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Förord 
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Abstract 

 

Today, the interest in emotions in labor has increased due to the development of society and 

its norms and ideals. Research in this area exhibit a negative image with burned out 

employees as a result. The aim of the study was to investigate the staff's experiences of 

emotional management at work and how they say they are handling this. The study is based 

on qualitative interviews with six employees in child and adolescent psychiatry. The use of 

emotions in the clinical work was common, and many of the therapists used it as an alliance -

building to patients. Peer support, humor and freedom to regulate the workload were also part 

of wellbeing at work. Without these factors, the staff found it difficult to accommodate the 

emotions and hard to let go of work when they got home. This could lead to fatigue and a 

feeling of hopelessness. Overall, it was not so much emotion in itself that could affect 

negatively the staff but rather how they got to process and manage them.  
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1. Inledning  
 

”Hur orkar du, du har hört talas om sexuella övergrepp och det är incest och det är våld i 

familjer och det är barn som far illa och hur kan du klara av det år efter år?” – Från intervju med 

anställd på BUP mellanvården  

 

Stress kopplat till arbetslivet har blivit ett mer uppmärksammat samhällsproblem att förstå 

och förhålla sig till. Men utöver studier av organisatoriska faktorer har få ansträngningar 

gjorts vad gäller att undersöka vad som ligger bakom den ökade stressen (Olsson, 2011). 

Citatet ovan konkretiserar det vi tror är vanliga funderingar kring vad klientnära arbeten 

innebär. I ett klientnära arbete, såsom hälso- och sjukvård, polis och socialtjänst är den 

professionella ofta både lyssnare och bärare av berättelserna och utgör en slags container för 

den andra partens känslor. Och ju närmre man kommer och ju mer insyn i olika människors 

liv desto större är chansen att påverkas både som människa och yrkesverksam. Alltså kan den 

professionella behöva balansera mellan närhet och distans till motparten (Olsson, 2011). 

 

Vi hade en föreställning om att yrkesgrupper i kontakt med utsatta barn och unga upplever en 

särskilt svår emotionell hantering. Ett exempel på en sådan verksamhet är barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP), där en av oss författare gjorde sin praktik, som numera benämns 

verksamhetsförlagd utbildning (benämns i texten VFU). En viktig egenskap hos personalen är 

förmågan att härbärgera, alltså “ta hand” om en individs starka känslor och berättelser, för att 

sedan hjälpa patienten finna vägar att bearbeta sin situation. 

 

I interaktion med klienten/patienten måste den anställde alltså både ta hand om sina egna och 

patientens egna känslor varför vi föreställde oss att en professionell känslohantering måste 

utvecklas. Som blivande socionomer på Socialhögskolan upplever vi tyvärr att kunskap om 

den professionella känslohanteringen haft en perifer roll under utbildningen, och vi saknar 

vägledning vad gäller att hantera de emotioner vi kan komma att uppleva i vårt arbetsliv. 

Dessa faktorer har vi författare diskuterat mycket sinsemellan vilket föranledde denna 

uppsats. 
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1.1 Problemformulering och relevans 

 

Vi fann flera studier som visade att klient- och patientnära arbeten kan vara emotionellt 

krävande och ofta innebär en hög arbetsbelastning. Därtill är majoriteten av forskningen 

fokuserad på varför anställda väljer att lämna arbetsplatsen (Exempelvis Arbetsmiljöverket, 

2012). Det fanns betydligt färre studier som fokuserat på vad som gör att de ändock stannar 

kvar (Olsson, 2008; Chiller & Crisp, 2012). Vi fann inga studier som undersökt 

känslohantering hos personalen inom BUP. Vi anser det därmed befogat att studera detta samt 

vilka faktorer som kan bidra till en god personalhälsa och hur de själva hanterar känslor som 

kan uppstå. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Vi ville undersöka hur behandlare inom BUP uttrycker att de upplever och hanterar ett 

emotionellt krävande arbete. Detta med förhoppningen att öka kunskapen om emotionell 

påfrestning i arbetet. En ytterligare ambition vi hade var att ta reda på hur respondenterna 

tänker kring erfarenhet i arbetet och om det har betydelse för känslohanteringen.  

 

Våra frågeställningar var: 

  

 Vad anses vara känslomässigt svårt i arbetet och hur yttrar sig detta? 

 Går det att urskilja strategier för hantering av känslomässiga reaktioner hos 

behandlarna? 

 Vilken betydelse anses arbetsmiljön ha för hanteringen av känslor? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Eftersom vi har en kvalitativ ansats som därmed är tolkningsinriktad säger studien ingenting 

om vad de gör, utan bara hur de upplever och ser på det de gör. Med tanke på studiens 

omfattning valde vi att koncentrera oss på en BUP-mottagning med intention att skildra 

respondenternas subjektiva upplevelser av emotioner i yrket. Mellanvården arbetar med, som 

namnet antyder, patienter med problematik vars svårighetsgrad ska platsa någonstans mellan 

öppen- och slutenvårdsproblematik. Behandlarna får ta del av både barnens och familjens 
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specifika situation och majoriteten av arbetet sker i patientens hemmiljö, vilket är unikt inom 

detta yrkesområde. Vi ser det som särskilt intressant att avgränsa vår studie till detta område 

då arbetet sker nära patienten och ibland hela dess nätverk. Vi tror att känslohanteringen i 

detta arbete blir mycket viktig då behandlaren blir en del av patientens vardag i en helt annan 

utsträckning än på öppenvården. 

 

Vi valde strategiskt ut våra respondenter så att de så långt som möjligt representerade 

arbetsplatsen som helhet. Det vill säga en motsvarande könsfördelning med olika bakgrunder 

och yrkestitlar. Vi har också avgränsat studien till att endast undersöka personalens 

upplevelser och har uteslutit intervjuer med exempelvis chefer och ledning. Larsson (2005) 

kallar behovet att tillfråga flera respondenter och utöka datainsamlingsmetoden för 

triangulering. I vårt fall skulle det alltså kunnat innebära att vi intervjuade fler berörda parter 

för att ytterligare utöka vår kunskap på området. Men vi bedömde att detta skulle bli för 

omfattande för vår studie. Dessutom syftar vår studie till att undersöka personalens egna 

upplevelser av fenomenet varför vi anser att denna begränsning inte utgör något problem. 

 

Flera studier visar att organisatoriska faktorer utgör en stor del vad gäller personalens trivsel 

och mående. Då vi särskilt uppmärksammade detta presenterar vi en del forskning som 

undersökt vad som gör att personal stannar på en arbetsplats samt studier om vad som utgör 

en “god arbetsmiljö”.  

 

1.4 Centrala begrepp 

 

Eftersom vissa ord förekommer frekvent i uppsatsen ger vi en kort förklaring till de begrepp 

som behövs för att förstå resonemangen. Många av begreppen kan ha flera olika förklaringar 

och innebörder, därför presenterar vi dem kort utifrån den tolkningen vi kommer att utgå från 

här. Under samma rubrik redogörs också för verksamheten BUP mellanvården och vilken 

målgrupp den riktar sig till. 
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1.4.1 Emotioner och känslor 

 

Vi kommer i vår uppsats inte göra någon åtskillnad på begreppen emotioner och känslor. 

Detta gör vi dels för läsvänlighetens skull så att läsaren skall slippa gå tillbaka och se hur vi 

skiljer dem åt, men också eftersom respondenterna själva använde båda begreppen utan någon 

åtskillnad dem emellan. Att välja endera skulle således innebära en felcitering och skapa 

förvirring för läsaren. Vi kommer därmed använda båda begreppen och i resultatdelen 

använda det ord som respondenten själv valde att använda. 

 

Den definition som vi använder för båda begreppen är att emotion är något som uppstår som 

resultat eller konsekvens av något vi är med eller blir varse om. Emotionerna kan både vara 

dolda inom oss eller bli synliga inför andra genom att våra ansiktsuttryck förändras eller att vi 

exempelvis brister ut i gråt. Emotionerna påverkar oss till att må på ett särskilt sätt och styr 

våra beteenden och människor har olika förmåga och strategier att reglera dem på. Forskaren 

Charles Darwin (1809-1882) menade att emotionerna är medfödda och att dess syfte är att 

hjälpa oss leva och ibland överleva, likt ett inbyggt varningssystem (Hwang et al., 2005). 

 

1.4.2 Härbärgering 

 

Att härbärgera innebär att som lyssnare ingjuta ett lugn hos patienten och bekräfta personens 

känslouttryck. Detta innebär en balansgång eftersom det ställer krav på både hög 

inlevelseförmåga, samtidigt som man inte kan låta den andres känslor ta över sina egna. I takt 

med att personen fortsätter berätta ökar också inblicken i personens liv och många känslor kan 

uppstå (Olsson, 2008). 

 

1.4.3 Emotionellt lönearbete 

 

Hochschilds (2012) teori om emotional labor (emotionellt lönearbete) gav oss ett teoretisk 

ramverk för det vi ville undersöka. Med ett emotionellt lönearbete menar Hochschild arbeten 

där de anställda använder sig själva som arbetsredskap, vilket hon  exemplifierar via 

flygvärdinneyrket. Flygvärdinnor förväntas uppträda professionellt och vara trevliga oavsett 

kundernas beteenden och kan på så sätt tvingas undertrycka sina egna känslor för den goda 

servicens skull. Hochschild kan sägas vara en pionjär vad gäller att studera emotionernas 
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sociologi på arbetsarenan och hennes teori har använts i studier som belyser 

människobehandlande yrken (exempelvis Olsson, 2008; Nylander, Lindberg & Bruhn, 2011).  

 

1.4.4 BUP Mellanvården 

 

Barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag är att ge barnpsykiatriska insatser på specialistnivå till 

barn och ungdomar 0-18 år. De erbjuder olika former av behandling som rådgivande samtal, 

familjeterapi, lekterapi, olika gruppbehandlingar, medicinering och behandlingsformer där 

beteendeträning ingår. Vården är frivillig och oftast är det föräldrarna själva som söker hjälp 

för sitt barn. BUP mellanvården  förstärker öppenvårdsmottagningarna när mer intensiv 

behandling behövs. Det kan handla om att det inte går att genomföra behandling på 

öppenvården, att öppenvården inte räcker till i vad de kan erbjuda eller att det finns ett behov 

av kartläggning och/eller behandling i hemmiljön. Mellanvården kan också vara aktuell då det 

inte krävs vård på klinik. Inom mellanvården arbetar man med mobila team bestående av två 

behandlare i varje enskilt ärende (s.k. co-terapeuter) som kan möta patienten i hemmet eller 

på annat sätt ge stöd i vardagen. De flesta av mellanvårdens patienter har ofta flera 

psykiatriska diagnoser (benämns samsjuklighet) och den generella funktionsnivån är ofta låg. 

Det är vanligt att familjen har ett glest privat nätverk och familjen kan vara hårt psykosocialt 

belastad, föräldrarna är därför också en naturlig del av målgruppen hos mellanvården. En del 

av patienterna är eller riskerar att bli hemmasittare från skolan, det är därför vanligt att det 

finns skäl för att arbeta närmare med patienten i dess hemmiljön (www.bup.se)  

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen innehåller sex kapitel. I det första kapitlet presenterades studiens syfte, 

frågeställningar och de avgränsningar vi gjort. Där presenteras också centrala begrepp som är 

nödvändiga för att förstå studiens innehåll. I det andra kapitlet redogörs de studier som legat 

till grund för vår uppsats. Kapitlet avslutas men en sammanfattning kring forskningsläget och 

vår studies relevans. I det tredje kapitlet redogör vi för de teoretiska ramverk vi använde för 

att analysera vår empiri. Det fjärde kapitlet redogör för den metod vi använt för uppsatsen och 

hur vi gått tillväga för att samla in vårt material. Där diskuteras också studiens reliabilitet, 

validitet och etiska överväganden. I det femte kapitlet redogörs resultaten av våra intervjuer. 

Här genomförs även analysen av dem samt hur de kan belysas med våra valda teorier. I det 

http://www.bup.se/
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sjätte kapitlet presenteras en sammanfattning av resultaten där vi besvarar våra 

forskningsfrågor. I detta kapitel jämför vi också vår studie med resultat av den tidigare 

forskningen. Därefter förs en slutdiskussion där våra egna tankar och reflektioner presenteras. 

Vi avslutar uppsatsen med förslag på ytterligare forskning. 

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Kapitlets disposition 

 

Forskning om känslohantering på arbetsplatsen är ett relativt modernt fenomen beroende på 

samhällsutvecklingen och rådande normer och ideal. Vi inleder därför forskningsavsnittet 

med en bakgrund till hur emotionssociologin fått fäste vad gäller att studera arbetslivet. 

Därefter följer en kort redogörelse för det övergripande kunskapsläget inom den moderna 

forskningen. 

 

I brist på forskning om BUP presenterar vi istället studier som undersökt olika delar av det 

sociala arbetets praktik som kan tänkas vara snarlika den process personalen inom BUP 

genomgår. En stor del av socialt arbete handlar om att möta utsatta människor och hjälpa dem 

till en förändring. På så sätt anser vi att forskning om exempelvis socialsekreterare kan belysa 

fenomenet vi vill undersöka. Vi fann inte många studier som fokuserat explicit på själva 

känslohanteringen hos personalen. Men flera studier har undersökt vad som bidrar till en god 

hälsa på arbetet, vilket ger en fingervisning om vad som kan underlätta känslohanteringen. Vi 

anser därmed att forskningen är relevant för vår studie då det kan finnas beröringspunkter 

mellan dem och vår. 

 

Forskningen presenteras under passande rubriker utifrån de resultat studierna visade. Att 

tematisera forskningen på så sätt hjälpte oss att få en översikt över kunskapsläget och därmed 

formulera våra forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över 

forskningsläget och en kort motivering av vår studie. 
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2.3 Sökprocess och avgränsningar 

 

Eftersom vår studie kan vara relevant både i Sverige och internationellt har vi använt oss av 

både svenska och engelska sökord, samt av databaser där även internationella studier finns. Vi 

har sökt i databaserna Libris, Swepub och ProQuest- Social sciences. Vi har använt booleska 

operatorer (AND, OR, NOT) för att anpassa sökningarna i databaserna. De sökord som i 

olika kombinationer gav relevanta resultat var; emotional labor/emotionellt lönearbete, social 

work/socialt arbete, emotionssociologi, emotion*, känslo*, härbärgering, coping, projicering, 

överföring och motöverföring. Vi har använt oss av kedjesökningar, dvs vi har hittat relevanta 

studier i referenslistor till de studier vi själva hittat, där de flesta studier var refereegranskade. 

Vi har även använt ett kapitel ur en bok som gav oss perspektiv för vår egna studie. Vi har 

även sökt i DIVA-portalen och funnit relevanta examensarbeten. Via uppsatsernas 

referenslistor har vi sedan funnit intressant forskning och teorier som i viss mån använts i vår 

studie. Vi har använt både kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

Vi fann flera studier som använt Hochschilds teorier om emotionellt lönearbete i sin forskning 

om personal inom serviceyrken (exempelvis serverings- och kassapersonal), men desto 

mindre studier om människobehandlande yrken. Detta motiverade oss i en större utsträckning 

att låta Hochschilds teori ha inflytande i vår. Vi fann två studier som tar avstamp i Hochschild 

som undersökt arbetsarenor jämförbara med BUP (Nylander, Lindberg & Bruhn, 2011; 

Olsson, 2008). Eftersom dessa korresponderar med vår studies syfte presenteras de under 

forskningskapitlet. 

 

Eftersom sökningar med ordet emotionellt lönearbete blev begränsat utökade vi sökorden 

enligt ovan. Detta gav bland annat många resultat som behandlade socialsekreterares 

arbetsförhållanden samt övriga organisatoriska faktorer som påverkar personalen framför allt 

negativt. Vi ansåg det också nödvändigt att söka efter forskning inom psykologins område 

eftersom det kan hjälpa till att beskriva vad som rent psykologiskt händer inom behandlaren 

vid de ofta komplicerade patientmöten. 

 

2.4 Emotionernas ökade betydelse i arbetslivet: En bakgrund 

 

Att studera emotioner för att förstå samhälleliga processer och sociala företeelser har haft en 

perifer roll i forskningen fram tills tjugofem år sedan. Innan dess fanns det få sociologer som 
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intresserade sig för fenomenet. En anledning till det bristande intresset för emotionssociologin 

kan vara 1970-talets försök till modernisering och med det krav på rationalitet och förnuft. 

(Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008). 

