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Sammanfattning 

 
 
Enhetschefer i social omsorgsverksamhet befinner sig i sin yrkesroll i en mellanposition. 
Denna mellanposition innebär att enhetscheferna har krav på sig från flertalet intressenter. 
Kraven påverkar enhetscheferna och generar känslor hos både dem själva och andra, 
känslor som enhetscheferna sedan ska hantera. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur enhetschefer i social omsorgsverksamhet 
upplever emotioner i arbete.  
 
Vi har intervjuat fyra enhetschefer, i en förvaltning, vars arbetsuppgifter är att bedriva 
social omsorgsverksamhet. I intervjuerna har vi använt oss av en semistrukturerad 
intervjuguide indelad i temaområden. Teknikerna som används i analysen är inspirerade av 
grundad teori.  
 
I analysen av vårt material fann vi att enhetscheferna upplever att de utför emotionellt 
lönearbete i sin yrkesroll. Det sker i interaktion med brukare, medarbetare, kollegor och 
arbetsgivare. Känslor uppstår när krav och förväntningar från dessa olika intressenter är 
oförenliga. Det är känslor som till exempel frustration, vrede, ilska, uppgivenhet, 
hopplöshet och osäkerhet. Kollegorna framstår som det främsta sociala stödet för 
enhetscheferna när de ska bearbeta de känslor som uppstår i arbetet. Emotionellt 
lönearbete kan få negativa konsekvenser för enhetscheferna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Abstract 

 
 
Middle managers in social care find themselves in a middle position. The middle 
management position involves demands from several interested parties. The demands 
affect and generate feelings both within themselves and within others and the middle 
managers have to deal with them all. 
 
The aim of this study was to investigate the social care middle manager’s personal 
experiences of emotions in work. 
 
We have completed interviews with four middle managers who are assigned to carry out 
social care. When doing the interviews we used an interview guide divided into different 
interview areas. The techniques used in the analysis are inspired by grounded theory. 
 
Our results show that the middle managers experience that they perform emotional labor 
in their profession. It occurs in interaction with care takers, employees, colleagues and 
employer. Emotions occur when demands and expectations from these interested parties 
are inconsistent. Emotions that occur are for example frustration, wrath, anger, dejection, 
despair and insecurity. Colleagues are primarily the most important social support for the 
middle managers when it comes to dealing with emotions that occurs in their everyday 
work. Emotional labor can create negative consequences for the middle managers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Förord 

 
 
Den uppsats som du håller framför dig tog sin början vid entrén till IKEA i Karlstad 
sommaren 2009. Det var där vi bestämde att vi skulle göra denna resa tillsammans och en 
resa har det varit. Nu när resan snart är över vill vi passa på att tacka några personer som 
betytt mycket för oss i vårt arbete. 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Lisbeth Bekkengen som med sin skarpa blick 
och förmåga lyssnat, läst och gett oss ris och ROS. Alla gånger som vi fått ett e-mail efter 
dina hundpromenader får oss och fundera på om inte hund vore ett bra alternativ. Vi är 
både glada och tacksamma för att vi fick dig som handledare! 
 
Sedan vill vi passa på att tacka de studentkamrater, ni vet vilka ni är, som under denna 
period gett oss möjlighet att ventilera våra upplevelser. Ni har varit ett stort socialt stöd. 
 
Jag, Chatrine, vill först rikta ett kärleksfullt och varmt tack till min familj som genom 
uthållighet och styrka stått ut under denna intensiva period då jag varit i periferin. Julen 
kom och for som X2000 för mig. Helt plötsligt en dag var granen utslängd. 
Helena! Du har bidragit till och gett mig nya insikter genom hela denna resa. Jag kommer 
minnas tiden med värme inombords.  
 
Tack säger även jag, Helena, till mina nära och kära. Ni påstod att C-uppsatsen kidnappat 
er Helena. Men nu har jag släppts ur min fångenskap. Till dig Chatrine – glöm inte att 
ALLT löser sig! Tack för en underbar tid tillsammans. Trots att vi många gånger slitit vårt 
hår är det glädjen och skratten jag kommer minnas! 
 
Till sist vill vi gemensamt tacka de intervjupersoner som medverkat i vår studie. Utan er 
välvillighet att dela med er av era upplevelser hade vi inte kunnat genomföra vårt arbete. 

 
Karlstad, januari 2010 

 
Helena Nilsson  & Chatrine Astemo 
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1 Inledning 

 
 
”Där är Greta. Och här är jag. Hur blir min ålderdom?  
Inget vet jag om morgondagen.  
Men ett vet jag. 
När min medmänniska bemöts med värdighet, respekt och som en 
jämlike, oavsett om inget begripligt kan återgäldas, oavsett de 
besvärligheter ett handikapp kan orsaka,  
då möts min nästa som jag själv vill bli bemött från livets början och till 
dess slut”  
(Nordenström, 1999:31)  

 
Berörs du av ovanstående citat? Får det dig att känna? Kan du känna efter och svara på vad 
det får dig att känna? Känner du vördnad för ålderdomen? Känner du oro för vad som 
möjligen ligger framför dig? Känner du ilska över att samhällets resurser är för knappa? 
Alla känner vi. Det är detta som denna uppsats ska handla om. Känslor. Vi hoppas kunna 
belysa hur enhetschefer inom social omsorg upplever känslor i arbetet. Vi hoppas kunna 
beskriva de känslor som finns inbäddade i enhetschefens dagliga arbete som innebär att 
producera välfärdstjänster till samhällsmedborgarna. 
 
Under vår utbildning har vi båda gjort praktik med handledande enhetschefer i social 
omsorgsverksamhet. Under denna period väcktes flertalet frågor och tankar. Många frågor 
handlade om organisationskultur och arbetsmiljö och dess förhållande till organisation och 
ledarskap. Vi upplevde båda att det fanns något som inte var lätt att ta på men som ändå 
kunde härledas till frasen ”det sitter i väggarna”. Vi har båda tidigare arbetat i 
omsorgsverksamhet och kunde även härleda detta till våra egna upplevelser. Under 
inledningsskedet av uppsatsarbetet kom vi underfund med att vi hade tänkt och funderat 
på ungefär samma frågor nämligen: hur påverkas enhetschefers arbetsmiljö av organisationen och dess 
kultur? Vi hade funderingar kring hur enhetschefens särställning i organisationen påverkade 
enhetschefen och vad som gjorde att de ansåg sig ha en bättre eller sämre arbetsmiljö. När 
vi började våra eftersökningar så insåg vi snabbt två saker, organisationskultur är ett mycket 
brett fält och vi såg redan problem med att begränsa fältet för vår C-uppsats dessutom så 
upptäckte vi att det redan fanns mycket forskning om enhetschefer och deras arbetsmiljö. 
Under tiden då vi sökte material om arbetsmiljö läste vi av en slump en avhandling om 
emotioner i arbete (Olsson, 2008). Vi tänkte: vad intressant! När vi så började söka material 
kring detta upptäckte vi att det inte fanns någon som diskuterade hur enhetschefer i social 
omsorgsverksamhet upplever emotioner i arbete. Vi tyckte det var märkligt eftersom 
känslor var något som vi upplevde mycket närvarande i enhetschefernas arbete under vår 
praktiktid. Vi upplevde att enhetschefernas arbete ofta bestod i att hantera ilskna brukare, 
frustrerade anhöriga och upprörda medarbetare. Därtill hade de krav på sig från 
arbetsgivaren att leva upp till. Vi kunde inte släppa tanken att alla dessa känslor påverkade 
enhetschefen och därmed även hade betydelse i deras arbete. Detta lade grunden till den 
uppsats du nu håller i handen.  
 
Vi anser att den kunskapslucka vi identifierat är viktig att fylla. Genom vår studie önskar vi 
bidra i den mån vi kan till att fylla den samma. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur enhetschefer i social omsorgsverksamhet upplever 
emotioner i arbete.  
 
1.2 Frågeställningar 
 

 När upplever enhetscheferna huvudsakligen att de måste hantera emotioner i 
arbetet? 

 Utför enhetscheferna emotionellt lönearbete? 

 Vilka omständigheter är viktiga för enhetschefernas hantering av emotioner i 
arbete? 

 Vilka konsekvenser kan det emotionella lönearbetet få för enhetscheferna? 
 
1.3 Avgränsningar 
Vi har i vår studie, på grund av tidsramen, valt att göra vissa avgränsningar. Studien är strikt 
avgränsad till att enbart behandla enhetscheferna i sin yrkesroll. Vi tar inte hänsyn till 
enhetschefernas privata liv eller påverkansfaktorer som ligger utanför arbetskontexten.  
 
Enhetschefer interagerar och samspelar med många aktörer inom organisationen såväl som 
externt. Exempelvis interagerar de med fackliga företrädare, intresseorganisationer, 
anhöriga till enskilda, konkurrenter, chefer i andra förvaltningar och relationer i privatlivet. 
Vi avgränsar i vår studie enhetschefens relationer till att enbart innefatta relationerna till 
brukare, medarbetare, kolleger och arbetsgivare.  
 
Vi har även valt att enbart söka respondenter till vår studie i en och samma kommun. Vi 
hade kunnat välja respondenter ur olika kommuner men valde personer i en och samma 
eftersom vi inte hade för avsikt att jämföra upplevelser mellan olika kommuner.  
 
Eftersom vårt intresse var att undersöka hur enhetschefer i social omsorgsverksamhet 
upplever emotioner i arbete valde vi att vända oss till en offentlig organisation. Vi hade 
naturligtvis också kunnat genomföra denna studie i en privat organisation som utför 
omsorgs- och vårdarbete men på grund av att vi var intresserade av hur enhetschefer 
påverkas i en organisation med politisk styrning var detta inte ett alternativ för oss. Givetvis 
hade det varit intressant att kunna jämföra dessa olika organisationer men på grund av 
tidsskäl så var inte heller detta en möjlighet utan detta lämnar vi för vidare forskning. 
 
1.4 Centrala begrepp 
För att läsaren ska kunna följa med i texten har vi här valt att beskriva vad vi avser med 
följande centrala begrepp: emotion, enhetschef, kollega, medarbetare/anställd, brukare, 
professions identitet, medmänniska, intressent, yrkesrollen, social omsorgsverksamhet, 
arbetsgivare och organisation. 
 
Emotioner 
Med emotioner avser vi de känslor som uppstår i samband med att människor interagerar 
med varandra. Det kan vara känslor som till exempel frustration, glädje, ilska, uppgivenhet 
och tillfredställelse. Vi gör i vår uppsats inte någon distinktion mellan emotioner och 
känslor utan använder dem synonymt. 
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Emotionellt arbete och emotionellt lönearbete 
Begreppet emotionellt arbete och emotionellt lönearbete kommer att närmare definieras i 
vårt kapitel forskningsläge och teoretiska utgångspunkter. Men för att ge läsaren möjlighet 
att förstå våra vidare resonemang anser vi det nödvändigt att redan så här inledningsvis 
förklara hur vi fortsättningsvis använder begreppen emotionellt arbete och emotionellt 
lönearbete. Vi utgår från att alla människor i organisationer utför emotionellt arbete (jfr 
Hochschild, 2003). Begreppet emotionellt lönearbete diskuteras med utgångspunkt i 
Hochschilds (2003) definition av det samma men kommer att problematiseras. Vi anser att 
Hochschilds definition av begreppet är för snävt. Vi kommer att utgå från att allt 
emotionellt arbete som utförs i en lönearbetskontext är emotionellt lönearbete. Vi kommer 
därmed att använda de båda begreppet synonymt när inte annat särskilt anges.  
 
Enhetschef 
De som vi i vår studie kallar för enhetschefer är första linjens chefer. Det vill säga att 
enhetscheferna har en arbetsledande position där de står i direktkontakt med medarbetarna 
och inte har någon chef mellan sig och den praktiska verksamheten (Karlsson, 2006). 
 
Kollega 
När vi senare i vår resultat- och analysdel använder begreppet kollega/kollegor avser vi de 
personer som arbetar på samma nivå i organisationen och som ingår i samma chefsgrupp 
som våra respondenter. 
 
Medarbetare 
Vi använder oss genomgående av begreppet medarbetare då vi talar om de personer som är 
underställda enhetschefen och som arbetar i de verksamheter som enhetschefen ansvarar 
för. I citat från vårt empiriska material används ibland begreppet personal som i detta fall 
ska ses som en synonym till vårt begrepp medarbetare. 
 
Brukare 
Men begreppet brukare avser vi de personer som är mottagare av de insatser som den 
sociala omsorgsverksamheten producerar. I dag används flertalet benämningar på brukare 
så som kund, klient och patient. Våra respondenter använder även de olika begrepp men vi 
kommer huvudsakligen att använda oss av begreppet brukare genom hela vår uppsats.  
 
De flesta av de teoretiker vi presenterar använder sig av begreppet kund, detta beror till 
största del på att de pratar om andra tjänster än de som social omsorgsverksamhet 
producerar och därför inbegrips inte begreppet brukare i deras verklighet. Vi har dock valt 
att i vår teoribeskrivning skriva både kund och brukare för att underlätta för läsaren att 
sätta teorin i relation till vår studies sammanhang. 
  
Professionsidentitet 
Blennberger (2005) diskuterar socialarbetares professionsidentitet och gör ett försök att 
identifiera det som professionsidentiteten bygger på. Blennberger redovisar inga svar utan 
för enbart diskussionen utifrån olika sätt att se på saken. Med professionsidentitet menar vi 
den identitet som skapas utifrån normer och värderingar som råder bland socialarbetare 
och som därmed också enhetschefer i social omsorgsverksamhet har att förhålla sig till. Det 
är normer och värderingar som präglas av bland annat en humanistisk människosyn, 
solidaritet, demokrati, människans lika värde, människans rätt till självbestämmande och 
personlig integritet (a.a.).  
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Medmänniska 
I vårt resultat- och analyskapitel använder vi ett begrepp som vi valt att kalla medmänniska. 
Vi menar att det i alla mänskliga interaktioner finns normer och värderingar som styr hur vi 
som människor bör agera. Vi förväntas vara empatiska, uppmärksamma, lyhörda, 
uppriktiga, visa medkänsla, vara försonliga och generösa samt visa våra medmänniskor 
respekt (Blennberger, 2005; Blennberger, 2007). 
 
Intressenter 
När vi i vår uppsats använder oss av begreppet intressenter menar vi de instanser och 
personer som styr enhetschefen i dess arbete som till exempel: ”politiker, 
brukare/…/överordnad ledning, kolleger, medarbetare” (Thylefors, 2007:75).  
 
Yrkesroll 
När vi pratar om enhetschefernas yrkesroll menar vi den roll enhetscheferna innehar som 
innebär att de ska utföra ett uppdrag. Uppdraget är mångfacetterat och enhetscheferna har i 
sin yrkesroll krav från olika intressenter att förhålla sig till. De ska förhålla sig till krav från 
arbetsgivare, kollegor, medarbetare och brukare. De har ett ansvar gentemot 
samhällsmedborgarna och har regelverk och lagstiftning att förhålla sig till. Det här är 
faktorer som påverkar enhetscheferna i sin yrkesroll. 
  
Arbetsgivare 
När vi i vår studie använder begreppet arbetsgivare syftar vi till den kommun vi undersökt. 
Begreppet arbetsgivare representerar då den politiska ledningen samt enhetschefernas 
överordande chefer. 
 
Organisation 
Begreppet organisation använder vi synonymt med den förvaltning, nämligen 
socialförvaltningen, där enhetscheferna arbetar.  
 
1.5 Disposition 
Vi har i detta inledande kapitel diskuterat problemområdet samt formulerat vårt syfte och 
våra frågeställningar. Vi har också presenterat de avgränsningar vi gjort i vår studie samt 
definierat centrala begrepp. 
  
I kapitel två presenterar vi bakgrund som är relevant för vår studie. Detta innefattar 
beskrivningar av den offentliga organisationen, social omsorgsverksamhet samt de 
relationer enhetschefer har att förhålla sig till och som är viktiga för att förstå våra fortsatta 
resonemang.  
 
I påföljande kapitel tre redogör vi för forskningsläget inom emotionsforskning samt våra 
teoretiska utgångspunkter.  
 
I kapitel fyra presenterar och diskuterar vi vår metod. Det vill säga en presentation av hur vi 
genomfört vår studie. För- och nackdelar med de val vi gjort diskuteras. I detta kapitel 
presenterar vi även våra etiska överväganden.  
 
Efterföljande kapitel fem utgörs av vårt resultat, vår analys samt våra slutsatser.   
 
I kapitel sex avslutas uppsatsen med en diskussion av vår studie samt förslag till vidare 
forskning. 
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2 Bakgrund 

 
I detta kapitel presenteras den bakgrund som vi anser relevant för vår studie. Först följer en genomgång av 
den offentliga organisationen och vårt forskningsområde social omsorgsverksamhet. Dessa utgör ett viktigt 
sammanhang för att förstå den kontext där enhetscheferna utför sitt arbete. Slutligen diskuteras 
enhetschefens yrkesroll i relation till de intressenter vi avgränsat vår studie till att omfatta.  

 
 
Sverige genomgick under 1900-talet en stor förändring när det gäller arbete (SOU 2001:52). 
Sektorn för arbete med materiella uppgifter minskade drastiskt medan sektorn där arbetet 
huvudsakligen inriktades på att producera tjänster växte sig allt större. Under större delen 
av århundradet ökade tjänstesektorn och är idag den sektor som sysselsätter flest 
människor i Sverige (SOU 2001:52; Leppänen, Jönsson, Peterson & Tranquist, 2006). Men 
under 1990-talet skedde stora förändringar i välfärdstjänstesektorn. Det vill säga den sektor 
som arbetar med att producera välfärd till medborgarna och som är den sektor som vår 
studie tar sin utgångspunkt i. De offentliga resurserna minskade och därmed också antalet 
anställda. Förutom att resurserna minskade så genomfördes också organisatoriska 
förändringar där decentralisering och marknadsorientering var ledorden (SOU 2001:52). 
Den reform som ägt rum i den offentliga sektorn under de senaste 25 åren har kallats New 
Public Management (Christensen, Laegreid, Roness och Røvik, 2005). New Public 
Managements antagande är att privata och offentliga organisationer inte är så olika och att 
organisationsmodeller samt styrformer kan hämtas från den privata sektorn och överföras 
på den offentliga för att göra den mer kostnadseffektiv.  
 
