och två. När transkriberingarna stod helt klara lästes materialet igenom ett flertal 

gånger innan vi började med den skriftliga analysen, där en grundförståelse och 

överblick redan fanns då vi genom det verbala hållit reflektionen levande under 

arbetets gång. 

I det skriftliga har vi använt oss av färgkoder för olika teman som kunnat 

urskiljas i materialet, vilket innebär att man från utvalda teman, exempelvis 

solidaritet, humor eller känsloregler, färgmarkerar citat som kan kopplas till det 

valda temat. Kodningen har genomförts dels var för sig men även tillsammans. 

Att prata kring de tolkningar vi gjort av materialet har varit konstruktivt, då detta 

medfört att vi kunnat granska varandras utsagor, men också våra egna, vilket 

varit behjälpligt för att svara mot den hermeneutiska metoden. Genom att 

använda båda våra perspektiv på tolkningen för att sedan väga dessa mot 

varandra har vi försökt att öka tolkningens giltighet. En total giltighet går 

emellertid inte att uppnå (Gustavsson, 2004) men genom att ha ett 

förhållningssätt som präglas av öppenhet och dialog hoppas vi kunna uppnå en 

så giltig tolkning som möjligt.  

Redovisning av resultat 
Vi har i resultatdelen arbetat med innehållsvaliditet, vilket innebär att man 

lägger fram det material eller citat som är mest representativt för innehållet 

(Gustavsson, 2004). Detta förfarande har varit en balansgång mellan att dels visa 
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på ett omfångsrikt material för våra tolkningar utan att å andra sidan tappa 

studiens läsbarhet. Det har också varit en balansgång vad gäller dialektiken 

mellan delar och helhet, där vi försökt granska de olika komponenterna i 

förhållande till varandra. Till exempel har vi märkt att det ibland har förhållit sig 

så att den första tolkningen vi gjort av empirin, efter några dagar med reflektion 

och fortsatt bearbetning, tagit en annan form. Resultatdelen inleds med ett 

avsnitt där teoretiska verktyg binds samman med vår empiri. Detta presenteras 

med hjälp av en modell, vilken är indelad i sex olika delar eller teman, som först 

analyseras var för sig för att sedan kunna diskuteras i sin helhet i det avslutande 

diskussionskapitlet, där också frågeställningarna besvaras.  

Kvalitetsaspekter 
Kvalitetsaspekter som validitet och reliabilitet är något som främst brukar 

tillskrivas kvantitativ forskning (Bryman, 2008) och diskussionen kring hur 

dessa bör assimileras till den kvalitativa forskningen utgörs av många olika 

röster. Vissa författare föreslår att den kvalitativa forskningen bör värderas 

enligt helt andra kriterier än den kvantitativa medan andra menar att en grundlig 

förändring av begreppen inte är nödvändig, men att mindre vikt vid frågor som 

rör mätning åläggs.  

Bryman (2008) refererar till LeCompte och Goetz (1994) som presenterar fyra 

olika kvalitetsmätningar, som vanligen används inom kvantitativa studier, men 

som med viss korrigering även kan tillämpas inom kvalitativa studier. Dessa 

utgörs av extern reliabilitet och extern validitet samt intern reliabilitet och 

intern validitet, där de två sistnämnda är av särskild betydelse vad gäller denna 

studie. Intern validitet handlar om att det bör finnas en överensstämmelse mellan 

forskarens begrepp och observationer medan intern reliabilitet avser att förklara 

betydelsen av en samstämmig tolkning av det forskarna ser och hör (ibid.). Den 

interna validiteten har vi försökt uppnå genom att ställa oss kritiska till empirin 

och våra egna tolkningar, medan den interna reliabiliteten uppnås genom att vi 

så långt det går försökt att vara i dialog med varandra kring teori, empiri och 

forskningsresultat.  

Bryman (2008) presenterar även teoretikerna Guba och Lincolns (1994) 

tolkningar av de olika kvalitetsmätningarna. Dessa teoretiker har särskilt sig från 

kvantitativa studiers begrepp, reliabilitet och validitet utan består istället av; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera (ibid.). Vi har i huvudsak fokuserat på överförbarhet, vilket står för 

vår studies externa validitet, och pålitlighet, vilket liknar extern reliabilitet. 

Syftet med pålitlighet är att skapa en fullständig redogörelse för hur 

forskningsprocessen har gått till och visa på en strävan efter transparent 

redovisning av tillvägagångssätt, vilket bidrar till ett högre mått av tillförlitlighet 

och kvalitet. Genom att försöka vara så transparenta som möjligt har vi försökt 



 

23 

 

att ge läsaren insyn i vår forskningsprocess, vilket ger en större pålitlighet; även 

om det inte främjar möjligheten att göra en exakt replikering av studien. 

Bryman (2008) menar att Guba och Lincolns (1994) definition av begreppet 

överförbarhet syftar till att i kvalitativa studier kunna möjliggöra en överföring 

av ett resultat, i en specifik miljö, även till andra kontexter. Genom att beskriva 

det som studeras på ett fylligt och redogörande sätt, menar de att man kan skapa 

en databas som andra kan använda sig av, där resultatet av studien kan bedömas 

som rimlig att överföra till fler kontexter än den som unikt studerats. I vårt fall 

har vi försökt att möta upp detta genom att sträva efter tydlighet i beskrivningen 

av genomförande och resultat. Detta kan innebära att det finns möjlighet att 

utöka studiens räckvidd även till andra tjänstemän inom myndigheter, som 

exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan, vilka arbetar på ett liknande 

sätt som de informanter vi studerat.  

Gustavsson (2003) menar att det är rimligt att lyfta en diskussion om validitet 

även inom hermeneutiken. Då förfaringssättet inom hermeneutisk metod är av 

tolkande art blir vikten av kontroll stor, då det annars finns risk för att metoden 

enbart består av vilda spekulationer. Det är viktigt att kunna se en dialektik 

mellan skapande och kontroll för att öka tolkningarnas giltighet (ibid.). Vi har 

försökt att främja detta genom noggrannhet vid transkribering och hantering av 

texter och transparens i argumentation för hur tolkningar växer fram.  

Ett visst mått av källkritik är också att föredra, enligt Gustavsson (2003), där det 

finns en medvetenhet om att informanternas pålitlighet kan variera, exempelvis 

kan det finnas risk att denne medvetet förvränger utsagor till sin egen fördel. Det 

är också viktigt att välja ut datainnehåll som är representativ för helheten, vilket 

kan försätta forskaren i ett avvägningsproblem, där denne ställs inför ett 

avgörande av hur mycket som ska presenteras, utan att läsaren blir lidande. 

Slutligen är noggrannhet och att vara konsekvent vid hantering av formalia ett 

sätt att höja validiteten, samt att vara medveten om hur man validerar sina egna 

tolkningar och använder sig av hermeneutiken som verktyg (ibid.). 

Forskningsetiska principer 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen gäller Vetenskapsrådets (2002) 

principer vad gäller forskningsetik. Till skydd för de medverkande i 

vetenskaplig forskning finns det som kallas för individskyddskravet, som har till 

uppgift att verka mot att människor utsätts för kränkningar eller förödmjukelse 

eller kommer till fysisk eller psykisk skada. Individskyddskravet kan därtill 

separeras i fyra olika huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. Det förstnämnda kravet har 

till syfte att information kommer deltagare i forskningen tillhanda, vilka villkor 

som gäller och att de när som helst är fria att avbryta sin medverkan. Samtlig 
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information som kan påverka individernas vilja att medverka bör läggas fram 

och eventuella risker som deltagandet medför ska tydligt redovisas (ibid.).  

Samtyckeskravet tar sin utgångspunkt i att informanterna gett sitt fulla samtycke 

till att delta, dessa får dessutom inte utsättas för påtryckningar om medverkan, 

eller för den delen sanktioner, om dessa väljer att avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter som 

tillhandahålls bör hanteras med största möjliga försiktighet för att undvika att 

obehöriga får tillgång till dessa. Personuppgifter och etiskt känslig information 

ska särskilt beaktas. Sist men inte minst får uppgifter som är insamlade för 

forskningsändamål inte användas för kommersiellt bruk eller syften som inte är 

vetenskapliga, vilket sammanfattas under nyttjandekravet (ibid.). 

Genom att aktivt följa ramverket anser vi oss, så långt det är möjligt, ha 

tillgodosett de viktigaste kraven för att genomföra forskning med hänsyn till 

dessa etiska aspekter. Informanterna vi fick tag på fick innan intervjuernas 

början ett mejl där samtliga etiska krav presenterades vilket står i samklang med 

informationskravet och ger insyn i vad de andra kraven går ut på. Vi har även 

upprepat dessa mer utförligt då vi träffat informanterna inför intervjuerna. Där 

har vi särskilt pekat på deras oinskränkta rätt att när som helst dra sig ur men 

också utvecklat deras totala anonymitet, vilket visas genom att alla informanter 

kodas då de citeras, samt att namn, plats och personliga berättelser som kan 

identifiera personen inte tas med.  

Slutligen informerade vi om att vi inte kommer att använda studien för 

kommersiellt bruk utan att det är en C-uppsats vars syfte är vetenskapligt. 

Viktigt att påpeka är att individskyddskravet, enligt Vetenskapsrådet (2002), 

alltid bör vägas mot forskningskravet. Det sistnämnda finns till för att verka för 

att forskning bedrivs och att denna håller hög kvalitet, dessutom ska befintlig 

kunskap utvecklas och metoder förbättras för att bidra till samhällets utveckling. 

Att väga forsknings- och individskyddskravet mot varandra innebär att beakta 

värdet av forskningen kontra eventuella konsekvenser för de medverkande. Vid 

en konflikt mellan dessa är vikten av att ha inhämtat kunskap vad gäller de 

forskningsetiska principerna stark, då detta föregår kapaciteten för att kunna 

göra en god avvägning (ibid.). Under ett tillfälle uppkom information som vi 

kände kunde ha varit av vikt att presentera, men då detta skulle kunna inskränka 

individskyddskravet, och dessutom efter övervägande inte ansågs tillräckligt 

påtagligt, så avstod vi från att presentera detta.  

Sammanfattning 
Den här studien tar avstamp i kvalitativ metod, med tankespår som i huvudsak 

härleder till en deduktiv ansats, dock med en öppenhet för induktiva inslag. Den 

kunskapsteoretiska utgångspunkten, epistemologin, är interpretativistisk och 

ontologin bär på en konstruktionistisk syn på verkligheten. Fortsättningsvis är 
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det den semistrukturerade intervjun som använts för datainsamling. Slutligen 

analyseras resultatet enligt hermeneutisk metod, där tolkningar av delar och 

helhet presenteras.  

Metoddiskussion 
Vår problematik har med emotionssociologi att göra varför det får anses 

naturligt att fokusera på en kvalitativ metod. Vi anser att denna metod bättre 

fångar upp det subjektiva i känslornas natur istället för att, som i den 

kvantitativa metoden, fokusera på objektivitet och mätbarhet. Bryman (2008) 

förklarar skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod där olika 

kvalitetsaspekter går att koppla till respektive ansats. I den kvalitativa 

forskningen finns olika variabler som inte går att tillgodose på samma sätt som i 

den kvantitativa, varav en av dem är begreppet generaliserbarhet (ibid.). Vi har 

medvetet valt bort att lägga större vikt vid denna aspekt då vårt intresse inte 

ligger i att generalisera, utan att nå ett djup i deltagarnas uppfattning om världen. 

Det är de subjektiva upplevelserna som är av vikt, inte möjligheten att kunna dra 

slutsatser om hur den objektiva världen är beskaffad. 