 

På 1970-talet började en förändring skymtas och flera sociologer började intressera sig för 

emotionernas betydelse. Av dessa kan den amerikanska emotionssociologen Arlie Hochschild 

sägas vara den första som utvecklade en förståelse av känslor i arbetet i en modern kontext; 

fenomenet emotionellt lönearbete. När hon 1983 gav ut sin första utgåva av boken The 

Managed Heart arbetade uppskattningsvis en tredjedel av den amerikanska befolkningen med 

yrken som innefattade emotionellt lönearbete varvid hon sett ett behov av att teoretisera det 

(Hochschild, 2012). Hochschilds intresse för emotionernas betydelse i arbetslivet hade från 

början sitt ursprung i sociologen Mills (1951) bok White Collar. Där argumenterade Mills för 

att när vi “säljer vår personlighet”, i syfte att sälja produkter eller tjänster, skapar vi samtidigt 

en distans till oss själva. Hochschild delade denna uppfattning men ansåg att något saknades. 

Mills menade att alla kan “sälja sin personlighet” så länge vi har en sådan, medan Hochschild 

hävdar att det dessutom måste finnas en känslokompetens och en medvetenhet om emotioner 

som uppstår i möten.   

 

Idag är kapaciteten att möta människor en mer attraktiv kompetens snarare än att arbeta med 

materiella ting, alltså sociala färdigheter snarare än mekaniska. I alltifrån sälj- till vårdyrken 

arbetar man med sig själv som verktyg, för att övertyga, locka och inge tillförlitlighet hos de 

människor vi möter i yrket. Ett extremfall av emotionellt lönearbete betraktar Hochschild vara 

flygvärdinneyrket, vilket hon valde att göra en omfattande och ingående studie av i The 

Managed Heart (2012).  

 

2.5 Forskning om klientnära yrken 

 

I takt med att människobehandlande yrken har ökat har också de organisatoriska 

förutsättningar förändrats som den anställde måste anpassa sig efter. Idag ställs dessutom mer 

krav på administrativt arbete vilket kan förhindra tid för känslomässig reflektion och 

återhämtning (Olsson, 2008). En konsensus är att en hög arbetsbelastning påverkar 

personalens mående negativt. Stressinslag i kombination med bristande inflytande vad gäller 

ansvar, kontroll och socialt stöd leder till att fler blir utbrända och borta från arbetet (Karasak 
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& Theorell 1990; Almers & Aronsson, 1991). Forskningen har således fokuserat mer på vad 

som gör att personal lämnar arbetet än varför vissa väljer att stanna. 

 

Men trots denna, till synes inbyggda problematik, är det något som gör att vissa anställda ändå 

arbetar vidare i flera år. Enligt Ivarsson och Larssons (2008) studie, om personal i 

serviceyrken med utgångspunkt i Hochschilds emotionella lönearbete, uppgav till exempel 98 

% att de, trots svåra omständigheter, upplevde glädje i arbetet till följd av interaktionen med 

människor (s.53). Forskningen uppvisar en ambivalens vad gäller resultat och uppfattningar 

kring effekterna av arbeten med ett klientnära arbete. Gustavsson (1998) menar till exempel 

att detta kan leda till utbrändhet och Hochschild (2012) att det kan riskera alienation 

(förfrämligande) från sig själv. Andra forskare menar att det inte finns någon korrelation 

mellan ett sådant arbete och utmattning (Wharton & Erickson, 1993). Flera forskare upplever 

en kluvenhet till konsekvenserna eftersom den typen av arbete samtidigt uppfattas 

tillfredsställande av många anställda och uppfattas positivt för personalens egna personliga 

utveckling (Schweingruber & Berns, 2005).  

 

2.6 Varför stannar personalen på arbetsplatsen? 

 

I Eva Olssons (2008) avhandling Emotioner i arbete undersökte hon vilka faktorer som bidrar 

till att vissa vårdanställda, trots missnöje, stannade respektive lämnade 

arbetsplatsen. Eftersom personalens arbete bygger på relationer och ett känslomässigt 

engagemang i patienterna/klienterna använde hon Hochschilds (2012) teorier om emotionellt 

lönearbete i sitt sätt att se på vårdyrken. Olsson (2008) själv kallar vårdarbetet för 

härbärgeringsarbete eftersom personalen måste hantera både klienters, kollegors och egna 

emotioner som uppstår.  

 

Studien visade att det fanns ett missnöje bland respondenterna till följd av organisatoriska 

faktorer såsom omorganiseringar och neddragningar av personal och hur det begränsande 

möjligheterna att påverka arbetssituationen som följd. Detta ledde till ett sämre arbetsklimat, 

begränsningar i personalens medbestämmande och en splittring av arbetsgrupper. 

Kvarhållande faktorer var att personalen kände sig bekräftade och kompetenta och hade en 

adekvat balans mellan privat- och yrkesliv. Personalen behövde också tid, stöd och hjälp i 

bearbetningen av både egna emotioner och de som uppstår hos andra (Olsson, 2008). 



15 
 

 

För att förklara varför vissa anställda valde att stanna på arbetsplatsen trots missnöje använder 

Olsson (2008) begreppen social inbäddning och balansering. Social inbäddning innebär en 

slags grupptillhörighet präglad av solidaritet och lojalitet, som meningsfulla relationer på och 

utanför arbetet. Utanför arbetet kan det exempelvis innebära goda relationer till vänner och 

familj. På arbetet innebär det ett gott arbetsklimat med kollegialt stöd så att personalen 

tillsammans kan dela den emotionella bördan. Det innebär också en bekräftelse och tid för 

bearbetning och reflektion över de känslor som uppstår i arbetet. Flera andra studier visar på 

likartade tendenser där exempelvis tid för bearbetning av arbetsrelaterade känslor, samarbete 

med kollegor, inkännande, och förmågan att hålla isär privatliv och yrkesliv var kvarhållande 

faktorer (Blix, 2007; Godwyn, 2006). För att uppnå en god social inbäddning, och därmed en 

känsla av tillfredsställelse inom de olika arenorna, hävdar Olsson (2008) att man måste ha 

goda relationer till andra och dessutom en god balans inom dem. Det kan exempelvis handla 

om balansen mellan yrkeslivet och det privata, egna känslor kontra patientens och 

ambitionsnivåer på arbetet i korrelation till möjligheter. 

 

Chiller och Crisp (2012) har en liknande forskningsansats då de också undersökte 

kvarhållande faktorer inom känslostyrda arbeten. Detta genom djupintervjuer med sex 

australienska socialarbetare med lång erfarenhet, minst tio år, av praktiskt socialt arbete. 

Studien visade på flera faktorer som bidrog till att personalen stannade och samtidigt behöll 

passionen för sitt arbete. De flesta faktorer hänvisade till socialarbetarens egna emotionella 

medvetenhet och förmåga till självreflektion. Deras fynd kan delas upp i tre huvudsakliga 

teman, där den första kan härledas till socialarbetarens yrkesidentitet och arbetspassion. De 

drevs av att kunna göra skillnad och upplevde en yrkesstolthet. Värderingar och ideal var 

viktiga för dem och de upplevde att arbetet gav mer vinster än ”ett vanligt jobb”. Dessa 

socialarbetare hade komplexa ärenden såsom trauman, sexuella övergrepp och barnärenden, 

vilket krävde mycket av dem. Trots utmaningarna och komplexiteten fann de stimulans i 

arbetet (a.a.).  

 

Det andra temat är kopplat till personalens egna förutsättningar och personlighet. De hade en 

hög självmedvetenhet, kunde läsa av situationer och bejaka sina egna styrkor och svagheter. 

Det gjorde också att de kunde fatta beslut om antal ärenden och vilka slags ärenden de ville ta 

som gick i linje med deras egna välmående (Chiller & Crisp, 2012). Det sista temat 

konkretiserar personalens egna strategier och metoder för att trivas på arbete och i sin 
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yrkesroll, exempelvis att inte ha för höga krav på sig själv och se realistiskt på sina egna 

förutsättningar. En metod var att ofta byta arbete inom samma myndighet. Inte på grund av 

utbrändhet utan för att de skulle kunna bibehålla motivationen för sitt arbete och arbeta länge 

inom den sociala arenan. En annan strategi var att på ett medvetet sätt skapa distans till arbetet 

under fritiden, exempelvis att bo långt ifrån jobbet. Meningsfulla fritidsaktiviteter och 

mångfasetterade intressen var också något som kunde hindra att personalen tog med arbetet 

hem (a.a.). 

 

En konsensus inom forskningen verkar alltså snarare vara hur personalen hanterar 

emotionerna och personliga förutsättningar som avgör måendet än själva emotionerna i sig. 

Och att det är viktigare att hantera och acceptera emotioner snarare än att undertrycka eller 

försöka ändra dem (Biron & Van Veldhoven, 2012; Wharton, 1999; Bolton, 2005). 

 

2.7 Att lyssna till utsatthet  

 

I kapitlet ”Det farliga men viktiga lyssnandet” skrivet av Hanna Olsson (2011) konkretiseras 

hur lyssnandet kan påverka den professionella både på arbetet och i privatlivet. Trots att detta 

inte är forskning stämmer resonemangen överens med den forskning vi har läst och vi anser 

att det beskriver den viktiga aspekten av lyssnandet på ett väldigt målande sätt. Olsson utgår 

från sin tid som prostitutionsutredare inom polisen men aktualiserar också andra 

yrkeskategorier såsom psykologer och socionomer. Frågor som behandlas är hur man 

påverkas av att lyssna på, i det här fallet, våldsutsatta personer och om det kan påverka en 

negativt som människa och spilla ut över privatlivet. Hon belyser också strategier för att orka 

med de tunga inslagen i arbetet. 

 

I sitt kapitel har hon tagit inspiration från en artikel om polisiärt arbete skriven av två lärare 

vid Federal Bureau of Investigation (FBI) polisutbildning i USA vid namn Lanning och 

Hazelwood (1988). Artikeln heter ”The maligned investigator of criminal sexuality” och 

beskriver hur polisen måste förhålla sig till ett negativt laddad ämne som i mångt och mycket 

blundas för i omgivningen och samtidigt parera de känslomässiga påfrestningar som arbetet 

innebär. De måste dessutom vara uppmärksamma på hur känslorna kan spilla över i 

privatlivet. Beroende på hur djupt den professionella påverkas desto allvarligare blir 

symptomen. Känslomässiga störningar kan bestå i oro, mental utmattning, förnekande, 
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överkänslighet, osäkerhet och depression. Vissa kan reagera med förändrade vanor såsom att 

dricka mer alkohol eller utveckla ett spelmissbruk (Lanning & Hazelwood, 1988). Enligt 

Olsson (2011) konkretiserar artikeln vikten av att vara medveten om de krav som ställs på de 

professionella och vilka risker exempelvis exponering för våld kan medföra. Olsson menar att 

en sådan medvetenhet utgör nyckelfaktorer för att den professionella skall orka arbeta vidare.  

 

Utifrån Olssons (2011) erfarenhet från ett känslotungt arbete exemplifierar hon hur man som 

professionell kan rusta sig mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Ett exempel på detta är att 

lyssna till sig själv och bejaka egna känslor och reflektera kring vad de betyder. Med en sådan 

medvetenhet kan den professionella också lära sig känna igen varningssignaler, såsom 

stressreaktioner, i ett tidigt skede. En annan viktig fråga är huruvida det finns en balans 

mellan yrkes- och privatliv. Exempelvis goda relationer och meningsfulla aktiviteter på 

fritiden i kombination med tillfredsställande arbetsuppgifter och tillitsfulla kollegor. Att 

arbeta med gränsen där emellan kan enligt Olsson utgöra det skydd som den professionella 

behöver för att inte låta arbetsrelaterade påfrestningar spilla ut över arbetet och vice versa. En 

annan viktig del är att tydliggöra för sig själv vilken del som respektive samhällsinstans 

ansvarar för och att varken göra mer eller mindre än det som krävs i sin arbetsuppgift. Övriga 

viktiga faktorer var exempelvis kontinuerlig kvalificerad handledning och stöd från chefer och 

kollegor. Med detta menas alltså att det skall finnas en tydlig struktur för arbetsgången 

(Olsson, 2011). 

 

Att avsätta tid för självkännedom och självreflektion menar psykologen Susanna Carolusson 

(2004) är något som behöver uppmärksammas mer inom behandlingsarbete. I artikeln 

“Självkännedom minskar risker för motöverföring” diskuterar Carolusson de tre behov hon 

anser att man som behandlare inom människovårdande yrken tycks identifiera sig med. Dessa 

är reparationsbehovet, prestationsbehovet samt det narcissistiska behovet: 

“reparationsbehovet driver på omsorgen om andra, prestationsbehovet tillfredsställs i 

åtgärdsbeteende och narcissistiska behov söker näring till den egna självkänslan” (s. 5). Hon 

menar att det är viktigt att som behandlare känna till sina personliga behov för att inte riskera 

en negativ motöverföring på patienten, vilket hon benämner basal motöverföring. I mötet med 

exempelvis depressionsbenägna patienter kan behandlaren lätt bli en idealiserad person för 

patienten som får behandlaren att känna sig utvald och speciell. Om behandlaren saknar 

självkännedom om vad som händer upprätthålls positioneringen omedvetet mellan patient och 

behandlare vilket innebär att patienten fortsätter känna underläge och hjälplöshet. Med detta 
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vill Carolusson (2004) påpeka hur viktigt det är att behandlaren får hjälp och stöd i dessa 

processer på sin arbetsplats.  

 

Carolusson (2004) skiljer basal motöverföring från begreppet projektiv identifikation, som 

istället innebär att behandlaren i ett medvetet stadium kan använda sig av sin egna eventuella 

problematik för att hjälpa och förstå patienten. Motöverföring tas även upp med liknande 

resonemang av Eklöf och Carlberg (2014) i tidsskriften Mellanrummet, med fokus på risken 

för motöverföring mellan behandlare och patient inom barn- och ungdomspsykiatrin. De 

menar att motöverföringen kan yttras på två sätt, antingen genom att terapeuten medvetet 

använder strategin eller omedvetet beroende antingen på att patienten framkallar det eller till 

följd terapeutens obearbetade känslor. Även här diskuteras en positiv motöverföring som ett 

hjälpmedel i behandlingsarbetet eftersom det säger något om barnet och dess inre känsloliv 

(a.a.). 

 

2.8 En god arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljöverket färdigställde år 2012, på uppdrag av Regeringen, en omfattande studie 

kring betydelsen av en god arbetsmiljö. Forskningens resultat presenterades i form av en 

kunskapsöversikt där man dels försöker definiera hur begreppet “god arbetsmiljö” tidigare 

definierats samt vilka faktorer som anses känneteckna en sådan. De viktiga faktorer som 

resultaten visar på är: “positiva, tillgängliga och rättvisa ledare; utvecklad kommunikation; 

samarbete/teamarbete; positivt, socialt klimat; medinflytande/delaktighet; 

autonomi/empowerment; rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål; erkännande; att 

utvecklas och växa i arbetet; lagom arbetstempo och arbetsbelastning; administrativt och/eller 

personligt stöd i arbetet; bra fysisk arbetsmiljö samt bra relationer till intressenterna” (s. 4). 

Vikten av att ha en bra chef/ledare poängterades särskilt, en chef som uppmuntrar till 

självständighet och personlig utveckling men samtidigt är ett stöd för arbetstagaren. Ett 

välbefinnande hos arbetstagaren skapar ett välbefinnande i det arbete som utförs. Att agera 

diktatoriskt eller undvikande mot arbetstagaren var något man fann som negativt för dennes 

hälsa enligt tidigare studier (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

År 2007 genomförde Arbetsmiljöverkets en kartläggning av socialsekreterares mående och 

fann att socialsekreterarna upplevde en för hög arbetsbelastning med psykiska påfrestningar 
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som följd. Kartläggningen visade att organisatoriska förutsättningar är a och o för personalens 

mående och hur de tillsammans med socialarbetares egna strategier agerar rustning mot 

utbrändhet, vilket även bekräftas i Olssons (2008) avhandling. De organisatoriska faktorer 

som agerade rustning mot psykisk ohälsa var bland annat regelbunden handledning, stöd från 

kollegor och chefer och olika slags stödsamtal. Likaså var tydlighet, rutiner såsom att vara två 

vid hembesök, och ansvarsfördelning nyckelfaktorer. Det var också viktigt att vid 

ärendefördelning se till varje enskild socialsekreterares förmågor samt hur mycket övrig 

arbetsbelastning han eller hon har. Vissa socialsekreterare hade också en 

“återhämtningsvecka” som innebär en besöksfri vecka. Många socialsekreterare upplevde en 

brist vad gäller någon att vända sig till när de blev för arbetsbelastade och inte hann med 

(Arbetsmiljöverket, 2007). 