Noon & Blyton (2007) skriver att trots att servicesektorn växt så är det inga nya tjänster 
som erbjuds men däremot ökar utbudet av tjänster. Detta gäller inte enbart den privata 
sektorn utan har också fått genomslagskraft i omsorgs- och vårdverksamhet. De senaste 
årtiondena har privata driftsformer blivit allt vanligare inom omsorgs- och 
vårdverksamheten (SOU 2001:52). Noon & Blyton (2007) menar att konsekvenserna av 
detta har blivit att allt mer uppmärksamhet hamnar på hur anställda interagerar med kunder 
och att det arbete de utför numer utförs i en mycket mer tävlingsinriktad miljö. Vi tror att 
även detta kan få konsekvenser för hur enhetscheferna upplever sitt arbete. Även omsorgs- 
och vårdverksamhet verkar i dag i en konkurrenskraftig miljö och därmed ställs andra krav 
på medarbetarna. Detta bör även påverka de förutsättningar som ligger till grund för 
enhetschefernas arbete. Idag handlar det inte bara om att producera en tjänst till en brukare 
utan det handlar också om att skapa en ”nöjd kund” som uppskattar tjänsten och som 
köper den igen.  
 
2.1 Offentlig organisation 
Den offentliga sektorn har, som nämnts, genomgått och genomgår ständigt förändringar. 
En del verksamhet läggs ut på entreprenad och detta har gjort att den offentliga 
organisationen inte längre har monopol på välfärdsarbetet. Det pågår diskussioner om i 
vilken utsträckning offentliga och privata organisationer skiljer sig åt. Men vissa skillnader 
finns och de spelar också roll för organisationen och deras medarbetare. Den offentliga 
organisationen har en demokratiskt vald politisk ledning som förser organisationen och 
medarbetarna med ett uppdrag som de är ålagda att utföra (Christensen et al, 2005). 
Makten utgår alltså från folket och inte från aktieägare som i en privat organisation. Alla 
offentliga organisationer handlar på uppdrag av den politiskt valda ledningen och styrs 
genom skriftliga lagar och regler. Eftersom den offentliga organisationen är 
multifunktionell innebär det också att den: 
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”…skall tillvarata delvis motstridande hänsyn mot politisk styrning, 
kontroll, representation och deltagande från berörda parter, 
medbestämmande från anställda, lyhördhet inför användare, öppenhet, 
offentlighet och insyn i beslutsprocesser, förutsägbarhet, likabehandling, 
neutralitet, tjänstekvalitet, yrkesmässigt oberoende, politisk lojalitet och 
kostnadseffektivitet” (Christensen et al, 2005:17). 
 

Det innebär att kraven på medarbetarna i en offentlig organisation skiljer sig från de som 
ställs på medarbetare i en privat organisation. Christensen et al (2005) menar att det i 
multifunktionella organisationer ges utrymme för medarbetarna att godtyckligt värdera 
vilka hänsyn som ska prioriteras. Detta innebär att medarbetarna i den offentliga 
organisationen ges mer utrymme att agera utifrån egna värderingar av vad de själva anser 
viktigt. Dessutom så skiljer sig de båda sektorerna åt genom att den offentliga 
organisationen inte verkar på en helt ekonomisk marknad med fri konkurrens. Samtidigt är 
det viktigt att poängtera att flera av de uppgifter som en enhetschef inom social 
omsorgsverksamhet utför även är de samma för chefer som verkar inom den privata 
verksamheten. Till exempel kan nämnas att oavsett om du är chef inom en privat eller 
offentlig organisation så har man formella krav som personalansvar, budgetansvar och 
arbetsmiljöansvar (a.a.).   
 
Karlsson (2006) menar att den offentliga verksamheten rör sig bort ifrån den tidigare 
välfärdsstaten och blir mer och mer en administrativ välfärdsstat. Det vill säga att det 
verksamhetsnära arbetet håller på att lämnas mot ett mera administrativt chefskap. 
Arbetsledarna (enhetscheferna) i Karlssons studie framhäver att det administrativa arbetet 
upptar maximal tid av deras arbete eftersom budgetkontroll och personaladministrativa 
sysslor tar den största delen av deras arbetstid i anspråk. Karlsson menar att arbetsledare 
inom äldreomsorg generellt som grupp har ett administrativt förhållningssätt. Detta 
förhållningssätt gör att de i vissa beslutssituationer, medvetet eller omedvetet, kan använda 
sig av en taktik som avhänder dem moraliskt ansvar. Resultaten pekar även på att lojalitet 
mot den egna förvaltningen är stark (a.a.).  
 
2.2 Social omsorgsverksamhet 
Det kommunala självstyret innebär att kommunerna har rätten att själva, inom vissa ramar, 
bestämma vad som är kommunala angelägenheter (SOU 2001:52). Där finns dock 
speciallagar som ålägger kommunerna en skyldighet att bedriva vissa verksamheter. 
Socialtjänstens verksamheter bygger på dessa lagar som till exempel Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) som är grunden till allt arbete som bedrivs inom socialtjänsten. Genom 
bestämmelser i lagen har staten möjlighet att påverka samt ha inflytande över hur 
verksamheten utformas och vad den innehåller (SOU 2001:52). Detta innebär således att 
kommunen har en skyldighet att bedriva dessa verksamheter, de är skyldiga att producera 
vissa tjänster men de har samtidigt ett visst handlingsutrymme att utforma verksamheten 
som de själva vill ha den. Socialtjänstlagen styr enhetschefen i dess arbete genom att ange 
normer för hur verksamhet inom social omsorg ska bedrivas (Karlsson, 2006).  Förutom 
denna lag styrs social omsorgsverksamhet av flera lagar. Till exempel Förvaltningslagen (SFS 
1986:223) och Sekretesslagen (SFS 2009:400). Det faktum att enhetschefer i den kommunala 
verksamheten är underordnade politisk kontroll samt lyder under offentlighetsprincipen 
gör att de i sin verksamhet ställs inför andra utmaningar i sitt dagliga arbete än de 
enhetschefer som arbetar i den privata sektorn (Thylefors, 2007).  
 
  



 12 

2.3 Relationer som enhetschefen har att förhålla sig till 
 

”Arbete i välfärdsorganisationer innebär ofrånkomliga lojalitetskonflikter 
för alla medarbetare. Både chefer och medarbetare styrs, och ska styras, av 
olika intressenter som politiker, brukare, ägare, överordnad ledning, 
kollegor, medarbetare, specialister och tillsynsmyndigheter men också av sin 
egen uppfattning och sin professionella kunskap. Chefer står oftare än 
andra i skottgluggen för dessa många gånger motstridiga styrimpulser” 
(Thylefors, 2007:75) 

 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera relationen mellan enhetschefen och de intressenter 
som kan spela roll i dennes vardagliga arbete. Enhetschefen är ålagd ett uppdrag som hon 
eller han ska utföra. De har precis som Thylefors (2007) skriver förväntningar på sig ifrån 
de egna medarbetarna, dessutom så ska de producera tjänster till våra samhällsmedborgare 
samtidigt som de ska hålla sig på god fot med alla inblandade. Det är många krav och 
förväntningar som kanske inte alltid är så lätta att förena med varandra. För att vidare 
kunna diskutera hur detta påverkar enhetscheferna anser vi det viktigt att läsaren förstår de 
olika relationerna och vilka krav och förväntningar som ställs på enhetschefen från de olika 
intressenterna. 
 
Enhetschefens relation till arbetsgivaren 
Arbetsgivaren ställer krav på enhetschefen, både formella och informella. Det finns till 
exempel formella krav på att de ska ha personalansvar, budgetansvar och arbetsmiljöansvar. 
De har i uppgift att nå de mål som satts upp för verksamheten. De måste följa vissa 
ordningar, som till exempel delegationsordningar, och föreskrifter. De är formellt styrda av 
arbetsgivaren. Dessutom finns outtalade krav och förväntningar som givetvis kan variera 
mellan olika organisationer och verksamheter (Christensen et al, 2005). Men som Karlsson 
(2006) skriver så ”avkrävs” ofta arbetsledare på lojalitet uppifrån.  
 
Enhetschefens relation till kollegor 
Blennberger (2005) menar att det finns en inbyggd organisatorisk norm mellan kollegor 
som i detta fall innebär att enhetscheferna ska visa sina kollegor respekt och vara dem 
lojala. De ska hålla varandra om ryggen och stötta varandra i sitt arbete. Men 
enhetscheferna har också ett yrkesetiskt ansvar att utifrån lagstiftning påtala brister i sina 
kollegors arbete. Om enhetschefer upptäcker missförhållanden som kan härledas till 
kollegors oförmåga att sköta sitt arbete kräver det handling av enhetscheferna. Detta blir då 
en konflikt för enhetscheferna och de kan tvingas bryta den inbyggda lojaliteten till sina 
kollegor (Blennberger, 2005). 
 
Enhetschefens relation till medarbetare 
Granér (1994) menar att i relationen till medarbetare är chefen symbolen för arbetsgivaren. 
Chefen har till uppgift att kontrollera medarbetarnas arbete, det i sig innebär en särställning 
gentemot medarbetarna. Samtidigt finns det förväntningar från medarbetarnas på att 
chefen skall vara rättvis, ärlig, tydlig och också föra deras talan gentemot arbetsgivaren. 
Detta gör att enhetscheferna hamnar i kläm mellan arbetsgivare och medarbetare (Peterson, 
2006). För att klara av detta krävs det av enhetschefen att denne intar en professionell roll 
och inte påverkas personligt i relation till medarbetarna (Granér, 1994). 
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Enhetschefens relation till brukaren 
Brukaren är den som i slutänden ska ta del av de tjänster som den sociala 
omsorgsverksamheten är ålagd att producera. Kontakt med den sociala 
omsorgsverksamheten föranleds mestadels av något sorts problem eller bekymmer 
(Thylefors, 2007). Det kan i många fall betyda att brukaren inte är positivt inställd i sitt 
möte med verksamheten. Dessutom råder ett annat maktförhållande mellan en brukare i 
social omsorgsverksamhet och en kund som köper andra tjänster. I relationen mellan kund 
och försäljaren av andra tjänster är det kunden som har makten, den kan själv avgöra om 
den vill köpa tjänsten som erbjuds eller inte. I social omsorgsverksamhet råder omvänt 
maktförhållande, brukaren är i underläge. Brukaren är beroende av hjälp och ofta erbjuds 
enbart ett begränsat utbud av tjänster. Möjligheterna att påverka utförandet av hjälpen är 
begränsat till hur verksamheten är utformad. Dessutom kan hjälpen vara villkorad och den 
sker efter en behovsbedömning. Den hjälp som brukaren anser sig vara i behov av behöver 
inte stämma med behovsbedömningen men detta tas lite hänsyn till. Professionella 
överväganden samt bristande resurser kan föranleda att brukaren inte får det han eller hon 
anser sig ha rätt till eller behöver för att bli tillfredsställd (a.a.). Det innebär att enhetschefen 
verkar i en verksamhet där de producerade tjänsterna inte alltid är tillfredsställande för de 
som ska ta del av dem vilket får konsekvenser. Konsekvenserna blir att enhetschefen får ta 
emot kritik och känsloyttringar från berörda brukare eller deras anhöriga som 
enhetscheferna sedan på egen hand måste hantera. De ska då inte bara hantera sina egna 
känslor i situationen utan också brukares och anhöriga. 
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3 Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter 

 
I detta kapitel presenterar vi den litteratur och tidigare forskning som ligger till grund för vår uppsats samt 
våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att integrera detta i ett och samma kapitel, dels eftersom de 
teoretiska utgångspunkterna är viktiga att förstå i relation till litteratur och tidigare forskning och vice 
versa, dels för att undvika upprepningar. Till att börja med presenterar vi forskning som ligger till grund 
för våra antaganden i studien. Sedan låter vi läsaren få en inblick i hur emotioner kan förstås. Vi ger en 
historisk tillbakablick i emotionsforskning likväl som vi presenterar aktuell emotionsforskning. Vi ägnar 
en del åt att förklara förhållandet mellan emotioner och organisation. Vi redogör också för den forskning 
som berör de konsekvenser emotionellt arbete kan få för individer. 

 
 
När vi sökte litteratur till vår studie upptäckte vi att forskning kring enhetschefer i social 
omsorgsverksamhet och emotionellt arbete var obefintlig. När vi sedan försökte finna 
forskning kring ledare och emotionellt arbete så visade sig även den vara knapphändig. 
Helena Flam (2002) var en av de som diskuterade ledarskap och emotioner. Flam 
presenterade också ett antal andra forskare som hade berört ämnet. Enligt Flam är det en 
myt att ledare skulle vara rationella, och menar istället att även ledare måste förhålla sig till 
känslor i sina yrkesroller.  
 
Vi har även i vårt arbete låtit oss inspireras av Eva Olssons (2008) avhandling där hon ur 
ett emotionssociologiskt perspektiv har undersökt emotioner i arbete hos vårdpersonal. 
Olsson lyfter i sitt arbete fram att vårdpersonalen härbärgerar både sina egna och andra 
känslor i sitt arbete. För att kunna utföra ett bra arbete behöver vårdpersonalen 
buffertgrupper som i första hand representeras av kollegorna. I interaktion med kollegorna 
kan vårdpersonalen avlasta sig och fylla på med ny energi. Detta visar sig dock bli 
problematiskt i organisationer som slimmas och effektiviseras eftersom tidsutrymmet för 
detta då krymper. Det föranleder att vårdpersonalen dräneras på energi (a.a.). 
 
Flam och Olsson kan sägas ligga till grund för de antaganden vi gör i vår studie. För det 
första att individer i chefspositioner utför emotionellt lönearbete. För det andra att det 
emotionella lönearbetet tillförs ytterligare en dimension när det sker i en verksamhet där 
effektivisering och rationalisering kommit att bli ledord. För det tredje tror vi att det spelar 
roll att enhetscheferna arbetar i en verksamhet som på uppdrag av folket ska producera 
välfärdstjänster till samhällsmedborgarna. 
 
3.1 Emotioner - utgångspunkter och perspektiv 
För att förstå varför det är viktigt att undersöka hur enhetschefer i social 
omsorgsverksamhet upplever emotioner i arbete är det först viktigt att förstå vad 
emotioner är. Vi ska här ge en översikt över olika sätt att se på hur emotioner uppkommer 
och konstrueras samt diskutera det perspektiv som vår studie bygger på, nämligen det 
interaktionistiska perspektivet. 
 
Emotioner är, ur sociologers perspektiv, sociala fenomen som skapar starka relationella 
band mellan människor och därför också spelar en betydelsefull roll vid social interaktion 
(Dahlgren & Starrin, 2004). Många mänskliga beteenden skulle vara svårförklarade om vi 
inte kunde se dem ur ett emotionellt perspektiv. Det finns olika sätt att betrakta emotioner. 
De kan betraktas ur ett organismiskt (biologiskt) perspektiv, ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv eller på ett kontinuum däremellan som kallas det interaktionistiska perspektivet 
(a.a.).  
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Det biologiska perspektivet innebär att känslor ses som enbart kroppsligt betingat medan 
det konstruktivistiska perspektivet ser känslor som enbart kulturellt och socialt 
konstruerade (Dahlgren & Starrin, 2004; Olsson, 2008). De som förespråkar det 
interaktionistiska perspektivet menar att emotioner har både en biologisk och en 
kulturell/social sida (jfr Hochschild, 2003). Kända namn som i huvudsak förespråkat det 
biologiskt emotionella perspektivet är Sigmund Freud och Charles Darwin (Dahlgren & 
Starrin, 2004). Enligt det interaktionistiska perspektivet är emotioner ett ”sinne” som har 
en personlig, social och biologisk dimension som inte kan separeras från varandra 
(Hochschild, 2003).  
 
Det finns idag inte någon rådande konsensus om vad emotioner faktiskt är (Starrin, 
Wettergren & Lindgren, 2008). Hochschild definierar känslor utifrån fyra element ”1) 
bedömning av situation, 2) förändring i kroppens sinnesförnimmelse, 3) fritt eller hämmat uttryck av 
expressiva gester, 4; en kulturell beteckning (som ’arg’, ’ledsen’, ’glad’) för specifika kombinationer av de 
tre föregående komponenterna” (Starrin, Wettergren & Lindgren, 2008:23). För att kunna prata 
om emotioner måste alla dessa fyra element vara närvarande. Denna definition tycks även 
utgöra en gemensam bas för vad sociologer tolkar att emotioner är (Olsson, 2008). Den 
rådande kulturen påverkar vad vi känner och hur vi uttrycker och namnger våra känslor 
(Hochschild, 2003). Att namnge en känsla är att sätta ord på hur vi ser på någonting, att 
utifrån vår varseblivning sätta etikett på vår uppfattning.  
 
3.2 Emotioner – ett historiskt perspektiv 
I den litteratur som vi läst delas ofta emotionsforskningen in i två historiska perioder: en 
tidigare och en senare. Den senare benämns ofta ”det förnyade intresset för emotioner” (Starrin, 
Wettergren & Lindgren, 2008:18; Dahlgren & Starrin, 2004:23). Detta på grund av att 
emotionsforskningen tog ny fart för cirka 25 år sedan. Under en tidigare period gavs den 
inte plats eftersom det var en tid som präglades av rationellt tänkande och emotioner 
ansågs vara rationalitetens motpol. Vi anser att det är viktigt att presentera en historisk 
tillbakablick för att läsaren ska få en inblick i emotionsteoriernas framväxt. 
 
Nationalekonomen Adam Smith skrev för 250 år sedan en hel bok om känslor och 
föregrep det som senare kom att bli centrala frågor i emotionsforskningen (Starrin et al, 
2008). Även flertalet av de klassiska sociologerna intresserade sig för emotioners påverkan 
på sociala skeenden, så som Georg Simmel, Charles Horton Cooley och Émile Durkheim 
(Dahlgren & Starrin, 2004).  
 