Att välja bort den kvantitativa metoden med mätbara resultat och istället 

fokusera på individernas upplevelser och beteenden medför dock vissa risker. I 

kvalitativ forskning kommer forskarna ofta nära informanterna (Bryman, 2008), 

vilket är positivt för att kunna se världen genom deras ögon men kan uppfattas 

som riskabelt då det kan finnas en problematik i att komma för nära, då den 

objektivitet som kvantitativa forskare anser är viktigt att hålla kan förloras. Detta 

kan medföra att ens egna uppfattningar och förståelser kan påverka resultatet 

vilket leder till mindre trovärdighet (ibid.). Vi som forskare måste därför ha 

detta i åtanke, vara försiktiga och hitta en balansgång mellan våra uppfattningar 

och informanternas tankar och beskrivningar av verkligheten. 

En annan problematik som vi kan se inom vår studie är vårt val av den 

hermeneutiska tolkningen som verktyg. Gustavsson (2003) menar att den 

hermeneutiska traditionen, med tolkningen som bärare för förståelse, ställer 

stora krav på forskaren. Det finns en frihet i att tolka verkligheten, men med 

detta medförs också vikten av ett kritiskt förhållningssätt till sin egen 

förförståelse och sina tolkningar, för att slutsatserna ska bli hållbara och inte 

endast bestå av spekulationer och eget tyckande. För att minimera risken för 

godtyckligt spekulerande kan det inte nog poängteras vikten av att tillägna sig 

kunskap om den hermeneutiska tanketraditionen (ibid.). 

Då vi först började studera tjänstemannen hade vi en förförståelse om vad detta 

innebar, vilket också påverkade hur vi tolkade teorier kring dessa. Denna 

förförståelse bestod dels av den mediala framställningen av myndigheter som 

stressfyllda, strikta miljöer, ofta utsatta för kritik av medborgare såväl som 

sociologer, exempelvis Roland Paulsen (2015a) vars bok om 
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Arbetsförmedlingen fick stor genomslagskraft då den kom. Då alltmer teoretiskt 

material lästes igenom fick vi nya erfarenheter vilket ökade vår förståelse kring 

problemet men också vår förförståelse, vilket resulterade i en ny tolkning av 

fenomenet. Man kan med detta påstå att den tolkning vi startade med har 

kommit att utvecklas genom ökad kunskap och erfarenhet och att analysen är ett 

resultat av detta. 

Vi är medvetna om att vår roll som tolkare också innebär en styrning om vad 

läsaren kommer att få ta del av, då det inte går att redovisa all data som 

insamlas. Genom att redovisa vår egen förförståelse och sträva efter tydlighet 

och transparens, både vad gäller representation av data och i de tolkningar som 

görs utifrån informanternas utsagor tillsammans med teoribildning, finns en 

förhoppning att uppnå en så relevant och redovisande tolkning som möjligt. 

Saker som kan påverka vår förförståelse är alltifrån medias gestaltning av 

myndigheter, vår egen bakgrund, yrkeserfarenheter, val av studier samt hur 

mycket vi exponerats för myndigheter. En av oss har arbetat inom 

Socialförvaltning medan den andra inte har det, vilket givetvis bidrar till olika 

grad av praktisk erfarenhet av fenomenet. Detta visar sig inte minst genom en 

förförståelse kring hur arbetsuppgifter kan utföras, personalomsättningens 

omfattning samt insyn i hur möten med klienter kan upplevas. Det här ser vi 

även som en tillgång då det har bidragit till att vi kunnat se på vårt problem 

genom olika perspektiv, vilket förespråkas av hermeneutiken (Gustavsson, 

2003). 

Valet av metod för att utföra studien bör också tas i beaktande då det finns flera 

olika typer att använda sig av. Enligt Bryman (2008) är inte bara intervju vanligt 

förekommande inom kvalitativ forskning, utan också deltagande observation, 

där forskaren vistas i den kontext denne observerar under en tid. Fördelen med 

den metoden är att forskarna tenderar att förstå de människor som studeras i 

högre grad medan enbart intervjuer bygger på mer ytliga kontakter (ibid.). I vår 

studie ligger fokus på att förstå intervjupersonernas åsikter och känslor kring sitt 

arbete, vilket är svårt att uppnå endast genom observation då detta förutsätter att 

individerna tillfrågas. Tidsaspekten har också varit betydelsefull vad gäller valet 

av metod. För att åstadkomma en observationsstudie med liten risk för påverkan 

och reaktiva effekter menar Bryman (2008) på att observatörerna bör vistas i 

miljön under en längre tid. Detta har inte varit möjligt för oss då tiden för 

studien är begränsad och vi då kanske snarare hade stört informanternas 

emotionella processer, istället för att få fram en ärlig bild av deras verklighet. 

Om studien inte hade varit begränsad hade valet kanske sett annorlunda ut, då ett 

mer etnografiskt tillvägagångssätt med en kombination av deltagande 

observation och intervju skulle kunna öka möjligheten att komma nära 

informanterna och förstå och tolka deras utsagor. 
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Vad gäller intervjusituationerna ska nämnas att det kan te sig så att 

informanterna hade haft lättare att öppna upp sig och känna sig bekväma med 

endast en person som genomförde intervjuerna, vilket vi också hade i åtanke 

innan vi började. Det faktum att vi alltid var två som var ute och genomförde 

intervjuerna har tre bakomliggande orsaker. Det första kännetecknas av rent 

tekniska, att det helt enkelt ansågs enklare att vara två, då den ena kunde 

fokusera på informanten och den andra på inspelningsutrustning och 

tidsaspekter. Fortsättningsvis handlade det om vår egen trygghet och hur detta 

kunde tänkas genomsyra genomförandet, att ha en person med sig, beredd att 

täcka upp om den andra skulle komma av sig, främjade genomförandet då vi 

kände oss säkrare i en för oss ny situation. Den tredje orsaken till att vi bestämde 

oss för att vara två handlar om informanternas position. I egenskap av 

yrkesperson ansågs dessa inte vara påverkbara av den eventuella maktaspekten i 

att vara två som möter en enskild. Om informanterna exempelvis hade haft en 

utsatt socioekonomisk position kanske vårt val hade sett annorlunda ut. 

Då en utav oss har arbetat inom myndighet har detta medfört att en större 

medvetenhet varit att utkräva kring förförståelse, vid utveckling av 

intervjufrågor och utförande. Genom att föra diskussion med varandra har detta 

kunnat medvetandegöras men också haft positiv inverkan på utförandet av 

intervjuerna, då en viss inblick i hur myndighetsarbetet utförs har hjälpt oss att 

förstå vilka frågor som varit viktiga att ställa men också vad som har kunnat 

uteslutas. Sedermera har intervjuguiden korrigerats löpande då vissa frågor 

raderats eller omformulerats, då dessa varit obegripliga för intervjupersoner eller 

ansetts onödiga att ställa, då ingen eller mycket lite användbar information har 

kunnat utvinnas genom dessa. 

Slutligen kan det eventuellt också finnas frågetecken kring varför fördelningen 

av informanter är ojämn mellan Socialförvaltning, Socialpsykiatri och 

Arbetsförmedling. Det har att göra med, dels tillgänglighetsaspekten, att sprida 

ut urvalsmöjligheterna en aning ökade chansen att få tillgång till viktiga 

informanter men framförallt handlar det om att vårt intresse inte ligger i hur 

personer inom en specifik myndighet hanterar sitt arbete. Kärnan i studien är att 

studera människor inom myndigheter varför vi menar på spridningen av dessa 

mellan de olika institutionerna är av mindre betydelse. 
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4. RESULTAT 
Här presenteras resultaten från vår empiri, vilket börjar med en modell som 

visar på vilka teman vi hittat, samt vilka teoretiska verktyg som används för att 

tolka empirin. Resultatet redovisas med hjälp av citat som har en referenskod 

där första siffran står för vilken informant som avses, medan den andra pekar 

på vilket uttalande som åsyftas. 

 
Figur 1, Översiktsfigur av resultatets delar: I ovanstående figur visas de delar av 

empirin och teorin vi funnit mest relevanta för studien. Förförståelsen vi delat 

kring ämnet utgjorde grunden till studien, vilken bland annat bestod av egna 

erfarenheter i tjänstemannayrket, medias rapportering kring myndigheter och 

efter litteraturgenomgång, olika teoretiska begrepp och forskning kring ämnet. 

Genom insamling av empiri har olika tolkningar utvecklat vår förståelse av 

tjänstemannen, vilket resulterat i att de sex ovanstående delarna kunnat framtas. 

Delarna kommer att behandlas var för sig i det här resultatkapitlet. 

Det första temat presenterar tjänstemännens syn på mötet med klienterna, och 

hur de upplever att deras egna känslor får utrymme i dessa. Efter detta kommer 

ett stycke kring vad feedback spelar för roll i de anställdas yrkesutövning och 

känsloliv. Sedan följer ett tema kring risken med stress, och hur det påverkar 

tjänstemännen, vilket följs upp av ett stycke kring deras möjlighet att visa 

känslor i organisationen. Efter det tar vi upp arbetsgruppens betydelse för 
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känslolivet och avslutar med en dialog kring hur de anställda försöker hitta 

balans mellan empati och distans, för att hantera motstridiga krav i arbetet.  

Mötet med klienten 

Det som tycks vara allra viktigast i arbetet som tjänsteman är interaktionen med 

klienter. Att få möjlighet att träffa de enskilda individer som arbetet kretsar 

kring, ger informanterna motivation och glädje: 

”Det är samtal jag tycker är absolut roligast och när man känner att “fasen det här blev bra.” 

Att personen verkar liksom ha varit med på det jag säger och att personen har medverkat så 

mycket som den vill och jag har fått fram det som jag skulle få fram och personen har fått 

säga det den skulle säga och att personen uttrycker att den är nöjd, det är alltid roligt, absolut. 

Det är nånting man är glad över absolut. Framförallt de tillfällena. (…)” 6.48 

I mötet med människor menar flera av informanterna att det ingår att gå in i en 

professionell roll, där egna känslor får stiga åt sidan till förmån för att kunna ge 

ett yrkesmässigt intryck. I intervjuerna framkommer att de anställda ofta arbetar 

med sina känslor genom att hålla tillbaka dem under möten med klienter: 

“(...) jag sitter ju inte och gråter i möten tillsammans med en klient, det blir också fel, fastän 

man ställer upp kan man lägga sig på en jämn nivå tror jag. Men man ska aldrig stänga av 

känslor, utan just då så får man såhär, mina känslor får vänta lite.” 3.18 

Ett lyckat möte tycks definieras som ett där man kunnat tygla sina känslor i 

stunden, inför klienten, och att dessa istället får komma fram efteråt. De känslor 

som informanterna nämner är viktiga att inte visa, är starka emotioner som 

exempelvis sorg eller vrede. Att gråta inför en klient ingår inte i tjänstemannens 

professionella roll, vilket visar sig inte minst genom Regeringskansliets 

gemensamma värdegrund där en neutral och objektiv agenda förespråkas 

(Cloarec & Marcusson, 2013). Många av informanterna framhärdar också 

egenskaper som kännetecknar det som exemplifierar definitionen av den 

professionella tjänstemannen. Enligt Wettergren (2013) symboliseras 

professionalitet av saklighet men också av empati och ett vänligt bemötande.  

Emotionellt lönearbete 

Hochschild (2012) menar att det emotionella lönearbetet utgörs av interaktioner 

ansikte mot ansikte eller röst till röst. Vikten av interaktioner pekas ut av 

informanterna som något som i huvudsak ger arbetet mening. Ett bra möte kan 

ses som ett där informanten har reglerat sina känslor eller framkallat känslor hos 

den andre. Då den anställde dessutom lyckas få klienten motiverad eller 

samarbetsvillig är detta ett tecken på ett väl utfört emotionellt lönearbete. 