 

I en kartläggning av Novus (2012) för SSR Akademikerförbundet, som undersökte 

socialsekreterares arbetsmiljö, framkom att sex av tio är nöjda med sin arbetssituation. Bland 

de som var missnöjda var en för hög arbetsbelastning orsaken, vilken i sin tur resulterade i 

stress. Mer än varannan sekreterare hade svårt att sova minst någon gång varje månad på 

grund av oro kring arbetssituationen. 

 

2.9 Sammanfattning av forskningsläget 

 

Intresset för emotioner har ökat i takt med fler människobehandlande yrken och tycks ha 

förskjutits från den enskilda människans psykologi till att bli redskap för att förstå 

samhälleliga och organisatoriska processer (Wettergren, Starrin & Lindgren, 2008). 

Forskningen visar att emotionella inslag i arbetet kan få både positiva och negativa 

konsekvenser. De organisatoriska begränsningarna, såsom nedskärningar och en hög 

arbetsbelastning, verkar vara det som i mångt och mycket påverkar personalens mående 

negativt medan en medvetenhet och kunskap om den egna känsloprocessen istället kan agera 

rustning (Arbetsmiljöverket, 2007; Arbetsmiljöverket, 2012; Chiller & Crisp, 2012; Godwyn, 

2006; Olsson, 2008).  

 

De flesta studier har undersökt vilka organisatoriska faktorer som kan utgöra hinder 

respektive möjligheter och framför allt varför personalen lämnar arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2007; Arbetsmiljöverket, 2012). Vi fann två studier som undersökt varför 
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personalen å andra sidan stannar på arbetsplatsen (Olsson, 2008; Chiller & Crisp, 2012). De 

sistnämnda studierna visade bl.a. att humor och en lagom arbetsbelastning kunde bidra till en 

god personalhälsa och utgöra ett skydd mot tunga inslag i arbetet. Likaså vad gäller en balans 

mellan fritid och yrkesliv. För att möjliggöra detta var meningsfulla relationer på fritiden lika 

viktiga för återhämtning som kollegorna var på arbetsplatsen (Chiller & Crisp, 2012). Den 

kanske viktigaste källan till emotionell energi visade Olsson (2008) fås via kollegialt stöd. Via 

kollegorna kunde personalen dela en emotionell börda och bekräftas i sitt arbete. 

 

Eftersom vi inte fann några studier som fokuserat på känslohanteringen bland personalen på 

BUP mellanvården anser vi vår studie befogad. Dessutom har forskningen till största del 

undersökt hur organisatoriska faktorer påverkar personalen, och desto mindre på 

konsekvenser av själva känsloaspekten i arbetet. Vi vill därmed med vår studie tillföra ett 

större fokus på känslohanteringen och öka förståelsen för klientnära yrken genom att tillföra 

Hochschilds (2012) teori om emotionellt lönearbete. Speciellt eftersom flera studier visade att 

en kunskap och medvetenhet om den egna känsloprocessen är viktigast vad gäller välmåendet 

(Olsson, 2008; Godwyn, 2006). Vi fann två studier som forskat om yrkesgrupper med samma 

karaktärsdrag som personalen på BUP mellanvården och haft Hochschild som teoretisk 

referensram (Nylander, Lindberg & Bruhn, 2011; Olsson 2008). 

 

De presenterade studierna är betydelsefulla för vår uppsats och har agerat vägledande vad 

gäller att utforma både problemformulering och frågeställningar. Larsson (2005) menar att 

ifall forskaren är väl påläst på det som skall studeras kan detta också hjälpa forskaren i den 

initiala kontakten med respondenten. Detta var något vi upplevde under våra intervjuer då vi, 

med hjälp av bland annat Hochschilds (2012) teori om emotionellt lönearbete, ökade vår 

kunskap om området och kunde ställa adekvata frågor. Att erhålla en teoretisk kunskap om 

området underlättar också i analysen då forskaren lättare kan lyfta fram meningsfull empiri 

och kategorisera det insamlade materialet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

3. Teoretiska perspektiv 
 

I detta kapitel presenterar vi vilka teoretiska utgångspunkter vi kommer att använda för att 

analysera vår empiri. Med hjälp av lämpliga teorier kan forskaren ge mening åt det som 

studeras och i största mån förklara det (Larsson, 2005). Redan i början av forskningsprocessen 

hade vi Hochschilds (2012) teori om emotionellt lönearbete i åtanke vilket gav oss ett teoretisk 
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ram för det vi ville undersöka. Efter insamlad empiri sökte vi ytterligare teorier som kunde 

tänkas bringa ökad kunskap om vårt fenomen. De som slutligen bäst lämpade sig för att 

belysa och ge mening åt våra empiriska resultat ansåg vi vara Theorell och Karaseks (1990) 

Krav - kontroll - stödmodell och Brattbergs (2012) definition av coping-strategier. En kort 

motivering till teorins lämplighet ges under respektive rubrik. 

 

3.1 Hochschilds teori om emotionellt lönearbete 

 

Den första utgåvan av Hochchilds bok A Managed Heart gavs ut år 1983. Hon gör i den en 

inledande jämförelse mellan fabriksarbete och emotionellt lönearbete och i likhet med Karl 

Marx ställer hon sig frågan om den mänskliga kostnaden av att vara ett arbetsinstrument. För 

att kunna överleva i ett fabriksarbete menade Marx med sin alienationsteori vid 1800-talets 

mitt att individen mentalt måste alienera sig själv från sin egen kropp och det fysiska arbetet. 

Med det menar han att det som sker utanför kroppen görs främmande för individen, genom 

separation från det mentala. Samma överlevnadsstrategi finns i det emotionella lönearbetet 

där Hochschild menar att individen istället måste alienera sig från sig själv och sina egna 

känslor. Rädslan inför plötsliga emotioner och tanken om att de får oss att bete oss irrationellt 

gör att vi vill reducera dem. En person utan emotioner har dock inget varningssystem och 

skulle inte klara sig länge, då vi behöver våra känslor för att reagera och reflektera och att inte 

blanda in egna känslor i sitt uppförande är därför svårt. Hon menar på så sätt att ett 

emotionellt lönearbete, där ens personliga själv och känslor används som arbetsverktyg, är 

svårare att ha kontroll över än arbeten där man producerar faktiska ting (Hochschild, 2012).   

 

Hur det emotionella arbetet hanteras av individen beskrivs huvudsakligen genom de två 

begreppen yt- och djupagerande (surface- and deep acting). I ett ytagerande visar personen 

känslor som han eller hon inte känner, och låtsas känna dessa i enlighet med vad som krävs 

och förväntas i det specifika yrket. I ett djupagerande försöker individen istället känna de 

känslor som han eller hon förväntas visa och de blir därmed mer genuina. Hon menar att det 

identifierbara med ett emotionellt arbete är det som uppstår mellan en äkta men ej accepterad 

känsla och en idealiserad känsla.  

 

I linje med det ovan beskrivna om yt- och djupagerande menar Hochschild (2012) att det är 

ansträngande att försöka upprätthålla skillnaden mellan det vi känner och det vi låtsas känna. 
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För att minska ansträngningen försöker vi därför föra de två variablerna närmare varandra, 

antingen genom att försöka ändra på känslan eller att försöka ändra på det vi låtsas känna. När 

de spelade känslorna inte är desamma som de äkta kan individen hamna i en disharmoni vilket 

benämns emotionell dissonans. Denna upplevda diskrepans visade sig i Hochschilds studie 

vara källan till vad som kan hota den anställdes välmående. När vi i arbetet måste ge vika för 

våra egna känslor och inge intryck av att känna något annat, kallar Hochschild det för att vi 

följer känsloregler (feeling rules) som organisationen satt upp för oss (a.a.). 

 

Hochschilds arbete agerar både forskning och teori i vårt arbete och är grundbulten för 

fenomenet vi undersöker. När vi talar om emotionellt lönearbete är det hennes definition vi 

åsyftar. Vi tror att teorin kan tjäna vägledande både vad gäller att öka förståelsen för vad 

känslostyrda arbeten i allmänhet kan innebära, men också för att belysa vår empiri och öka 

kunskapen om just vår målgrupp. Arbetet på BUP innebär att ingjuta en känsla och/eller 

tillstånd hos patienterna samtidigt som den yrkesverksamma måste agera i enlighet med 

arbetsuppgiften. Detta kan exempelvis belysas utifrån Hochschilds yt- och djupagerande. 

 

3.2 Theorell och Karaseks Krav - kontroll - stödmodell 

 

Stressforskaren Töres Theorell utvecklade för över trettio sedan Krav - kontroll - 

stödmodellen tillsammans med den amerikanske forskaren Robert A Karasek (1990). 

Begreppet socialt stöd är en grundpelare i modellen avseende hur människor i sitt arbete 

hanterar stress och psykosocial ohälsa. Socialt stöd kring individen i form av familj, vänner 

och partners spelar en viktig roll i hur individen klarar olika påfrestningar i livet. På 

arbetsplatsen utgörs det sociala stödet av chefer och arbetskollegor, och om stödet är bra kan 

det dämpa mycket av de negativa stressfaktorer och psykiska påfrestningar som kan uppstå i 

arbetet. 

 

Modellen visar hur en psykosocialt frisk organisation ska sträva efter en balans mellan krav, 

kontroll och stöd för sina anställda. Kravnivån ska vara hanterbar, kontrollen innebär att 

individen har ett gott besluts- och handlingsutrymme och sist men inte minst känna att det 

finns ett gott socialt stöd runt omkring sig. Den idealiska arbetsplatsens anställda ska alltså 

enligt modellen ha låga krav, hög kontroll och ett tillräckligt socialt stöd. Motsatsen till detta 

visar enligt modellen på en ohälsosam arbetsplats med höga krav, låg kontroll och ett litet 
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socialt stöd. Dock kan kombinationer som höga krav och hög kontroll över arbetet, 

tillsammans med ett bra socialt stöd stimulera individens personliga utveckling på ett väldigt 

bra och hälsosamt sätt. Här nämns även begreppet återhämtning som ett väldigt viktigt inslag 

för att individen inte ska riskera att bli utbränd. Att glömma bort återhämtningen och “köra 

på” sker framförallt bland nyanställda, men även bland anställda som “lever för sitt arbete” 

(Karasek & Theorell, 1990). 

 

Med krav - kontroll - stödmodellen vill vi i denna uppsats belysa vikten av socialt stöd i 

behandlarnas arbetssituation på BUP mellanvården. Det sociala stödet kan agera som en 

strategi för att hantera de emotioner som uppstår i arbetet. Då det dagliga arbetet på BUP 

mellanvård medför härbärgering av patienter och dess familjers olika känslotillstånd blir det 

extra viktigt att det finns en god balans mellan de tre komponenterna. Då arbetet innebär hög 

kontroll i och med att det styrs av egen planering, kan det lätt upplevas som ensamt. Därför är 

det viktigt att behandlarna inte känner stora svårigheter med att nå organisationens krav samt 

att det sociala stödet är stort bland chefer och kollegor. Det sociala stödet fungerar då både 

som ett skydd mot negativ påverkan av arbetet, samtidigt som en trygghet i att olika former av 

återhämtning accepteras.  

 

3.3 Copingstrategier 

 

Begreppet coping innefattar hur individen hanterar stressfyllda situationer och kriser i livet 

och kan förklaras genom olika modeller. I arbetslivet utvecklas copingförmågan successivt 

och det är strategier människan lär in genom hela livet. Känslotillstånd som kan uppstå i en 

stressfylld situation är bl.a. ilska, rädsla, otillräckligt, hopplöshet, lidande och skam. De inre 

och yttre påfrestningarna som stress i olika situationer medför hanteras på olika sätt av 

individer beroende på deras egna erfarenhet och värderingar. Det finns flera sätt att beskriva 

coping på, dock med liknande resonemang. Vi kommer främst att utgå från Brattbergs (2008) 

copingdefinition i vår uppsats. Lazarus och Folkman (1984) för ett liknande resonemang, men 

Brattbergs definition innefattar mer ingående beskrivningar av coping och är uppdelade på 

flera olika nivåer. Hon förklarar hur individens egna resurser kan delas upp i inre och yttre 

copingresurser. De inre copingresurserna utgörs av bl.a. tankar, känslor, tolkningar, 

personlighet, egenskaper, förmågor, självtillit och självkänsla. De yttre copingresurserna 

utgörs av bl.a. familj, vänner, kultur, religion, arbete och ekonomi. För att individen ska 
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uppnå en god copingförmåga krävs en sund balans mellan de olika resurserna, både de inre 

och de yttre (Brattberg, 2008). 

 

Brattberg (2008) beskriver tre olika copingstrategier; problemfokuserad coping, 

känslofokuserad coping och undvikande coping. Problemfokuserad coping innefattar individens 

yttre problem, såsom problemlösning, informationsinsamling, påverkan och anpassning. 

Känslofokuserad coping handlar om individens inre problem, såsom känslohantering, 

acceptans, anpassning och initiativ att söka socialt stöd. Undvikande coping handlar om 

distanserande, förnekande eller flykt (genom alkohol, droger och andra destruktiva metoder). 

De undvikande strategierna kan i viss mån passa i nödsituationer, men vid ett långvarigt 

användande leder det till en mer stressfylld börda än om man möter situationen i tid med 

någon av de andra strategierna. Oftast används flera av copingstrategierna samtidigt 

tillsammans med en eller flera copingmetoder. Copingmetoderna kan vara kognitiva metoder 

bestående av exempelvis positivt tänkande, resignation och analyserande. De kan också 

utgöras av beteendemetoder som mindfulnessträning, hjälpsökande, emotionell avstängning 

och emotionell avlastning. 

 

Lazarus & Folkmans (1984) copingteori benämner strategierna som probleminriktade, 

emotionellt inriktade och meningsbaserade där de två första är snarlika Brattbergs (2008) 

definition. Vidare beskriver de inte coping utifrån copingresurser och copingmetoder såsom 

Brattberg (2008) gör. Vi vill dock lyfta fram och förklara det de benämner meningsbaserade 

coping, vilken innebär att trots negativ stress och negativa upplevelser försöker vi finna en 

mening med det som sker. Strategin här är att omvandla det man upplever smärtsamt till ett 

istället mentalt positivt tillstånd. Detta kan ses som en mer målinriktad typ av 

problemfokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Vi anser det adekvat att analysera vår insamlade empiri med copingstrategier som teori i och 

med att den fokuserar på hur emotionell stress kan hanteras på olika sätt. Med hjälp av denna 

teori hoppas vi kunna få en ökad förståelse för hur behandlarna på BUP möjligtvis hanterar 

situationer olika från person till person. 
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4. Metod 
 

Under detta avsnitt presenteras vald metod och hur den lämpar sig för syftet med vår studie. 

Därefter presenteras vår urvalsprocess och datainsamlingsmetod. Vi redogör sedan för hur vi 

valt att analysera vår insamlade empiri. Vi för en diskussion kring studien validitet och 

reliabilitet och vilka begränsningar respektive fördelar vald metod har. Metodavsnittet 

avslutas med en forskningsetisk diskussion. 

 

4.1 Urvalsförfarande och förförståelse 

 

Som vi skrev inledningsvis ville vi undersöka en personalgrupp som vi tror utför ett 

utmanande emotionellt arbete. Vi ville därmed undersöka hur personalen på BUP 

mellanvården förhåller sig till de känslor som kan uppstå. Eftersom en av oss gjort sin VFU 

på en sådan mottagning använde vi ett bekvämlighetsurval och genomförde våra intervjuer 

där. Vi hade vi redan några respondenter i åtanke och slapp därmed lägga ner lång tid på att 

söka lämpliga respondenter.  

 

Enligt Bryman (2002) är det bra att vara bekant med det man skall undersöka och i viss mån 

känna till miljön som undersöks. På så sätt underlättar det för forskaren att dels ställa 

relevanta frågor men också för tolkningen av svaren. Utifrån detta kunde vi alltså tillfråga 

personal som vi trodde kunde generera en fruktbar empiri utifrån både engagemang och 

arbetsområde och vårt urval blev därmed strategiskt. Detta möjliggjorde också att vi kunde 

välja respondenter så att urvalet blev så representativt som möjligt utifrån hur verksamhetens 

personalsammansättning ser ut. Vi intervjuade således en heterogen respondentgrupp 

bestående av både kvinnor och män med olika bakgrund och arbetsuppgifter eftersom 

verksamheten ser ut så. 