Georg Simmel skrev som förste sociolog om skamkänslan och dess relation till kollektiva 
handlingar (a.a.). Charles Horton Cooley intresserade sig för emotionerna skam och 
stolthet. Han menade att dessa emotioner är en följd av hur människan ser sig själv genom 
andras perspektiv. Cooley inspirerade både Erving Goffman och Thomas Scheff, vilka vi 
senare kommer att diskutera. Emile Durkheim var den förste som ingående diskuterade hur 
emotioner håller samman samhället (a.a.). 
 
Mellan 1920 och 1970 inföll den period som sociologen Jack Barbalet kallar sociologins 
kognitiva period (a.a.). Han menar att denna period var en tid då emotioner inte hade en given 
plats i sociologin. Det hade att göra med att det moderna samhället gick mot en ökad 
rationalitet och emotioner ansågs vara rationalitetens motpol. Emotioner ansågs därför inte 
heller höra hemma i arbetslivet. En av de som gick mot strömmen under denna period var 
Erving Goffman. 
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Goffman bygger sina teoretiska resonemang kring vardagliga ritualer som han benämner 
interaktionsritualer (Collins, 2008). Dessa ritualer äger rum i vardagliga samtal och i 
interaktion med andra människor. Det sociala livet jämförs med en teater där interaktioner 
utspelas på en scen (Goffman, 2009). Vi människor presenterar oss själva, i interaktion med 
andra, på så vis att vi undviker att känna oss förlägna. Förlägenhet leder till att vi skäms och 
det vill vi som människor undvika. Det finns alltid en risk att vi kan känna eller komma att 
känna förlägenhet i interaktion med andra. Denna slutsats är Goffmans viktigaste bidrag till 
emotionsforskningen (Dahlgren & Starrin, 2004). Vi anser att Goffmans teoretiska 
resonemang är viktiga för vår studie eftersom vi menar att enhetschefer i social 
omsorgsverksamhet verkar på en scen där de ska presentera en representativ bild av sig 
själva i sin yrkesroll. 
 
3.3 Emotioner i organisationer 
I vår studie är det viktigt att förstå förhållandet mellan organisationer och emotioner 
eftersom enhetscheferna verkar i en organisation. Organisationer framställs ofta som 
rationella sociala system (Dahlgren & Starrin, 2004). Flam (2002) menar att även chefer 
tillskrivs ett rationellt tänkande. Emotioners påverkan på organisationer och 
organisationers påverkan på emotioner har varit ett föga intressant forskningsområde för 
organisationsteoretiker. Vad vissa emotionssociologer, däribland Stephen Fineman, 
försöker göra är att föra in emotioner i analyserna av organisationer (Dahlgren & Starrin, 
2004). Detta kan enligt Fineman göras på tre olika sätt:  

 
”Känslor kan analyseras som ett slags störningsmoment för rationalitet 
och förnuft. De kan också analyseras som smörjmedel för rationaliteten. 
Slutligen kan känslor och kognitioner analyseras som förenade med 
varandra utan att någondera tillåts dominera” (Dahlgren & Starrin, 
2004:176).  

 
Det första perspektivet innebär att emotioner i organisationer leder till att irrationella 
handlingar utförs och därmed att de beslut som fattas inte kan ses som rationella. Det 
andra perspektivet innebär att känslorna ses som ett hjälpmedel i beslutsfattande, de kan 
hjälpa beslutsfattare i organisationer att fatta rationella beslut. I frågor rörande moral och 
etik spelar känslor då en ytterst viktig roll. Det tredje perspektivet innebär att man ser på 
känslor och rationalitet som något som verkar tillsammans och de ges olika mycket 
utrymme beroende på sammanhang och vilka aktörer som är inblandade (Dahlgren & 
Starrin, 2004).  
 
Emotioner kan inte ses som upplevelser helt inom människan utan de måste förstås som 
ett fenomen skapat av de sociala strukturer, normer och värderingar som råder inom 
organisationen (Fineman, 2008). Det innebär att det är genom mellanmänskliga möten i 
organisationer som emotioner produceras. De villkoras av kulturella krav, det vill säga de 
sociala regler som sanktionerar vad som är lämpligt att känna och uttrycka. Men det 
innefattar inte enbart de kulturella krav som råder inom organisationen utan villkoras även 
av de dominanta ideologier som präglar det samhälle och den tid där människan lever och 
verkar. Vi kan säga att vi socialiseras till både hur vi bör känna och hur vi uttrycker våra 
känslor. Genom socialisationen skapas förutsättningar för hur vi bör känna och agera i 
sociala sammanhang – till exempel vad vi bör känna och vad man bör uttrycka vid bröllop 
och begravningar (Fineman, 2008).  
 
På arbetsplatser är emotioner inbäddade i, skapade och reproducerade av, olika 
organisatoriska rutiner - från anställdas medarbetarsamtal och anställningsintervjuer till 
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teammöten och förhandlingar med kunder eller brukare (Fineman, 2008). Emotioner blir 
byggstenar i organisationerna vilket ingjuter interaktioner med förutsägbarhet, ordning och 
mening. Relationer som återfinns i organisationer utgör ett unikt sammanhang för hur 
emotioner upplevs (Waldron, 2000). Waldron menar att de organisatoriska relationerna 
sätter upp så väl informella och formella som etiska och/eller professionella regler för hur 
den anställde bör agera och reagera emotionellt (Olsson, 2008). Detta innebär att 
relationerna i organisationer där arbete utförs har andra specifika kännetecken än de 
personliga relationerna. Även om relationer i organisationer likaledes kan ha en personlig 
dimension så har de inte samma förutsättningar som när de hanteras i det privata livet 
(Waldron, 2000).  
 
3.4 Emotionellt arbete och emotionellt lönearbete 
För att vi i vår studie ska kunna fastställa om enhetschefer inom social omsorgsverksamhet 
utför emotionellt lönearbete måste begreppet definieras och sättas in i sitt sammanhang. 
Det finns flera sätt att se på emotioner i arbete men vi har valt att utgå från Arlie Russel 
Hochschilds teori om emotionellt arbete och emotionellt lönearbete (Hochschild, 2003). Detta är 
alltså vår utgångspunkt men den kommer att problematiseras.  
 
Hochschild var först ut med att uppmärksamma vilken betydelse emotioner har på 
arbetsplatser (Starrin, Wettergren & Lindgren, 2008). Hochschild utvecklade en teori som 
beskriver hur hon anser att emotioner i arbete hanteras. Hochschilds (2003) teori bygger på 
att människor i organisationer utför emotionellt arbete, det finns känsloregler som styr det 
och det sker ett socialt utbyte av emotioner mellan parterna i interaktionerna.  
 
Hochschild (2003) skiljer på två olika sätt att hantera sina känslor när hon talar om 
emotionellt arbete. Endera kan man hantera sina känslor genom ”ytagerande” (surface acting) 
eller genom ”djupagerande” (deep acting). Ytagerande innebär att man uttrycker den känsla 
som förväntas men känner något annat. Den diskrepans som uppstår däremellan benämns 
emotionell dissonans. Djupagerande innebär att man frammanar den känsla som man vill 
uttrycka och då känner man också det som man faktiskt visar upp. Hochschild menar att 
båda dessa sätt att hantera känslor kräver arbete och inte på något sätt är spontana till sin 
karaktär, det är därför hon kallar detta för emotionellt arbete.  
 
Hochschild (2003) menar att vi, utifrån kulturella normer, förväntas känna på ett sätt eller 
annat. Det finns känslor och sätt att uttrycka känslor som är mer ”rätt” än andra. 
Hochschild kallar dessa förväntningar för känsloregler. Det vill säga att det finns regler för 
vad vi bör känna och de regleras av kulturella normer. ”Feeling rules are standards used in 
emotional conversation to determine what is rightly owed and owing in the currency of feeling. Trough them 
we tell what is due in each relation, each role” (Hochschild, 2003:18). Till exempel säger 
känsloregler oss att vi ska vara glada och glädjas åt andras framgång. Där finns inte plats för 
avundsjuka eller missnöje även om någon annan kanske nått framgång på bekostnad av oss 
själva. I dessa sammanhang säger känsloregeln att man bör gratulera vederbörande till 
framgången, inte känna sig ledsen eller missunnsam. För att kunna visa upp de rätta 
känslorna krävs, som tidigare redan beskrivits, emotionellt arbete.  
 
Känsloreglerna i sin tur utgör en grund för hur det sociala utbytet av känslor sker (Dahlgren 
& Starrin, 2004). Det sociala utbytet innefattar skyldigheter som hänsyn och respekt mellan 
människor när de interagerar. Det sociala utbytet kan ske genom rakt utbyte eller improviserat 
utbyte. Rakt utbyte innebär, till exempel, att en underordnad ska visa uppskattning mot en 
mer erfaren som betalning för goda råd och tips. ”Vid rakt utbyte är syftet att utföra en gest som 
visar på att man observerat regeln” (Dahlgren & Starrin, 2004:46). Improviserat utbyte å andra 
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sidan innebär en lek med känsloregeln som ifrågasätter den genom ironiska och 
humoristiska inslag (Dahlgren & Starrin, 2004). Som exempel kan nämnas att vi kan 
uttrycka: ”det var väldigt vad glad du blev då” när någon ser mindre glad ut i en situation 
då glädje är den förväntade känslan till exempel när man öppnar ett paket eller får en 
komplimang. 
 
Hochschild (2003) gör en distinktion mellan emotionellt arbete och det som hon kallar 
emotionellt lönearbete (emotional labour). Emotionellt lönearbete definieras som en interaktion 
vilket sker ansikte mot ansikte eller röst mot röst, som kräver att den anställde förväntas 
producera ett emotionellt tillstånd hos kunden eller brukaren samt att den anställde är övervakad, 
tränas eller kontrolleras av arbetsgivaren genom till exempel föreskrifter eller träning i 
bemötande. Distinktionen mellan emotionellt arbete och emotionellt lönearbete skapar då 
vissa specifika förutsättningar för det emotionella lönearbetet. Det emotionella arbetet kan 
sägas ske privat i det tysta medan det emotionella lönearbetet sker öppet i offentligheten. 
På samma sätt är inte heller längre känsloregeln outtalad utan den uttalas offentligt. 
Hochschild menar också att det tillkommit ett vinstmotiv. Den anställda använder sina 
känslor för att generera vinst till arbetsgivaren inte för att skapa balans i den sociala 
relationen detta gör att det inte sker något socialt utbyte. 
  
Hochschild studerade flygvärdinnor i deras arbete och i boken The Managed Heart  (2003) 
beskriver hon om det emotionella lönearbete som de utför varje dag. I sitt arbete förväntas 
flygvärdinnan visa upp somliga känslor medan andra inte är önskvärda. Till exempel 
förväntas flyvärdinnan le för att skapa en god stämning gentemot kunden medan känslor 
som vrede måste undertryckas. Emotionellt lönearbete kräver att den yrkesverksamma 
förmår undertrycka känslor för att kunna producera och upprätthålla det förväntade 
sinnestillståndet hos motparten (Hochschild, 2003). 
  
3.5 Emotionellt lönearbete – kritiska perspektiv 
Både Karen Pugliesi (1999), Vincent R Waldron (2000) och Sharon C Bolton och Carol 
Boyd (2003) kritiserar Hochschilds begrepp emotionellt lönearbete. De är eniga om att 
begreppet, enligt Hochschilds definition, är för snävt. De anser att det emotionella arbete 
som sker i en lönearbetskontext bör definieras som emotionellt lönearbete. De framhäver flera 
olika faktorer som de anser spelar roll för hur anställda hanterar emotioner i arbete både på 
mikro-, meso- och makronivå. De menar att anställda i sin känslohantering påverkas av 
både organisationen och de kulturella och sociala normer som råder.  
 
Waldron (2000) har i flertalet studier, enligt honom själv, skaffat sig belägg för att det 
emotionella lönearbete som sker i organisationer inte enbart kan härledas till relationen 
mellan anställda och kunder eller brukare. Pugliesi (1999) menar att även interaktionen med 
både kollegor och medarbetare bör innefattas i begreppsdefinitionen av emotionellt 
lönearbete. 
 
Pugliesi (1999) menar att anställda hanterar så väl andras som sina egna känslor i sitt arbete 
och därmed kan emotionell hantering sägas ha två olika dimensioner nämligen: självfokuserad 
emotionell hantering och andre-fokuserad emotionell hantering. Den självfokuserade emotionella 
hanteringen kan då sägas vara det emotionella lönearbete som sker i interaktionen med 
kunder och brukare, det vill säga utifrån de krav och regler som arbetsgivaren satt upp, 
alltså det som Hochschild (2003) definierar som emotionellt lönearbete. Som tidigare 
nämnts menar Hochschild att den känslomässiga hantering som sker i interaktionen med 
kollegor inte är emotionellt lönearbete utan enbart bör benämnas emotionellt arbete och 
inte har med emotionellt lönearbete att göra. Pugliesi (1999) å sin sida menar att även den 
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emotionella hantering som sker i interaktion med kollegor och medarbetare har sin 
utgångspunkt i lönearbetssituationen och därför bör ses som emotionellt lönearbete. Det är 
denna interaktion som hon kallar andre-fokuserad emotionell hantering. 
 
Enligt Bolton och Boyd (2003) talar Hochschild för ett underliggande antagande att det 
inte finns plats för privata känslor inom organisationer utan menar att när vi verkar inom en 
organisation så förvandlas våra känslor och kan inte längre ses som våra egna. Bolton och 
Boyd ifrågasätter Hochschilds begrepp emotionellt lönearbete och menar att livet i 
organisationer inte kan och bör behandlas homogent, i den meningen att privata känslor 
inte platsar. De menar att Hochschilds begrepp emotionellt lönearbete endast ser till en 
liten del av de känsloregler som finns inom en organisation och att de känsloregler som 
finns i organisationer inte enbart styrs av arbetsgivarens vinstmotiv som Hochschild påstår. 
Hochschild gör, enligt Bolton och Boyd, ingen åtskillnad mellan det emotionella arbete 
som sker på grund av organisationens vinstmotiv, professionella yrkesetiska normer och 
sociala interaktioner vilket Bolton och Boyd förespråkar:  
 

 ”In order to effect varied performances the organizational actor must draw 
upon different sets of feeling rules of which the typology broadly 
distinguishes three classes: commercial, professional or social feeling rules” 
(Bolton & Boyd, 2003:295). 
 

Bolton och Boyd föreslår ett annat sätt att se på emotioner i organisationer, de menar att 
emotioner är kontrollerade av både anställda och arbetsgivare i organisationer på flertalet olika sätt. 
Även Karlsson (2006) anser att normativa regler skapas i interaktion med kollegor i 
organisationer. Bolton och Boyd (2003) förelår olika vägar att göra sig en föreställning om 
organisationers emotionella kultur. Medan Hochschild enbart skiljer på emotionellt arbete 
och emotionellt lönearbete vill Bolton och Boyd göra ytterligare åtskillnader. De 
förespråkar att emotionellt arbete i organisationer även innefattar ett normativt emotionellt 
handlande och ett filantropiskt emotionellt handlande. Normativt emotionellt handlande handlar 
om att den anställde följer yrkesetiska koder som inte alltid behöver vara kostnadseffektiva 
för organisationen, det vill säga ha ett vinstmotiv. Filantropiskt emotionellt handlande visar 
att en anställd inte enbart behöver följa organisatoriska ålägganden utan kan bestämma sig 
för att ge det ”lilla extra” i ett socialt utbyte på arbetsplatsen. De menar att anställda har 
förmågan att använda sig av olika känsloregler beroende på situation och att de styrs av 
deras egna individuella motivationsfaktorer. Det gör att slutsatsen kan dras att det inte alltid 
är organisationen som definierar hur den anställde hanterar emotioner utan de anställda har 
förmågan att variera sin emotionella hantering i enlighet med flertalet känsloregler, även 
sådana som inte är kontrollerade av organisationen (Bolton & Boyd, 2003). 
 
Som vi tidigare nämnt så utgår vi ifrån att det emotionella arbete som enhetschefer i social 
omsorgsverksamhet utför bör definieras som emotionellt lönearbete eftersom det sker i en 
lönearbetskontext. 
 
3.6 Emotionell energi och sociala band 
Emotioner uppkommer och påverkas i interaktion med andra (Scheff & Starrin, 2002). I 
vår studie ställer vi oss frågan hur enhetschefer i social omsorgsverksamhet påverkas av att 
hantera emotioner i arbetet samt vilka konsekvenser det får för dem. Därför är det också 
viktigt att förstå bakomliggande faktorer för hur människor påverkas i interaktionerna. 
Nedan följer en beskrivning av två av de vi anser viktigaste bidragen till att förstå detta 
fenomen, Randall Collins (2008) teori om emotionell energi och samt Thomas Scheffs och 
Bengt Starrins (2002) bidrag om sociala band. 
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De emotioner som påverkar en individs självkänsla och den sociala interaktionen mer än 
andra är känslor av skam och stolthet, vilka ses som varandras motpoler (Scheff & Starrin, 
2002). Skam och förödmjukelse leder till spänningar i de sociala relationerna. I vårt 
moderna samhälle vidmakthålls en myt om den rationella och självbehärskade människan 
vilket gör att känslor trängs bort eller döljs. Det är snarare vikigare för människan att vara 
saklig och oberoende i relation till andra människor än att vara emotionell och beroende. 
Scheff och Starrin menar att det är när vi kan visa våra verkliga känslor som vi kan säga 
något om hur de sociala banden till andra människor verkligen förhåller sig. ”Uttryck för sann 
stolthet visar på trygga och säkra sociala band (solidaritet) och uttryck för skam tyder på hotade eller 
osäkra sociala band” (Scheff & Starrin, 2002:172). Detta innebär att när vi känner skam beror 
det på att vårt beteende avviker från den rådande normen, denna skamkänsla utgör då 
också ett hot mot de sociala banden eftersom det uppstått en motsättning mellan gruppens 
rådande normer och den handling som människan utfört. Skam spelar också roll i hur vi 
förhåller oss till andra känslor. Vi håller ofta tillbaka uttryck av vissa känslor, som ilska, 
rädsla, sorg och kärlek, detta gör vi för att vi är rädda att vi ska skämmas över dem. Den 
rådande normen säger oss att vi inte i full utsträckning får visa oss arga, rädda eller ledsna. 
Det skulle kunna ses som ett tecken på svaghet och svaghet är inte en dygd i dagens 
moderna samhälle (Scheff & Starrin, 2002).  
 