Emotionellt lönearbete kan således ses som en potentiell källa till att ge energi: 

”Jag tycker att det absolut roligaste är att man träffar människor. Jag skulle önska att det var 

mer så. Jag tycker ibland att det kan bli lite mycket dokumentation. Det går ju ut på att skriva 
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utredningar så det är klart att det blir så liksom, men de är ju förutsättningen för att det ska bli 

roligt på jobbet liksom.” (6.52 ) 

Möten med enskilda individer är motiverande men tycks kräva att de anställda 

känsloarbetar för att kunna genomföra lyckade möten, där de framstår som 

professionella. I intervjuerna framkommer exempel på hur de anställda arbetar 

med sina känslor inför klienterna. Något som tycks vanligt förekommande är att 

de anställda undertrycker känslor hos dem själva. Enligt Hochschild (2012) är 

detta karaktäristiskt för det emotionella lönearbetet, där det ingår att reducera 

starka känslor, som inte anses tillhöra yrkesrollen: 

“(...) man är så fokuserad på att göra ett bra jobb liksom och sen får man hantera sina känslor 

sen.” 6.62 

“(...) Kom på just nu ett möte med en mamma som hade ju blivit jätte jätte upprörd och då var 

det liksom inte läge att prata om hur jag mår. Utan då får man liksom stänga av, då får man ta 

på sig den myndighetsrollen då ”så här är det, så här ser det ut, så här är planeringen. Vad kan 

vi hjälpa dig med” och då är ju mina känsliga helt oväsentliga, i det här. Utan då får man 

kapsla in dem och så får man se vad som är bästa för familjen (...)” 3.16 

Det framkommer också att informanterna försöker framkalla olika emotionella 

tillstånd hos sina klienter: 

“Då brukar jag först alltså göra det lite lätt och försöka locka fram ett skratt eller nåt. För alla 

har ju en aversion mot myndigheter. Och det har ju att göra med att det finns en ekonomisk 

del i det hela också. Och mycket rykten med och beroende på vad de har träffat för människor 

så först brukar vi sitta och skoja lite och kanske fika samtidigt.” 4.8 

Genom detta citat ges ett exempel på hur informanterna arbetar med att väcka 

känslor. Enligt Hochschild (2012) är just detta en byggsten i det emotionella 

lönearbetet, att de anställda beter sig på ett sätt som framkallar en viss 

känslomässig respons hos andra. I fallet ovan nämner informanten att denne vill 

reducera rädsla hos klienten, vilket denne gör genom att använda sig av humor. 

Detta skapar ett mer positivt känslotillstånd hos klienten, där tillit lättare kan 

utvecklas och en god relation får möjlighet att växa.  

Betydelsen av feedback 
När den anställde får betalt för att bemästra sina känslor, skapas också en 

förväntning på att denne exempelvis inte ska brusa upp trots en motpart beter sig 

på ett oanständigt sätt, eller att denne inte ska börja gråta då en klient uttrycker 

stor sorg. Sådana situationer medför stor kompetens vad gäller att manövrera 

med såväl egna som andras känslor och kan inbegripa att låta sig själv behandlas 

på ett sätt som inte skulle vara tänkbart i det privata livet: 

“(...) här är det väldigt speciellt, man måste lära sig det här jobbet, för att det förekommer ju 

så mycket, jag menar det är ju hot och våld och sånt. Vi har ju blivit pistolhotade här 

personligen, [en kollega] stackarn hade väl någon som jagade en med yxa. Man kommer ut i 
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situationer.. ja, man vet aldrig vad man kommer ut i. Man måste vara kunnig och lyssna på 

människor. (...)” 1.52 

Myndighetspersoner ingår i ett ramverk där det ingår att förmedla beslut som 

kan vara missgynnande för individer och möter dessutom människor i affekt, i 

inte sällan utsatta situationer. Då de anställda möter individer måste detta göras 

med respekt för människors rätt till fri åsiktsbildning och måste, oavsett om 

klienter är utåtagerande eller provocerande hålla sig neutrala (Cloarec & 

Marcusson, 2013). I arbetet ingår att hantera situationerna, oavsett hur 

motparten agerar mot den anställde. Detta kan medföra att positiv feedback blir 

av stor betydelse för tjänstemannen och flera informanter menar på att det är 

viktigt att ta åt sig av de små glädjestunderna i arbetet: 

”(...) man får små, små tillbaka, grejer, och det är de man måste ta vara på. Och vara bra mot 

både kollegor och sig själv att ta emot när man får de här små grejerna som får en att ”ja fan 

jag går väl dit då [till jobbet]” eller liksom ”okej då”. Då ska man skriva upp det och ta till sig 

det.” 7.54 

Feedback och att klienter utvecklas tycks vara en motiverande faktor, som får 

informanterna att växa: 

” (…) Sen är det ju kul att man får respons från chef och kollegor också. Alltså feedback 

tycker jag är givande man växer mycket i det. Då är det ju såklart kul liksom. Men framförallt 

mötena med personen när man tycker att det har gått bra. Och framförallt när man kan se en 

förändring när man satt in en insats och livet för personen eller familjen förändras till det 

bättre.” 6:48 

Bekräftelsen kan gestalta sig genom att informanterna förnimmer en känsla av 

att nå fram till den enskilde, till en punkt där denne antas förstå vad som 

uttrycks. Då respondenterna dessutom får en uttalad, positiv återspegling av 

deras arbete, upplever de att de gjort något bra. Denna spegling kan återges 

antingen genom verbala uttryck från chef, klient eller anhöriga eller genom att 

informanterna ser att livet, i deras ögon, blivit bättre för deras klient genom att 

de till exempel fått ett arbete eller möjlighet till en insats som kan ses som 

positiv. 

Socialt utbyte 

Hochschild (2012) beskriver att emotioner i privatlivet utgörs av interaktioner, 

där människor tillsammans med andra känner, eller låtsas känna saker. Detta 

innefattar ett givande och ett tagande mellan individer, genom en känsla av vad 

man är skyldig den andre, och kallas för socialt utbyte. Då emotioner 

kommodifieras försvinner dock det naturliga utbytet, där individer kan välja att 

kontra motpartens känslor med sina egna eller att gå om de exempelvis känner 

sig orättvist behandlade. Hochschild menar på att det emotionella lönearbetet i 

grunden är ojämlikt (ibid.). De positiva upplevelserna som ibland uppkommer, 

vilket respondenterna menar är det roligaste av allt, tycks då viktiga för att 

känna glädje i arbetet. Om detta ses genom Hochschilds (2012) ögon kring det 
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sociala utbytet, framstår det heller inte som märkligt att de situationer då de 

anställda bemöts med positiv feedback, är av stort värde då detta inte tycks vara 

vardagsmat för dem. Genom att få utdelning där glädje eller nöjda klienter är 

komponenter som är involverade, blir det sociala utbytet mer jämlikt, det 

positiva väger upp det negativa och de anställda får en känsla av att de uträttat 

något bra. Dock tycks det som om närheten och relationen i sig till klienterna är 

det viktigaste, att det sedan kommer något bra ur dem som kan resultera i beröm 

eller att människor uttrycker glädje, kan mer tolkas vara en bonus för de 

anställda: 

”Mina samtal med personer som behöver min hjälp. Alltså mötet med andra människor, det 

tröttnar jag aldrig på heller utan det är det absolut roligaste. (…) Det är drivkraften.” 4.58 

”(…) Jag gillar ju att träffa dom jag jobbar med. Alltså att man har ett rejält möte och bygger 

relation med klienten, alltså, för mig är det viktigt och varit alltid sen jag jobbade som fältare 

tidigare. Att man får ett jämbördigt sätt kan mötas en klient, alltså att man möts på ganska lika 

villkor.(…)” 7.6 

När det gäller det sociala utbytet i de anställdas yrkesliv är det emellertid 

troligare att förhållandet är det omvända, att det sociala utbytet i sig förvisso är 

ojämlikt, men att personalen upplever att det är de själva som har högre status än 

deras klienter. Då myndighetsarbetet ofta förutsätter att möta individer som 

behöver hjälp och stöd från samhället, vittnar informanterna om att det kan 

uppstå aversion mot myndigheten i sig, vilket kan resultera i att människor inte 

vill samarbeta, visar ilska eller är mycket sorgsna, ofta till följd av rädsla. Ett 

flertal av de vi intervjuat uppger att de upplever att klienter är rädda för 

myndigheter och att det därför kan vara svårt att mötas: 

“(...) Att man är rädd för att prata med oss, för man vet vad vi gör.. så, får vi höra lite. Fast, vi 

gör ju inte saker och ting för att vara elaka, utan vi försöker hjälpa människor, och då man är 

rädd blir det jättesvårt att nå fram till personen.(...)” 3.43 

“Det är klart det kan vara skrämmande för vissa att, myndighet det är liksom nåt som är lite 

skrämmande, så man försöker tona ner det.” 6.12 

Hochschild (2012) menar att det i en stabil relation finns ett jämlikt utbyte av 

känslor. I en ojämlik relation förväntar sig dock den individ med högst status 

god ton från den med mindre. Dessutom förfogar den person med mer makt över 

medel som kan tvinga den andre till att bete sig på ett önskvärt sätt (ibid.). I 

myndighetssammanhang är det ingen överdrift att påstå att tjänstemännen sitter i 

en högre position ur ett maktperspektiv, då dessa exempelvis beslutar om 

enskilda individers ekonomi. Att då komma nära en person och visa att man inte 

är farlig, det vill säga att jämna ut det sociala utbytet så att den enskilde känner 

tillit och förtroende för tjänstemannen, kan vara av stor vikt för den anställde. 

Detta tyder på en stabil relation med klienten, där en strävan efter ett jämlikt 

emotionellt utbyte kan leda till tillfredsställelse för tjänstemannen och att arbetet 

blir lättare att utföra. 
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Risken med stress 
I arbetet är det inte i första hand svåra och krävande möten med klienter som de 

intervjuade tjänstemännen hänvisar till, när de berättar om vad som upplevs 

betungande i yrkesrollen, eller vad som leder till en stressad arbetssituation. I 

informanternas utsagor förekommer istället många vittnesord som rör sig kring 

stress, där den största boven är administrationen, med ökat pappersarbete och 

dokumentation: 

“Väldigt betungande administration. Vilket gör att vi får lägga mycket tid för att tillfredsställa 

systemet, alltså datasystemet, men datasystemet är ju uppbyggt av människor som hittar på 

regler som gör att man måste hela tiden … det här får inte glömmas, det här får inte glömmas, 

det här måste fyllas i.” 2.30 

“Men alltså det stressiga är ju att hinna med administrationen, det andra är egentligen inte 

stressigt för det kan man ju styra mycket själv men när man vet också att man har mycket 

administration kvar att göra för att personerna ska få sina lönebidrag då blir det ju det att man 

kanske förenklar samtalet lite grann.” 4.46 

De organisatoriska förutsättningarna, med den begränsande tiden för 

klientkontakt, upplevs som en faktor som starkt försämrar möjligheten till att 

genomföra ett bra arbete. Kombinationen av ökad dokumentering och 

pappersarbete och mindre tid med människan bakom akterna, mapparna och 

utredningarna verkar skapa en stress som många av de anställda har svårt att 

mäkta med. Nämnas bör att diskussionen kring dokumentationen också rört sig 

kring rättssäkerheten och att det i grunden anses vara något positivt, men att det 

överlag anses vara för omfattande: 

”(…) ofta när det är nånting man är ilsken på så handlar det ju om vår administration, inte 

själva verksamheten som sådan för jobbet tycker jag är jätteroligt och har alltid tyckt men att 

arbetsförutsättningarna är, de är ju jättedåliga på så sätt.(…)” 4.42 

Ytagerande 

Hochschild (2012) nämner att stress är en riskfaktor i det emotionella 

lönearbetet. Då känslohantering ingår i en konstellation med möjlighet till 

autonomi och kontroll, är risken mindre för att de anställda ska må dåligt men då 

känslomässiga krav sammanblandas med högt arbetstempo och lite inflytande, 

ökar risken för att arbetet ska kännas tungt (ibid.). 