 

Den av oss som gjorde sin VFU på BUP mellanvården kontaktade sin dåvarande handledare 

som tillfrågades ifall hon och fem andra frivilliga ville medverka i vår studie. Till de 

intresserade skickade vi därefter ett informationsbrev där vi tydliggjorde studiens syfte, vilka 

etiska principer vi förhöll oss till och att deltagandet är helt frivilligt (Se bilaga 1). Samtliga 

respondenter var positiva till att medverka.  
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Henriksson & Månsson (1996) konkretiserar risken med att vara bekant med studieobjektet 

och att forskaren kan bli hemmablind och inte förmår att se fenomenet från andra perspektiv. 

Detta kan dock förhindras genom att forskargruppen utgörs av både så kallade insiders och 

outsiders. Den forskare av oss två som inte har direkta erfarenheter inom denna kontext kunde 

på ett annat sätt distansera sig och därmed bidra med frågor och funderingar ur ett 

utifrånperspektiv. En kombination mellan olika tidigare erfarenhet av det studerade området 

är alltså att föredra, vilket vi uppnådde i denna studie. 

 

4.2 Metodval och samtalsintervjuer 

 

Samtalsintervjuer är lämpliga vad gäller att skildra människors vardagssituation och hur de själv 

uppfattar sin omvärld. Till skillnad mot exempelvis frågeformulär som innefattar kvantifiering 

innebär samtalsmetoden synliggörande hur ett fenomen upplevs, vilket vi strävar efter i vår 

uppsats (Esaiasson et al., 2012). Eftersom vi tror att olika arbetskulturer formas i ett, ofta 

omedvetet, samspel mellan kollegor i den sociala kontexten möjliggör alltså denna metod en 

skildring av hur personalen själva upplever och förhåller sig till emotioner i arbetet.  

 

Den intervjuform som bäst lämpade sig för vårt syfte var halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Denna intervjuform liknar ett vardagligt samtal, men har till skillnad från 

den ett syfte och inrymmer någon specifik teknik. På så sätt kan forskaren få en ökad 

förståelse för respondenternas vardag såsom de upplever den. Att den är halvstrukturerad 

innebär en i förväg formulerad intervjuguide med några förslag på frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi hade fyra fasta teman med några följdfrågor, men utöver det fick 

respondenterna styra samtalet. På så sätt bibehöll vi en viss struktur under intervjuerna, men 

lämnade utrymme för respondenterna att själva lyfta fram ytterligare aspekter av fenomenet. 

Därmed ökade vi också möjligheten att få mer oväntade och nyanserade svar (Esaiasson et al., 

2012). Vi använde också sonderings- och uppföljningsfrågor som innebär att vi bad 

respondenten reflektera mer kring relevanta teman för att ytterligare fördjupa vissa svar 

(Bryman, 2002).  

 

För att undvika bias och snedvridna tolkningar genomförde den av oss som inte gjort sin VFU 

på BUP samtliga intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). På så sätt kunde vi minimera risken 

för att ställa frågor och få svar beroende på den relation som redan fanns etablerad mellan en 
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av oss forskare och respondenterna. Kvale och Brinkmann (2009) belyser dock vikten av 

ledande frågor och att de ibland behövs för att öka studiens trovärdighet. I vårt fall använde vi 

vissa gånger ledande frågor för att pröva tillförlitligheten i svaren och därmed generera mer 

korrekta tolkningar. Exempelvis genom att konkretisera något de sagt tidigare genom att 

sammanfatta svaren och fråga om vi uppfattat det rätt.  

 

Vi hade tänkt använda det som Bryman (2002) kallar rekonstruktion av händelser vilket 

innebär att respondenten ombeds berätta om en händelse eller fenomen som denne upplevt. 

Därmed utgör respondenterna en större del av undersökningsresultaten eftersom de kan 

påverka innehållet i intervjuerna och tillsammans med forskaren producera kunskap. Kvale 

och Brinkmann (2009) exemplifierar hur forskaren måste förhålla sig etiskt i olika stadium av 

forskningsprocessen och ta hänsyn till vilka konsekvenser undersökningen och publiceringen 

av studien kan få för respondenterna. I vårt fall ansåg vi att så specifika exempel skulle kunna 

sätta dem i en problematisk sits och riskera etiska konflikter när uppsatsen publiceras. 

Speciellt med tanke på att vi lovat återrapportering när uppsatsen är klar. Vi bedömde därmed 

att respondenternas exempel på generella möten med patienter räckte för att få en djupare 

inblick i deras arbete.  

 

4.3 Analysmetod   

 

Vi transkriberade materialet direkt efter vi genomfört våra intervjuer. Med tanke på 

materialets omfattning är det enligt Larsson (2005) viktigt att forskaren tematiserar empirin 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta är något vi tog fasta på i vår studie då vi 

fokuserade analysen på några teman som var utmärkande och i linje med vår forskningsfråga. 

Vi delade in respondenternas svar i olika färgkoder för att lättare kunna sortera in respektive 

svar under de teman vi ville lyfta fram. Larsson (2005) kallar detta för temaanalys som alltså 

innebär att all data analyseras tillsammans och därefter delas in i olika teman. De mer 

utförliga och omfattande svaren kortade vi ner till sammanfattande formuleringar, så kallad 

meningskoncentrering, för att få en bättre överblick över materialet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi använde en så kallad teoritriangulering då vi analyserade vårt insamlade material. 

Detta innebär att vi använde flera teorier att belysa empirin med för att få en mer holistisk och 

mångsidig bild av det vi studerade (Larsson, 2005).   
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För att låta respondenterna komma till tals och redogöra för vår tolkning plockade vi ut flera 

målande citat. Detta är viktigt eftersom forskarens oberoende annars kan ifrågasättas och 

riskera att forskaren presenterar fördelaktiga resultat (Kvale & Brinkman, 2009). Med 

kontinuerliga citat kunde vi motverka dessa risker samt öka transparensen i vår studie 

eftersom det låter läsaren få en inblick i hur vi har tolkat empirin. För läsvänlighetens skulle 

valde vi bort utfyllnadsord såsom “mm” och “ehm”. Vi redogör dock för längre tystnader och 

skratt eftersom vi anser att detta säger något om respondentens känsla och uppfattningar.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

 

Den kvalitativa studiens validitet kan delas in i två aspekter, intern och extern validitet. Den 

interna validiteten innefattar relevans och trovärdighet i en studie, vilket vi förhåller oss till 

genom att göra noggranna beskrivningar av hela forskningsprocessen samt för hur vår 

förförståelse från början såg ut. Enligt Starrin & Svensson (1994) utgör redogörelsen för den 

egna kunskapen och erfarenheten av det som studerats ett led i en viktig kvalitetssäkring. 

Detta eftersom den kvalitativa forskningsempirin kan tolkas på olika sätt, varför det är viktigt 

för läsaren att få en inblick i hur forskaren kan ha tolkat materialet (Bryman, 2002).  

I kvalitativ forskning kan begreppet reliabilitet integreras i den interna validiteten, alltså 

studiens tillförlitlighet Här spelar objektivitet stor roll för huruvida studien kan reproduceras 

av andra forskare. Det som talar för objektiviteten i vårt fall är att vi har varandra som 

medbedömare, vilket underlättar att förhålla sig kritiskt till materialet samt undvika 

slumpmässiga och osystematiska fel (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Alla intervjuer förutom en genomfördes på en utav BUPs mellanvårdsmottagningar. De 

genomfördes i olika omgångar beroende på respondenternas tidsutrymme och blev cirka en 

timme långa. Att intervjuerna genomfördes på mottagningen ansåg vi var en fördel eftersom 

vi då fick tillgång till låsbara rum i en tyst miljö. Hade vi exempelvis genomfört intervjuerna 

på ett café hade risken varit att ljud runt omkring hade kunnat störa intervjun och senare 

transkriberingarna, vilket hade försämrat reliabiliteten (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

För att den insamlade empirin skulle kunna presenteras på ett så utförligt sätt som möjligt 

spelades de in på bådas mobiltelefoner. Ifall det skulle blivit något fel på den enas inspelning 

skulle vi ha ytterligare en att tillgå. Ljudupptagningen var mycket bra och allt hördes tydligt 
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på inspelningarna. Att spela in intervjuer ses enligt Kvale & Brinkmann (2009) som en frihet 

att kunna koncentrera sig och vara helt närvarande för respondenten, eftersom inga 

anteckningar behöver föras. Korrekta meningsformuleringar, tonfall, pauser, tänketid etc. 

finns allt registrerat och det är lätt att gå tillbaka i inspelningen om något förglömts. Det som 

däremot inte finns med på en ljudfil är kroppsspråk och ansiktsuttryck. Då vi anser att detta är 

en viktig aspekt i förmedlandet av exempelvis känslor har vi försökt komma ihåg sådana 

uttryck så gott vi kan. Den utav oss som inte höll i intervjun antecknade även om den var 

något särskilt som uppstod. Enligt Widerberg (2002) kan dessa små sammandrag generera en 

helhetsbild av intervjuerna och vara betydelsefulla i analysskedet. 

 

Eftersom att en av oss känner till verksamheten genom sin VFU, samt känner personalen, 

valde vi att den andra av oss höll i intervjun. Det för att i allra högsta mån inte riskera att 

ställa ledande frågor. Vi tänker dock att det ökade tryggheten hos respondenterna i och med 

att de känner en utav oss. Vi upplever att de pratade väldigt fritt och var måna om att ge ärliga 

svar samt hjälpa oss till att få en fruktbar intervju. I fråga om reliabiliteten kan här tänkas att 

de inte hade känt sig lika bekväma i en intervju genomförd av en för dem okänd person, 

därmed kan möjligtvis mindre utförliga svar ha getts. Under intervjuerna satt vi ostört i ett 

eget rum, vilket minimerade eventuella störningsmoment. Frågorna var utformade väldigt 

öppna, tanken var att respondenterna skulle få svara så fritt som möjligt utan ledande inverkan 

från oss forskare. Vi transkriberade materialet omgående efter intervjuerna utförts, så att vi 

skulle komma ihåg eventuella känslouttryck som visades i samband med svaren. Vi 

transkriberade hälften av intervjuerna var och med största noggrannhet skrev vi med pauser, 

upprepningar, skratt, suckar etc. Detta för att ha allt på papper till analysen för att undvika 

tolkningsproblem (Kvale & Brinkmann, 2009). För att undvika misstag i största mån under 

transkriberingen läste vi därefter varandras transkriberingar samtidigt som vi lyssnade på 

inspelningarna (Wibeck, 2010). 

 

Med tidigare forskning, förkunskaper och teorival är vi medvetna om att förförståelsen kan 

påverka validiteten. Detta är något vi haft med oss under både insamling och presentation av 

empirin. Vi har varit noggranna med att presenterna resultatet så att läsaren förstår vad som är 

respondentens svar och vad som är vår tolkning. Eftersom alternativa tolkningar kan tänkas 

finnas beroende på vilket kunskapsanspråk man som forskare har tycker vi att det är särskilt 

viktigt att ha en kontinuerlig diskussion med varandra om resultaten, hur de kan tolkas och 

ifrågasättas. Det som under intervjuerna kunde vara svårt med tanke på validiteten var att inte 
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vara ledande om vi behövde förklara en fråga som respondenten till en början inte förstod. Då 

kunde våra ordval möjligtvis vara ledande, dock tror vi inte att det har påverkat validiteten på 

ett negativt sätt. När svaren blev något luddiga på grund av att de inte förstått frågan var vi 

uppmärksamma på att validera deras svar, så att vi uppfattade dem rätt, detta är enligt Kvale 

& Brinkmann (2009) ett sätt att ställa tolkande frågor för att stärka validiteten. 

 

Den externa validiteten handlar om huruvida studiens resultat går att generaliseras till andra 

grupper eller situationer, även kallat generaliserbarhet. Som tidigare beskrivet valde vi att 

intervjua sex personer vilket skulle kunna ifrågasätta en vidare generalisering av 

yrkesgruppen. Vårt syfte är dock att lyfta fram individens berättelse, enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) en så kallad naturalistisk generalisering, där de personliga erfarenheterna 

blir till teoretisk kunskap. Generalisering bör alltså göras med försiktighet. Vi har dock haft 

anspråk på att koppla samman detaljer med helhet, dvs vi vill öka förståelsen för hur enskilda 

individer ser på sitt arbete för att därmed bättre förstå hur ett emotionellt lönearbete kan 

upplevas och hanteras. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Under hela forskningsprocessen har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets fyra etiska principer; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). Informationskravet innebär bland annat att respondenten har 

rätt att få veta syftet med uppsatsen och vilken vår uppgift som forskaren var. Därtill hör 

också att lyfta fram vilka eventuella risker och fördelar ett deltagande kan få och att det är helt 

frivilligt att delta. Vi var noga med att i största möjliga mån vara tydliga med vad vår studie 

syftade till. Både i informationsbrevet och innan intervjuerna informerade vi respondenterna 

om hur vi, i enlighet med de etiska principerna, skulle förhålla oss till materialet. Det vill säga 

att vi behandlade det konfidentiellt, att det var helt frivillig att delta och att de när som helst 

kunde dra sig ur utan vidare förklaring. Efter denna genomgång valde samtliga tillfrågade att 

delta i vår studie. Vi har förhållit oss konfidentiellt i den mån av att vi i samband med 

transkriberingen avidentifierade respondenterna och därefter raderat samtliga inspelningar.  

 

Att exempelvis delge respondenterna hela studiens syfte och upplägg kan i vissa fall stjälpa 

undersökningen, varför forskaren måste avväga balansen mellan att ge för mycket information 



31 
 

kontra undanhålla sådant som kan tjäna studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). I vårt fall 

var vi öppna med hela studiens syfte och problemformulering. Eftersom vi undersökte ett 

område där vi eftersökte deras upplevelser ansåg vi inte att det på något sätt påverkade 

resultatet. Utifrån konfidentialitetskravet diskuterade vi däremot huruvida personalen skulle få 

ta del av den färdiga uppsatsen eftersom det skulle kunna gå att härleda svaren till enskilda 

individer. De arbetar exempelvis med olika saker och med varierad arbetstid inom BUP, 

vilket framgår i svaren. Eftersom vi vill låta respondenterna ta del av uppsatsen försökte vi i 

största mån motverka en sådan identifiering. Exempelvis genom att inte avslöja könet på 

respondenterna och använda tidsintervall när vi redogjorde för vilken erfarenhet respektive 

respondent har inom BUP.  

 

Kvale och Brinkman (2009) menar att om man publicerar sådant där deltagarna potentiellt kan 

identifieras bör ett samtycke till den eventuella risken inhämtas från respondenterna. Vi lyfte 

frågan med respondenterna som var medvetna om, men godkände dessa eventuella risker. Vi 

och respondenterna är dock medvetna om att en total anonymisering inte är nödvändig med 

tanke på att vår kontakt på BUP som hjälpte oss finna respondenter vet om vilka som deltog. 

Därtill blir det extra viktigt att ställa sig frågan vilka konsekvenser ett deltagande kan få för 

respondenten och eventuellt andra. Forskaren måste väga potentiella risker och konsekvenser 

för deltagarna kontra vetenskapliga fördelarna (Kvale & Brinkman, 2009). Vi valde 

exempelvis bort frågor som kunde riskera att sätta respondenterna i en svår situation med 

konsekvenser för respondenten själv och dennes kollegor. Såsom att be dem exemplifiera 

specifika patientmöten.  

 

Att en av oss redan hade förhandsinformation om verksamheten gjorde att vi kunde ta extra 

hänsyn till tänkbara etiska svårigheter. Vi anser därmed att vi erhöll ett gott etiskt 

förhållningssätt och tog hänsyn både till respondenterna och studiens trovärdighet. Det vill 

säga att vi exempelvis höjde reliabiliteten genom många direktcitat men med fingerade namn. 

5. Resultat och analys 
 

Under detta avsnitt presenteras undersökningens viktigaste resultat kopplat till studiens 

frågeställningar. Resultaten är uppdelade i två huvudteman med sju underrubriker utifrån det 

som var utmärkande i empirin och i linje med våra frågeställningar. 
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Resultatdelen inleds med en kort beskrivning av respondenterna kopplat till erfarenhet och 

arbetstid inom BUP mellanvården. Resultaten presenteras därefter utifrån sammanfattande 

tolkningar av längre svar och flera citat för att synliggöra våra tolkningar för läsaren. I de fall 

vi har kortat ned citat använder vi (...) för att påvisa detta.  