Collins (2008) menar att känslor står i centrum för den sociala sammanhållningen. Det 
gemensamma stämningsläge människor hamnar i när de samspelar kallar Collins för 
emotionell energi. Solidaritet och gemensamma normer och värderingar är sprungna ur 
känslor. Lyckade interaktionsritualer leder till stärkt social sammanhållning och vise versa. 
Ju högre emotionell energi en person har desto mer kommer personen uppleva spontanitet, 
engagemang, status och självförtroende. Det omvända, låg emotionell energi, råder då en 
person upplever nedstämdhet, låg entusiasm vilket smittar av sig i sociala sammanhang 
varpå individen undviks av andra och hamnar utanför gemenskapen (Collins, 2008). Collins 
menar vidare att man väljer att interagera med personer som tenderar höja ens egen 
emotionella energi.  
 
3.7 Emotioner och ohälsa 
För att kunna diskutera de konsekvenser det emotionella arbetet kan ha på enhetschefer är 
det viktigt att förstå dels vad forskning kring enhetschefernas arbetssituation visar och även 
vad forskning kring emotioner i förhållande till ohälsa har kommit fram till. Vi vill i detta 
avsnitt ge en översikt över den forskning som berör dessa ämnen. 
 
Enhetschefer, i social omsorgsverksamhet är utsatta i sin position på grund av att de 
innehar en mellanposition där krav ställs på dem från flertalet intressenter, till exempel: 
förvaltning, politiker, medarbetare och brukare. Dessa krav är många gånger oförenliga 
(Karlsson, 2006; Arbetsmiljöverket, 2006). En rapport från Arbetsmiljöverket (2006) 
påvisar att enhetschefer ofta är överbelastade av arbete. Den visar också att 
enhetschefernas arbetssituation försvåras av det faktum att verksamheten inte har 
tillräckliga resurser. Tidsbrist för att utföra alla arbetsuppgifter ses som frustrerande. 
Kollegor och de närmsta cheferna uppges vara ett stort socialt stöd i arbetet. Flertalet 
enhetschefer uppger också att de är nöjda med sin arbetssituation. De positiva 
upplevelserna och det sociala stödet bedöms vara de faktorer som förebygger ohälsa till 
följd av stress i arbetet. Studier påvisade att de långvariga sjukskrivningarna bland kvinnor 
som arbetar i kommuner och landsting ökade under 90-talet. Det skedde i takt med att de 
psykiska krav i arbetet ökade (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer & Theorell, 2004). 
Leppänen, Jönsson, Peterson & Tranquist (2006) menar att det i social omsorgsverksamhet 
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hanteras flertalet sociala relationer och att det främst är den psykosociala arbetsmiljön som 
leder till sjukskrivningar i denna sektor. 
 
Enligt Theorell (2004) finns ett samband mellan psykosociala arbetsförhållanden och 
kroppslig sjukdom - långvarig stress leder till ohälsa. Sett utifrån Karaseks krav-kontroll-
stödmodell är den största orsaken till negativ stress i arbetslivet för höga krav i 
kombination med för litet beslutsutrymme och saknaden av socialt stöd från kollegor och 
chefer. Arbetsorganisationen påverkar dessa olika faktorer. Denna negativa stress beskrivs 
av Eriksson, Starrin och Janson (2003) vara en av de största orsakerna till att människor 
”går in i väggen” eller blir ”utbrända”. Att enbart se tidsstress som en utlösande faktor är 
dock, enligt både Karasek (Theorell, 2004) och Eriksson et al (2003), en för enkel lösning. 
Det finns också en inbyggd social- och emotionell dimension i denna stress. 
 
Studier har visat att om de sociala förhållandena på arbetsplatser inte präglas av trygghet 
och säkerhet leder det till en dränering av energin hos de anställda (Eriksson et al, 2003; 
Eriksson, 2009). Den process som en människa går igenom innan hon på grund av allvarlig 
psykosocial stress drabbas av ”utbrändhet” och långvarig sjukskrivning ses som en 
emotionell deprivationsprocess. Processen beskrivs som en period då anställda töms på de 
emotioner som leder till att de kan känna glädje, engagemang och medkänsla med andra. 
Trygga och säkra sociala band är förutsättningar för att människor ska känna glädje och 
engagemang i sitt arbete (jfr Olsson, 2008). Organisationsstrukturer kan påverka och 
därmed främja dessa trygga och säkra relationer (Eriksson et al, 2003; Eriksson, 2009). Det 
innebär att relationer på arbetsplatser har en viktig funktion för hur medarbetare mår. Det 
är av yttersta vikt att vårda dessa relationer för att behålla hälsan hos personalen i 
organisationer. Det kräver tid. Brist på tid till detta är den faktor som gör att den 
emotionella deprivationsprocessen eskalerar (a.a.).   
 
Begreppet emotionell deprivation kan härledas till det som Hochschild benämner 
emotionell dissonans (Eriksson et al, 2003; Eriksson, 2009). Emotionell dissonans är den 
diskrepans som uppstår mellan de känslor som människan egentligen känner och de som 
hon förväntas visa upp (Hochschild, 2003). Även Hochschild menar att om man långvarigt 
tvingas visa upp känslor som man själv inte känner så blir man till slut främmande för sina 
egna känslor och fjärmas från dem vilket kan leda till det som vi idag kallar utbrändhet.  
 
Waldron (2000) hänvisar till en av sina studier gjorda i USA där de anställda hade ett 
psykologiskt utmattande, lågavlönat arbete. De klienter de arbetade med var fällda, 
våldsbenägna förbrytare som beskrevs som manipulativa. Denna parameter var en ofta 
förekommande källa till stress för de anställda i arbetet. Men vad som framkom i studien 
var att de anställda skapade psykologiska försvar mot detta och vad som främst skapade 
negativ stress hos dem var deras relationer till kollegor och arbetsgivare. Med detta sagt kan 
vi konstatera att kollegor och arbetsgivare spelar stor roll för hur anställda upplever sitt 
arbete. 
 
Vi har nu presenterat forskningsläget och de teoretiska utgångspunkter som vi, i våra 
fortsatta diskussioner, utgår ifrån. Vi har definierat begrepp som senare får betydelse i vårt 
analysarbete samt diskuterat forskning som utgör grunden för våra slutsatser. 
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4 Metod 

 
I detta kapitel beskriver vi studiens metodologiska utgångspunkter. Vi presenterar vårt tillvägagångssätt, 
det vill säga hur vi genomfört vår studie samt diskuterar både för- och nackdelar med de val som gjorts 
alltigenom hela forskningsprocessen. Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras. Här 
återfinns också en redogörelse för våra etiska överväganden. 

 
 
4.1 Metodval 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie och vår datainsamling skedde genom kvalitativa 
intervjuer med fyra enhetschefer i en mindre kommun. Vi utgick från en intervjuguide 
indelad i sex olika temaområden, nämligen bakgrundsfakta, egna arbetsgivaren, personligt i 
arbetet, medarbetare, brukare/anhöriga/gode män samt socialt stöd. Vi återkommer till 
varför och hur vi kom fram till att det var dessa temaområden vi ville använda oss utav. 
 
Valet av metod för datainsamling och analys är direkt beroende av studiens syfte (Kvale, 
1997). Syftet med vår studie var att undersöka hur enhetschefer i social omsorgsverksamhet 
upplever emotioner i arbete. Vi gjorde bedömningen att det bästa sättet för att få data om 
detta var att genomföra en kvalitativ undersökning i intervjuform eftersom vi då har 
möjlighet att gå på djupet. En kvantitativ metod innefattar flertalet undersökningsenheter 
och går på bredden (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa metoden har för avsikt att 
finna ”det gemensamma, det genomsnittliga eller representativa” (Holme & Solvang, 1997:78). Detta 
till skillnad från den kvalitativa metoden som har för avsikt att finna det ”säregna, det unika 
eller det eventuellt avvikande” (a.a.). Den kvalitativa forskaren är intresserad av sammanhang 
och strukturer medan den kvantitativa forskaren inriktar sig på åtskilda variabler. Kvale 
(1997)  menar att den kvalitativa intervjun som metod är ytterst lämplig för att kunna fånga 
respondenters erfarenheter och innebörder av sin egen vardagsvärld. Genom intervjuer 
gavs vi möjlighet att fånga respondenternas egna upplevelser och deras egna perspektiv på 
upplevelser av emotioner i arbete.  
 
Vi hade kunnat genomföra studien genom att observera respondenterna på deras 
arbetsplatser. Observation som metod används främst för att studera människors beteende 
och samspel (Kvale, 1997). Eftersom vi valde att fokusera på respondenternas egna 
upplevelser var detta inte ett motiverat val för oss.  
 
Vi diskuterade till en början om vi skulle genomföra datainsamlingen genom att samla 
respondenterna i en fokusgrupp. Fördelarna vi såg med detta var att de skulle ges möjlighet 
att föra en dialog kring deras vardagsverklighet i arbetet. Vi trodde att detta skulle ge en 
bredd till materialet då de möjligen skulle kunna förstå varandra och utveckla en annan 
dialog än den vi kunde föra med dem. Vi antog att deras rikedom på erfarenheter kunde 
föra fram en djupare diskussion kring deras vardagliga arbete. Anledningen till att vi inte 
valde använda oss av en fokusgrupp var för det första att vi såg problem i att sammanföra 
respondenterna vid ett och samma tillfälle. Deras arbetssituation är sådan att det 
förmodligen hade förekommit risk att det blivit svårt att få till en gemensam tid för alla 
respondenter. För det andra så ansåg vi också att risken fanns att respondenterna kunde 
hämmas av varandra och därmed inte våga uttrycka sig på samma sätt som i en enskild 
intervju. Eftersom vi ville undersöka emotioner var vi rädda att känslor skulle undertryckas. 
I den enskilda intervjun ges också respondenten tid att utveckla sina egna tankar i sin egen 
takt, i fokusgruppen finns risken att varje enskild respondent inte får möjlighet att göra det 
samma. I en grupp finns också risken att vissa individer dominerar mer än andra och på så 
vis påverkar samtalet i en viss riktning. 
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4.2 Urval     
Den organisation som vi valde för vår undersökning går att finna inom vård- och 
omsorgsverksamhet i kommunal offentlig verksamhet. Våra respondenter är hämtade från 
äldreomsorgsverksamhet och verksamhet med inriktning mot människor med 
funktionsnedsättning. Det skulle möjligen kunna ses som en svaghet i vår studie att våra 
respondenter inte arbetar i samma verksamhet. Anledningen till att vi har respondenter ur 
olika verksamheter är för det första för att vi gjorde ett strategiskt urval, det vill säga att vi 
valde våra respondenter, de blev inte slumpmässigt utvalda (jfr Malterud, 2009). 
Anledningen var att vi ville intervjua personer ur organisationen som varit där olika länge. 
Detta val gjorde vi för att vi trodde vi skulle finna skillnader i respondenternas utsagor 
utifrån deras anställningstid. Det visade sig inte vara fallet och därför kommer det inte 
vidare behandlas. För det andra så är den organisation vi valde liten och det finns 
egentligen inte enhetschefer som har exakt samma arbetsuppgifter även om de arbetar i 
samma verksamhet. Alla enhetschefer ansvarar för olika verksamheter och har olika 
ansvarsområden. Våra respondenter ansvarar för hemtjänst, daglig verksamhet för personer 
med demens, bemanningspool, personlig assistans enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, gruppbostäder enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS samt gruppboende 
för äldre med inriktning mot både demens och långtidssjuka. Men vi anser att det faktum 
att de arbetar i samma organisation, tillhör samma chefsgrupp och således är kollegor, och 
dessutom arbetar utifrån Socialtjänstlagen gör att de har så pass mycket gemensamt så det var 
fruktbart att sammanföra deras upplevelser i vår studie. 
 
Vi har intervjuat fyra personer, varav tre kvinnor och en man. Eftersom vi hade som avsikt 
att undersöka enhetschefer inom social omsorg var kravet att de skulle inneha denna 
yrkesroll. På grund av att vi hade felaktig information tillfrågades en person som i 
intervjusituationen inte längre arbetade som enhetschef, det framkom dock först i 
intervjusituationen. Personen ifråga hade sedan en tid tillbaka andra arbetsuppgifter men 
hade tidigare arbetat som enhetschef.  Vi bad respondenten att i intervjusituationen utgå 
från rollen som enhetschef vilket denne medverkade till. Vi anser inte att detta fått 
väsentliga konsekvenser för vårt resultat eftersom denna respondent nyligen hade arbetat 
som enhetschef och inte verkade ha några som helst problem med att relatera till denna 
yrkesroll i våra intervjuer.  
 
Alla respondenter befann sig i medelåldern, hade skilda erfarenheter av att arbeta i 
arbetsledande position samt olika lång erfarenhet av att arbeta i kommunen. 
Respondenterna hade arbetat i kommunen allt mellan fyra månader och fyra år. Två 
respondenter arbetade inom LSS-verksamheten, en inom äldreomsorgen och den 
respondent vars nuvarande yrkestitel var verksamhetsutvecklare hade tidigare arbetat inom 
båda dessa verksamheter. Våra respondenter hade olika utbildningsbakgrund. Två 
respondenter var utbildade sociala omsorgsvetare, en arbetsterapeut och en fjärde hade en 
högre utbildning inom annan statlig verksamhet. 
    
 
4.3 Datainsamling  
Vi hade personlig kännedom om den organisation där våra valda respondenter arbetar. På 
grund av detta hade vi också kännedom om respondenternas ungefärliga anställningstid. 
Eftersom vi hade för avsikt att jämföra utsagorna från de med kortare och längre 
anställningstid valdes respondenter utifrån ovanstående kriterium.  Vi tog på eget initiativ 
kontakt med respondenterna via e-mail där vi kort och gott frågade om de kunde tänka sig 
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att medverka i vår studie. De informerades om att deras medverkan skulle bestå i att delta i 
en intervju som skulle handla om emotioner i arbete.  
 
Vi valde att ta direktkontakt med respondenterna eftersom vi ansåg att det förelåg en risk 
att om vi kontaktade deras chef, som i sin tur förmedlade kontakten med respondenterna, 
så skulle chefen selektivt kunna välja enhetschefer som denne ansåg var bäst lämpade. Det 
ansåg vi kunde medföra till att vårt urval inte blev representativt. Vi ansåg också att om 
respondenten varit medveten om att dennes chef varit den som förmedlat kontakten och 
därmed visste att respondenten deltog i en studie så förelåg en risk att respondenten skulle 
känna sig hämmad och välja att svara med större omsorg för att tillmötesgå arbetsgivaren. 
Dessutom skulle vi riskera att utlämna de enskilda respondenterna, eftersom då ytterligare 
en person skulle känna till deras deltagande. Vi befarade att även det skulle påverka 
respondenternas utsagor då deras deltagande inte skulle vara okänt för andra. Det skulle 
även försvåra för oss att garantera respondentens konfidentialitet och därmed kunde vi inte 
leva upp till konfidentialitetskravet (som diskuteras senare i uppsatsen). Via e-mail tackade 
alla respondenter ja till att medverka. Därefter fick respondenterna själva bestämma tid och 
plats för intervjun. Samtliga valde möte vid sina respektive arbetsplatser, varav två 
intervjuer skedde i tjänsterummet och två intervjuer skedde i intilliggande samtalsrum. 
Respondenterna fick även i god tid ett brev med information om intervjutillfället och 
studien (se bilaga 1). 
 
Inför intervjun informerades respondenterna skriftligen om att studiens syfte var att 
undersöka hur enhetschefer upplever sin professionella yrkesroll (se bilaga 1). Som läsare 
märker du nu kanske att det syftet inte är identiskt med det syfte som vi tidigare 
presenterat. Det finns en anledning till att studiens egentliga syfte inte delgavs 
informanterna. Vi ville inte påverka våra respondenter genom att på förhand låta dem få 
veta att studien skulle handla om känslor. Vi ansåg att det förelåg en risk att 
respondenterna då inte skulle ge uttryck för känslor. Vi ville även, genom vår analys av det 
empiriska materialet, se bakom det sagda ordet. Det vill säga att vi, genom analysen, hade 
för avsikt att finna känslor som låg gömda i ord, meningar och uttryck. Vad vi tyvärr senare 
blev varse, som vi i detta skeende bortsett ifrån, var att vi i vårt första e-mail till 
respondenterna talat om att det var emotioner vår studie skulle handla om. Med detta sagt 
vill vi dock påpeka att respondenterna inte ifrågasatte den motstridiga informationen. När 
vi vid intervjutillfället informerade dem muntligt om studiens innehåll framkom inga frågor. 
Vi har därför utgått från att, och det är vår subjektiva upplevelse, att respondenterna inte 
påverkats av den tidiga information de fick om att studien skulle beröra emotioner. 
 
4.4 Intervju och intervjuguide 
Intervjuerna genomfördes utifrån en på förhand bestämd intervjuguide med olika 
temaområden (se bilaga 2-4). Dessa temaområden skapade vi utifrån vår förförståelse av 
enhetschefernas yrkesroll. Vi antog att det var i relationer till andra som känslor kunde 
uppstå därför valde vi att kategorisera och ställa frågor utifrån relationer till arbetsgivare, 
medarbetare, kollegor och brukare/anhöriga/gode män. Varje intervju inleddes med att 
respondenten fick berätta lite bakgrundsfakta om sig själv. Utifrån vår egen förförståelse 
finns det specifika händelser och situationer där känslor uppstår i enhetschefernas arbeten. 
Vi försökte utifrån detta få enhetscheferna att prata om dessa händelser och situationer. 
Eftersom vi ville se bakom det uppenbara, det vill säga tolka det respondenterna berättade, 
så fann vi det olämpligt att ställa direkta känslofrågor. Vår intention var att ställa så öppna 
frågor som möjligt och därpå följa upp med frågor som inte hade direkt anknytning till 
känsla. I intervjusituationerna fanns dock tillfällen där vi av misstag ställde direkta 
känslofrågor på grund av att vi själva inte uppmärksammade vilka egna ord vi använde. I 
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andra situationer fann vi det nödvändigt att ställa direkta känslofrågor för att få 
respondenten att prata om känslor.  
 