Enligt Hochschild (2012) kan ackumulerande stress bidra till att människor får 

svårare att ge genuin service och bemöta människor på ett sätt som genomsyras 

av autencitet, alltså äkthet. Detta leder till att möten med klienter kan kännas 

falska och effekten blir att de anställda ytagerar, eftersom att de inte hinner sätta 

sig in i den andres situation (ibid.). En av informanterna menar just på att 

samtalen med klienter förenklas, för att det är det administrativa som pockar på 

uppmärksamhet i bakhuvudet vilket i slutänden leder till att människorna får lida 

till förmån för pappersarbete. Klienten som söker bidrag, arbete eller insats 
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riskerar att bemötas av stressad personal medan personalen som möter individen 

riskerar att känna sig falsk och distanserad.  

I förlängningen blir detta, med Hochschilds (2012) teori som förklaringsmodell, 

inte bara negativt för klienterna, utan innebär också ett risktagande för de 

anställda. Stress kan nämligen leda till ytagerande, vilket sedermera kan bidra 

till att individerna får en svårighet att läsa av vad deras känslor egentligen säger. 

Hochschild menar att det finns en potentiell fara för att bränna ut sig, då det i 

förlusten av att inte kunna tolka sina känslor finns en risk att personalen 

överanstränger sig, om detta sker över en längre tid (ibid.). En informant pekar 

här på att det inte spelar någon roll att motivationen är låg eller att man är trött, 

man anses ändå behöva träda in i sin professionella roll som tjänsteman: 

“(...) Men det förväntas ju ändå att jag, jag kan ju inte säga till nån att idag orkar inte jag, jag 

tänker arbetssökande eller arbetsgivare [samt alla andra man har kontakt och möte med], att 

jag kan inte, att det är kämpigt. Det funkar ju inte. Då får man ju försöka, där måste man ju 

vara professionell.” 10.41 

Informanten menar att denne måste vara professionell trots att denne hellre 

skulle vilja vila, vilket kan leda till att personen under möten med klienter låtsas 

känna något den inte känner och undertrycker sina känslor. Enligt Hochschild 

(2012) kan detta förklaras genom ytagerande, det vill säga att personen ger sken 

av till exempel vara pigg och professionell medan dennes känsloliv säger något 

annat. 

Djupagerande 

En informant pratar om hur det med tiden blivit så att man genom erfarenhet 

blivit bättre på att ta itu med känslomässiga situationer, och uttrycker att: 

“Man har blivit lite mera jaja, shit happens, man har blivit lite, vad ska man säga, inte 

hårdhudad men man har sett så mycket liksom så man har liksom. Vi säger att man lägger 

arbetet för dagen, när man går och lägger sig, man ligger inte och grubblar, det gör man inte 

efter 40 år.” 8.20 

Det här uttalandet tyder på att det med åren tycks som om känslomässig kontroll 

ökar, vilket kan leda till att det blir lättare att handskas med svåra möten, samt 

att verka professionell inför klienter. Den anställde uttrycker att denne funderade 

mycket på sina klienter till en början och tog åt sig, vilket kan betyda att det då 

också ställdes högre krav på denne att förställa sig i mötet med enskilda 

individer. Starten av karriären kan då ses som den period då ytagerande 

användes mer regelbundet, då det har varit svårare att kontrollera sina känslor.  

Hochschild (2012) menar att djupagerande är när människor arbetar med sina 

känslor för att försöka känna det de behöver visa upp i sin yrkesroll, vilket kan 

övergå till att de med tiden visar upp genuina känslor som överensstämmer med 

det som de verkligen känner. I exemplet ovan tycks det professionella 

bemötandet ha blivit en del av informantens känsloliv vilket kan tyda på att en 
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process av emotionellt arbete har skett, där ytagerande blivit till djupagerande. 

Då informanten övat på att framföra ett professionellt bemötande kan detta ha 

bidragit till att denne över tid också kommit att identifiera sig mer med den 

professionella yrkesrollen. 

Möjligheten att visa känslor 
Det blir tydligt att det inte anses legitimt att visa starka känslor inför klienter, då 

detta strider mot det som informanterna menar är ett professionellt möte. Mötet 

med klienterna kan jämföras med ett rum där känslor ska undanhållas för att 

kunna utföra sitt arbete på ett sätt som förväntas av en som myndighetsperson. 

Däremot pratar många av informanterna om att det är viktigt att få släppa ut sina 

känslor i andra arbetssituationer. Att ges möjlighet att få prata om sina känslor, 

samt att få stöttning verkar vara en viktig del i många av informanternas arbete. 

Ofta sker detta genom möten organiserade av arbetsplatsen, vilket de flesta av 

informanterna kallar för debriefingstunder. I dessa möten ges personalgruppen 

möjligheten att sitta tillsammans och prata om klientmöten som är svåra, få råd 

av varandra hur vissa uppgifter bäst kan hanteras eller att ventilera kring hur 

tjänsten ser ut. Betydelsen av att ha dessa debriefingstunder, eller handledning, 

som några benämner det, konkretiseras i följande uttalanden: 

“Just när det blir debriefingstunder tror jag blir bra, för att kunna se att andra kände också. Det 

var inte bara jag som tyckte det var lite jobbigt, utan alla tyckte det och vissa tyckte att det var 

jättejobbigt.” 3.98 

”(…) Men att man är öppen för att hantera det och öppen för att prata om saker. Så det inte.. 

börjar gräva ner sig så i sig själv, tycker jag är viktigt. Och handledning är nånting jag alltid 

kräver. Kräver låter fräckt. Men jag skulle inte fortsätta här om vi inte hade handledning. 

Alltså, nån termin kan man vara utan och så där. Men skulle chefen säga så här ”nu ska vi inte 

ha handledning längre” så.. då ska jag titta efter nytt jobb. För det är liksom jätteviktigt att 

man har det utrymmet så.(…)” 7.72 

Att man inte är ensam och får utrymme att visa känslor och bearbeta dem, utan 

att detta får negativa effekter, verkar vara en viktig del i personalens arbete. Det 

faktum att den enskilde individen känner starka emotioner men får tillgång till 

vetskapen om att det de känner också finns hos andra, att det är en legitim känsla 

som uppstår i en svår situation, tycks avlasta de anställda. 

Emotiv dissonans 

Då individer får utrymme att prata om vad de verkligen känner minskar risken 

för att de inte längre kan skilja på vad som är genuina känslor och vilka som är 

falska, vilket Hochschild (2012) benämner som emotiv dissonans. Anställda får 

genom möten möjlighet att utveckla sin autenticitet, det vill säga att de får 

möjlighet att uttrycka vad de verkligen känner. Med hjälp av debriefing eller 

handledningstillfällen kan personalen uttrycka det som under möten med 

klienter har hållits inne. Det skulle rentav kunna ses som en strategi många 
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organisationer använder sig av, att känslorna under mötet med klienter kapslas 

in men att de sedan får utrymme att komma ut tillsammans med kollegor.  

Då Hochschild (2012) pratar om emotiv dissonans menar hon att ett alltför 

långvarigt inkapslande av känslor kan leda till känslomässig avtrubbning och 

sedermera också till utbrändhet. Människor klarar, enligt henne, helt enkelt inte 

av att förställa sig under en längre tid. Vi tolkar det som att emotiv dissonans 

kan undvikas genom att de anställda får ventilera ut sina känslor. Att få prata om 

känslor verkar dock inte vara accepterat på alla arbetsplatser då en av 

informanterna uppgav att det finns normer där vissa emotionella uttryck medför 

sanktioner från ledningen: 

“(...) Man vågar inte, man vill inte visa sig svag. Då kan det komma igen vid lönesättning. (...) 

säga att ”jag tycker det här är skitjobbigt”, tillsammans med sin chef så gör man inte det för 

då blottar man sig. Då är man svag, då kommer man inte ifråga att få lite extra på lönen, alltså 

såna där saker och då blir det … usch. Det blir inte alls bra.” 4.34 

Vilken typ av beteende och emotioner som premieras av chef eller ledning i 

detta fall namnges i det som följer: 

“Att man inte opponerar sig. Inte någonstans utan att man är glad, man är pigg, man visar upp 

ett intresserat, utåt på nåt sätt, att jag ”ja, att det kan jag ta”, fast man går på knäna alltså. Och 

ja ”men det fixar jag, det är ingenting”, vi måste ju göra det politikerna säger alltså det är bara 

att köra på här. Titta efter ljuset i tunneln bara”.” 4.40 

Det tycks även som om att det som passar in i myndighetsarbetets mall hyllas 

medan det som går stick i stäv med detta straffas, vilket informanten är väl 

medveten om. I detta ligger dock den problematik, som symboliseras av en 

svårighet att under en längre tid upprätthålla en separation mellan det man 

känner och det man visar upp (Hochschild, 2012). Det är, enligt Hochschild, i 

detta som emotiv dissonans uppstår, som en slags känslornas dikotomi, en 

skillnad mellan det som känns och det som visas upp. Hochschild menar att det 

är arbetsgivaren som bär ansvaret för att en viss typ av emotioner uppvisas, 

vilket uppnås genom kontroll av de anställdas känsloliv. I de förra exemplen om 

debriefing kan ett antagande göras att arbetsgivaren även här kontrollerar 

känslor. Men att emotioner i dessa kontexter får större utrymme och rentav är 

något som värdesätts, då dessa uttrycks explicit mellan anställda i organiserade 

debriefinggrupper, vilket således medför att känslor är accepterade. 

I nyss nämnda exempel verkar dock en helt annan norm råda, en norm där 

känslomässiga uttryck som kan visa på något som kan tolkas som svaghet, inte 

bör visas. Detta medför en befogad oro, då uppvisad svaghet straffas med 

utebliven löneökning. Istället är det en till synes positiv inställning utan 

ambition att bilda opposition som värdesätts. I de exempel där känslor värdesätts 

av ledningen medföljer positiva sanktioner vilket således medför att klimatet 
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som uppstår symboliseras av öppenhet medan det i detta exempel, där känslor 

kodas som tecken på svaghet, sanktioneras genom negativa konsekvenser. 

Det som bör nämnas är att normer ofta föregås av något annat och sällan 

uppkommer ur tomma intet. Hochschild (2012) menar att kravet på emotionellt 

lönearbete, och dess kontrollmekanismer, ofta förvärras av ökande arbetstempo 

och stress vilket sedermera också ökar risken för emotiv dissonans. I flertalet 

intervjuer framkommer att stress är en stor del av arbetslivet, då brist på 

personal och ökat administrativt ansvar lagt allt mer börda på de anställda. Ur 

intervjuerna framkommer dock att denna stress tycks hanteras på olika sätt då 

vissa får möjlighet att prata ut om sin situation, vilket kan tolkas föregås av ett 

antagande att arbetssituationen är påfrestande för de anställda. På den andra 

arbetsplatsen tycks det mer som om inställningen karaktäriseras av att stress och 

ökad arbetsbelastning inte bör påverka de anställda, varför dessa inte får den 

möjligheten och sanktioneras om de pratar om det. Att tro att en anställd på 

denna arbetsplats, som uppvisar drag som tolkas som alerta, inte blir mer 

åtråvärd än någon som öppet pratar om en alltför stor arbetsbörda, vore nästintill 

naivt, då denna arbetsplats tycks ha fastnat i ett status quo med alltför lite 

anställda i en väldigt stressig miljö, där tecken på det som betraktas som 

svaghet, får konsekvenser. 