  

Eftersom vi valt att integrera resultat och analys konkretiserar vi löpande materialet med hjälp 

av våra teorier. Detta tror vi gör uppsatsen mer sammanhängande och lättöverskådlig. I 

kapitlet efter avslutar vi uppsatsen med en sammanfattande diskussion kring resultaten och 

kopplar det till studiens syfte,  frågeställningar och tidigare presenterad forskning. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 

 

För enkelhetens skull kommer vi kalla samtlig personal för behandlare oavsett deras egentliga 

yrkestitel och utbildningar. Våra respondenter bestod av fyra kvinnor och två män. Tre av 

dessa har mycket lång erfarenhet inom socialt arbete och då främst inom barn- och 

ungdomspsykiatri. De andra tre är nyss eller relativt nyligen nyexaminerade från sina 

respektive utbildningar och har nu påbörjat sin karriär inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi 

valde att ändra allas namn till andra kvinnonamn för avidentifiering. 

 

Frida 

Frida är utbildad socionom och har över 20 års erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt 

arbete. Hon har jobbat på BUP mellanvården i 8-10 år. 

 

Amanda 

Amanda är utbildad socialpedagog och har arbetat på BUP mellanvården i 8-10 år.  

 

Jessica 

Jessica är behandlare med lång erfarenhet av arbete med ungdomar. Hon har arbetat på BUP 

mellanvården i 8-10 år. 

 

Ellinor 

Ellinor är utbildad psykolog och har arbetat på BUP mellanvården i 1-2 år.  
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Adele 

Adele är utbildad psykolog och har arbetat på BUP mellanvården i 1-2 år.  

 

Zarah 

Zarah är utbildad socionom och har arbetat på BUP mellanvården i 1-2 år.  

 

5.2 Att hantera känslor i arbetet 

 

5.2.1 Att smittas av en känsla 

 

Liksom Hochschilds (2012) teori om emotionellt lönearbete, dvs yrken där ens personliga 

själv och känslor används som arbetsverktyg, uttryckte behandlarna på BUP att de behöver 

laborera med sina känslor i mötet med patienten. De känslor som uppstår kunde vara allt från 

ilska och sorg till glädje och hopp. Respondenterna upplevde att arbetet vissa gånger spillt ut 

över privatlivet med negativa konsekvenser som följd. Trötthet som konsekvens var något 

utmärkande som respondenterna tog upp. De uttryckte att ett hembesök på en timme kräver en 

mer medveten närvaro än ett besök på mottagningen och därmed tar mer energi. 

 

“Sedan hade jag en tuff vecka, upplevde jag, förra veckan och då fick jag inte till en balans. 

Jag tänkte väldigt mycket på jobbet under privat tid vilket blir som att man jobba 24/7, fast 

man får inte betalt liksom för att man bara grubblar. Så det där är bara dumt. Eller det sätter 

käppar i hjulet för mig i alla fall (...) Det påverkade mig så att jag tänkte, alltså jag gick 

aldrig hem från jobbet fast jag gick hem liksom. Och jag var stressad (...) Trött och ledsen 

kan jag nog bli då. Eller trött och såhär lite uppgiven, men det är ju också för att man möter 

så mycket uppgivenhet” - Zarah 

 

Känslor som behandlarna upplevde uppgav de kunde riktas mot andra myndigheter, mot 

patienten och/eller föräldrarna eller mot sin egen prestation. Att rikta känslorna mot sig själv 

och ifrågasätta sin egna arbetsinsats var något som uttrycktes hos några av respondenterna. 

Likaså en större osäkerhet kring hanteringen av de egna känslorna som kan uppstå. 

 

“Och det är ju som en känsla som man inte kan värja sig för, den tar ju tag i en liksom, och 

sitter kvar i en i magen när man går därifrån för att det också är en väldigt hopplös situation 



34 
 

för den här personen (...) jag tänker att det både är såhär att man blir smittad av den känslan 

som den personen uttrycker, men också i på nåt sätt i tanken att man blir smittad av den här, 

’hur fan ska man kunna lösa det här’, man drabbas av hopplöshetskänslan också, att jag kan 

inte göra nån skillnad i det här, lite så” - Ellinor 

 

Och det kan vara allt från att jag kan känna mig jäkligt sänkt, deppig (...) Maktlöshet tycker 

jag är vanligt (...)att jag känner mig maktlös över att jag över huvud taget kan göra 

någonting. Att jag tvivlar, får tvivel på mig själv och min kompetens” - Zarah 

 

Några behandlare ansåg dock att de var öppna med sina känslor både mot patienterna och mot 

sig själva. De upplevde en stor trygghet i sin yrkesroll och kunde agera på den säkerheten i 

behandlingsarbetet. De som uttryckte detta hade arbetat länge i yrket och menade även själva 

att de blivit alltmer säkra i sin yrkesroll genom åren. 

 

“Jag kan känna en oerhörd glädje med en familj när det går åt rätt håll. Och delar gärna den 

och försöker använda mig av mina känslor i mitt kliniska arbete. Att kunna säga att man blir 

förbannad och att man kanske säger att jag har ingen lust, och åka hit och träffa er om ni 

liksom inte tar det här på allvar” - Jessica 

 

Trots de negativa känslor som kan uppstå i yrket kunde de balanseras upp av möten som gått 

riktigt bra, vilket respondenterna menade fungerade som en emotionell påfyllning. 

 

“Sen kan man också få, när någonting går bra för någon, då kan man få en jäkla kick 

däremot! Och känna sig väldigt upplyft och tycka att det är väldigt kul och härligt. Så det är 

verkligen både och. Det kan verkligen bli en belöning och då kan man klara sig på den några 

veckor” -Zarah 

 

Att vara i kontakt med utsatthet och varierande känslouttryck upplevde respondenterna ibland 

som svårt, utmanande samt provocerande eftersom de vet hur det kan se ut “bakom fasaden”. 

Men behandlarna presenterade också en annan aspekt av det och såg det som ett privilegium 

att få se “samhällets baksida” eftersom det också berikade och utvecklade dem som 

människor. 
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“Man blir i alla fall jävligt krass.. liksom. Att man vet att bara för att det ser ut såhär så 

behöver det inte det inte se ut så. Det kan vara precis vad som helst på andra sidan av den 

fasaden liksom.. Och det provocerar ju ganska många människor.” - Amanda 

 

“Ja jag har nog blivit mer ödmjuk, det tycker jag man blir ju längre man jobbar inom det här 

yrket. Ju mer ödmjuk kan man bli inför andra människors situationer liksom och att saker och 

ting är inte så svart och vitt utan det är många gråskalor liksom. (...) vilket ju berikar mig 

som person också (...) jag tycker snarare att jag, att det är en gåva att få se hur människor 

faktiskt har det (...) Så att det är mer ett privilegium, fast också ett jobbigt privilegium. För 

det kan vara tufft. Men det är ett privilegium” - Zarah 

 

Vad gäller behandlarnas egna bakgrund var respondenterna överens om att det kan vara en 

fördel att själv ha mött svårigheter av olika slag i livet. De rådde också en konsensus att egna 

erfarenheter kan vara det som gör att man ens intresserar sig för att arbeta med utsatthet på 

olika sätt. Respondenterna betonade dock att en förutsättning är att det man har med sig i 

bagaget är bearbetat eftersom det annars kan spilla över på ett negativt sätt i mötet med 

patienten. Respondenternas motiv för att arbeta med utsatta människor uppgav de berodde på 

en nyfikenhet på människor samt en vilja att göra något meningsfullt för andra. 

 

“Ja om man inte håller på att återupprepa dom ja, så är det ju jättebra såklart att ha koll på 

sina egna erfarenheter. Det är ju en källa som man kan använda sig av, om det är bearbetat. 

Om det är omedvetet, då är det ju inge bra. Om man återupprepar något liksom, att det är 

som ett återupprepningstvång. Så jag tror att det här med bearbetning är ju liksom A och O”. 

- Amanda 

 

“Det är bra att veta hur det känns att vara ledsen, om man är arg och sådär såklart. För det 

är ju jättesvårt att relatera till något annars (...) Ska man jobba inom det här yrket tänker jag 

att det är bra att man upplevt, alltså att man fått känna på saker. Men finns det saker som inte 

är bearbetade, alltså man behöver ha ganska hög självkännedom. Man behöver veta vad det 

finns för grejer som jag har svårt att hantera när jag hamnar i de situationerna” - Adele 

 

“ (...) jag tror inte att det är något hinder utan jag tror att det kan vara till en hjälp att man 

själv har brottats med någonting i livet, att det inte har gått på räls hela tiden. Och det är min 

erfarenhet av de kollegor som jag har inom det här jobbet, att väldigt många har nåt sådant 
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här, nåt trauma som dom har från sitt liv, varit med om knepiga saker. Och det är inget 

hinder för man har haft en förmåga att på egen hand och med andras hjälp liksom komma 

vidare och gå in i en ny fas i sitt liv med den här erfarenheten med sig. Och ett tag tänkte jag 

att jag tror inte man blir nyfiken på det här jobbet om man inte har något själv man har 

brottats med.” - Frida 

 

Att behandlarna möter olika slags emotioner och själva genomgår känsloprocesser framgick 

tydligt utifrån respondenternas svar. Utifrån ovan presenterad empiri kan de olika sätten att 

hantera känslointrycken på belysas i skenet av copingstrategier. Enligt Brattberg (2008) kan 

förhållningssättet till de olika påfrestningarna bero på erfarenhet och värderingar. Utifrån 

respondenternas egna uppfattningar verkar det framför allt vara erfarenheten som skiljde de 

olika hanteringssätten.  

 

Brattberg (2008) menar att copingstrategier kan användas i känsloladdade situationer där 

exempelvis ilska, otillräcklighet och hopplöshet inryms. Sett utifrån svaren från några av 

behandlarna verkar copingförmågan utgöra en stor del i mötet då de uttryckte en känsla av 

osäkerhet och otillräcklighet. Men via handledare och kollegor kan de diskutera sin insatser 

vilket fungerar som ett rättfärdigande och bekräftelse för att de gjort ett bra jobb. Dessa svar 

uttrycktes främst av de respondenter som fortfarande ansåg befinna sig i en läroprocess av 

yrket, men samtliga uttryckte det som en självklarhet att få och ge det stödet. Att få den 

upprättelsen av sina kollegor utgör enligt Brattberg (2008) en copingstrategi för att hantera 

känslorna.  

 

Flera respondenter tog upp att det ibland kan vara svårt att balansera mellan närhet och distans 

till patienterna. De uppgav att man får vara försiktig med att komma patienten alltför nära, 

dels för att de kan ha problem med social närhet och dels för att de kan bli alltför fästa vid en. 

Några behandlare uttryckte det så att det kan vara svårt att inte vilja ta till sig patienten mer än 

vad man “borde”, för att sen få släppa den tanken och exempelvis tänka att man ju har sina 

egna barn där hemma. Att erhålla en slags distans och försöka värna om det egna familjelivet 

skulle också kunna tyda på en tankebaserad copingstrategi (Brattberg, 2008). 

 

“Att man blir viktig liksom. Inte att jag har svårt att avsluta, men vissa familjer och vissa 

barn gör en berörd liksom, delar mitt hjärta så men det är ju bara att släppa liksom. Gå 
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vidare i livet (...) Ja men herregud det är ju faktiskt bara ett jobb, det är ju så. Jag har ju 

mina barn hemma och liksom.” - Amanda 

 

5.2.2 Vägledande emotioner 

 

Med tanke på de känslor som kan uppstå i yrket uppgav samtliga respondenter att det ibland 

varit svårt att upprätthålla en balans mellan privat- och yrkesliv, vilket påverkat deras vardag 

negativt. Det kunde leda till stress och sömnsvårigheter eftersom tankar på arbetet och 

patienten tog över för mycket av fritiden. 

 

“Och nervositet är något jag tänker att man också har, hela tiden.. eller inte hela tiden, men 

inför olika moment som är nya och okända. Det är ju som en naturlig del av arbetslivet också 

typ, tänker jag. Från första stund som man träffade sin första patient så har det ju varit en 

återkommande att man har varit spänd och nervös inför dom här grejerna som man inte har 

testat innan. Men det är ju inte bara en negativ känsla utan har man inte fått den på länge, då 

tänker jag att det är en bra indikator på att shit, nu behöver jag göra någonting som är 

utmanande för mig, när jag inte varit nervös på länge.”  - Ellinor 

 

Några mer erfarna behandlare uppgav själva att de med sin långa erfarenhet blivit bättre på att 

självreflektera och försöka se bakomliggande orsaker till varför grubbleriet uppstod. De 

kunde använda känslorna som ett terapeutiskt verktyg och utgå från sin magkänsla i det 

kliniska arbetet. Detta kan härledas till Hochschilds (2012) teori om att det arbete som 

behandlarna på BUP utför är ett emotionellt lönearbete. Likt Hochschild menar behandlarna 

att utan sina emotioner har de heller inget varningssystem att arbeta utefter, de behöver sina 

känslor för att kunna reagera och reflektera över situationen. 

 

“Känslor som uppstår i förhållande till i mötena. Det är ju mina redskap. Mina känslor, hade 

jag inte dom skulle jag inte kunna jobba. Så mina känslor är mina redskap att använda. För 

det ger mig information om hur det kan vara.” - Frida 

 

“I patientmöten så kan man känna alla möjliga typer av känslor och det är också det här med 

överföringar och motöverföringar (...) Innan jag fattade det, vilket var ganska nyligen, så fick 

jag mycket känslor i magen som jag inte kunde göra något av. Men ju mer jag jobbade med 
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mig själv och det i handledning och i team, kände jag att liksom den här känslan kanske säger 

något om hur den här familjen har det. Alltså det är en överföring liksom” - Zarah 

 

Respondenterna upplevde en avsaknad av förberedelse inför det praktiska arbetet i 

utbildningen, men uppgav också att det är något man måste lära sig under arbetets gång. 

Respondenterna menade att man med hjälp av goda kollegor och vägledande handledare kan 

utveckla en yrkestrygghet och en ”inre känslokompass” med tiden. 

 

“Jag tänker att var och en gör sin resa i det här. Och den resan kan man inte forcera. Jag kan 

inte mogna snabbare än jag gör. Men däremot ska det ju vara goda förutsättningar för att jag 

ska kunna mogna och inte stelna till det blir en levande process hela tiden, i bästa fall.” -

Frida 

 

Enligt respondenterna kunde exempelvis ilska från patienten påverka så att de kände sig 

osäkra och otillräckliga. Men att de med kunskap om reaktioner som kan uppstå hos patienten 

kunde upptäcka sådana mönster i ett tidigt skede i patientmötet. Här belyste respondenterna 

också vikten av återhämtning och tid för att bearbeta svåra möten. Enligt Kharasek och 

Thorells (1990) modell är just återhämtningen en viktig del i att motverka utbrändhet. 

 

“För mig är det en varningsklocka om jag ligger och grubblar över patienter när jag är ledig. 

För då börjar det äta av min tid då jag skall ladda. Och det är också tycker jag en signal om 

att det är något fel om jag får en kolossal oro över en barn situation och föräldrarna inte får 

en kolossal oro för barnets situation så är det något fel. Alltså jag skall inte ha den där bollen 

i magen (...) jag väljer ofta att tolka det på det sättet när det sipprar med hem” - Jessica 

 

5.2.3 En professionell distans 

 

Huruvida respondenterna går in i en yrkesroll besvarades väldigt olika. Särskilt var de med 

mindre erfarenhet mer noggranna med gränssättningar och känslouttryck. De menade att 

osäkerhet kring hur man skall förhålla sig som ny är något som utvecklas med tiden. 
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“(...) eftersom det är mitt första terapeutiska yrke också kände jag mig väldigt oförberedd. 

Och kan fortfarande göra det för att det är så svårt och komplext. Så jag håller ju fortfarande 

på att hitta min ’terapeutiska stil’ och hela den biten” - Zarah 

 

“ (...) Vi pratar ofta om att skapa allianser (...) och i att kunna tona in, alltså, ’vad använder 

den här familjen för språk och vokabulär?’ Att inte vara så skraj för att ändra stil lite grann 

för att få till ett samarbete. Jag menar inte att spela teater eller låtsas eller så utan att prata 

på ett sätt och vara på ett sätt så folk förstår vad man vill. Och hitta sätt att kommunicera 

med olika människor och livserfarenhet tror jag är av godo” - Jessica 

 

Respondenternas bild av professionalitet innebar för vissa en tydligare gränsdragning mellan 

privat och professionell. Men för dem handlade det inte om att skydda sig själva utan snarare 

för patientens skull. De såg på sig själva som bärare av hopp och menade att deras egna 

känslor inte får ta större plats än patientens.  