Mellan de olika intervjuerna gjorde vi genomlyssningar samt en första grovanalys. Vi fann 
då anledningar till att revidera vissa frågor i intervjuguiden. Anledningen till detta var att 
vissa frågor visade sig vara otydliga eller inte gav upphov till att respondenterna berättade 
om det som vi eftersträvat då vi konstruerade frågorna. Vi ändrade då frågorna så att de 
blev både tydligare samt mer orienterade mot det som vi avsåg att fråga om. Intervjuguiden 
har dock innehållsmässigt hela tiden omfattat samma temaområden (se bilaga 2-4). 
Intervjuerna har tagit olika lång tid, från en timme till en timme och fyrtiofem minuter. En 
respondent bad om att få flytta sin intervju på grund av arbetet varpå två intervjuer var 
tvungna att ske samma dag. Detta medförde att vi inte hade möjlighet att revidera vår 
intervjuguide mellan dessa frågetillfällen. Detta var mellan intervju tre och fyra. 
 
Varje intervju har bandats med tillåtelse från respondenterna. Detta fann vi nödvändigt för 
att vi skulle kunna göra en djupare analys av materialet. Hade vi inte haft möjlighet att spela 
in är det troligt att mycket väsentlig information hade gått förlorad. När vi kunde använda 
oss av inspelning så gavs vi också möjlighet att rikta vår uppmärksamhet på det som skedde 
i intervjusituationen eftersom vi inte behövde ägna så mycket tid åt att anteckna. Detta gör 
att vi är ytterst tacksamma till att alla våra respondenter gav medgivande till att de kunde 
spelas in. Risken finns alltid att respondenter upplever obehag av att bli inspelade. Någon 
respondent påtalade också just detta vid något tillfälle under en intervju. Men varken denne 
eller de andra av våra respondenter verkar ha påverkats märkvärt av detta. En av våra 
respondenter uttryckte också en önskan om att vissa delar av dennes utsago inte skulle tas 
med i vår analys av materialet och detta har vi tagit hänsyn till.  Vi anser att det inte 
påverkat vårt resultat då det som utelämnats inte skulle haft relevans för vår analys. 
 
Vi beslutade tidigt att vi båda skulle delta vid alla intervjutillfällen. Den ene av oss agerade 
aktiv intervjuare medan den andre satt som medlyssnare, fördelat lika genom de fyra 
intervjuerna. Genom att vi båda deltog hade vi liknande förutsättningar när vi senare skulle 
tolka och analysera materialet. Medlyssnaren gavs också tillfälle att i slutet ställa några 
följdfrågor, för att på så vis ge bredd till materialet. En intervju kan inte likställas med ett 
vardagligt samtal utan det är en situationen där forskare och respondent påverkar och 
påverkas av varandra (Holme & Solvang, 1997). Det faktum att vi båda deltog under 
intervjuerna gjorde att samtalet än mindre kunde liknas vid ett vardagligt samtal. Vi 
reflekterade över riskerna med valet att vara två. En risk vi ansåg fanns var att 
respondenterna skulle kunna känna sig i underläge. Dessutom så deltog inte båda aktivt i 
samtalet vilket än mer gjorde situationen konstlad. Fördelen vi såg med att göra på detta vis 
var att medlyssnaren kunde följa samtalet utan att vara delaktig och på så vis ha tid och 
möjlighet att utveckla fler tankar, idéer och frågor. Eftersom vi är oerfarna intervjuare 
ansåg vi att vi på detta sätt kunde komplettera varandra. Vi ansåg dock att fördelarna 
övervägde de eventuella nackdelarna.   
 
4.5 Analysmetod 
Vi har i vårt val av analysmetod låtit oss inspireras av teknikerna i grounded theory eller 
grundad teori som den kallas på svenska. Vi har inte följt metoden steg för steg utan själva 
skapat den analysmetod som bäst passade vår studie. Grundad teori utvecklades 
ursprungligen av två sociologer vid namn Glaser och Strauss (Strauss & Corbin, 1998). 
Strauss och Corbin (1998) vidareutvecklade modellen och de menar att grundad teori är en 
metod där datainsamling, analys och en eventuell teori står i nära relation till varandra. 
Grundad teori innebär att forskaren inte går in i ett forskningsprojekt med en förutfattad 
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mening om vilken teori som ska användas utan istället låter teorin växa fram ur det 
insamlade materialet (Strauss & Corbin, 1998). Strauss och Corbin (1998) menar att denna 
metod erbjuder insikt och ökar förståelsen för ”verkligheten” eftersom den är grundad i 
insamlad data. 
 
När vi startade vårt uppsatsarbete sökte vi information om emotioner i arbete. Vi läste 
delar av Olssons (2008) avhandling om just detta ämne. Vi hade därmed redan viss kunskap 
om emotionsforskning. Vi var dock oerfarna och oroliga för att vi inte skulle få 
respondenter att ställa upp i våra intervjuer. Vi kontaktade därför dem tidigt och när 
respondenterna föreslog tider för intervjuer bokade vi dem. På grund av detta gavs vi inte 
tid att ytterligare läsa in oss på ämnet. Till följd av detta blev vårt arbetssätt mer 
förutsättningslöst än vi kanske på förhand hade tänkt oss. När vi skapade intervjuguiden 
utgick vi inte främst från emotionsteorier utan ifrån vår egen förförståelse av de situationer 
då enhetschefer upplever känslor i arbetet. Vi lät oss också inspireras av de intervjuguider 
Olsson (2008) använt sig av i sin avhandling.  
 
Vårt material består av intervjupersonernas berättelser om sitt arbete. Alla våra intervjuer 
har genomgått samma analysprocess. Först skrevs de ut ordagrant från inspelningarna. 
Efter detta läste vi igenom dem. Sedan kodade vi varje intervju på varsitt håll oberoende av 
varandra. Vi har använt oss av en så kallad öppen kodning.  Öppen kodning innebär att 
man identifierar begrepp, deras egenskaper och dimensioner, i det insamlade materialet 
(Strauss & Corbin, 1998). Vi arbetade på så sätt att vi betraktade våra texter mening för 
mening för att i en ”kod” sammanfatta innehållet. Vi använde oss av ett skrivprogram i 
datorn och skapade kommentarer med koderna i marginalen. När vi hade kodat materialet 
var för sig så sammanförde vi våra kodningar och gick igenom dem, tillsammans, kod för 
kod. Vi diskuterade våra tolkningar, både de som hade något gemensamt och de som vi 
tolkat olika. Genom våra diskussioner så hittade vi gemensamma tolkningar. Vårt sätt att 
arbeta på gjorde att vi fick en bredd på materialet, det gav upphov till diskussioner och 
öppnade för möjligheter att ytterligare se bortom det sagda ordet. Förvånansvärt var dock 
att våra enskilda kodningar i det stora hela var mycket lika varandra. Efter detta 
sammanförde vi våra kodningar i olika teman. Sedan granskade vi gemensamt våra olika 
teman. De flesta handlade om olika sorters känslor eller situationer där känslor uppstår i 
enhetschefernas arbete. De känslor som var framträdande var frustration, vrede, ilska, 
uppgivenhet, hopplöshet och osäkerhet. Känslorna frammanades i situationer då 
enhetscheferna interagerade med olika intressenter. Genom att jämföra känslor och 
situationer kunde vi urskilja ett mönster för när känslor uppstår, hur de upplevs, hanteras 
och vilka konsekvenser de får. Det som vår studie syftar till att undersöka.  
 
Vårt syfte med uppsatsen, undersöka hur enhetschefer i social omsorgsverksamhet upplever emotioner i 
arbete, är ett brett syfte som kan innefatta flera olika upplevelser av emotioner i arbetet. Det 
har en poäng. Eftersom vi i våra tidiga eftersökningar inte kunde finna något om hur 
enhetschefer upplever emotioner i arbete ville vi att syftet skulle kunna innefatta olika 
dimensioner. Vår intention var att oavsett vad vi kom fram till i analysen av vårt material 
skulle det inrymmas i syftet. Det medförde svårigheter att fastställa några frågeställningar 
eftersom vi inte visste vad vi kunde förvänta oss av empirin. Allteftersom vi analyserat vårt 
material har vi också läst in oss på litteratur och på så vis funnit gemensamma knytpunkter 
mellan empiri och teori. Under tiden som detta arbete pågått har också våra frågeställningar 
vuxit fram. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 
Den kvantitativa forskningen bygger på naturvetenskapens strävan efter ett objektivt 
förhållningssätt till undersökningen medan den kvalitativa forskningen försöker överskrida 
subjekt - objektrelationen (Holme & Solvang, 1997). Begreppen validitet och reliabilitet 
härrör från traditionell positivistisk forskning (Patel & Davidson, 2003). I kvantitativ 
forskning använder man sig av siffror och statistiska beräkningar, i kvalitativ forskning av 
text. I den kvalitativa forskningen blir begreppen därför inte lika lätta att tillämpa men är 
ändå fruktbara om de ges en annorlunda innebörd. I kvalitativa studier kommer därför 
validitet och reliabilitet att handla om att kunna beskriva och belägga det tillvägagångssätt 
som använts under forskningsprocessen (Malterud, 2009; Kvale, 1997). Begreppet validitet 
får också en bredare innebörd i kvalitativ forskning genom att begreppet reliabilitet kan 
integreras (Patel & Davidson, 2003). Vi väljer att inbegripa begreppet reliabilitet och istället 
tala om validitet i ett bredare spektra. 

Validitet kan delas in i intern validitet och extern validitet (Malterud, 2009). Malterud menar att 
begreppet relevans spelar en nyckelroll i att bedöma den interna validiteten, det vill säga 
trovärdigheten, i en studie. Vi menar att vi genom noggranna redogörelser för vår 
förförståelse, hur vår datainsamling gått tillväga, hur vi valt ut våra respondenter samt 
beskrivningen av vår analysprocess ökar vår studies trovärdighet, det vill säga den interna 
validiteten. Vi menar också att vi säkrat trovärdigheten i vår studie ytterligare genom att vi 
genom hela forskningsprocessen haft varandra som medbedömare.  

När Malterud (2009) diskuterar den externa validiteten menar hon att begreppet kontext är ett 
nyckelord. Den externa validiteten gäller frågan om överförbarhet – ”kan våra fynd göras 
gällande utöver den kontext där vi har kartlagt dem?” (Malterud, 2009:23). Genom att reflektera 
över förhållandet mellan urvalet där vi hämtat våra data, den kunskap vi önskar utveckla 
och i vilket omfattning våra fynd på dessa grunder kan få, stärker vi även den externa 
validiteten (jfr Malterud, 2009). Våra data består av utsagor från fyra enhetschefer, det 
skulle kunna ses som en svaghet som gör det svårt för oss att överföra våra fynd till andra 
kontexter. Vi hävdar dock att det skulle kunna vara möjligt på grund av att den kontext 
som enhetscheferna verkar i, och beskriver för oss, inte är så unik. Genom en presentation 
av tidigare forskning har vi visat att enhetscheferna rent kontextuellt inte befinner sig på en 
särskild arena. Social omsorgsverksamhet förutsätter liknande styrformer, ekonomiska 
förutsättningar och samma lagar att förhålla sig till. Vi menar därför att det vi kommit fram 
till i vår analys skulle kunna överföras till andra sociala omsorgsverksamheter än den 
verksamhet som vi undersökt. 

4.7 Etiska överväganden 
Som forskare inom det social- och samhällsvetenskapliga fältet ska etiska överväganden 
göras inom alla moment i forskningsprocessen (Kvale, 1997). Enligt forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns fyra huvudkrav för forskningen för att 
skydda individen nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se). Vi redogör nedan för hur 
vi tagit hänsyn till ovanstående.  
 
Respondenterna fick på förhand ett informationsbrev där villkoren för deltagandet 
dikterades, vilken deras uppgift var, information om vad studien skulle handla om samt att 
deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi 
presenterade inte studiens syfteformulering, som tidigare diskuterats. Respondenterna hade 
dock fått tidig information om att studien skulle beröra emotioner i arbete. De är också 
utlovade varsitt exemplar av det färdiga materialet. På grund av att respondenterna 
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informerats om möjligheten att avbryta sin medverkan anser vi att informationskravet 
uppfyllts. Den information som fanns i informationsbrevet upprepades även ansikte mot 
ansikte innan intervjun startade. 
 
Våra respondenter tillfrågades personligen, via e-mail, om de kunde tänka sig att ingå i vår 
studie. Då de svarade ja anser vi att de samtyckt till deltagande i undersökningen. 
Respondenterna bestämde själva vart och när de ville att intervjuerna skulle äga rum. 
 
Respondenterna blev informerade om att det material som vi inhämtat, det vill säga 
intervjuerna, endast kommer finnas tillgängligt för oss två som skrivit uppsatsen samt 
eventuellt vår handledare. Vi har använt oss av empirin på ett sådant sätt att det rimligtvis 
inte är möjligt för utomstående att identifiera de enskilda respondenterna. Presentation av 
respondenterna har gjorts så att de enskilda individerna inte framträder. Även resultatet 
presenteras med fiktiva könsneutrala namn. Vi kan dock inte helt bortse från möjligheten 
att individer kan identifieras eller att respondenterna sinsemellan möjligtvis kan identifiera 
sig själva eller andra som ingått i underökningen. Vi har även under hela 
forskningsprocessen lagrat vårt material på ett sätt som gjort att det inte varit tillgängligt för 
utomstående. 
 
I enlighet med nyttjandekravet kommer den information respondenterna lämnat till oss 
enbart användas av oss i vår studie. Informationen kommer således inte användas i 
kommersiellt syfte eller utlånas till andra forskare. I en av våra intervjuer har respondenten 
uttryckligen sagt att viss information som denne lämnat inte får användas i studien. I detta 
avseende har vi varit tillmötesgående och lovat att hålla vissa uttalanden för oss själva.  
 
4.8 Beskrivning av hur kapitel 5 redovisas 
Vi vill, innan resultat- och analyskapitlet tar vid, ta tillfället i akt och förklara för läsaren hur 
detta kapitel är upplagt. Vi redovisar inte våra resultat och våra analyser på ett traditionellt 
sätt. Det vill säga att vi inte kommer att utgå från våra frågeställningar och besvara dem en 
efter en och därefter göra en analys.  
 
Kapitlet startar med en beskrivning av den organisation där vår studie är gjord. På det följer 
en del där vi presenterar det vi huvudsakligen kommit fram till i vår analys av våra resultat. 
Vi har valt att göra på så vis för att vi anser att de fortsatta diskussionerna kommer vara 
lättare för läsaren att följa. Vi presenterar även den modell som blivit vår huvudsakliga 
upptäckt. Den fortsatta presentationen av resultat och analys utgår sedan från denna 
modell och de sammanfattningar vi gjort i början av kapitlet. Våra resultat och vår analys 
belyses med citat ur vårt empiriska material.  
 
För att göra vissa citat begripliga i det sammanhang där vi använder dem är det också 
viktigt för läsaren att förstå den sinnesstämning som respondenterna befann sig i då de 
uttalade citaten. Vi har därför också valt att i anslutning till citatet förmedla de 
sinnesstämningar, vi tolkat in, till läsaren eftersom vi förstår svårigheten med att läsa in 
dem i citaten.  Läsaren finner dem i parantes nedanför citaten. Observera att det enbart är 
fallet vid citat där vi finner det nödvändigt att förmedla dessa sinnesstämningar. 
 
Vi använder oss av fiktiva, könsneutrala namn i anknytning till våra valda citat. Vi har valt 
att använda oss av könsneutrala namn för att inte utelämna den respondent som är man. 
Anledningen till att vi över huvud taget använder namn i anknytning till våra citat är för att 
vi vill visa på en jämn fördelning av citat mellan våra respondenter. 
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5 Resultat och Analys 

 
I detta kapitel presenterar vi våra resultat samt redovisar vår analys. Kapitlet är uppdelat i avsnitt, som 
utgår från det centrala tema som vuxit fram genom vår analys av vårt empiriska material, nämligen en 
kluvenhet i enhetschefernas yrkesroll. Vi inleder med att kort beskriva den organisation där vår studie är 
gjord. 

 
 
5.1 Bakgrund - organisationen där studien är gjord 
Den organisation där vår studie är gjord ligger i en mindre kommun. Den dominerande 
politiken har under många år varit socialdemokratisk, så också under den senaste 
mandatperioden. 
 
Den organisation som vi valt våra respondenter ur är en socialförvaltning. 
Socialförvaltningen är en linjestabsorganisation indelad utifrån funktioner. Funktionerna är 
äldreomsorg, LSS samt biståndsenhet, indelade utifrån klientprincipen (jfr Christensen et al, 
2005). Socialförvaltningen är en av fem förvaltningar i denna kommun. Totalt är 
socialförvaltningen indelad i tio verksamhetsområden varpå det i kommunens 
socialförvaltning finns lika många enhetschefer. Dessa enhetschefer är underställda en 
biträdande socialchef och en socialchef samt kommunchef och socialnämndens politiker 
varpå man kan säga att kommunen indikerar vara en decentraliserad vertikal organisation 
(Abrahamsson & Andersen, 2007). Det är få beslutsled i den hierarkiska linjen.  
 
Kommunen som sådan innehåller många olika professioner. Här finns bland annat 
socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ekonomer. Formell 
kompetens eftersträvas till alla yrkesområden, så även till yrkesrollen enhetschef. 
Kommunen eftersträvar att de personer som arbetar som enhetschefer har utbildning på 
akademisk nivå där sociala omsorgsprogrammet och socionomprogrammet alternativt 
andra utbildningar med inriktning mot ledarskap är meriterande.  
  