Arbetsgruppen som fristad för känslolivet 
Som till viss grad redan nämnts ovan så kan det urskiljas hur bilden av 

interaktionen inom arbetsgruppen kan skapa en funktion av att kunna ge hjälp 

och stöd. Under våra intervjutillfällen med informanterna uttryckte de sig om 

vikten av att känna, att när man står inför svåra utmaningar, har säkerhetslinor i 

beredskap i fall man skulle vackla och behöva dras tillbaka till den säkra, fasta 

marken. Att känna att det finns en möjlighet att få komma till tals om svåra 

ärenden anses ha stor vikt, inte bara för att hjälpa kollegor utan även för att bidra 

till att de enskilda individerna får ett bättre bemötande. Respondenterna berättar 

hur viktigt det är att ha en välfungerande arbetsgrupp som kan ge varandra stöd 

och hjälp i svåra situationer: 

”(…) Det finns ju fästningar runt om kring och så, så man tar aldrig det stora steget själv, utan 

man har alltid folk runt omkring sig som backar upp, om det är nånting. Så även om jag ger 

mig ut på djupt vatten så har jag folk som kan dra upp mig om det är nånting.” 3.118 

”Vi pratar ofta om högt i tak, att det måste man måste få, det måste vara, att vi har en … ja, vi 

har en bra personalgrupp där man känner att det funkar bra liksom. Har sitt arbetslag och 

ibland behöver man ju diskutera ärenden för man kommer inte på liksom, hur ska man 

komma vidare eller är det nån som har en idé att man behöver liksom för att hitta alternativ 

hur man ska lättast få personen till det målet man har.” 10.15 

Interaktionsritualer 

Randall Collins (Dahlgren & Starrin, 2004) menar att då grupper upplever 

framgångsrika interaktioner med varandra så uppstår en känsla av solidaritet och 
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gruppmedlemskap. Denna grupp kommer sedan att präglas av tillit, engagemang 

och viljestyrka vilket leder till att starka band uppstår. Majoriteten av våra 

informanter vittnar om att den svåraste tiden i arbetet var då de började, när de 

ännu inte hade funnit sin plats i gruppen och en rutin för sina interaktioner med 

andra. Collins (ibid.) menar att med en sammansatt grupp där gemensamma 

symboler får växa fram genom etablering av samverkande rutiner genererar då 

gruppen emotionell energi till varandra, vilket fyller på reservoaren med 

motivation och engagemang till att utföra arbetet. En av våra informanter tar 

även upp hur det kan kännas när man inte helt kommer överens med varandra: 

”Stödet är ju väldigt väldigt viktigt, att man känner stöd från kollegor. Det har jag ju också 

varit med om att man känner, det har varit tjafs eller motsättningar inom en arbetsgrupp eller 

alltså på en arbetsplats och det är förödande, alltså det tar så fruktansvärt mycket kraft och 

energi och det påverkar, tycker jag nog, ens egen självbild.” 8.28 

Informanten frambringar här erfarenheter av när det uppkommer svårigheter 

inom arbetsgrupper, något som enligt denna kan ha seriösa och oförutsedda 

konsekvenser för arbetet, inte minst som påverkar ens egen självbild negativt. 

Istället för att generera energi till varandra så förbrukas då istället energi. Detta 

förlopp går att förklaras genom Collins (Dahlgren & Starrin, 2004) tankar kring 

hur emotioner i en grupp även kan dränera de som deltar i interaktioner på 

energi. Vid misslyckade interaktioner uppstår lätt slitningar i gruppen, vilket kan 

leda till mindre engagemang och motivation i arbetet. Något som i slutänden 

också kan ge sämre självförtroende och bidra till att individer distanserar sig 

från både gruppen och arbetet (ibid.). 

Buffertgrupper 

Vi kan tydligt se vikten i att kunna få samtala om saker på ett mindre formellt 

sätt, människa till människa, där exempelvis att ha lunchraster tillsammans 

fungerar som ett sammanfogande kitt, där de anställda kan låta sitt privata 

komma fram. En god samhörighet kan då även främja de anställdas empati 

gentemot varandra, att man kan släppa lite av arbetet för att se till andra 

personers välmående. Då möten med klienter kan vara svåra finner man en 

trygghet inom sin personalgrupp som då kan vara ett sätt att lindra uppkomsten 

av svåra känslor: 

”(…) Och sen att skrattat och skämta om saker man inte får ibland också.. alltså man måste få 

bubbla ut sig saker. Alltså ibland är det viktigt att släppa ut saker och så.. ”fy fan vad sjukt det 

här är, hur kunde han göra sådär?” så pratar man ut sig med sin kollega och så. Så det är mitt 

sätt.” 7.72 

”(…) Jag är ytterst känslig och känner direkt när någon.. jag brukar ofta förklara mig som 

kanariefågeln i gruvorna att släppa in mig så känner jag direkt om det är något, ja [då] får det 

gamla liga åt sidan så tar man hand om den personen. På det sättet är det en bra arbetsplats.” 

1.54 
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“Man behöver varandra, de nya behöver de gamla och de gamla behöver det nya. Viktigt att 

alla kan bolla med varandra. Lunchrasterna är viktiga för att hitta samma värderingar eller 

andra intressen. Viktigt att skratta ihop om allmänna saker, det förenar.” 3.142 

Eva Olsson (Wettergren, 2013) ger ytterligare perspektiv på hur kollegial 

sammanhållning kan resultera i stöd och hjälp. I likhet med Collins menar hon 

på att en bra ihopsatt arbetsgrupp kan ge personalstyrkan kraft, energi och 

trivsel, för att på så sätt öka viljan till att utföra sina arbetsuppgifter och stanna 

på arbetsplatsen. Detta, menar hon, kan beskrivas som en buffertgrupp, en grupp 

som tillåter personalen att skämta och småprata vilket sedermera också leder till 

samtal som bygger på gemenskapen kollegor emellan. För att dessa 

buffertgrupper ska kunna formas, så behövs det emellertid möjlighet till att 

kunna bilda stabila arbetslag och att ge dessa möjlighet till gemensamma pauser 

(ibid.). 

Skrattets betydelse 

Det framkommer att skratt och humor är av stor betydelse för flera av våra 

informanter, då de i korta stunder kan få släppa på det, till viss del, formella 

arbetet med de begränsningar detta inräknar. Att få skratta och skämta ihop om 

allt mellan himmel och jord, även mer känsliga ämnen som ses i citatet ovan 

(7.72), bidrar till att införskaffa mer energi till det fortsatta arbetet: 

”(…) Att skratta, att kunna prata om vad som helst, prata om sina intressen, prata om familj, 

prata om barn, om vädret, prata om de senaste trenderna inom mode eller design, vad vet jag. 

Det gör man. Och jag tror att det behövs för att liksom släppa det som kan vara lite tungt, ett 

tag, och sen komma in med lite … ja, ladda batteriet litegrann så.” 8.32 

Wettergren och Starrin (2008) tar i sin studie om sociala rörelser upp skratt och 

humor som två viktiga ingredienser för att främja samhörigheten i en grupp. 

Detta gör att man kan bryta sig fri från de rådande formella och strikta 

arbetsmiljö och istället öppna upp för med det informella och energifyllda 

dialoger, mellan kollegor. Där fungerar dessa två komponenter som en strategi 

för att kunna se bort från ledande strukturer, arbetsbegränsningar, status och 

styrande normer. Genom skrattet skapas en fristad, skild från motgångar, och ger 

en inblick till en bättre framtid, vilket kallas det “utopiska skrattet”. Humor och 

skratt kan också fungera mer som ett tillfälligt sätt att få släppa ordning och 

begränsningar vilket kallas det ”moderna skrattet” (ibid.). 

Balansen mellan empati och distans 
Hur tjänstemännen hanterar motstridiga krav syns inte minst genom deras 

förhållande till empati och distans. Det blir tydligt att informanterna i studien 

tycks vara medvetna om hur de måste förhålla sig till sitt arbete för att klara av 

det: 

“Ja, jag är ju intresserad. Alltså det gäller ju att kunna förhålla sig med … intresserad och 

engagerad det kan man vara men man får inte gå ner sig, man får inte bli personlig (...) väldigt 

viktigt för mig att man håller isär sak och person. Är det. Och de som inte … de som har svårt 
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att förhålla sig till det, de här svängningarna som är, de slutar eller så blir de sjuka, går in i 

väggen och blir sjukskriven. Det är kontentan av det hela. [...] Den som hittar ett sätt att 

hantera det här att … den är kvar (...) Man måste hitta balans i det, att det här är inte mig, det 

är ett systemfel, det är inte jag som handläggare som har gjort fel. Det är ett systemfel. Det är 

det man måste landa i och förstå.” 2.86,2.88 

Den tillfrågade informanter är klar med att det är av vikt att separera sak och 

person för att stanna kvar på arbetet och på så sätt undvika att drabbas av 

negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser uttrycks explicit genom att 

informanten tar upp två vägar som finns, antingen slutar man eller så går man in 

i väggen. 

Förhållningssätt 

Hochschild (2012) tar upp tre förhållningssätt som den anställde kan ha till sitt 

arbete. En av dessa karaktäriseras av att inte göra någon skillnad på sitt privata 

jag och den man är i arbetslivet, medan den andra intar en närmast mekanisk 

position till arbetet och kan verka nästintill mentalt frånvarande. Det tredje 

förhållningssättet kan beskrivas som ett slags mellanting av dessa två. I detta gör 

den anställde en tydlig åtskillnad mellan sitt jag, sin identitet och jobbet men vill 

fortfarande engagera sig i arbetet. Hochschild (2012) menar att då de anställda 

separerar sitt själv och arbetet minskar risken för att bli utbränd, då en alltför 

helhjärtad identifiering innebär en förhöjd risk att ta negativ stress personligt. De 

negativa konsekvenserna av att separera sak och person kan emellertid vara att 

arbetstagaren känner skuld för att denne inte engagerar sig tillräckligt och endast 

är en oseriös aktör som rycker på axlarna åt jobbet. Balansen mellan empati och 

distans är tydlig hos flera av informanterna: 

(...) ”jag vill fortsätta vara empatisk, men man lär sig bli professionell. Den dagen jag inte är 

empatisk ska jag sluta. (...) men jag tänker inte sälja min själ för arbetet.” 1.28 

(...) “den dagen du inte engagerar dig känslomässigt, då ska du nog sluta med det här jobbet, 

för då är du en sten. Alltså då har du stängt av och då känner man ingen empati för människor 

och då klarar man heller inte av att hjälpa människor. Sen är det ju beroende på hur man 

engagerar sig, jag menar jag sitter ju inte och gråter i möten tillsammans med en klient, det 

blir också fel, fastän man ställer upp kan man lägga sig på en jämn nivå tror jag.” 3.18 

Båda informanterna ger uttryck för något som närmast kan beskrivas som en 

slags mellanväg att gå för att balansera empatisk förmåga och ett distanserat 

förhållningssätt. 

Känsloregler 

Hochschild (2012) menar att emotionell hantering kan liknas vid ett manuskript 

som kan användas som verktyg för att hantera känslolivet. Hon kallar detta 

skript för känsloregler och menar att dessa skapar ett medvetande kring hur 

människor i yrkesrollerna bör agera emotionellt i vissa situationer, där det även 

ingår att kunna använda sig av emotionella minnen, för att granska tidigare 

händelser som väckt starka känslor och komma underfund med hur man bäst kan 
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hantera dessa (ibid.). Detta går även att tolka genom Wettergrens (2013) teori 

kring emotionsregimer, där en viss typ av emotionell agenda styr vad 

offentliganställda tjänstemän bör känna och visa upp. I detta förfarande ingår ett 

professionellt bemötande men ofta med en form av distans för att undvika att 

hamna i en alltför terapeutisk roll till klienter. 