 

“Jag tror att det är viktigt att man i stunden liksom inte drabbas för mycket av det, utan att 

man förhåller sig till det som kommer upp och samtidigt validerar patienten. Alltså det är ju 

patienten som har upplevt någonting eller varit med om någonting. Det är ju inte jag själv 

liksom. Även om det drabbar mig så att man inte tar över för mycket” - Adele 

 

Till skillnad från Hochschilds (2012) teorier om yt- och djupagerande, som handlar om att 

antingen trycka undan känslor eller agera fullt på dem, valde våra respondenter istället hur 

mycket de delade med sig av. Enligt Hochschild (2012) ligger det en svårighet i att använda 

sig själv och sin person i mötet och inte agera på de egna känslorna som uppstår. Denna 

svårighet var något våra respondenter uttryckte, men att man med tiden utvecklar en förmåga 

att veta vilka känslor som bör döljas samt vilka som bör förmedlas.  

 

Vilka slags känslor och i vilken grad skiljde sig alltså åt bland våra respondenter. Några 

uppgav i större utsträckning att de kunde agera på känslorna och använda sin personlighet i 

mötet med patienterna. De berättade hur de vissa gånger har skrattat tillsammans med 

familjerna och kunde använda humorn för att skapa allians till patienten. Dessa respondenter 

uttryckte också en mer trygghet i arbetsrollen och sa att de inte tänkte så mycket på hur det 

borde agera. Medan andra var mer självkritiska och i högre grad följde en “professionell 
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mall”. De sistnämnda uppgav att de var positiva till att använda humor i mötet med 

patienterna men uppgav inte att de själva arbetade så. 

 

“Aa men gråtit har jag gjort flera gånger, det händer verkligen. Alltså det är så där, det är 

bara att säga det: jag börjar också gråta när du gråter. Det är inte så konstigt, eller inte så 

farligt tycker jag. Men det är klart att man gör knäppa grejer. Men inte så värst knäppa har 

jag inte gjort (skratt), det är klart jag har jobbat länge men (...)” - Amanda 

 

“Humor det är viktigt och det använder jag mycket av i det kliniska arbetet också. Att kunna 

skratta tillsammans med familjer och åt en fördjävlig livssituation; alltså ’hur tokigt kan det 

bli’? Och försöka jobba därifrån (...) - Jessica 

 

Några respondenter beskrev att de fortfarande är kvar i en utvecklingsprocess vad gäller att 

lära sig förstå sina egna och patientens reaktioner. I denna typ av fas framträdde ännu 

tydligare vikten av att tänka vad som vore adekvat att visa upp respektive inte visa upp utifrån 

den professionella roll man har. 

 

“Nä men att man är i kontakt med det som ens uppdrag bär där och då. Och att man håller på 

med sånt som är hjälpsamt, som är utifrån ens professionella roll. Om känslan spiller över i 

stunden, alltså då kan det ju bli så att det inte blir liksom, hjälpsamt eller professionellt, det 

är väl så jag tänker. Sen så måste man ju använda sig av sina känslor hela tiden, det gör man 

ju hela tiden, annars skulle det ju vara skittråkigt (fnissar), eller du vet, då skulle man ju inte 

ens få kontakt med nån person.” - Ellinor 

 

“Men här inne liksom (pekar mot magen) (...) sen så blir man nog duktig på, eller man 

behöver bli duktig på att vara professionell och inte visa allt man känner” - Adele 

 

“ (...) man jobbar ju med sitt känsloregister i viss mån. Men det är ju inte så att jag kan, 

tycker inte att någon kan gå in i sin affekt och spela ut den. Man får aldrig spela ut sina egna 

affekter på familjen. Det vore ju jätteoproffsigt. Men det, det är ju inte så lätt heller. Men det 

är ju det att man skall kunna härbärgera och ta emot och vara en behållare för deras känslor. 

Och sen kunna ge tillbaka det i någon slags ’smältbar form’ som familjen kan ta emot så att 

de kan ta tillbaka känslorna (…) att saker läggs lite mer tillrätta ” - Zarah 
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“Men inte i mötet, där är jag väldigt klar på var mina gränser går och vart mitt professionella 

och personliga, jag är väldigt personlig också tror jag när jag träffar patienter. Jag är 

använder mycket av att vara personlig, men att privat, alltså privat finns det ju noll. Det är 

ingen. Det där, den gränsen går jag absolut aldrig över till exempel. Men också att jag 

känner av. Alltså det, det där får man ju också anpassa sig till efter familjen. Vissa familjer 

kanske man inte alls kan gå för nära för att det vore att gå för nära för dem” - Zarah 

 

Hochschilds (2012) begrepp emotionell dissonans beskriver disharmonin mellan att känna 

något men behöva visa något annat. Enligt Hochschild är diskrepansen där emellan det som 

kan få den anställde att må dåligt. Att tvingas filtrera känslorna med hänsyn till arbetets 

lämplighet kallar hon för känsloregler. Detta kan vi se tendenser av hos våra respondenter 

kopplat till den grad av stress och osäkerhet kring sin yrkesroll som ansågs vara vanligt för 

några av dem. Sett ur Karasek och Thorells (1990) modell kan den tunga belastningen utgöra 

ett riskmoment för den anställdes hälsa eftersom återhämtningen riskerar att utebli.  

 

“Ja vissa blir ju liksom, som dom nya. (Namn) t ex som sitter i samma rum som mig säger 

ibland att hon blir stressad av att det är så lugnt, och jag tycker bara att det är toppen 

(skratt), fan vad skönt att det är lugnt liksom. Ett tag, för det kommer ju ändras ganska fort.” 

- Amanda 

  

5.2.4 Att göra tillräckligt: en garant för att må bra 

 

Flera av respondenternas menade att tillfredsställelsen av sin arbetsinsats till stor del beror på 

graden av medvetenhet kring hur långt den egna arbetsuppgiften sträcker sig. Det vill säga att 

se realistiskt på sin yrkesroll och på så sätt kunna rättfärdiga att man gjort det som krävts av 

en. Därtill hör att kunna skilja på vad som förväntas i uppdraget och när någon annan instans 

skall ta över. Detta kan konkretiseras med citatet nedan från en mer erfaren behandlare. Det 

visar på en utvecklad trygghet i arbetsrollen och hur en tydlighet för sig själv vad gäller ens 

egna arbetsuppgifter kan utgöra en garant för sin arbetsinsats. Flera respondenter uttryckte att 

det var vanligare att uppleva frustration mot andra myndigheter än att uppleva sin egen insats 

som otillräcklig. En strategi som en av behandlarna använde var att aldrig lämna familjerna 

vind för våg utan alltid tillförsäkra sig om att de har någon annat instans att vända sig till. 
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”Jag är inte den enda på jordklotet som kan vara till stöd för den här familjen. Det handlar ju 

också om att själv våga lita på andra vuxna, att inte ha för höga tankar om sig själv (...) Min 

roll är den här. Och känna en tydlig att den är tydlig och att den har en början och att den 

har ett slut. Jag är ganska noggrann med att vägleda familjer om det skulle bli så att det 

skulle blir för svårt för dem (...) tala om vart de kan vända sig. Om de behöver hjälp för jag 

är inte i tjänst.(...) då får de vända sig till akuta” - Jessica 

 

Bland några ansågs rättfärdigandet av sin insats ske via olika tankeprocesser. Det handlade 

inte lika mycket om att lämna över till andra berörda instanser utan mer om att låta ärendet 

vila till nästa arbetstillfälle och lära sig finna ro i det. De upplevde det ibland svårt att släppa 

ärenden när de lämnade arbetet och uppgav att de är tvungna att resonera med sig själva och 

aktivt påminna sig själva om hur långt arbetsuppgiften sträcker sig. 

 

“Ibland är det ju så att man kommer på saker som man kanske borde ha gjort annorlunda. 

Och då är det mer så här att ok, det får bära typ, tills imorgon eller till på måndag, om de är 

så, och sen så.. försöka göra saker för att inte tänka på det. Och det kan ju va, typ umgås med 

vänner, springa. Eller typ spela musik. Såhär, göra grejer“ - Ellinor 

 

Enligt Brattbergs (2008) definition av olika copingsstrategier kan ett rättfärdigande inför sina 

begränsningar utgöra en kognitiv metod, framför allt vad gäller att tänka positivt och ha en 

acceptans inför den rådande situationen. Den aktualiserar också den inre och yttre balansen 

och då framför allt den yttre och behovet av meningsfulla personer i sin omgivning som stöd. 

Att ha stimulerande fritidsaktiviteter ansåg respondenterna vara något som hjälper dem att 

acceptera det de inte kan förändra. 

 

“Ja men alltså jag har ju t ex, som jag nämnde, haft ansvar för en terapigrupp för sexuellt 

utsatta flickor i 8 år på mellanvården. Efter de terapisessionerna åkte jag alltid och spelade 

innebandy. Så fysisk rörelse är ju liksom. Att göra något, att ’act it out’. Att lattja och ha kul, 

lek och sådär. Det är för mig, har varit jätteviktigt.” - Amanda 

 

“Det jag håller på och jobbar med fortfarande, är vad jag behöver privat för att orka (...) 

Alltså att både ha det tufft privat och möta på den här tuffheten på jobbet. Det tror inte 

jag….att man orkar så himla länge. Sedan så kommer det ju komma sådana perioder för alla 

människor liksom, sådär, men det blir extra viktigt för mig i alla fall att ha goda relationer 
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privat, och träffa människor som ger energi och som inte tar energi, så jag också faktiskt 

blivit, faktiskt de senaste åren, blivit rannsakande i mina egna relationer. Och faktiskt så 

selekterat bort som tar mer energi än ger. För jag fixar inte det, liksom.” - Zarah 

 

“ (...) för mig är det viktigt att ha en meningsfull fritid, ha meningsfulla relationer och liksom 

ehm satsa på något utanför jobbet liksom. Nu har jag ju exempelvis precis tagit upp min 

ridning som jag kom på att det är enda timmen när jag sitter på hästryggen som jag inte kan 

tänka på någonting annat. Det går inte! Och det är jättebefriande. Så det är något jag tagit 

tag i, att fylla på med sådan viktiga saker på fritiden. Jätteviktigt.” - Zarah    

 

Att erhålla en distans till arbetet på fritiden kunde också uppnås via olika strategier innan de 

lämnade jobbet. Vissa respondenter berättade att de lämnade arbetstelefonen på jobbet och 

andra att de fick ett avslut på dagen genom att skriva journaler.  

 

“Att skriva sådana här to-do-listor tycker jag är jättebra. För då behöver man inte tänka på 

det (..) Jag lämnar alltid både kalendern och jobbmobilen där (...) Jag tror att det är lite ‘ett 

statement’ för mig att det är, liksom, det är kvar på jobbet liksom (...) För det kan ju hända att 

man får ett sms eller alltså det kan ju vara att man flexar ut tidigare och så får man ett sms 

eller ja, så. Och då är det ju, då blir man ju ändå påmind om det på något vis. Det är svårt att 

inte svara” - Adele 

 

På frågan om de visste någonting nu som de önskar att de varit varse om när de var nya på 

arbetsplatsen var svaret, som tidigare nämnt, att det inte går att veta allt i början av sitt 

yrkesliv, man lär sig hela tiden och blir bättre under årens gång i arbetslivet. Det som 

antyddes var däremot en önskan att de hade haft en snällare ton mot sig själv. Det vill säga att 

inte döma sig själv för hårt vid mindre lyckade möten och förstå att de inte kan göra allt för 

alla, vilket också det tyder på en kognitiv copingmetod (Brattberg, 2008). 

 

“Nä, men alltså jag tänker, jag är inne på och snurrar kring det här med, självförlåtande i 

någon sådan grej. Samtidigt som det, det kommer ju med tiden. Men men att, att ha det kanske 

tydligare från början för mig ’du, någonting som du behöver jobba med hela tiden, det är att 

liksom, att okeja ditt jobb, det du gör.’” – Ellinor 
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5.3 Arbetsmiljön 

 

5.3.1 Kollegialt stöd 

 

Utifrån Thorells och Karaseks (1990) krav- kontroll och stödmodell utgör chefer och 

arbetskollegor det nödvändiga sociala stödet som bör finnas på arbetsplatser. Om dessa 

relationer är goda kan stress och psykiska påfrestningar minimeras. Samtliga av våra 

respondenter uppgav stödet från kollegor som det mest vitala för att trivas. Även att ha högt i 

tak och dela både glädje och påfrestningar med kollegor. Detta var återkommande i samtliga 

intervjuer, men betydelsen och behovet av det verkade skilja bland respondenterna. Vissa 

uttryckte det kollegiala stödet som vitalt vad gäller vägledning och stöd och andra utifrån en 

mer social aspekt. Det stödet kunde enligt respondenterna fås genom deras co-terapeutskap, d 

v s att de alltid arbetar två och två i ett ärende. 

 

“Jag tänker att det som är bra med det här stället är ju att man är flera stycken som också är 

insatta, man delar liksom på nån typ av ansvarsbörda men även någon emotionell börda man 

delar och att man kan dela den mellan varandra så att man kan bearbeta ganska mycket 

under arbetsdagen” - Ellinor 

 

“Alltså jag fick ju mycket prestationsångest och har ju det fortfarande. För hur gör man? Det 

är ju som ett hantverk som man precis har börjat lära sig. Så finns det ju dom som har jobbat 

här med behandling i 20 år och någon som jobbat här som jag. I ett halvår liksom. Så blir det 

ju så att man tar mycket hjälp av sina co-terapeuter som kan, och drar mycket i teamet och 

mycket på handledningen och bara tar sig an det här och försöker börja liksom. Så man är ju 

alltid, man är ju alltid ny någon gång liksom” -Zarah 

 

“Eftersom alla är och far på sina kanter så blir det ofta spontana fikapauser eller att man går 

in på varandras rum och snackar skit och så och sådär. Och det tror jag också är viktigt, att 

kunna vara lite privata med varandra. Alltså att man har lite koll på hur var o ens privata 

livssituation ser ut för det är ju ett rätt utsatt arbete. Vi åker ju hem till familjer och det är ju 

väldigt sällan det händer något. Men det vet man ju aldrig” - Jessica 
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Respondenterna uppgav att kollegorna utgjorde ett led i att skapa en trygghet på arbetsplatsen. 

Tillsammans med kollegorna kunde de dela den emotionella bördan och tillsammans 

reflektera över intryck och funderingar. Vissa av behandlarna ansåg det också viktigt att vara 

självbejakande och tillåta sig själva att även känna de negativa känslorna som uppstått inom 

en. De menade att en negativ känsla som ledsamhet, är nödvändig att känna och få bearbeta 

tillsammans med kollegor under exempelvis under handledningarna. Detta kan kopplas till 

Lazarus & Folkmans (1984) resonemang om meningsbaserad coping, att de negativa 

känslorna är viktiga att känna och agera ut, huvudsakligen utanför patientmötena. Att man 

tillsammans i arbetsgruppen hjälps åt att ta tag i de negativa känslorna för att vända dem till 

något meningsfullt. 

 

“Det är inte så jätteofta jag blir ledsen, men det händer ju också. Men det är också nånting 

som kanske kommer lite senare när man är hemma.. Eller när man kommer i kontakt med det. 

Typ på en handledning eller nånting. Det som kan vara blandat med frustration också, det är 

när man har stångats mot nånting som bara inte går framåt.. då kan man ju bli jätteledsen 

vilket är skönt på ett sätt (...) Man känner att man är i ett behov av att typ känna den känslan, 

försöka ta upp det typ på teamkonferenser och framförallt på handledningarna, att man kan 

vara ledsen över saker.” - Ellinor 

 

De negativa känslorna som uppstår kan, enligt respondenterna, dels tala om hur någonting kan 

vara och dels hur någonting behöver avhjälpas. Men för att kunna använda dem på ett 

konstruktivt sätt behövde dessa delas med kollegor. Enligt respondenterna var det viktigt att 

det fanns en tillåtelse att tillsammans med kollegor reflektera över sina känslor och vara 

öppen med det man känner. Att få diskutera den egna känsloprocessen var dock något 

behandlarna önskade se mer av. 

 

“Ja vi pratar om våra ärenden liksom. Det som vi inte är så bra på tycker jag, på mötena, är 

att prata om det som händer med oss. Utan man pratar väldigt gärna om familjerna och 

klienterna och det är tradition. Även om vi är en del av oss som har en annan skola, jag har 

det verkligen, att man ska kunna titta på sig själv och vad känner jag i relation till min familj 

och klient och så där” - Amanda 

 

“För sin egen del tror jag att det är jätteviktigt att man sedan efteråt liksom, när man lämnar 

patienten kan våga titta på ‘Oj, vad var det som hände liksom och hur påverkade det mig?’ 
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Och liksom dela det med kollegor och prata om det och sådär. För att kanske inte bära på det 

själv (...) Att man tillåter sig, alltså om man blir ledsen, arg eller irriterad, att man får 

kanalisera ut det någon annanstans. Och försöka titta på det uppifrån, alltså ur ett 

metaperspektiv bara ‘Oj, vad var det som hände i den här situationen?’” - Adele 

 

Brattbergs (2008) begrepp emotionell avstängning innebär att man undviker känslor och 

stänger av när det blir för jobbigt. Vi kunde inte finna dessa tendenser hos våra respondenter 

då de verkade väldigt engagerade i sina patienter och medvetna om de egna känslorna. 