Styrningen i kommunen är i linje med vad man kallar New Public Management med inriktning 
på målstyrning (jfr Montin, 2004). I stort handlar det om styrning av verksamheterna 
utifrån mål och ramar som regelbundet följs upp (Björkstedt, 1998). Målen kan vara både 
kortsiktiga och långsiktiga. De kortsiktiga följer i stort budgetåret medan långsiktiga mål 
kan följa mandatperioden för sittande politisk majoritet. En annan styrform som 
praktiseras är beställar- utförarmodellen (jfr Montin, 2004) där biståndsenheten är den 
beställande enheten och övriga enheter är utförarenheter. På biståndsenheten utövas 
myndighetsutövning, det vill säga det fattas beslut som rör enskilda människors rättigheter, 
skyldigheter, påföljder etcetera (jfr Socialstyrelsen, 2006). När beslut om olika insatser eller 
behov är fattade så skickas en beställning över till den eller de enheter som sedan har till 
uppgift att utföra insatser för enskild. 
 
I övrigt kan sägas att det i kommunens socialförvaltning permanent finns ett erbjudande till 
all baspersonal att de har rätt att arbeta heltid. Kommunen har under en period brottats 
med ansträngd ekonomi och arbete pågår för att effektivisera och omorganisering av 
verksamheterna är ett led i arbetet. Även uppsägningar av baspersonal har skett under det 
senaste halvåret. Framtiden ter sig osäker och mycket arbete fokuseras på att få budgeten i 
balans.  
 
Perioden då vår uppsats skrivs ligger i kölvattnet efter en världsomspännande ekonomisk 
kris. Företag har rationaliserats och människor har satts ur arbete vilket medfört att 
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försörjningsstöd som behov har ökat, så också i denna kommun. Samtidigt som behov av 
ökat ekonomiskt stöd finns så minskar skatteintäkter då folk inte försörjer sig själva. En 
ekvation som är svår att få ihop och som påverkar inte bara en del av kommunens 
verksamhet utan alla och därmed inte minst enhetschefernas arbete. 
 
5.2 Kluvenhet i yrkesrollen – en inre konflikt 
I analysen av vårt material framstod kluvenhet i yrkesrollen som ett centralt tema. Vi 
uppfattar att denna kluvenhet skapar en inre konflikt hos enhetscheferna som ger upphov 
till känslor. Denna inre konflikt ger upphov till vad vi väljer att kalla negativa känslor. Det 
är känslor som frustration, vrede, ilska, uppgivenhet, hopplöshet, osäkerhet med mera. Det 
är känslor som skapar negativ energi i enhetschefernas arbeten. Vi fokuserar i vår studie på 
dessa känslor eftersom det är de som präglar det emotionella lönearbetet. Vi vill dock 
påpeka att enhetscheferna ger uttryck för att de även finner tillfredställelse och glädjeämnen 
i sitt arbete. De känner sig stolta över det arbete som de faktiskt utför. Det kommer dock 
inte beröras vidare i resultat och analys eftersom det är ett resultat av situationer då 
enhetscheferna inte upplever en konflikt i sin yrkesroll. 
 
Enhetscheferna ger uttryck för att de i sitt arbete har krav och förväntningar på sig ifrån 
olika håll. Dessa krav och förväntningar är många gånger oförenliga i yrkesrollen och ger på 
så vis upphov till motstridiga känslor hos enhetschefen. Vi illustrerar detta med figuren 
nedan;  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5:1 Den konfliktfylla enhetschefsrollen 
Bilden visar de tre olika roller som vi kunnat identifiera nämligen; chef, 
professionell och medmänniska. Rollerna står alla i relation till varandra. 
Det är i relationen mellan dem som kluvenheten och den inre konflikten 
uppstår. Denna kluvenhet och inre konflikt genererar känslor hos 
enhetscheferna. 
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Vår analys visar att det i rollen som enhetschef finns förväntningar och krav som preciseras 
utifrån att enhetscheferna är just chefer. Det vill säga att det i yrkesrollen chef redan finns 
inbyggda förväntningar och krav som till exempel att de ska vara lojala och företräda 
arbetsgivaren, skapa en positiv anda och föra den vidare i organisationen samt verkställa de 
politiska besluten.  
 
Samtidigt ska enhetscheferna leva upp till de förväntningar och krav som ställs utifrån deras 
professionsidentitet. Det vill säga de attityder och värderingar som anses mer ”rätt” för 
enhetschefer som verkar inom social omsorg. Som till exempel att känna medkänsla med 
brukaren, se till dennes bästa, arbeta för deras rätt till självbestämmande och integritet, ge 
ett värdigt bemötande – de faktorer som Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) bygger på. Det är 
det som våra respondenter kallar ”att ha ett brukarperspektiv”. Vi kommer fortsättningsvis 
använda professionsidentitet och ”professionell” som synonymer. 
 
För det tredje så ger respondenterna uttryck för att det i all mänsklig interaktion finns 
normer och värderingar som styr hur vi som människor bör agera. I enhetschefernas 
yrkesroller kan de inte bortse från detta utan det krävs också i deras dagliga arbete att de 
förhåller sig till rollen att vara medmänniska. Det innebär, enligt enhetscheferna, att vara 
ärlig, visa respekt, verka för andras välbefinnande och för deras inflytande över sin egen 
situation. 
 
Enhetscheferna ger uttryck för att det är de motsättningar som kan uppstå mellan dessa 
komponenter som skapar en inre konflikt, en kluvenhet, i deras yrkesroll. De har många 
gånger svårt att veta utifrån vilken roll de ska agera och det är denna disharmoni som gör 
att känslor uppstår i deras arbete. 
 
Vad som även framkommit i vår analys, och som vi finner intressant, är den vikt av socialt 
stöd enhetscheferna ger uttryck för. Denna analys är också viktig för att kunna besvara våra 
frågeställningar. Det diskuteras senare i kapitlet. 
 
5.3 Konflikten mellan att vara både chef och medmänniska 
I mötet mellan enhetschef och medarbetare måste enhetschefen förhålla sig till både 
organisationens förväntningar och krav samt de förväntningar som är socialt betingade i 
alla mellanmänskliga möten. Här framträder i vårt material en ganska tydlig känslomässig 
ambivalens. Enhetscheferna ger uttryck för att den ideala chefen är ärlig, rak och tydlig. 
Det är vad de anser att en bra chef är. Samtidigt målar de upp en bild där de beskriver just 
svårigheter med att vara just det eftersom detta kan kränka och såra medarbetarna; 
 

”Jag tycker nog jag är ganska…..jag tror dom (medarbetarna) tycker att 
jag är ganska rak och ärlig så. Sen är det ganska svårt och vara ärlig 
också, man kan inte berätta allt det är bara så. Och man kan inte vara 
för rak heller. Folk blir ledsna då”( Kim) 
 

 
Enhetscheferna uttrycker frustration över att inte kunna vara ärliga. Ärlighet framträder 
tydligt som något enhetschefer inte kan vara i alla lägen eftersom det även finns direktiv 
från arbetsgivaren som begränsar deras möjligheter att vara det. Till exempel kan 
enhetschefen inneha information som arbetsgivaren inte vill att medarbetare ska ta del av. 
Då krävs det av enhetschefen att denne undanhåller information och upplevelsen blir att de 
känner sig frustrerade av att inte kunna följa den rådande normen människor emellan. 
Arbetsgivaren kräver dessutom att enhetschefen ska företräda dem på ett positivt sätt och 
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förmedla en positiv anda. Enhetscheferna brottas med dessa motstridiga känslor i sitt 
dagliga arbete; 
 

”Ändå får man ju inte gå ut till grupperna å säga: nää, jag håller med er 
jag. Så får man ju inte göra heller. För då brygger man ju ännu mer 
vatten på kvarn. Utan man får ta fram det som man...nu får vi blicka 
framåt. Jag tror på det här. Det kommer bli bra och…man får ju ändå 
hålla en positiv attityd utåt/…/ även om man kanske känner att man 
undrar hur det här egentligen blir (skratt)/…/ Det är klart du inte får 
säga det till grupperna för då är det ju kört” (Alex) 
(uttrycks engagerat och ivrigt men skrattet förmedlar en 
osäkerhet) 

 
Här förmedlas tydligt att det finns en informell förväntan från arbetsgivaren. Enhetschefen 
ska förmedla en positiv anda till sin medarbetare oavsett vad denne själv känner. Det är 
detta som Hochschild (2003) kallar ytagerande - att förmedla en känsla som man egentligen 
inte känner utan den är påklistrad. Motsättningen mellan att känna frustration och att 
uppvisa en känsla som förmedlar en positiv anda är vad Hochschild (2003) kallar emotionell 
dissonans. Den norm som finns i mellanmänskliga möten att vara ärlig blir problematisk för 
enhetscheferna. Enhetschefen i citatet ovan befäster problematiken med att förhålla sig till 
rollen som både chef och medmänniska. När enhetscheferna måste uppvisa en annan känsla 
än den de känner, i mötet med medarbetaren, känner de sig oärliga. Att vara oärlig är ett 
normbrott som föranleder skam, vilket är ett hot mot de sociala banden (Scheff & Starrin, 
2002) 
 
Enligt Hochschilds (2003) definition av emotionellt lönearbete så skulle inte det emotionella 
arbete som vi ovan beskrivit definieras som sådant eftersom känsloarbetet sker i interaktion 
med en medarbetare och inte en brukare. Pugliesi (1999) skulle å sin sida benämna detta 
emotionella arbete andre-fokuserad emotionell hantering. Enligt Pugliesi (1999) bör även detta 
emotionella arbete räknas som emotionellt lönearbete eftersom det sker i en lönearbetskontext. 
Vi anser även vi att det emotionella arbete som enhetscheferna utför i interaktion med 
medarbetare bör definieras som emotionellt lönearbete. Dels på grund av att det sker i 
lönearbetskontexten men också eftersom det utgör en så stor del av det arbete som 
enhetscheferna gör. 

 
När enhetschefens formella yrkesroll kräver att hon eller han ska fatta obekväma beslut 
som drabbar medarbetare negativt framkommer samma mönster som tidigare diskuterats. 
Å ena sidan vet de att detta är vad som krävs av dem som chefer samtidigt som de som 
medmänniskor inte vill minska en annan människas känsla av välbefinnande eftersom det kan 
föranleda skam hos dem själva (Goffman, 2009; Scheff & Starrin, 2002). När verksamheten 
ska göra nedskärningar i personalstyrkan har enhetscheferna på förhand vetskap om att 
personal skall sägas upp och vet vilka personer det gäller. Samtidigt kan de av olika 
anledningar, till exempel att förhandlingar med facket inte ännu är klara, inte gå ut med den 
informationen. Det kan vara en del i arbetsgivarens strategi att inte lämna ut informationen; 
 

”Jag kan nästan känna mig… Jag vet ju vem som kommer å drabbas 
också/…/Ja, jag vet ju vilka som har kortast anställningstid/…/Jag 
har träffat den människan som suttit här på medarbetarsamtal och varit 
orolig. Jag har sagt att just nu har vi inga planer på att varsla någon. Vi 
försöker ju dra…göra nerdragningen genom att sänka bemanningskraven. 
Och nu så... Det går inte va. Det går inte…(suck). Så måste vi ju 
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varsla/…/Och då kan jag… Men det här hör ju till rollen. Men då 
kan jag känna mig…elak. Fast det är ju inte mitt fel. Det vet jag ju att 
det inte är” (Lois) 
(uttrycks dämpat, urskuldande och förmedlar en känsla av 
hopplöshet) 
 

Det här citatet visar på hur enhetschefen kommer i konflikt med att å ena sidan vara chef å 
den andra vara medmänniska. Det ger upphov till känslor av vanmakt och frustration 
eftersom man blir tvungen att förorätta en annan människa. Respondenten i ovanstående 
citat upplever det obehagligt att inte kunna vara ärlig och möta den oro medarbetaren 
förmedlar utan måste förtiga sanningen om hur saken egentligen står till. Goffman (2009) 
menar att människan står på scener och presenterar sig själv på ett visst sätt för att undvika 
att känna sig förlägen och skamsen. I enhetschefernas fall blir det svårhanterligt att spela 
rollen som medmänniska då den är oförenlig med rollen som chef. När enhetscheferna inte 
kan spela rollen som medmänniska fullt ut, det vill säga när de måste hålla inne information 
och på så vis känner sig oärliga, innebär det ett hot mot de sociala banden till medarbetarna 
(Scheff & Starrin, 2002).  
 
Genomgående påtalar enhetscheferna obehag över situationer när personal skall varslas 
vilket kan resultera i, som en respondent uttryckte det, en önskan att stoppa huvudet i 
sanden och glömma samt förneka den uppgift som måste utföras. På frågan hur dessa 
situationer hanteras svarar en respondent; 
 

”Men jag tycker också att man lär sig på något vis att också ge de här 
negativa besluten, eller beskeden/…/Det gör man/…/Alltså man lär 
sig hur man ska ge dem. Det är inte roligt att ge negativa besked, beslut. 
Det är det ju aldrig/…/Men man lär sig på något sätt/…/hur man 
ska hantera det. Gör man. Så det är inte lika tufft längre” (Alex) 
(uttrycks självsäkert) 
 

Enhetscheferna ger indikationer på att när känslorna av vanmakt, frustration och obehag 
tar överhanden så måste de finna vägar för att hantera de uppkomna känslorna. Den ena 
enhetschefen menar att denne ”lärt sig” hantera situationerna. Sättet att hantera situationen 
skulle kunna ses som det som Hochschild (2003) kallar djupagerande. Det vill säga att 
enhetschefen känslomässigt arbetat för att frammana andra känslor än vanmakt, frustration 
och obehag som denne kände i dessa situationer. Detta kan vara ett resultat av att 
enhetschefen iklätt sig rollen som chef och följer det manuskript som finns givet för den 
rollen (Goffman, 2009). I rollen som chef krävs det nämligen, enligt enhetscheferna själva, 
att fatta denna typ av beslut. Det beskrivs också av en annan respondent; 
 

”Nej, det går nog inte att lära sig. Det är någonting jag får lära mig att 
leva med. Den typen av beslut hör till det här jobbet /…/ Jag får försöka 
att inte ta åt mig personligt för det är ju inte jag som har bestämt det här” 
(Lois)  
 

Denna respondent förhåller sig på ett annat sätt än den tidigare respondenten genom att 
säga att besluten hör till jobbet men denne får försöka att inte ta åt sig personligt. För att 
inte ta åt sig personligt av de känslor som ändå beskrivs som obehagliga krävs ett ytagerande 
av respondenten, det vill säga att denne får visa upp andra känslor än de som faktiskt 
känns. Vår analys visar således inte på några entydiga svar. Enhetscheferna har helt enkelt 
olika strategier för att hantera obehagliga situationer där känslor uppstår. 
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Enligt Hochschild (2003) skulle enhetschefernas arbete i dessa situationer inte ses som 
emotionellt lönearbete eftersom det inte sker i interaktion med brukaren. Vår analys visar att 
det känslomässiga arbetet är om möjligt ännu viktigare för enhetscheferna i interaktion med 
sina medarbetare än med brukare (jfr Pugliesi, 1999; Waldron, 2000). Detta är en av 
anledningarna till att vi ställer oss kritiska till Hochschilds (2003) definition av begreppet. 
Enhetscheferna ger uttryck för att relationen mellan dem själva och medarbetarna är den 
ene av de relationer som kan vara avgörande för hur man som enhetschef upplever sitt 
arbete (den andra är relationen till kollegor som kommer att diskuteras senare); 
 

”Att jag har en bra arbetsrelation med dem (medarbetarna) det är A och 
O för mig. För har jag inte det då är det nog svårt tror jag/…/Då får 
man ju liksom den här magonten/…/ För då får man ju inte med sig 
personalen” (Robin) 
(uttrycks med tankfullhet och insikt) 

 
Collins (2008) menar att lyckade interaktionsritualer leder till stark social sammanhållning. 
Detta är också viktigt för de enhetschefer som vi intervjuat. De behöver känna att de har 
medarbetarna på sin sida för det leder till engagemang, status och självförtroende hos 
enhetscheferna. Det är detta som Collins (2008) kallar att ha hög emotionell energi. 
Enhetscheferna uttrycker en upplevelse av att om de inte innehar denna emotionella energi 
så får de inte personalen med sig vilket utgör ett hot mot deras arbete.    
 
Att emotionellt arbete sker i alla slags interaktioner instämmer Hochschild (2003) i. Men 
precis som Waldron (2000) menar så finns det en särskild dimension i hur enhetschefer 
hanterar sina relationer i arbetet som därför också bör innefattas i det emotionella lönearbetet. 
Eftersom enhetschefsrollen enligt våra resultat innefattar tre roller att förhålla sig till, att 
vara chef, professionell och medmänniska, blir hanteringen av relationen till medarbetarna unik. 
Enhetscheferna agerar utifrån känsloregler som styrs av både organisationen, 
professionsidentiteten och de kulturella och sociala normerna (Bolton & Boyd, 2003). Det 
har klart framgått för oss att enhetschefer i sitt utförande av emotionellt arbete inte enbart 
har formella känsloreglerna att rätta sig efter. Även i arbetet som enhetschef i social omsorg 
bär de, precis som Waldron (2000) & Bolton och Boyd (2003) menar, med sig de kulturella 
normer som samhället ålägger dem. Denna unika relation uppstår i en lönearbetskontext 
och bör därför innefattas i begreppet emotionellt lönearbete. 
 