I emotionsregimerna ingår, i likhet med Hochschilds teori, så kallade 

professionella skript, som de anställda direkt eller indirekt fostras in i att följa 

(Wettergren, 2013). Många av informanterna nämner det faktum att 

myndighetsarbetet förutsätter empatisk förmåga då du annars riskerar att utföra 

ett dåligt jobb. Det tycks dock finnas en gräns för hur mycket individen bör 

känna då för mycket empati och engagemang också skapar risker i form av att 

den anställde inte klarar av sitt jobb, bränner ut sig eller slutar. Genom att 

individerna reflekterar över vad olika situationer kräver för prestationer och 

känsloyttringar tillkommer ett medvetande om hur de ska bete sig. 

Informanterna tycks vara upplysta om sitt eget agerande och ofta tas just detta 

reflekterande förhållningssätt upp: 

“Arbetserfarenhet gör att du kan möta individer på ett annat sätt. Att, att ta lärdom av varje 

möte. Om man var, om man tycker att något inte blev så bra, att fundera på var det hos mig? 

Och var det hos mig så kan jag ändra mig till nästa gång. Jag jobbar ju mycket med mig själv 

så rent allmänt tänker jag så.” 2.158 

Att distansera sitt privatliv från arbetet tycks dock inte vara en helt lätt match 

som myndighetsperson: 

(...) “hot, dödshot, bombhot, vi har ju haft allting här. Jag har själv haft övervakning pga en 

psykopat, en diagnostiserad psykopat som hotade mig och familj.” 2.134 

Hochschilds (2012) teori kring olika förhållningssätt till arbetet belyser att den 

alltför hängivne arbetstagaren riskerar att må dåligt på grund av att negativa 

saker tas personligt och appliceras till det egna jaget. Det som saknas är dock en 

diskussion kring vad yttre, tvingande omständigheter gör med individens 

förhållningssätt till arbetet. Även om det finns en medveten distansering från 

jobbet för att undvika de olika stressfaktorer det kan medföra, finns ändå en risk 

att arbetet kommer nära och sipprar in i den personliga sfären. Det kanske inte är 

en överdrift att anta att myndighetspersoner som drabbats av dödshot finner det 

svårt att helt distansera sig från arbetet. 

Hochschild (2012) menar att ju mindre kontroll över arbetssituationen det finns, 

desto svårare blir det att förhålla sig på ett sunt sätt till sitt jobb. Arbetsrelaterade 

hot som är direkt riktade mot en person på arbetet försvinner inte bara för att 

individen loggar ut och släcker ner för dagen vilket betyder att 

handlingsutrymmet och kontrollen för en separation av jaget och jobbet inte 

finns. Strategier för att lämna jobbet utanför den personliga sfären kan verka 
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rent utav meningslösa då det är starka yttre omständigheter som påverkar och 

samtidigt för individen mot en potentiell sammansmältning av arbete och fritid.  

Sammanfattning 
I detta kapitel har vi påvisat de mest påtagliga tendenser som framkommit inom 

det valda ämnet. Detta har presenterats i delar kopplade till den valda 

referensramen och tidigare forskning, för att ge en förförståelse av 

tjänstemannens verklighet, samt för att beskriva konstruktionen av deras värld. 

Efter att vi tolkat resultatkapitlet har en ny förståelse kring tjänstemannen 

kunnat uppnås. Detta har medfört att fyra viktiga fynd hittats, vilka lyder enligt 

följande: 

 Vikten av mänsklig interaktion 

 Administrationen som det största hindret i arbetet 

 Betydelsen av debriefing och kollegialt stöd 

 Balansen mellan empati och distans 

I kommande kapitel kommer dessa fyra tendenser att diskuteras utifrån studiens 

frågeställningar. Dessutom förs en diskussion kring hur tendenserna förhåller sig 

till varandra, för att öka förståelsen vad gäller studien som helhet.  
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5. DISKUSSION 
Det här kapitlet börjar med en modell för att visa hur vi har tolkat vårt material, 

detta med inspiration från det hermeneutiska tankesättet. Fortsättningsvis förs 

en diskussion kring materialet som helhet och följs upp av slutreflektion och 

förslag till framtida forskning. 

 

Figur 2, modell över diskussionens helhet: I resultatdelen har vi hittat olika 

tendenser, vilka gestaltas i de fyra delarna i modellen ovan. Den första delen 

representerar balansen mellan empati och distans. Informanterna pekar på att det 

är viktigt att finna harmoni mellan dessa två för att orka interagera med klienter, 

då de annars riskerar att bli för känslomässigt engagerade eller alltför 

avtrubbade. I den andra delen fokuserar vi på betydelsen av kollegialt stöd och 

debriefing, vilket fungerar som strategi för att hitta sätt att finna balans och 

kunna avlasta sig men också för att lära sig hur man agerar professionellt. I 

tredje delen diskuteras de organisatoriska förutsättningarna för det emotionella 

lönearbetet med stressen över en tyngande administration. Informanterna 

upplever att de fått mindre tid för mötet med sina klienter, och en ökad mängd 

administrativt pappersarbete. I den avslutande fjärde delen diskuteras vikten av 

de mänskliga interaktionerna med klienter, som också är det informanterna 

tycker är mest motiverande i arbetet. 
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Då dessa fyra delar sammanfattas så uppstår också en större förståelse av 

tjänstemannen. Delarna samspelar med varandra på olika sätt, exempelvis 

genom att den mänskliga interaktionen med klienterna också gör att de anställda 

försöker hitta en balans mellan empati och distans, för att orka med att fortsätta 

interagera. Denna balans lär sig de anställda genom kollegor, som också 

fungerar avlastande vad gäller den stress som uppstår i arbetet, vilket till stor del 

representeras av den administrativa bördan som tar tid från det motiverande 

interaktionsarbetet med klienterna. Delarna går in i och påverkar varandra vilket 

också möjliggör en tolkning av tjänstemannen som helhet. 

Tolkning av helheten 
I texten som följer kommer de tidigare delarna diskuteras som helhet med hjälp 

av de fyra tendenser som kan ses i figur 2 (se ovan). Diskussionen är uppdelad i 

de två frågeställningarna vi utgick från i vår studie, där vi börjar med att 

besvara frågan kring hur de anställda arbetar med sina känslor, och fortsätter 

med att svara på hur motstridiga krav hanteras. 

Hur arbetar de anställda med sina känslor? 
Då tolkningarna av hur tjänstemännen arbetar med sina känslor sammanfogas 

uppenbarar sig en bild av människor som, för det första, tycks vara ytterst 

medvetna om att de bemästrar sina känslor. Informanterna uttrycker att det ställs 

krav på dem att hålla inne starka emotioner vid mötet med klienter, såsom sorg, 

ilska och irritation. Genom dessa uttalanden blir en tolkning att en medvetenhet 

kring vad som är legitimt att uttrycka och inte, är en förutsättning för att kunna 

utföra, vad de anställda menar är, ett bra arbete gentemot klienter. Vissa 

emotionsuttryck tycks dock vara mer tillåtna än andra, exempelvis empati, vilket 

samtliga informanter menar är väsentligt för arbetet, och speciellt i interaktionen 

med klienter. Flera pekar på att det är viktigt att inte gå in i affekt eller att låta 

empati gå över till sympati. Detta är också saker som stämmer överens med det 

som Wettergren (2013) definierar som det professionella scriptet tjänstemän har 

att förhålla sig till, då hon hävdar att det är viktigt att hålla sig neutral och saklig 

men att samtidigt kunna visa empati. I Regeringskansliets (Cloarec & 

Markusson, 2013) definition av tjänstemannen framgår också vikten av 

objektivitet och saklighet samt respekt för enskilda individer. Det verkar som 

om de informanter vi pratat med är väl införstådda med vad de bör visa i sitt 

arbete i förhållande till rådande styrdokument. 

Att tjänstemännen de facto tycks arbeta med att förhålla sig till gemensamma 

värderingar för hur det professionella arbetssättet ska utföras, kan också leda till 

att det skapas riktlinjer, inte bara för vad som får visas, utan också för hur 

känslor i mötet med klienten bör hanteras. Hochschild (2012) menar att det är 

genom processen av bearbetningen av emotioner, vilket exempelvis sker genom 

debriefing, som riktlinjerna uppkommer. Riktlinjerna fungerar som ramverk för 

hur den professionella tjänstemannen bör vara, vilket benämns som 
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känsloregler. Regler och skript används inom mötena med klienterna, där 

tjänstemännen använder dem för att utföra ett så bra arbete som möjligt, där 

reglerna fungerar som grund för vad som får sägas och inte, samt definierar hur 

de anställda bör arbeta med sina känslor. Informanterna nämner här att de ofta 

kapslar in starka känslor för att vid senare tillfälle reflektera över och bearbeta 

dem, detta för att egna känslor inte ska störa relationsarbetet med klienter.  

Vidare uttrycks även att det finns krav på känslomässiga sinnesstämningar som 

bör framkallas hos klienterna. I intervjuerna framkommer att informanterna 

strävar efter att göra klienterna nöjda och inbringa lugn och förtroende. Att 

vinna förtroende och få en klient att känna tillit och öppna upp sig gentemot 

tjänstemännen, gör dessutom att arbetet blir lättare att utföra men ställer krav på 

att de anställda uppvisar ett visst känsloläge. Informanterna pekar på vikten av 

att skapa relationer med sina klienter, då detta gynnar ärendets process. I studien 

visar det sig också att de anställda använder sig av sinnesstämningar som humor 

för att få klienter att bli mindre rädda för myndigheter, då minskad aversion och 

rädsla tycks främja att klienter öppnar upp sig för informanterna. 

Balansen mellan empati och distans 

I mötet med klienter uppstår ett socialt utbyte (Hochschild, 2012) mellan 

klienten och tjänstemannen, där utbytet består i att tjänstemannen förväntas att 

arbeta med sina känslor så att denne framstår som professionell, empatisk och 

hjälpsam. Klienten å andra sidan förväntas att uppge korrekt information för vad 

ärendet kräver. Det har uttryckts av respondenter att det är av stor vikt att 

försöka skapa ett så jämlikt möte som möjligt. Enligt Regeringskansliets 

värdegrund (Cloarec & Marcusson, 2013) ska offentliga myndigheter se till alla 

människors lika värde. Att visa respekt och försöka skapa jämlikhet följer inte 

bara värdegrunden, utan gynnar också möten och underlättar för klienten att 

förmedla deras situation. Detta ger tjänstemannen en klarare bild av läget och 

underlättar ärendets process. Det går emellertid inte att skapa en helt jämbördig 

relation mellan tjänsteman och klient då den i grunden är asymmetrisk, då 

tjänstemän sitter i en maktposition, vilket betyder att denne exempelvis kan fatta 

beslut som påverkar den enskilde individens livssituation. Myndighetsanställda 

är dessutom välutbildade och samhällets representanter, vilket kan te sig 

skrämmande för människor i utsatta situationer.   

Ibland kan det hända att tjänstemannen inte kan hjälpa en klient, detta för att 

rådande system inte bedömer deras situation vara inom ramen för att få stöd, 

vilket kan gälla att de går miste om exempelvis sociala insatser eller bistånd. 

Tjänstemannen förväntas då att ställa sig bakom dessa beslut, som ibland 

upplevs som förödande för klienterna, vilket ger upphov till starka känslor som 

kan vändas mot tjänstemannen. Ibland behöver inte ens klienterna få avslag på 

deras ärenden för att det ska uppstå starka känslor inom mötena, detta för 

klienterna ofta redan är i svåra situationer, där tjänstemannen får ta del av 
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känslomässiga historier. Här framträder en balansgång då tjänstemannen 

försöker företräda lagen och verkställa beslut enligt ett system och samtidigt ska 

hantera klienters känslor, som kan yttra sig genom sorg eller besvikelse. Detta 

kan medföra att en distansering gentemot individen och dennes känslor uppstår, 

för att individens situation inte ska komma för nära hjärtat. 