Däremot uttryckte behandlarna behovet av emotionell avlastning och hur viktigt det var att 

exempelvis vara två på hembesök och att samarbeta i ärenden.  

 

Att ha tillit till sina kollegor innebar också enligt respondenterna att se om varandra och 

exempelvis våga fråga hur den andre mår, likaså vad gäller att våga säga till en kollega att 

bromsa om denne verkar ta på sig för mycket. Den typen av vägledning upplevdes särskilt 

värdefullt för dem som kände att de hade kvar att lära sig i yrket. De aktualiserade också 

vikten av en bra chef som är mån om de anställda och bidrar till en god stämning på 

arbetsplatsen. Likaså vad gäller tillåtelsen att få reglera arbetsbördan och våga säga nej till att 

ta fler ärenden. Våra respondenter uttryckte den friheten, att tillåtas få känna efter och avgöra 

belastningen, som otroligt betydelsefull i arbetet. Utifrån Karaseks och Thorells (1990) stöd- 

kontroll-krav modell tyder ovanstående faktorer på en god arbetsplats eftersom det verkar 

finnas en balans mellan de tre nyckelfaktorerna.  

 

“Det som jag tycker genomsyrar all mänsklig kontakt är trygghet. Och det är ju det vi jobbar 

med ibland t ex i dom familjerna vi möter (...) Det är på något sätt det övergripande som vi 

måste uppnå. Och vi behöver ju vara trygga i vår familj här så att säga för att kunna möta 

dom som vi möter. Trygghet är viktigt” - Frida 

 

“Jag tänker en viktig egenskap för att man ska trivas och liksom klara av det där, det är ju att 

man har en chef som har ögonen på en, i den situationen. och som liksom säger till en bara 

men nu får du lugna ner dig typ, du kan inte ta det där också eller som lyssnar in en, som 

jobbar nära en, typ, och kollar av, på allvar hur läget är ställt med dom sakerna.” - Ellinor 

 

Enligt Brattberg (2008) skapas en god copingförmåga via en balans med inre och yttre 

resurser. Inre resurser utgörs exempelvis av tolkningar, känslor och självkänsla och de yttre av 
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vänner, arbete och familj. Här kan återigen Karaseks och Thorells (1990) modell 

konkretiseras och då framför allt vad gäller stödfunktionen på arbetet. Några av våra 

respondenterna uttryckte stödet från kollegor som vitalt vad gäller vägledning i arbetet. Detta 

uttrycktes framför allt hos de som var osäkrare i yrkesrollen och eventuellt hade färre inre 

resurser. Samtliga respondenter lyfte fram vikten av yttre resurser exempelvis behovet av 

goda vänner och familj samt fritidsintressen. 

 

“Sedan har vi ju en väldigt bra chef, väldigt bra teamledare som jag känner mig väldigt trygg 

med och som hjälper mig när jag saknar struktur. Då kan jag gå till dem och be om hjälp. Så 

det är ju liksom a och o känns det som” - Zarah 

 

“Dels försöker jag vara så öppen som möjligt mot min co-terapeut i teamet och i 

behandlingen och dra saker som jag är osäker kring och försöka få stöd och hjälp med det. 

Ta upp saker: ‘Nej men nu känns det såhär, det känns inget bra, jag har kört fast, hur kan jag 

gå vidare? (...) Sådär liksom att man drar dilemman”  - Zarah 

 

Med en bra chef och hjälpsamma kollegor menade respondenterna alltså att en fruktbar 

arbetsstruktur kunde utformas och hjälpa dem i behandlingsarbetet. Utöver dessa faktorer 

upplevdes rutiner och strukturer utgöra en trygghet i ett annars ostrukturerat 

behandlingsarbete. Enligt respondenterna var detta viktigt eftersom de arbetar med människor 

vilket gör det svårt att på förhand strukturera upp mötet. Därmed uttryckte de behovet att ha 

strukturer runt omkring. 

 

“Därför är det så himla skönt att ha den här andra, strukturer, och att hur ärendedragningar 

går till, och hur det går till alltså från remiss till att man påbörjar behandlingen. Där finns en 

väldigt tydlig struktur kring olika moment. Och det känns ju väldigt betryggande. Jag tror att 

det är jätteviktigt” - Zarah 

 

Utifrån våra respondenters svar verkade framförallt en känslofokuserad coping användas som 

handlar om de inre intrycken såsom känslohantering, acceptans och förmågan att söka socialt 

stöd. Enligt behandlarna var stödet från kollegor och handledning vitala delar vad gäller att 

härbärgera det de möter i arbetet. Enligt Brattberg (2008) kan undvikande coping resultera i 

stress till skillnad från om man från början synliggjort och bejakat känslorna. Som vi beskrivit 

ovan uttryckte några respondenter vikten av en professionell hållning och en medveten distans 
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till arbete och privatliv. Men ingen av dem uttryckte någon form av undvikande eller 

undanträngning.  

 

5.3.2 Vikten av humor 

 

Humor var något som samtliga respondenter belyste som en viktigt integrerad del på 

arbetsplatsen. Att kunna känna sig som sig själva väl tillbaka på arbetsplatsen efter ett 

hembesök uppgav de fungerade som en slags återhämtning. För vissa av behandlarna kunde 

humorinslagen som sagt till och med utgöra en del av kontakten med familjerna och utgöra en 

brygga för relationsskapandet. Att det förekom glädje och att personalen kunde skratta 

tillsammans framgick av alla respondenter. 

 

“Vi har roligt ihop. Vi skrattar mycket. Häromdan, om det var igår, då var det nästan jobbigt 

och frustrerande för mig, jag satt där och jobbade med nånting så hör man där att (...) dom 

skrattar så dom nästan kissar på sig (...) så att det finns mycket utav det. Och det tycker jag är 

jätteviktigt och det är jätteviktigt i mötet med familjerna. För det märker jag att även om man 

kommer in och det är tungt och det är svårt och alla är bekymrade och så vidare.. Och så 

kommer man till en punkt då man kan skratta ihop. Då löser det så mycket. Det är så 

förlösande för det som sker. Så humor är viktigt. Och finns inte det då måste man ta sig en 

tankeställare” -Frida 

 

“Humor det är viktigt och det använder jag mycket av i det kliniska arbetet också. Att kunna 

skratta tillsammans med familjer och åt en fördjävlig livssituation: ‘hur tokigt kan det bli?’ 

Och försöka jobba därifrån (...) fikapauser (på arbetsplatsen), vi har ju försökt få till sådana 

här fikapauser här i, under alla år, men eftersom alla är o far på sina kanter så blir det ofta 

spontana fikapauser eller att man går in på varandras rum och snackar skit och så och sådär. 

Och det tror jag också är viktigt att ha lite, att kunna vara lite privata med varandra.” - 

Jessica 

 

Att humorn är så viktig kan härledas till att behandlarna söker vara sig själva på ett plan. Att 

få skoja och skratta med varandra likt som i en vänskaplig relation kan hjälpa att reducera 

den, enligt Hochschild (2012), emotionella dissonans som kan uppstå i gränslandet av spelade 

och äkta känslor, vilken annars kan hota de anställdas välmående. Att humor upplevdes vara 



49 
 

tillåtet bland samtliga på arbetsplatsen kan också jämföras med att de känsloregler som 

Hochschild (2012) nämner, inte är så hårt styrda när behandlarna väl närvarar på 

mottagningen. Behandlarna kan känna sig mer avslappnade då deras beteende på jobbet inte 

strider alltför mycket mot hur de är privat, och påfrestningen minskar därmed. Av de som 

arbetat en kortare tid var öppenheten och humorn något förvånande i början. Det som samtliga 

berättade var ändå att humor och värme kollegor emellan är nödvändigt för att väga upp det 

tunga man möter i arbetet. 

 

“Det finns mycket humor här. Och det var jag ju också ganska chockad över när jag började. 

För jag kom ju från ett ganska humorbefriat ställe innan och var inte van vid att såhär ‘gud 

jag kan skratta på lunchen, det är okej’. Det har jag tagit till mig nu verkligen. Om jag är på 

humör kan jag verkligen få gehör liksom, skratt liksom. Det är mycket humor och värme här. 

Och jag tror att det är extra viktigt när det är så mycket tungt man möter. Faktiskt.” - Zarah 

 

“Humor, absolut! Sen så vet jag inte (…) men jo, men det tror jag nog generellt också. Sedan 

får det ju inte, alltså det finns ju en gräns. Det får ju inte bli galghumor liksom så. Ja, men att 

folk vågar bjuda på sig själva liksom. Och  våga vara lite kanske personliga, alltså emellan 

kollegor tänker jag då. Alltså inte bara vara, alltså om man vill liksom. Sedan om man inte 

vill behöver man ju inte det. Men att det är tillåtet.” - Adele 

 

Sett ur Karaseks och Thorells (1990) krav- kontroll och stödmodell kan humorn utgöra en 

viktig del av det sociala stödet som, enligt modellen måste finnas till på arbetsplatsen. Hårda 

krav i kombination med en hög grad av frihet kan innebära en tung ansvarsbörda, och då kan 

exempelvis humor skapa den alliansen som behandlarna behöver mellan varandra. Det kan 

lätta upp en annars dyster situation och därmed agera skyddsnät mot ohälsa. Att ha högt i tak 

kan också indikera en lättsamhet och att man tillåts få stanna till i sina känslor och därmed få 

tid till återhämtning.   

5.3.3 Frihet i arbetet 

 

Respondenterna beskrev varierande arbetsuppgifter och dagarna kan se väldigt annorlunda ut 

från veckodag till veckodag. I uppgifterna ingår bland annat hembesök hos familjer, möten av 

olika slag, handledning och besök på mottagningen. Nästan samtliga respondenter höll också i 

någon form av utbildning, exempelvis föräldrautbildningar. Arbetet uppfattade samtliga 
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respondenter som väldigt fritt med utrymme för att själv planera sin tid utifrån sin egna och 

familjernas förutsättningar. Detta uttryckte respondenterna var oerhört viktigt för att arbetet 

skall kunna fungera.   

 

“Ja, för min egen del skulle jag nog ha svårt för att sitta på ett rum på en mottagning och 

bara ta emot familjer som kommer i en strid ström. Så att, vi är ju väldigt rörliga, och fria så 

till vida att (...) vi kan ju ha samtal i en park, i en bil och varsomhelst för att få det att funka”  

-Jessica 

 

Att själv kunna reglera sin arbetsbörda uttryckte några respondenter vara svårt eftersom det 

tar tid att lära sig hur mycket man mäktar med. Några uppgav att de i början tog på sig för 

mycket vilket ledde till trötthet och stress. Här saknade respondenterna i viss mån riktlinjer 

och stöd för hur man som ny kan reglera arbetsbelastningen. Däremot var de öppna för att 

själva fråga exempelvis teamledare om hjälp med att sortera och organisera arbetet. 

 

“Man måste ju reglera sin arbetsbörda själv. Och det har varit svårt för mig, att såhär hitta 

en lagom nivå.. För att man behöver säga nej, alltså till saker kanske. För att inte ta på sig 

för mycket (...) Skulle kanske vilja ha lite mer support kring hur man ska göra det.” - Ellinor 

 

“Då kan jag gå till min chef eller teamledare först och jag tycker att de är väldigt lyhörda för 

det. Jag fick också hjälp härom veckan när jag fick två ärenden till, remisser, med en kollega 

och då kände jag bara ‘men gud, nu vet jag inte om jag har utrymme eller inte’. Jag kunde 

inte ens avgöra det själv (fnissar) så jag fick hjälp av min teamledare och så liksom ‘nä men 

ungefär såhär många brukar man ha’ och ‘du kommer ju avsluta de här så småningom och 

såhär’ (...) Alltså liksom sådär. Så då, allt det får jag ju hjälp med liksom. Så himla bra” - 

Zarah 

 

Att ha en chef som man känner förtroende för och som i sin tur litar på de anställda är en 

förutsättning för den frihet respondenterna har (Karaseks & Thorells, 1990). Utifrån våra 

intervjuer är det tydligt att våra respondenter trivdes bra på arbetet och framfört allt till följd 

av en bra chef och goda relationer till kollegorna. Friheten i arbetet i kombination med 

vägledning från organisationen såsom handledning och teammöten verkar vara en bra 

balansgång för de anställda som möjliggör att de kan utvecklas i sin yrkesroll och samtidigt 

bromsa när det blir för mycket. Personalen är dessutom för det mesta två i möten vilket kan 
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balansera ansvaret som friheten också bär med sig. Enligt behandlarna hade de då ständigt 

någon att bolla tankar med och tillsammans reglera arbetsbelastningen. 

 

“Frihet och känna att ens arbetsledare har förtroende för en. Det är ju sammankopplat. Att 

man känner tillit till varandra, ingen behöver övervaka någon i möten eller dubbelkolla utan 

det är en konstruktiv miljö. Man frågar om man är nyfiken, för att kanske vässa insatsen ännu 

mer och göra den ännu bättre. Det tror jag, ja för mig är det viktigt” - Jessica 

 

“Det finns ju tusen saker som gör att man trivs, men att man inte stagnerar, att man känner 

att man får utveckla sig (...)  att man liksom får ett eget handlingsutrymme utifrån vad man 

vill hålla på med också, vad man vill inrikta sig på, att man har någon bestämmanderätt i det. 

Att man får tillräcklig med egenkontroll och tid att genomföra det som man är ålagd att 

göra.” - Ellinor 

 

Utifrån Karaseks och Thorells (1990) modell innebär en “frisk” organisation en sådan som har 

balans mellan krav, kontroll och stöd för de anställda. Det vill säga rimliga krav som den 

anställde kan leva upp till och en rimlig kontroll så att den anställde inte begränsas i sitt 

handlingsutrymme och känner sig misstrodd. Samt ett socialt nätverk runt den anställde i form 

av stöttande kollegor och chefer. Den sista faktorn utgör den mest vitala delen då även några 

respondenter sade sig känna tillfredsställelse på arbetet trots höga krav och kontroll såtillvida 

att denne har det sociala nätverket runt sig. Att den anställde får återhämta sig är viktigt för 

hälsan varför det dessutom måste finnas en acceptans för personalens egna gränssättningar 

(Karasek & Theorell, 1990). 

6. Diskussion 
 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur anställda på BUP mellanvården upplever de 

känslor som kan uppstå och hur de säger att de  hanterar dessa. De viktigaste resultaten var: 

 

 Kollegialt stöd för att bearbeta intryck 

 Humor i mötet med patienten och på arbetsplatsen 

 Att använda känslorna vägledande  

 En upplevlse av att göra tillräckligt på jobbet  
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 Frihet att reglera sin arbetsbörda 

 

Resultaten är uppdelade i tre underrubriker som besvarar studiens frågeställningar. Här 

aktualiseras också tidigare presenterad forskning i relation till våra resultat. Därefter förs en 

allmän diskussion om vår studies metodologiska begränsningar. Vi avslutar uppsatsen med 

förslag på ytterligare forskning inom detta område. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

 

6.1.1 Vad anses vara känslomässigt svårt i arbetet och hur yttrar sig detta? 

 

Vi anser att vi uppnått studiens syfte då vi genom våra intervjuer fått en bred inblick i ett 

känslomässigt svårt arbete, hur detta yttrar sig samt kunnat urskilja strategier som våra 

respondenter säger sig använda för att hantera detta. Känslomässiga svårigheter hos 

respondenterna kunde urskiljas på flera plan genom ovan presenterat resultat, men vi fick 

också erfara hur medvetna de var om dessa. Våra respondenter tog upp hur man måste 

självreflektera för att förstå vad som händer i mötet men också ha kunskap om vad som kan 

hända i interaktion med utsatta människor. De tar upp begreppen motöverföring som en del i 

den förståelsen. Den psykologiska forskningen som studerat motöverföring och projicering 

belyser samma sak och vikten av att kunna skilja mellan egna och patientens känslor. I linje 

med Carolusson (2004) och Eklöf och Carlberg (2002) belyste respondenterna vikten av att 

känna sig själv och veta vad man gör för sin egen skulle respektive för patienten.  