5.4 Vad innebär det att inneha rollen som chef? 
Enhetscheferna upplever att de får ta emot mycket känslor ifrån brukare och att de agerar 
soptunna för de känslor som hävs över dem. De får ta emot mycket ilska och frustration 
från brukarna och i det stora hela framkommer att denna relation inte är en källa till positiv 
feedback för enhetscheferna. Enhetscheferna ger också uttryck för att det i deras arbete 
som chef ingår att skapa ”en nöjd brukare”.  Därför finns också restriktioner från 
arbetsgivaren för hur bemötandet av brukarna ska gå till. Respondenterna påtalar att det 
från arbetsgivarens håll finns ett uttalat, formellt krav, på hur klagomål och kritik ska 
hanteras. Det ska mötas med ett ”tack”; 
 

”Och sen så har vi ju den här ”tack”-principen. Då har vi den lilla 
lappen där man ska tacka så mycket för synpunkter. Även om man får 
hur mycket skit som helst så får man ju inte gå till motangrepp” (Alex) 
(uttrycks med en ton av ironi i rösten) 
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Arbetsgivaren menar att kritiken ska välkomnas eftersom den är en del av kvalitetsarbetet i 
verksamheten. Det ingår, enligt citatet ovan, inte i enhetschefens uppgifter att bemöta 
kritiken utan den ska de så att säga svälja oavsett vad de tycker och tänker om den. Det 
verkar väl integrerat i alla respondenters syn på sin chefsroll. Det är den roll de lärt sig spela 
(jfr Goffman, 2009). De anser att det i chefsrollen ingår att ta emot viss kritik men de är 
också mycket medvetna om att de inte kan och ”får” hantera den helt utifrån deras eget 
tycke och tänkande. Arbetsgivaren kontrollerar till viss del vad och hur de agerar gentemot 
brukare, anhöriga och gode män. Med rollen följer vissa formella krav från arbetsgivaren 
för hur du som anställd får agera i kontakt med brukare.  
 
I möten med brukare utför enhetschefer emotionellt lönearbete enligt Hochshilds (2003) 
definition. De möter brukaren i ansikte mot ansikte eller genom telefonsamtal, alltså röst 
mot röst. Enhetschefen ska producera ett sinnestillstånd hos brukaren som leder till att 
denne är nöjd och som dessutom regleras av ”tack-principen”. Det vill säga att det från 
arbetsgivarens håll finns en föreskrift för hur klagomål ska hanteras. Enhetscheferna 
förväntas visa upp en uppsättning av förutbestämda känslor (Goffman, 2009).  
 
En annan av våra respondenter uttrycker sig; 
 

”Jag har fått lite skäll och lite ifrågasättande och så. Men då brukar jag 
säga att: det är det jag tycker jag har lite extra betalt för! (skratt) Det 
ingår i min roll tycker jag, att ta den biten” (Lois) 
(uttrycks med självsäkerhet samtidigt som det finns ironisk 
underton) 

 
Enhetschefen i citatet ovan raljerar över den känsloregel som vi i det tidigare avsnittet 
diskuterade. Enhetschefen vet vad känsloregeln säger men väljer, genom att säga att det är 
det enhetschefen har extra betalt för, att ironisera regeln. Detta kallar Hochschild (2003) ett 
improviserat socialt utbyte. Det förstärks också genom att enhetschefen skrattar åt sitt 
påstående. Enhetschefen har i tidigare uttalanden sagt att denne hellre mottar kritiken än 
att medarbetarna ska bli måltavlor för den. Det förstärks i citatet ovan genom att 
enhetschefen själv säger att denne anser att det ingår i rollen att ”ta den biten”. Det skulle 
också kunna ses som det som Bolton och Boyd (2003) kallar ett filantropiskt emotionellt 
handlande vilket innebär att enhetschefen ger av sig själv i ett socialt utbyte till medarbetarna 
i organisationen. Det har inget med organisationens vinstmotiv att göra utan handlar om de 
sociala interaktionerna i organisationen. Det kan kopplas till det vi tidigare diskuterat 
angående att stärka den sociala sammanhållningen på arbetsplatsen, det är ett uttryck för 
hög emotionell energi från enhetschefens sida. 

 
I intervjuerna framkommer att relationen till arbetsgivaren på flera sätt är komplicerad (jfr 
Thylefors, 2007). Enhetscheferna är eniga i att de har ett ansvar, som chef, gentemot sin 
arbetsgivare att vara lojal och att förmedla en positiv anda kring organisationen till så väl 
medarbetare som andra medborgare (jfr Karlsson, 2006). Men som framgår av citatet 
nedan så framställs denna lojalitetsfråga som något som kan leda till ett konflikttillstånd hos 
respondenterna då de måste genomdriva redan fattade beslut som de själva inte står 
bakom. I dessa situationer blir deras emotionella arbete problematiskt för dem själva; 

 
”Jag kan ju inte gå och prata illa om min arbetsgivare/…/utan jag 
måste hålla den positiva andan. Men skulle det vara så att det medför så 
stora konsekvenser så att jag skulle må så oerhört dåligt då får jag ju ta 
ett beslut, om jag vill vara kvar här eller inte. För jag har ändå en 
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skyldighet gentemot min arbetsgivare att stå till svars för det jag har 
ansvar för” (Robin) 
(uttrycks självsäkert och insiktsfullt) 

 
Vad respondenten ovan talar om är en situation som blir konfliktartad. För att vara sin 
arbetsgivare lojal och agera chef bör beslutet bara genomföras. Men detta blir problematiskt 
då det samtidigt finns en professionell aspekt att ta hänsyn till. Denna inre konflikt skapar 
känslor av frustration och respondenterna uttrycker sig mycket ambivalent i sina 
känslouttryck kring ämnet. Om besluten får alltför negativa konsekvenser för brukarna så 
kan respondenten inte ställa upp på det. De känslor det kan tänkas generera får denne att 
tveka till om det fortsättningsvis är möjligt att inneha nuvarande befattning eller om de 
känslomässiga konsekvenserna gör att enhetschefen måste säga upp sig. Enhetscheferna 
ger uttryck för att det är den enda utvägen för dem om de personliga känslomässiga 
konsekvenserna blir alldeles för stora. Ingen enhetschef har i vårt material uttalat att de i sin 
yrkesutövning skulle använda sig av det som Bolton och Boyd (2003) kallar ett normativt 
emotionellt handlande. Det skulle i så fall ha inneburit att de i dessa konfliktfyllda situationer 
följt de yrkesetiska koderna trots att detta inte är vinstgenererande för organisationen. Det 
förklaras av Karlsson (2006) av att lojaliteten mot den egna förvaltningen i social omsorg är 
stark, vilket exemplifieras av enhetschefen nedan; 

 
”Man kan komma i konflikt med sig själv naturligtvis. Där den ena 
sidan säger ja och den andra nej/…/Jag kanske i grund och botten inte 
tycker själv att det är rätt beslut men det handlar ju om att representera 
arbetsgivaren” (Kim) 

 
Även denna respondent ger uttryck för en inre konflikt men där lojaliteten mot 
arbetsgivaren är det som sätts i första rummet. Trots att beslut som enhetscheferna ska 
genomdriva generar känslor av obehag så följer de arbetsgivarnas riktlinjer.  
 
5.5 Att förhålla sig till sin professionsidentitet 
I vårt material framkommer att respondenterna anser att den sociala omsorgsverksamheten 
bedrivs under andra förhållanden än vad andra verksamheter gör. De pratar om att 
verksamheten blir speciell eftersom att det handlar om att arbeta med människor och inte 
maskiner. Men de menar inte enbart att det är skillnad på grund av att de utför en tjänst 
medan andra producerar varor där de inte har mellanmänskliga möten att förhålla sig till. 
Utan de menar också att det finns en skillnad i att producera en omsorgstjänst och andra 
tjänster.  Socialomsorgsverksamhet blir speciell på grund av att den styrs av specifika lagar 
och att den utförs på uppdrag av folket (jfr SOU 2001:52; Christensen et al, 2005). De 
påpekar att verksamheten bygger på specifika värderingar och attityder gentemot 
samhällsmedborgarna: 
 

”Här jobbar vi med människor. Och jag tror att det skiljer sig. Jag tror 
att det är helt annat tankesätt att jobba med social omsorg än med 
maskiner. Det tror jag är helt annorlunda” (Alex) 

 
Brukarperspektivet är något som våra respondenter framhåller som mycket viktigt i deras 
arbete. De uttrycker en stolthet över sitt arbete och den nytta de gör för 
samhällsmedborgarna. Det är ett tecken på att professionsidentiteten (Blennberger 2005; 2007), 
och de värderingar den framhäver, är viktiga för enhetscheferna i deras yrkesroll. Bolton 
och Boyd (2003) hävdar det samma, de professionella yrkesetiska normerna är viktiga för 
anställda i organisationer och de spelar en roll i det emotionella arbetet. Enhetscheferna 
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framhäver att det viktigaste i deras jobb är att ha brukaren i fokus och arbeta för att 
brukaren är nöjd: 

 
”Det är ju brukarna vi är här för/…/Till syvende och sist det är ju det 
allt utgår ifrån. Hade vi inte brukarna kunde vi gå hem allihop” (Lois) 
(uttrycks som ett krasst konstaterande, som en förmaning) 

 
Enhetscheferna menar att deras arbete går ut på att ge förutsättningar för personalen att 
kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. Enhetschefens uppgift är att ge medarbetarna 
de verktyg de behöver för att så bra som möjligt kunna tillhandahålla de bästa tjänsterna till 
brukarna. De pratar om att implementera ett helhetstänk till personalen som är till gagn för 
brukaren. Det handlar om att medarbetaren ska förstå sin roll i utförandet av tjänsten. De 
vill förmedla det yrkesetiska förhållningssätt som de anser bör råda i hela sociala 
omsorgsverksamheten. Återigen det förhållningssätt som sätter brukaren i fokus: 
 

”För vems skull går jag till jobbet? För vem är jag här? Att man lyfter 
fram att: är det här till gagn för brukaren? Att man hela tiden har det 
perspektivet. Varför gör vi det här? Man kan uppleva att det är 
meningslöst att sortera skruv eller vad det månde vara…men för brukaren 
så fyller det här en funktion. Varför ska vi åka på den här 
semesterresan? Är det för brukarens skull eller är det för personalens?” 

(Robin) 
(uttrycks engagerat) 

 

Respondenterna efterfrågar en etisk professionsidentitet hos sina medarbetare som de 
också ålägger sig själva (jfr Blennberger, 2005;2007). Deras etiska professionsidentitet 
innefattar, enligt deras utsagor, att känna medkänsla med andra människor, att se till 
brukarens bästa, att brukaren har rätt till självbestämmande och det innefattar även ett, vad 
de ger uttryck för, värdigt bemötande (jfr SFS 2001:453). Det kan sägas vara slutprodukten 
av vad de anser att verksamheten ska producera i förhållande till att ha brukaren i fokus, 
det vill säga att ha ett brukarperspektiv. Enhetscheferna lägger alltså stor vikt vid etiken i 
arbetet, de anser att ett etiskt förhållningssätt ska sättas i främsta rummet och det består till 
största del av att ha brukarfokus. Enligt Bolton och Boyd (2003) kan vi då förutsätta att 
detta får konsekvenser för hur enhetscheferna hanterar emotioner i arbetet. Vi har 
uppmärksammat en konflikt som uppstår till följd av detta som vi nu har för avsikt att 
diskutera. 
 
Vår tolkning är att det blir problematiskt för enhetscheferna, i den organisation och 
verksamhet där de verkar, eftersom de inte enbart har professionsidentiteten att ta hänsyn till. 
De framhåller själva att det viktigaste i deras arbete är att arbeta efter ett brukarperspektiv 
och att förmedla detta vidare till medarbetarna i organisationen. Men när vi frågar dem 
vilka krav och förväntningar som finns på dem från arbetsgivaren och de överordnade så 
uttrycker de alla att det de själva i första hand har att arbeta mot är att hålla budget; 

 
”Definitivt att jag ska hålla mig inom budget. Det är väl den största 
förväntningen” (Robin) 

 

Det innebär att trots att de önskar att brukaren ska komma i första hand i alla lägen så är de 
också smärtsamt medvetna om sin egen roll som chef. Den roll som innebär att hushålla 
med resurser. De har ett ansvar gentemot samhällsmedborgarna att hushålla med 
resurserna och det regleras av arbetsgivaren. Som chef vore det ödesdigert för 
enhetscheferna att inte kunna förhålla sig till den formella rollen som kräver att de håller 
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budget. Det innebär att deras kompetens kan ifrågasättas och detta kan leda till skamfyllda 
tillstånd (jfr Scheff & Starrin, 2002). Skam vill inte enhetscheferna känna eftersom det 
skulle vara ett hot mot de sociala banden (a.a.). 
 
Trots att arbetsgivarens intention är att skapa en bra omsorgstjänst för brukarna så finns 
det en motsättning mellan det som enhetscheferna förväntas åstadkomma och 
resurserna de tilldelas. Det blir konfliktfyllt för våra respondenter. Alla våra 
respondenter förmedlar en känsla av frustration när de talar om de ekonomiska 
resurserna. Men samtidigt så finner de sig i detta eftersom de vet att detta är en del av 
det samhällsekonomiska läget och en del av att arbeta i en offentlig verksamhet, det är 
helt enkelt grunden för deras arbete som enhetschefer. En respondent uttrycker det som 
så här; 
 

”När vi har lagt vår budget så vet vi egentligen att pengarna inte kommer 
att räcka om vi kör som planerat. Utan från dag ett så måste vi börja 
tänka på att vi ska spara så att vi kan hålla vår budget/…/Det blir en 
vardag. Vi är experter på att spara” (Kim) 
(uttrycks med en känsla av uppgivenhet) 

 
Denna enhetschef förmedlar en känsla av uppgivenhet av att ha hamnat i kläm mellan att 
vilja kunna utföra visst arbete men inte ha resurserna för det. Denna känsla maskeras dock 
genom att respondenten ger uttryck för att enhetschefer istället är experter på att spara. Att 
vara expert förmedlar mera positiva signaler och känslor än den uppgivenhet som ligger 
bakom uttalandet. Det är återigen ett exempel på emotionellt lönearbete där en upplevd 
känsla maskeras med en annan, så kallat ytagerande (Hochschild, 2003).  
 
Konflikten hos enhetscheferna i detta avseende uppstår mellan att å ena sidan förhålla sig 
till sin professionsidentitet och den andra att vara chef. De oförenliga kraven på att sätta 
brukaren i första rummet, samtidigt som det finns ekonomiska begränsningar för att utföra 
denna handling, blir en konfliktfylld ekvation för enhetscheferna som utmynnar i 
frustration, hopplöshet och uppgivenhet; 
 

”Vi jobbar ju med människor/…/Vi är en politiskt styrd organisation 
och politikerna vill ju att våra medborgare ska ha det så bra som möjligt. 
Ibland kan jag väl känna… Kraven kan vara ganska höga där. 
Samtidigt som de också kräver att… Vi har ju vår pengapott, det är ju 
liksom utgångsläget. Och så vill politikerna att våra brukare ska vara 
nöjda. Och det ska vara god kvalité. Och det ska vara effektivt. Och det 
ska vara så mycket brukartid som det bara går att få. Där i känner jag 
väl… Om man då sätter en målsättning på att 95% (av brukarna) ska 
uppge att man är nöjd samtidigt som man stramar åt våra förutsättningar 
till att kunna bedriva den kvalitén och den nöjdheten så… Så är det ju 
svårt att få med sig personalen i att ni ska vara tre man mindre men ni 
ska höja kvalitén så mycket… Och det kan ju vara tufft” (Robin) 
(uttrycks med hopplöshet, frustration och en underton av 
ironi) 

 
Enhetscheferna upplever att de krav som ställs, i förhållande till det handlingsutrymme 
arbetsgivaren ger dem i form av resurser, är oförenliga. Tidigare har vi diskuterat att 
enhetscheferna ska föra ut en positiv anda till medarbetarna. Samtidigt finns det krav på 
dem att de ska producera nöjda brukare och god kvalité så effektivt som möjligt. Här 
uppstår en emotionell dissonans (Hochschild, 2003) mellan upplevda känslor av frustration, 
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hopplöshet och uppgivenhet hos enhetscheferna kontra krav på att de ska förmedla positiv 
känsla. I citatet ovan ironiserar även enhetschefen över just dessa oförenliga krav, vilket är 
ytterligare ett exempel på det som Hochschild (2003) kallar improviserat socialt utbyte. 
 
5.6 Det emotionella arbetets konsekvenser 
Samtidigt som enhetscheferna pratar om de känslor de hanterar i arbetet så pratar de också 
om vilka konsekvenser deras arbete får för dem. Kraven som ställs på dem gör att de krävs 
på energi och de kan ibland känna sig trötta; 
 

”Fast jag blir fruktansvärt trött. Alltså jag är ju helt slut i huvudet/…/ 
Det tar mycket energi/…/. Sen får man kollapsa i soffan när man 
kommer hem (skratt)” (Lois) 
(uttrycks dämpat och eftertänksamt, skrattet maskerar känslan 
av att inte orka med) 
 

Respondenten i ovanstående citat ger uttryck för att denne dräneras på energi i sitt arbete 
(jfr Eriksson et al, 2003; Eriksson, 2009). Ovanstående citat är hämtat ur en kontext då 
enhetschefen pratar om att denne haft flera möten med medarbetare under dagen. 
Respondenten menar att dessa interaktioner kräver mycket energi och att denne därför inte 
borde ha så många möten samma dag. Enhetscheferna hanterar i sitt arbete flertalet sociala 
relationer och dessa interaktioner påverkar deras psykosociala arbetsmiljö (jfr Leppänen, 
Jönsson, Peterson & Tranquist, 2006). Enhetschefen ovan menar, trots uttalandet om att 
denne inte borde ha så många möten per dag, att det inte finns möjlighet att underlåta sig 
att inte ha de samma. Enhetschefen menar att dennes arbete, på grund av tidsbrist, måste 
organiseras på detta vis (jfr Arbetsmiljöverket, 2006). Det leder till trötthet och utmattning 
(jfr Theorell, 2004).  
 