Parallellt med distanseringen försöker den anställde visa empati, för att bättre 

förstå klientens situation och nå fram till individen och kunna hjälpa till på bästa 

sätt. Här kan den empatiska förmågan gestalta sig genom att den anställde 

försöker hantera känslor som uppkommer hos klienter. Flera av informanterna 

nämner att det är viktigt att förmedla att de förstår klientens känslor och bekräfta 

dem, men att samtidigt hålla balansen för att empati inte ska övergå till sympati. 

Att kunna sätta sig in i en annan människas livssituation beskrivs av 

informanterna inte bara som viktigt, utan som absolut nödvändigt för att kunna 

utföra ett bra arbete som tjänsteman. 

Hur hanteras motstridiga krav? 
Då intervjuerna summeras framträder olika motstridigheter. Den första är 

balansen mellan distans och närhet och den andra mötet med klienter kontra den 

administrativa delen. Då vi frågade kring vad empati spelar för roll i arbetet som 

myndighetsperson blev svaret enhälligt, nämligen att utan empati går det inte att 

arbeta som tjänsteman. I och med detta framträder en bild av de anställda som 

människor med stort engagemang för det mänskliga i arbetet men också, då de 

flesta pekade på betydelsen av distans, personer som reflekterar mycket över sitt 

förhållningssätt. Dock kan det vara svårt att hålla balansen mellan empati och 

distans, varför kollegialt stöd och debriefing kan hjälpa till att hantera detta. Vad 

gäller den administrativa delen var det många som pekade på det byråkratiska 

som den del som var allra jobbigast i deras arbete. De flesta var överens om att 

regler och dokumentation kommit att växa i omfång och att det i och med detta 

också kommit att stjäla tid de hellre hade velat ha med sina klienter. Detta har 

resulterat i ökad stress och att tjänstemännen kommit att hantera den genom 

olika former av distansering. 

Kollegialt stöd och debriefing 

Ju mer vi analyserat vårt material desto mer framstår det som om informanterna 

tycker att balansen mellan empati och distans är enklare att hantera än det 

administrativa. Pappersarbetet beskrivs närmast som en börda, vilken tar tid från 

det allra mest motiverande i arbetet - mötet med andra människor. En tolkning 

av dessa utsagor kan vara graden av stöttning de anställda får för att hantera 

motstridigheter. När det gäller den professionella yrkesrollen och hur känslor 

som uppstår inom denna tas om hand, tycks det finnas en tydlig strategi. 

Samtliga i studien pekar på betydelsen av kollegialt stöd och många lyfter det 

faktum att det är det mänskliga som är viktigt, också inom organisationen, och 

att det är det som får dem att orka med den professionella biten.  
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Då möten med klienter är tunga vittnar flera informanter om att de kapslar in 

sina känslor. Dessa sparas istället till andra sociala interaktioner, vilket främst 

symboliseras av kollegial gemenskap där de anställda uppger att de kan släppa 

på garden och uttrycka det som de hållit tillbaka i möten med klienterna. I den 

här gemenskapen är skratt, humor och att prata om saker som framkallat starka 

emotioner hos de anställda viktiga komponenter för att bearbeta deras 

upplevelser. Att stänga in sina känslor och förvägras möjligheten att prata ut är 

något våra informanter förkastar, istället framhärdar de vikten av att få visa det 

de verkligen känner, om inte för klienter, så för sina arbetskamrater.   

Hochschild (2012) menar att det är av betydelse känslor får utlopp tillsammans 

med kollegor, i de bakre regionerna av arbetet, detta för att undvika att egna 

starka känslor blir så påtryckande hos tjänstemannen att de istället visas upp i 

det främre, det vill säga inför klienten. Detta förfarande främjas också av vissa 

myndigheter, då debriefing är centralt för att bidra till att jobbiga saker får 

vädras och tjänstemännen får möjlighet att lätta sitt hjärta. 

De organiserade möten som de anställda har i och med debriefing styrs av 

chefen eller ledningen, vilka också står för den mer auktoritära rollen i arbetet. 

Hochschild (2012) menar att möten kan användas då organisationen vill styra 

personalens förhållningssätt och agerande åt ett visst håll. Hon menar att det kan 

liknas vid framtagning av manuskript som utgör vad de anställda bör förhålla sig 

till i den professionella yrkesrollen. Dessa manuskript består av känsloregler, 

som visar vad de anställda bör visa upp men också vad de bör undvika att visa 

(ibid.). Informanterna menar att personalen kan skola varandra när det gäller att 

finna och bevara balansen i det professionella, där de nya kan ta lärdom av de 

med mer erfarenhet, och de mer rutinerade kan inspireras av de mindre erfarna 

medarbetarnas nytänkande. Dessa möten får en dubbel mening för de anställda, 

då det förutom ett ömsesidigt lärande, ger gruppen en starkare solidaritet och 

skapar en fristad där de kan visa känslor. 

Hochschild (2012) tar upp tre olika förhållningssätt som anställda kan anta 

gentemot sina klienter, där ett av dem innebär en svårighet att separera sitt 

privata jag från arbetslivet. Människor som har det här förhållningssättet ligger i 

riskzonen för att gå in i väggen, då de engagerar sig alltför mycket. Ett flertal 

informanter uttryckte att de upplevt att nyanställda har gått in i arbetet alltför 

helhjärtat, de vill gärna hjälpa människor, men det är också de som snabbt 

bränner ut sig. Våra mer erfarna informanter uttryckte att det var svårare att 

hantera starka känslor i början av karriären, men att man med tiden kunnat 

bygga upp mer stabila strategier och förhållningssätt. Det dock fortfarande av 

stor vikt för dem att inte bygga upp för stora murar omkring sig, vilket stänger 

av all empati gentemot klienten. Däremot är det viktigt att hitta rätt sorts staket 

som ger skydd till tjänstemannen och samtidigt tillåter empati att sippra igenom 

dess öppningar.  
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Hochschilds (2012) andra förhållningssätt visar på en mellanväg som yttrar sig 

genom att man till viss del skiljer på sitt jag och sin yrkesroll, men ändå försöker 

behålla en viss empati mot klienter. Det tycks som om tjänstemännen kan 

vandra från det första till det andra förhållningssättet, allteftersom de får mer 

erfarenhet. Myndigheten får genom debriefing och social interaktion mellan 

kollegor, tjänstemän som kan balansera mellan att å ena sidan kunna 

åstadkomma en närhet till klienter, och samtidigt behålla en distansering för att 

på ett korrekt sätt utföra myndighetsarbetet. Genom detta givande och tagande 

mellan nybakade tjänstemän, som tenderar att ta åt sig och känna för mycket, 

och de äldre, som tycks etablera förhållningssätt mer präglat av distansering, kan 

en tolkning vara att organisationen ådrar sig fördelar då arbetskamrater 

samspelar och lär sig av varandra. 

Samtliga informanter menar på att organiserade möten som debriefing är 

positiva, och vikten av möjligheten att prata uppmärksammas, inte minst av den 

informant som inte tycker sig ha möjlighet till detta, då ett alltför vidlyftigt 

känsloprat på arbetsplatsen sanktioneras. Komplexiteten i detta kan tolkas 

genom antagandet att emotioner kan ses som ett störmoment i förhållande till 

den byråkratiska rationalitet som genomsyrar myndigheter (Wettergren, 2013). I 

organisationer kan normer kring emotioner delas upp i två olika läger; störande 

emotioner och betydelselösa emotioner. Då den anställdes känslor 

överensstämmer med organisationens riktlinjer och krav på professionalitet 

anses de vara av ringa betydelse men då de skiljer sig anses de vara irriterande 

störmoment (ibid.). I ljuset av denna tolkning framkommer en bild av att den 

kultur känslorna vandrar i tycks vara viktig för hur de anställda uttrycker sig, 

men också för hur de mår. Summa summarum, det verkar till synes vara som så 

att de anställda som har möjlighet att samtala med andra om vad de känner mår 

bättre och att samtal ökar chansen att hantera känslomässigt krävande situationer 

med klienter. 

Administrationen som det största hindret i arbetet 

Frustrationen över dokumentation som stjäl tid från att engagera sig i klienter, 

speglar sig i de allra flesta av våra informanter. Här finner vi det också en aning 

svårare att direkt hitta tendenser som pekar på hur de anställda hanterar 

motstridigheten i detta. En tolkning kan vara att det också här är viktigt med det 

kollegiala stödet, då det talade ordet kring det som tynger verkar avlastande. 

Något som dock blir mer påtagligt, och i vissa fall också påtalas explicit, är 

informanternas aversion mot ledning och politiska beslut, då informanterna 

menar att administrativa systemet är krångligt och tar för mycket tid. Aversionen 

avspeglar sig genom att de anställda håller arbetet på en replängds avstånd och 

tillskriver ledningen eller politikerna ansvaret för bristerna i organisationen. 

Några av respondenterna har dock nämnt vikten av att kunna ställa sig bakom 

systemets regler, men att samtidigt kunna ta avstånd från dem, om de upplever 
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dem som felaktiga. Detta kan ses i ljuset av Careys (2012) tolkning av hur 

anställda ibland använder distansering för att handskas med problematiska 

regelverk, för att lättare kunna hantera arbetet. Denna distansering kan vändas 

antingen mot själva organisationen eller mot arbetet i sig. Den här typen av 

distanserande strategi går under det som Carey (2012) betecknar ”the 

organizational survivor”, vilken kännetecknas av att man ställer sig kritisk och 

ifrågasättande mot organisationens system eller uppbyggnad. Genom den här 

strategin menar Carey, att personal, trots brister i sin arbetssituation ändå finner 

styrka att utföra arbetet med enskilda individer. Med denna tolkning kan en 

eventuell slutsats vara att de anställda, genom att ställa sig emot systemets 

uppbyggnad, ändå kan upprätthålla motivationen till arbetet. 

Vikten av mänsklig interaktion 

Careys (2012) teori blir också behjälplig vad gäller det som våra informanter 

definierar som det mest motiverande i arbetet, då informanterna uttrycker att det 

är att hjälpa andra som är av vikt, medan deras egna känslor eller problematik 

får vänta till senare. Carey menar att det förvisso kan utvecklas en slags cynism 

mot ledning i byråkratiska organisationer, men att många ändå väljer att 

fokusera på det positiva, där det ingår att hjälpa andra och stå upp för de svaga. 

Genom detta blir arbetet meningsfullt och en del i ett slags rättspatos där en typ 

av idealism föregår arbetet som tjänstemännen utför, vilket benämns som “the 

altruistic” (den osjälviske). Även om myndighetsarbetet verkar motstridigt 

emellanåt och administrationen sliter på de anställda, tycks det som om det kan 

finnas metoder för att hantera detta, som innebär att fokusera just på det 

positiva. Våra intervjupersoner menar att det är att få göra något bra för sina 

medmänniskor, som gör arbetet värt att utföra. Trots administrationens 

ofullkomlighet tycks bekräftelsen i att känna sig professionell, hjälpsam och att 

se andra växa, väga tungt för att få de anställda att stanna kvar och hjälper till att 

tackla den stressfulla situation de befinner sig i. 