 

Flera utav våra respondenter uttryckte att det kan bli väldigt fel om man exempelvis har 

obearbetade trauman i sitt liv. Terapeutens intresse för ett hjälpande yrke kan i många fall ha 

uppkommit ur egna erfarenheter och svårigheter man varit med om. Om händelserna är 

bearbetade kan de agera en värdefull tillgång i form av ökad förståelse för patientens 

situation. Om de däremot inte är bearbetade finns det risk för en basal motöverföring, vilket 

gör att patienter riskerar hamna i fortsatt underläge och utsatthet. Enligt respondenterna är 

detta något som man behöver arbeta med på ett personligt plan, men att det också är viktigt 

med stöd i detta på arbetsplatsen och att det uppmärksammas (Carolusson, 2014). Ytterligare 

forskning belyser att det är viktigt att lära sig hur man bearbetar känslor och acceptera dem än 

att försöka ignorera dem (Biron & Van Veldhoven, 2012; Wharton, 1999; Bolton, 2005).  
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6.1.2 Går det att urskilja strategier för hantering av känslomässiga reaktioner hos 

behandlarna? 

 

Strategier för hantering av känslomässiga reaktioner i arbetet kunde urskiljas på flera sätt. Det 

fanns en skillnad hos våra respondenter mellan hur mycket av ens egna personlighet man 

visade för patienterna. Men då verkade det inte handla om att trycka undan egna känslor utan 

mer hur mycket av dem man delade med patienten. Detta innebär alltså en stor skillnad kopplat 

till Hochschilds (2012) forskning om yt- och djupagerande där det mer handlar om att trycka 

undan känslor och inte visa dem, vilket inte tycks stämma enligt våra respondenter. 

 

Med tanke på vår forskningsansats hade vi en föreställning om att ett emotionell arbete skulle 

kunna leda till cynism eftersom man exponeras för en utsatthet som många andra inte ser. 

Dessutom indikerar den tidigare forskningen framför allt på missnöje hos exempelvis 

socialarbetare och hur arbetssituationen ibland leder till utbrändhet (Olsson, 2008; Chiller & 

Crisp, 2012). Utifrån våra intervjuer har vi fått en annan bild presenterad eftersom personalen 

på BUP mellanvården också ser något berikande med att exponeras för utsattheten. Det 

förklarades hur den egna bakgrunden spelar in och som kan resultera i en nyfikenhet kring 

sociala problem generellt. Men liksom våra respondenter uttryckte, som även illustrerats av 

våra teorier, är det viktigt att bearbeta det var varit med om ifall det skall kunna gynna 

patienten (Eklöf & Carlberg, 2002; Brattberg, 2008).  

 

Inledningsvis skrev vi att vi författare saknade kunskap från socionomprogrammet vad gäller 

att hantera emotioner som kan uppstå. Även våra respondenter upplevde en brist i sina 

respektive utbildningar. Utifrån empirin uttrycker dock flera respondenter att denna osäkerhet 

nästan är något som ingår som ny och är något man lär sig med tiden. Här återkommer 

behovet att stöttande kollegor som kan hjälpa till under den processen och bekräfta de nya i 

sin yrkesroll. Enligt Olssons (2011) artikel om hennes tid som prostitutionsutredare beskriver 

hon detta fenomen som den “ontologiska chocken”, vilken innebär att som ny bli lite 

överväldigad av det man möter. Med mer erfarenhet i bagaget uttryckte flera respondenter att 

de önskar att de varit mer förlåtande mot sig själv under den första tiden med tanke på arbetets 

komplexitet.   
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6.1.3 Vilken betydelse anses arbetsmiljön ha för hanteringen av känslor? 

 

Huruvida vilken betydelse arbetsmiljön har för hanteringen av känslor och svårigheter i 

arbetet kan vi utifrån de organisatoriska förutsättningarna se hur respondenternas trivsel på 

arbetet kan härledas till den frihet som arbetsplatsen erbjuder. Att det finns utrymme att säga 

nej till ärenden utifrån personalens förutsättningar och redan rådande arbetsbelastning. Detta 

kan konkretiseras utifrån forskningen som påvisar att det ofta är den friheten i arbetet som 

saknas när personalen blir utbrända (Arbetsmiljöverket, 2007; Olsson, 2008).  

 

En av våra respondenter hade tidigare arbetat på ett ställe utan den friheten som finns på BUP 

mellanvården. Hon berättade hur styrt arbetet var och vilken skillnad i arbetsbörda det var. 

Där upplevde hon sig mer anonym och ensam i sitt arbete vilket alltså kan relateras till 

ovanstående beskrivningar om vikten av kollegialt stöd. Respondenten upplevde en alldeles 

för hög arbetsbelastning vilket gjorde att hon till slut valde att lämna arbetsplatsen. De 

administrativa arbetsuppgifterna tog ofta över den egentid hon kände att hon behövde för 

återhämtning och reflektion. Denna brist på återhämtning och en rimlig arbetsbelastning 

konkretiseras i både Olssons (2008) studie om emotionellt lönearbete och i 

Arbetsmiljöverkets (2007) undersökning om måendet hos socialarbetare. Enligt Novus (2012) 

kan detta resultera i negativa konsekvenser såsom stress, oro och sömnsvårigheter. Detta 

resonemang illustreras av vår respondent som ofta var väldigt trött och stressad.  

 

Enligt presenterad forskning verkar framför allt det kollegiala stödet vara det som får 

personalen att trivas (Olsson, 2008; Crisp & Chiller, 2012). Enligt vår empiri kan det kopplas 

till kollegornas rena stödfunktion men också ur en social aspekt. Stödet kan illustreras med 

tidigare forskning vad gäller vikten av handledning och då hur man delar känslor och problem 

med kollegor och chefer (Arbetsmiljöverket, 2007; Olsson, 2008). Den sociala aspekten kan 

exemplifieras med Olssons (2008) begrepp social inbäddning som innebär en 

grupptillhörighet på arbetet som utgörs av lojalitet och goda relationer till kollegorna. Det 

konkretiserar också vikten av en acceptans att tillsammans med kollegor få dela känslor och 

intryck. För våra respondenter var det viktigt att ha en god kontakt till kollegorna och kunna 

dela även privata händelser.  
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6.1.4 Slutord 

 

Eftersom det råder en avsaknad av tidigare forskning på vårt specifika område tror vi att vår 

studie kan tjäna vägledande för personal inom det sociala arbetets praktik. Utifrån 

Hochschilds (2012) definition av emotionellt lönearbete kan olika slags yrken belysas, och så 

även behandlare inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi hoppas att vår studie kan utgöra en 

indikator på hur stor påverkan arbetsklimatet har för huruvida personalen orkar arbeta vidare 

med betungande yrken. Eftersom det råder en konsensus mellan vår studie och tidigare 

forskning vad gäller strategier och faktorer för en god personalhälsa hoppas vi att den bidrar 

till en utökad förståelse för hanteringen av emotioner i flera yrkesarenor. 

 

6.2 Metodologiska begränsningar 

 

Metodvalet för denna studie var en kvalitativ sådan med semi-strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vi valde denna metod då den bäst passade vårt syfte vad gäller att 

skildra respondenternas egna upplevelser av fenomenet. Det vi kan sakna i vår studie är en 

bredare forskningsrepertoar, exempelvis mer från det psykologiska området och vad som sker 

under själva mötet. Det fanns inte många studier i linje med vår, men vi hade kunnat utöka 

våra sökord till mer generella termer. Från början fokuserade vi på Hochschilds teori om 

emotionellt lönearbete och utformade sökord i linje med den. Då det råder avsaknad av 

forskning om barn- och ungdomspsykiatriskt arbete med avstamp från Hochschilds teori 

utökade vi sökorden till mer generella termer som omfattar en bredare yrkesrepertoar. Vi 

anser dock att vi hade kunnat utöka orden tidigare i processen och på så sätt hunnit redovisa 

fler relevanta studier. 

 

Eftersom vi ändock till viss del redogör för organisatoriska faktorer såsom frihet i arbetet, 

vikten av en bra chef och reglering av arbetsbördan hade det kanske gynnat studien att 

kombinera olika kvalitativa metoder. Likaså hade det varit fruktbart att intervjua fler berörda 

parter såsom chefer och ledning för att generera ett helhetsgrepp om emotionella arbeten. Vår 

metod räcker vad gäller att skildra personalens upplevelser, men för att få en djupare inblick i 

hur känslorna kan bearbetas hade alltså kanske ytterligare faktorer behövts vävas in.  

 

Eftersom många strategier uppstår i vardagen och ofta är omedvetna hade det eventuellt varit 

en fördel att kombinera olika kvalitativa metoder. Deltagande observation som metod hade 
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exempelvis kunnat möjliggöra för oss forskare att se personalens samspel och hur de 

tillsammans formar en arbetskultur för härbärgering (Esaiasson et al., 2012, s. 305). En sådan 

arbetskultur kan alltså vara svår att klä i ord eftersom den ofta skapas omedvetet i samspel 

med kollegorna. Med den hade vi kunnat ta fasta på icke-verbal data och dessutom undersöka 

vad de gör och inte bara vad de säger att de gör. Eftersom ett syfte med studien var att finna 

strategier för att härbärgera känslorna hade vi med denna metod kunnat urskilja mer subtila 

och omedvetna strategier som personalen själva inte kan beskriva.  

 

Med deltagande observation hade vi kunnat ta fasta på mer framgångsstrategier och på så sätt 

kunnat erbjuda en djupare inblick i arbetet. Utifrån de frågeställningarna vi har är denna 

metod inte lämplig men hade fungerat för det fenomen vi ville undersöka. Dessutom hade 

tidsramen för uppsatsen inte tillåtit deltagande observation eftersom denna metod innebär ett 

långvarigt engagemang (Bryman, 2002). Och det hade dessutom varit etiskt problematiskt då 

det råder stor sekretess på arbetsplatsen. 

 

Vad gäller reliabiliteten i vår studie anser vi att vi tagit de nödvändiga åtgärder för att i största 

mån generera en trovärdig studie. Exempelvis hur vi formulerat en öppen intervjuguide och 

hur vi valt att presentera vår empiri så att respondenternas upplevelser i största mån kommer 

till tals. Dock är det svårt att bortse från att den ena av oss redan hade kunskap om vårt 

studieområde. Som vi beskrivit ovan kan detta vara en fördel vad gäller exempelvis att 

formulera fruktbara frågor. Men det finns också en risk för att syftet och frågeställningarna 

blev vinklade med tanke på ett förgivettagande av vad de skulle svara. I efterhand hade det 

eventuellt varit bättre att genomföra intervjuerna på en mottagning där ingen av oss hade varit 

innan. Då hade vi kunnat bibehålla den fruktbara förförståelsen men gått in utan kunskap om 

just den specifika arbetsplatsen.  

 

6.3 Förslag på ytterligare forskning 

 

Våra respondenter menade att det borde inrymmas mer kunskap vad gäller samtalsmetodik i 

utbildningarna som kan agera redskap för nyexaminerade. Eftersom flera respondenter tog 

upp att de önskat att de hade varit mer förlåtande mot sig själva i början är det en viktig faktor 

att bejaka vad gäller att stötta nyanställda. Förslag på ytterligare forskning skulle därmed 

kunna vara att undersöka ytterligare vilka konsekvenser detta kan få för nyexaminerade och 
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vilka fördelar det kan ge för dem som upplever tillräcklig stöttning i utbildningen. Inom 

polisyrket ingår det exempelvis i utbildningen att som aspirant pröva på olika delar av 

arbetsarenan innan man är färdig (SOU, 2008:39). Det blir alltså som en lång praktikperiod. 

Detta skulle förslagsvis kunna ställas mot socionomutbildningen och vilka konsekvenser 

bristen på praktisk erfarenhet kan få. 

 

Utifrån våra respondenter skiljde det sig mycket på hur de såg på professionalitet. Vissa ansåg 

det som en nödvändighet att visa sina egna känslor i mötet med patienten, och andra att man 

som professionell inte i lika stor utsträckning bör visa att man blir berörd. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur synen på professionalitet skiljer sig åt inom 

människobehandlande yrken och hur det kan påverka personalens mående och 

relationsskapande till klienten. I den mån tror vi att Hochschilds teori om emotionellt 

lönearbete skulle vara fruktbar att använda för att undersöka detta syfte. Speciellt utifrån 

hennes teorier om yt- och djupagerande.    
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8. Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Informationsbrev till respondenter för vår C-uppsats 

Hej, 

Emma Jepsen och Isabelle Larson heter vi och studerar på Socialhögskolan som tillhör 

Stockholms Universitet. Vi läser just nu vår sjätte termin på socionomprogrammet där bland 

annat skrivandet av en C-uppsats ingår.  

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka emotioner personal inom socialt arbete kan 

tvingas möta och vilka hanteringsstrategier som kan finnas för att orka med arbetet. Under 

våra VFU-perioder var detta ett ämne som vi ofta diskuterade och som föranledde ämnet för 

vår C-uppsats. Inom universitet och högskolor konstitueras den kunskap som studenterna 

kommer att bära med sig hela arbetslivet. Men trots detta upplever vi att kunskap om att 

hantera emotioner i arbetet kopplat till vårt framtida arbetsfält saknas. Vi tror att arbetet med 

utsatta barn kan vara bland det svåraste man kan arbeta med och hoppas därmed att några från 

er verksamhet vill bidra med kunskap. 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor vill vi intervjua minst sex personer som arbetar 

inom BUP. Intervjuerna kommer att pågå i max sextio minuter, och med din tillåtelse, spelas 

in. Detta för att vi som skriver uppsatsen skall minnas vad som sagts och kunna återge det på 

ett korrekt sätt i uppsatsen. Under hela uppsatsen har vi handledning på institutionen.   

Vi kommer att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska principer; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vetenskapsrådet 2002, s.7-14).  

Principerna innebär att du som respondent har rätt att få veta syftet med uppsatsen och vilken 

vår uppgift som forskare är. Materialet kring uppsatsen kommer att förvaras så att ingen 

förutom vi som forskare har åtkomst till det. Detta innebär alltså att ingen obehörig får ta del 

av materialet och att det inte kommer användas till något annat är denna uppsats. När arbetet 

är färdigställt och skall rapporteras i form av en examensuppsats på Socialhögskolan kommer 

respondenterna anonymiseras så att ingen kan koppla resultaten till enskilda individer. 

Deltagandet är helt frivilligt och att du kan när du vill kan avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

Vid ytterligare frågor och/eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av oss 

som genomför studien: 

Emma Jepsen Tfn: 076-2480900, Mail: Jepsen.Emma@gmail.com 

Isabelle Larson Tfn: 073-7140042, Mail: isabelle_larson@hotmail.com  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Vänligen,  

Emma Jepsen och Isabelle Larson 

mailto:Jepsen.Emma@gmail.com
mailto:isabelle_larson@hotmail.com
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9. Bilaga 2: Intervjuguide 

 

BAGRUND 

Vad är din yrkestitel och hur länge har du arbetat här? 

Någon utbildning?  

Anser du att utbildningen förberedde dig inför ”verkligheten” i arbetslivet? (Ex. utifrån ditt första 

patientmöte) 

Varför ville du börja arbeta med just detta? 

 

TEMA 1: Allmän arbetsmiljö  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  

Har ni en tydlig struktur på arbetsplatsen? (exempelvis vad gäller arbetsuppgifter, gemensamma 

möten, internt och externt samarbete, handledning, fikapauser m.m.?) 

Har du fått direktiv kring hur du skall bemöta patienterna? 

Känner du att du kan påverka din arbetssituation?  

 Vad anser du är den viktigaste faktorn på en arbetsplats för att personalen skall trivas? 

 

TEMA 2: Känslor i arbetet 

Skulle du kunna beskriva några av de känslor som kan uppstå i möten med patienter? 

Vilka egenskaper tror du är viktiga för att orka med de tunga inslagen i arbetet?  

Har du någon strategi för att handskas med eventuella egna känslor du kan ha? 

Känner du att du får stöd utav dina arbetskamrater? 

Kan du själv stötta dina arbetskamrater? 

Har arbetsgruppen några gemensamma strategier för att hantera eventuella svårigheter i arbetet?  

 

TEMA 3: Relation mellan arbete privatliv.  

Upplever du att du har en balans mellan ditt privatliv och yrkesliv? 

(Om så är fallet, har du särskilda knep för att ”inte ta med arbetet hem”?) 

Upplever du att du förändras som person på något sätt sedan du började arbeta här?  

Känner du att du kliver in i en speciell yrkesroll när du möter patienter?  
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SLUTLIGEN 

Om du tittar i backspegeln, är det något du vet nu som du  önskar att du visste då? 

Något du vill tillägga som jag missat att fråga om?  

 

 

 