Avslutande reflektion 
Genom arbetets gång har en bild av tjänstemannen som en ekvilibrist, en 

balanskonstnär, framträtt allt tydligare. Det vi kunnat se är att det finns en 

huvudsaklig motivation i arbetet, och det är interaktionen med klienter. De 

människor som är i behov av hjälp är emellertid ofta i utsatta positioner, vilket 

gör att tjänstemännen får ta del av tunga historier. Dessutom är tjänstemännen i 

en maktposition gentemot den enskilde individen, då de kan fatta beslut som 

påverkar människors liv. Att utföra myndighetsutövning kan innebära att 

klienter blir både ledsna, besvikna och arga, vilket tjänstemännen förväntas att 

hantera. Tjänstemännen kan lära sig att hantera känslor, genom att balansera 

empatisk förmåga med ett distanserande förhållningssätt, vilket i huvudsak 

verkar åstadkommas genom debriefingstunder eller stöd av kollegor. I dessa 

stunder skolas också de anställda in i professionalitet, då de får utlopp för sina 

känslor för att sedan kunna uppträda opartiskt och neutralt, men samtidigt 
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empatiskt, då de möter klienterna. Många är dock de informanter som påtalar att 

möten med klienter har minskat på grund av en växande administration, vilket 

skapar stress då allt mer pappersarbete ska hinnas med, på bekostnad av tid till 

relationsbyggande.  

De anställda menar att administrationen är en viktig del i arbetet, men att dess 

omfattning är tärande. Tjänstemännen distanserar sig, med en viss cynism, från 

politiska beslut som orsakat arbetsbördan och pekar på att det är systemet som är 

felaktigt. Samtidigt försöker de hålla motivationen till arbetet vilket visar sig 

genom att många fokuserar på värdet av interaktionen med klienter, på det som 

är positivt och på vad de kan göra för att hjälpa andra människor. Då arbetet 

sammanfattas, manifesteras en bild av en arbetsplats med hjälpsamma kollegor, 

där distans och empati koopererar med en tjänsteman vars drivkraft är att hjälpa 

andra, trots en stelbent administration. 

Förslag till framtida forskning 
Genom att vi arbetat med den här studien har ett flertal stickspår kommit på tal, 

då det enligt oss finns en mängd olika intressanta aspekter att studera vad gäller 

myndigheter. Något vi själva till en början var intresserade av, var att göra en 

jämförande studie mellan till exempel Arbetsförmedling och Socialförvaltning 

eller Försäkringskassa, för att undersöka vad det finns för skillnader i det 

organisatoriska och om det finns aspekter som tenderar att fungera bättre eller 

sämre i olika miljöer.  

Under arbetets gång kom en av huvudspåren att bli hur tjänstemännen upplever 

deras möjlighet att prata om känslor och upplevelser, exempelvis vid 

debriefinggrupper, genom handledning eller hos psykolog. Att undersöka hur 

olika myndigheter lägger upp samtalsstöd, om detta överhuvudtaget finns, skulle 

kunna generera i intressanta studier. Detta är också något som ligger i tiden då 

stress och stor personalomsättning är ett stort problem i samhället och då inte 

minst vad gäller välfärdssektorn. Inom exempelvis Socialförvaltning beräknas 

sjuktalen ha ökat med 70 % bara sedan 2010 och detta till följd av stress 

(Magnusson, 2016). Att då fokusera mer på vad tjänstemännen behöver för att 

hantera känslomässigt tunga situationer, och om någon av myndigheterna har 

modeller som andra kan inspireras av, skulle kunna vara av värde för att öka 

förståelsen kring varför de stora sjuktalen ökar. 

Ytterligare ett område värt att studera vidare kring är huruvida yrkesstoltheten 

genomsyrar verksamheterna inom offentlig förvaltning. I vår studie fann vi att 

många anställda hade svårt att framhärda vad de är stolta över men också att de 

ansåg att medias bild av myndigheter ofta bidrar till en förvrängning av 

verkligheten. Då myndigheter syns i det mediala rummet är det inte sällan då det 

har hänt något negativt, vilket blir mycket svårt att möta upp på grund av den 

rådande sekretessen. I detta skulle en socialkonstruktionistiskt formad studie 
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vara intressant för att försöka bena ut hur bilden av myndigheter målas upp i 

samhället och vad detta gör med de anställdas självkänsla och yrkesstolthet. 

Konstruktionen av tjänstemannen genom diskursen i media vore ett intressant 

sätt att närma sig ämnet men också hur olika statusmarkörer påverkar synen på 

arbetet. Anställda inom det offentliga är ofta lågavlönade och kvinnor, vilket 

kan påverka diskursen och hur de anställda granskar sig själva, så att framhärda 

ett klass- och genusperspektiv inom studierna vore ett sätt att vidga förståelsen. 

Ytterligare forskning som kan vara av intresse vore att utföra en longitudinell 

studie för att undersöka hur mycket förändring verksamheter genomgår över tid 

och hur detta påverkar arbetet. I vår studie framkom att vissa myndigheter är 

verksamheter som är i ständig omvandling och beroende av politiska faktorer. 

Som informanter har visat på kan arbetsuppgifter förändras snabbt, mycket på 

grund av politiska beslut, och på den budget de har att förhålla sig till. En 

etnografisk observationsstudie under en längre period, hade kunnat undersöka 

hur tjänstemännen tacklar denna ibland snabba förändring samt hur deras 

känsloliv påverkas av omständigheterna. 
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Bilaga 1: Forskningsmail 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Linköpings Universitet som läser Sociologi 3 och i detta nu ska skriva 

vår examinerande C-uppsats. Vi har intresse av att undersöka olika arbetsplatser i samhället, 

och då i synnerhet människor som arbetar inom olika myndigheter. Uppsatsen kommer att 

handla om hur anställda hanterar organisationens politiska och administrativa uppgifter samt 

hur de förhåller sig till de enskilda individerna de möter via arbetsplatsen.  

 

Våra primära frågeställningar lyder enligt följande: 

 Vad anser de anställda är motiverande med sitt arbete och vilka utmaningar finns? 

 Finns det en distinktion mellan organisatoriska riktlinjer och det praktiska utförandet? 

 

Arbetet kommer att genomföras med hjälp av intervju vilken kommer att pågå i cirka 45 - 60 

minuter. All insamlad data kommer att vara anonym och kommer inte att kunna återknytas till 

intervjupersonerna. Deltagare får när som helst välja att avsluta sin medverkan utan påföljder. 

Det material vi samlar in är endast avsedd att användas i vetenskapligt syfte och kommer 

enbart att presenteras inför den egna forskningsgruppen. Efter avslutad studie kommer alla 

intervjuer och transkriberingar att förstöras.  

 

Vi skulle vara tacksamma om vi fick möjligheten att besöka er arbetsplats för att intervjua de 

som eventuellt finner detta intressant. Det skulle även uppskattas om detta mail kunde delas 

med de anställda eller kollegor på eran arbetsplats, annars tackar vi för visat intresse. 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Tobias Olsson & Anna Nilsson 

 

Kontaktuppgifter: 

Tobias Olsson, telefonummer: 073-8917396, mejladress: tobias.olsson01@gmail.com 

Anna Nilsson, telefonnummer: 072-7230707, mejladress: annanilsson504@hotmail.com 

 

Vår handledare heter Nina Nikku, universitetslektor på Linköpings Universitet.  

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer: 013-282216 

Mejladress: nina.nikku@liu.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Presentera syftet med studien: 

Vi är då två studenter från linköpings universitet och håller på att skriva vår C-

uppsats i sociologi 3. Området som vi har intresserat oss för är hur arbetsmiljön 

ser ut för en person inom en tjänstemans-position. Med ett fokus kring 

förväntningar och krav från ledning, samt den relationen till de enskilda 

individer man möter i samtal.  

Studien avser att analysera tjänstemän inom myndigheter, hur de hanterar 

känslor som uppstår och vad de visar upp i sin yrkesroll. Det är dessutom av 

intresse att undersöka om olika förväntningar och krav påverkar de anställda och 

i så fall hur.  

Förklara de etiska principerna om individskydd: 

Informationskravet: informanten ska få information om studiens syfte och 

även dennes möjlighet att avbryta medverkan när denne vill, samt även få 

information om bearbetningen av data, såsom transkribering och analys av 

intervjuerna.  

Samtyckeskravet: informanten ska ge sitt fulla samtycke om att få delta utan 

påtryckningar och att man när som helst kan avbryta intervjun och sin 

medverkan. Detta utan några negativa påföljder mot informanten. 

Konfidentialitetskravet: insamlat material kommer undanhållas icke-anhörigas 

tillgänglighet. Personuppgifter och annan information som kan inskränka 

individen kommer tas bort och namn kommer ändras för att hålla informanterna 

anonyma.  

Nyttjandekravet: det insamlade materialet kommer inte användas för 

kommersiellt bruk utan enbart för forskningsområdet. Allt insamlat data 

(transkriberingar och intervjuer) kommer vid studiens avslutning att förstöras, så 

att inget av de data kan spåras tillbaka till informanterna.  

Tema 1: Generell information. 

 Erfarenhet inom yrket, hur länge man har arbetat inom myndighet. 

 Om du skulle beskriva ditt arbete för någon som inte vet vad det innebär 

att jobba som du gör, vad skulle du då säga? 

 Arbetsuppgifter/arbetsbeskrivning 

 Vad skulle du säga är det mest motiverande inom detta arbete? 

 Vad finns det för negativa aspekter med ditt arbete?  
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Tema 2: Mötet med klienten. 

 Kan du beskriva för oss hur ett typiskt möte med en klient utförs? 

 Hur skulle du säga att ett lyckat möte ser ut klient? 

o Hur kan ett misslyckat/mindre lyckat möte ut? 

 Finns det ärenden där du blir känslomässigt berörd?  

o Är det positivt eller negativt. 

o Vilken typ av känslor uppkommer inom detta? 

o Kan man visa känslor inför klient, på vilket sätt? 

o Vilka känslor kan du inte visa? 

 Kan man koppla av jobbet när man går hem för dagen? 

 Vilket förhållningssätt har du gentemot klienter? Hur kommer det till 

uttryck? 

 Hur var det när du var ny i yrket, blev du mycket påverkad av de 

ärenden du arbetade med? Är det skillnad nu? 

Tema 2b: Mötet med kollegor. 

 Brukar ni reflektera över hur möten med individer har gått till och på 

vilket sätt ni hanterade situationen?  

 Finns det möjlighet att tala med till exempel kollegor om situationer som 

kan kännas jobbiga? 

 Vilka känslor visar du inför dina kollegor och vilka känns svårare att visa 

upp? 

 Hur är det bland kollegor, är ni lika/olika när det gäller att hantera…  

Tema 3: Ställningstagande till ledningen/organisationen. 

 Finns det en tydlig värdegrund som genomsyrar verksamheten? 

 Kommer den till uttryck ert arbete? 

 Berätta gärna lite om hur du uppfattar organisationens riktlinjer. 

 Finns det oskrivna regler på arbetsplatsen, och om det finns, hur påverkar 

det arbetet? 

 Hur väl stämmer dina egna värderingar överens med organisationens? 

 Vilka skulle du säga är de två-tre största skillnaderna mellan egna 

värderingar och arbetsplatsens värderingar?  

o Exempel gentemot ledningen, kollegorna eller avdelningschefen. 

 Hur tror du att människor på din arbetsplats skulle beskriva dig? 

 Hur tror du att människor i ditt privatliv skulle beskriva dig? 

Tema 4: Avslutande frågor. 

 Om du skulle ändra på något på din arbetsplats, vad skulle det då vara? 

 Vad inom ditt arbete känner du dig mest stolt över? 
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Exempel på förståelsefördjupande frågor: 

- Kan du berätta lite mer om…? 

- Vad innebär…? 

- Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 

- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 

- Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…? 

- Vilken betydelse har…? 

- Hur tänker du…? 

Tacka så mycket för en god intervju och medverkan! 

 

 