En respondent menar också att oförmågan att lämna arbetet när man går hem leder till 
trötthet; 

”Och då blir man ju ganska trött eller matt i lacken kan man säga att 
man blir” (Kim)  
(uttrycks eftertänksamt men med en humoristisk underton för 
att maskera känslan av trötthet) 
 

De flesta enhetscheferna hävdar att de klarar av att lämna sitt arbete då de går hem. 
Enhetschefen som ovan uttryckte att detta var ett problem påstår att denne lärt sig att 
lämna arbetet på jobbet för att orka med. Andra enhetschefer upplever inte att de har 
problem med det samma. Samtidigt uttrycker de att det finns ett krav på dem att ständigt 
vara tillgängliga. Någon respondent uppger att denne alltid finns tillgänglig per telefon, 
även under helger och ledigheter. Det står i konflikt med att kunna lämna arbetet och inte 
ta det med sig hem. Risken finns att den stress det medför leder till ohälsa hos 
enhetscheferna (jfr Theorell, 2004). 
 
5.7 Det kollegiala stödets två ansikten 
Enhetscheferna hanterar alltså mycket känslor i sitt arbete. Både sina egna och andras. För 
att de ska klara av sitt arbete och för att de ska klara av att hantera både sina egna och 
andras känslor så behöver de få möjlighet att ventilera dem. Det framkommer i våra 
intervjuer att kollegor är det yttersta sociala stödet för enhetscheferna. De utgör ett stort 
stöd för enhetscheferna och det är till kollegorna respondenterna vänder sig när de behöver 
få ventilera sina känslor; 
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”Gud vad skönt/…/Här kommer jag få tillhöra en grupp med 
människor som jag är på samma tjänstenivå med. Som har samma 
arbetsuppgifter som mig. Jag kommer få kollegialt stöd” (Lois) 
(uttrycks med en känsla av lättnad) 

 
”(Kollegorna) betyder jättemycket. Dom är ju ett stort stöd i vardagen 
alltså/…/Har man haft ett jobbigt samtal kanske med någon anhörig 
eller haft ett jobbigt samtal med någon personal då kan man gå in och 
bluddra av sig hos dem. Det måste man kunna göra. Kunna gå och prata 
av sig. Stänga dörren och säga: nu är jag trött på det här, och nu har den 
ringt igen. Man måste kunna prata av sig hos dem. Eller få råd och tips 
naturligtvis” (Alex) 
(uttrycks uppmanade, som något som är en självklarhet) 

 
Enhetscheferna menar att det är hos kollegorna de kan fylla på sin energi (jfr Olsson, 2008; 
Lindgren & Olsson, 2008; Arbetsmiljöverket, 2006; Theorell 2004). Det är detta som 
Collins (2008) menar med en lyckad interaktionsritual som leder till stark social 
sammanhållning och hög emotionell energi. Collins (2008) menar vidare att människor 
tenderar att interagera med de människor som kan höja den egna emotionella energin och 
det är vår tolkning att enhetscheferna menar att det är det som kollegorna kan göra. I 
kontakt med kollegor uttrycker enhetscheferna att de kan vara mer sig själva och de 
behöver inte spela en roll. Kollegorna har möjlighet att förstå de känslor som arbetet ger 
upphov till eftersom de själva sitter i samma sits. Tillsammans kan de genom skratt och 
skämt få energi till att klara av arbetet. Tillsammans med kollegorna kan enhetscheferna 
kliva av scenen och återhämta sig i kulisserna (Goffman, 2009).  
 
Men det finns också ett inbyggt krav i dessa relationer. Det finns ett outtalat krav på att 
kollegor måste ställa upp på denna form av emotionell avlastning. Enhetscheferna ger 
uttryck för att det kollegiala stödet är ett måste för att de ska klara av sitt arbete och de 
förväntar sig att kollegorna ställer upp på detta, vilket är ett informellt krav. Förutom att 
kollegor ska ställa upp för varandra och finnas till för varandra så finns också en outtalad 
regel som säger att det inte är accepterat att vare sig gå bakom ryggen på en kollega eller att 
inte följa de normer som gruppen satt upp (jfr Blennberger, 2005; Thylefors, 2007). En 
respondent ger också uttryck för att det är i interaktion med kollegorna som de informella 
reglerna för hur man som enhetschef bör bete sig befästs. De skapar tillsammans en kultur 
för vad som är rätt och fel; 
 

”Just det här spontana att just gå in i rummet bredvid och häva ur sig. 
Eller få ny energi eller bekräftelse på…nej, men du tänker rätt…kör så” 
(Robin) 
(uttrycks med engagemang och glädje) 
 

Bryter man mot gruppnormen så försvagas de sociala banden mellan kollegorna (Scheff & 
Starrin, 2002). Det generar också låg emotionell energi och tenderar att utesluta de kollegor 
som bryter mot normerna från gemenskapen (Collins, 2008). Detta exemplifieras genom 
följande citat; 

 
”Sen så är det väl någon, eller några, som inte riktigt är med i gänget. 
Tyvärr. Som jag känner kanske kör sina egna regler och det tycker jag är 
synd/…/Som jag inte tycker tillför någonting till vår chefsgrupp” (Alex) 
(uttrycks med frustration och viss irritation) 
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Flera av respondenterna uppger att de blivit både frustrerade och arga på hur kollegor 
agerat. Vilket har skett i situationer då kollegor brutit mot de normer som ligger till grund 
för den sociala interaktionen mellan kollegor. Till exempel då en kollega uttryckt sig 
negativt om en annan kollega i ett teammöte. Dessutom har känslorna uppstått då normer 
för hur arbetet med medarbetare och brukare ska ske har brutits av en kollega.  
 
Enhetscheferna menar då att konflikten gentemot kollegan är hanterbar om de har de 
andra kollegornas stöd, det vill säga de sociala banden till resten av gänget fortfarande är 
starka. De säger att det är hanterbara situationer om det är så att man har stöd från de 
andra kollegorna. Står man själv i blåsten är det inte längre lika roligt och då upplever man 
känslor av obehag. Det stämmer också väl överens med vad Scheff och Starrin (2002) 
skriver om de sociala banden och Collins (2008) om den emotionella energin. Om 
enhetscheferna fortfarande kan uppleva en stark social sammanhållning, en solidaritet, 
bland kollegorna ger det upphov till hög emotionell energi och de känner stolthet. Om de å 
andra sidan känner att de själva inte följer gruppen utan bryter mot normen så blir den 
emotionella energin låg och de sociala banden svaga. Det står ibland i konflikt med att vara 
sina kollegor lojala. Det blir problematiskt för enhetscheferna att vara sina kollegor lojala 
om kollegorna ifråga bryter mot de normer och regler som hotar gruppen. De menar då att 
det finns en gräns för hur långt de kan vara sina kollegor lojala och stå vid deras sida;  
  

”Är det någonting som definitivt inte är okej då kan jag inte låta det 
vara” (Robin) 
(uttrycks engagerat) 

 
Enhetschefen i ovanstående citat menar att om en kollegas arbete har så negativ åverkan 
på, till exempel, brukare eller medarbetarna så kan denne inte bortse från att påtala 
kollegans brister i arbete (jfr Blennberger, 2005). Då kan enhetschefen inte längre vara sin 
kollega lojal. Det finns alltså en inbyggd konflikt i den lojalitet som enhetschefer ska visa 
sina kollegor. 
 
Kollegor är alltså viktiga för enhetscheferna. Det är där de får både påfyllning av energi, 
stöd i sitt arbete samt i viss mån bekräftelse. Men det finns sociala spelregler för hur 
kollegorna ska uppföra sig och vad de ska bidra med. Även i interaktionen med kollegor 
upplever enhetscheferna en konflikt. Å ena sidan ska de vara sina kollegor lojala å den 
andra är det inte accepterat att bryta mot gruppens normer. På grund av denna konflikt 
upplever enhetscheferna vissa motstridiga känslor även gentemot kollegorna vilka kan vara 
av betydelse för dem i deras arbete. 
 
5.8 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur enhetschefer i social omsorgsverksamhet upplever 
emotioner i arbete. I våra slutsatser kommer vi att utgå från de fyra frågeställningar, som vi 
utarbetat, för att visa på att vi uppnått vårt syfte. 
 
Frågeställning 1:  
När upplever enhetscheferna huvudsakligen att de måste hantera emotioner i arbetet? 
Vi har konstaterat att de enhetschefer som vi intervjuat upplever en kluvenhet i sin 
yrkesroll. Vi identifierade tre olika ”roller” som enhetscheferna har att förhålla sig till. De 
innefattade olika krav och gav upphov till motstridiga känslor hos enhetscheferna. Vi valde 
att kalla dessa roller för chef, professionell och medmänniska. Att vara chef innebär till största 
del att förhålla sig till de krav som arbetsgivaren sätter upp. Den professionella rollen, eller 
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professionsidentiteten, innefattar krav ställda utifrån professionsetiska riktlinjer. Att vara 
medmänniska innebär i sin tur att förhålla sig till de allmänmänskliga regler och 
förväntningar som finns i mänsklig interaktion. Omöjligheten i att förena kraven, utifrån 
dessa tre roller, i yrkesrollen ger enligt våra resultat upphov till motstridiga känslor. Det är i 
situationer när enhetscheferna inte kan förena kraven som de huvudsakligen upplever att 
de måste hantera emotioner i arbetet. 
 
Frågeställning 2:  
Utför enhetscheferna emotionellt lönearbete? 
Som det framgår av vårt resultat upplever enhetschefer att de utför emotionellt arbete i 
flertalet situationer. Enhetscheferna i vår studie uppger att de i interaktion med brukare, 
medarbetare, kollegor och arbetsgivare har krav på sig, i form av känsloregler, som kräver 
emotionellt arbete. I interaktion med dessa olika intressenter förväntas enhetscheferna visa 
upp en rad känslor som inte alltid står i samklang med de egna upplevda känslorna och för 
att de ska kunna utföra sitt arbete krävs således emotionellt arbete. Enligt vår förståelse av 
Hochschilds (2003) definition av begreppet emotionellt lönearbete innefattas inte interaktion 
med arbetsgivare, kollegor och medarbetare utan enbart interaktionen med kund eller 
brukare.  
 
Pugliesi (1999) menar å sin sida att emotionellt lönearbete inte enbart bör innefatta 
självfokuserat emotionellt arbete utan också bör innefatta andre-fokuserat emotionellt arbete 
eftersom de båda sker i en lönearbetssituation. Vi anser att det emotionella arbete som 
enhetscheferna utför till största del består av andre-fokuserat emotionellt arbete . Det spelar stor 
roll i enhetschefernas upplevelser av arbetet.  
 
Bolton och Boyd (2003) menar att det emotionella arbete som sker i organisationer 
påverkas av både organisationens vinstmotiv, professionella yrkesetiska normer och sociala 
interaktioner och anser även de att alla dessa faktorer bör innefattas i begreppet emotionellt 
lönearbete. Våra resultat visar att det är i diskrepansen mellan dessa tre faktorer som de 
huvudsakliga känslorna uppstår för enhetscheferna.  
 
Vi anser oss därmed ha skaffat belägg för att det emotionella arbete som enhetscheferna i 
vår undersökning gör bör definieras som emotionellt lönearbete. Vi menar, precis som 
Pugliesi (1999), Waldron (2000) och Bolton och Boyd (2003), att Hochilds definition av 
emotionellt lönearbete är alltför snäv.  Vi anser att den kluvenhet och den inre konflikten 
som enhetscheferna ger uttryck för är ett resultat av krav från såväl omvärld, i form av 
medmänniskor och brukare, som organisation, i form av arbetsgivare och kollegor, samt 
krav ställda utifrån professionsidentiteten. På grund av att denna kluvenhet, och de inre 
konflikterna, uppstår i en lönearbetskontext menar vi att alla delar av det emotionella arbete 
som enhetscheferna utför bör definieras som emotionellt lönearbete. 

 
Frågeställning 3:  
Vilka omständigheter är viktiga för enhetschefernas hantering av emotioner i arbete? 
Vi har i vår analys kommit fram till att kollegor spelar en ansenlig stor roll i 
enhetschefernas hantering av emotioner i arbetet. Kollegorna utgör det främsta sociala 
stödet för enhetscheferna. Det är i interaktion med kollegorna som enhetscheferna har 
möjlighet att ventilera uppkomna känslokonflikter och det är kollegorna som fyller dem 
med ny energi. Enhetscheferna ger också uttryck för att det finns inbyggda normer och 
regler för hur kollegor ska och bör bete sig i samspel med varandra. De ska vara lojala och 
finnas till för varandra och inte gå sina egna vägar - relationen är villkorad. Detta blir också 
tydligt när respondenterna beskriver de motstridiga känslor de kan drabbas av då en kollega 
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inte följer gängse normer och regler. Det skadar de sociala banden (Scheff & Starrin, 2002) 
och sänker den emotionella energin i kollegiet (Collins, 2008). Slutsatsen vi drar utifrån 
detta är att starka sociala band, det vill säga solidaritet och hög emotionell energi i den 
kollegiala gruppen är av yttersta vikt för enhetschefer i social omsorgsverksamhet hantering 
av emotioner i arbete. 

 
Frågeställning 4:  
Vilka konsekvenser kan det emotionella lönearbetet få för enhetscheferna? 
Denna sista frågeställnig härleder vi tillbaka till tidigare forskning kring hur hantering av 
emotioner i arbetet kan leda till utbrändhet och långtidssjukskrivningar. Våra resultat visar 
på att enhetschefernas inre konflikter och emotionella arbete leder till emotionell dissonans 
(Hochschild, 2003). Det vill säga att arbetet kräver av dem att de uppvisar känslor som de 
själva inte känner. Hochschild (2003) menar att det leder till att individen till slut blir 
främmande för sina egna känslor och kan även leda till det som idag ofta benämns 
utbrändhet. Eriksson et al (2003) och Eriksson (2009) har funnit paralleller mellan 
emotionell dissonans och utbrändhet samt långvariga sjukskrivningar. De använder sig av 
begreppet emotionell deprivation (Eriksson et al 2003; Eriksson, 2009). Emotionell deprivation 
kallar de den process som föregår utbrändhet och långvariga sjukskrivningar på grund av 
att medarbetare dräneras på energi i sitt arbete. En av anledningarna skulle kunna vara den 
emotionella dissonans som finns mellan alla de känsloregler som enhetscheferna i vårt 
resultat ger uttryck för. Vilket innebär att de konfliktfyllda rollerna som finns inbyggda i 
enhetschefernas yrkesroll skulle kunna vara direkt skadliga och ohälsosamma för de 
samma. De motstridiga kraven visar på uppdämda känslor och stress inför dem och detta 
är alltså inte bra för enhetschefernas arbetsmiljö. Enhetscheferna ger också uttryck för att 
de i sitt arbete blir trötta och att arbetet kräver mycket energi. En emotionell 
deprivationsprocess som inte bromsas leder sannolikt till utbrändhet och 
långtidssjukskrivningar (a.a.). Vad Eriksson et al (2003) och Eriksson (2009) presenterar 
även belägg för att denna emotionella deprivationsprocess bromsas av att medarbetarna har 
ett väl fungerande socialt stöd. Det som vi tidigare beskrivit som det kollegiala stöd som 
enhetscheferna i vår studie upplever som ovärderligt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att trots att enhetscheferna upplever motstridiga känslor i 
arbetet så kan deras psykosociala arbetsmiljö förbättras avsevärt om de har ett fungerande 
socialt stöd. Vi anser, med stöd i ovanstående resonemang och slutsatser, att vi uppfyllt 
vårt syfte med studien. 
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7 Diskussion 

 
I detta kapitel diskuterar vi vår studie. Vi reflekterar över våra resultat och vår metod.  

 
 
6.1 Resultatdiskussion 
Vi har i vår studie kommit fram till att enhetschefer i social omsorgsverksamhet upplever 
och hanterar känslor i sitt arbete.  Vi upptäckte att enhetscheferna upplever en kluvenhet i 
sin yrkesroll som ger upphov till en inre konflikt. Vår figur, den konfliktfyllda enhetschefsrollen, 
visar på de roller som enhetschefen har att förhålla sig till i sin yrkesroll – chef, professionell och 
medmänniska. Rollerna står i relation till varandra och det är i relationen dem emellan som 
kluvenheten uppstår vilket generar känslor. 
 
Frågan vi så här i slutskedet ställer oss är: går det att undvika dessa inre motsättningar i yrkesrollen 
som enhetschef? Vårt arbete har kommit att röra sig i ett gränsland till etik och moral. De 
känslor som enhetscheferna upplever i sitt arbete springer ur etiska och moraliska 
värderingar. Blennberger (2005) menar att etik handlar om ansvar. Ansvar gentemot både 
sig själv och andra. Det ansvar vi bedömer oss ha bygger på föreställningar om vad ett gott 
och sant liv är. Vi menar att enhetschefernas upplevda kluvenhet har att göra med deras 
bedömningar av vad ett gott och sant liv är för både dem själva och sina medmänniskor. 
Enhetscheferna tvingas i sitt arbete att göra val, val som får konsekvenser för både de 
människor de interagerar med och dem själva. Vi anser att det bör ses som sunt att 
enhetscheferna känner dessa motsättningar. För det innebär att de inte förlorat förmågan 
att vara självkritiska i sitt etiska tänkande och handlande. Men på frågan om dessa inre 
motsättningar går att undvika har vi inga självklara svar. Som yrkesrollen ser ut idag anser 
vi att det vore förgörande om enhetscheferna inte kände dessa motstridiga känslor 
eftersom, som vi redan nämnt, det skulle kunna ses som att enhetscheferna förlorat sin 
förmåga till etiskt tänkande och handlande. Däremot är det möjligt att andra förutsättningar 
inte skulle ge upphov till de motstridiga känslor enhetscheferna upplever idag. Om, till 
exempel, tidsbristen och de ekonomiska förutsättningarna istället var till gagn för 
enhetscheferna i deras arbete skulle vissa motsättningar elimineras. Med detta sagt är det 
dock inte säkert att de inre konflikterna skulle bli färre, de kanske enbart skulle ersättas av 
andra. 
 
Vi har också visat att de konfliktfyllda känslotillstånd enhetscheferna upplever på sikt kan 
leda till stora psykosociala arbetsmiljöproblem för enhetscheferna.  I det här avseendet är 
socialt stöd från kollegor av yttersta vikt. Lindgren och Olsson (2008) konstaterar att 
utbrändhet till följd av överkrav är ett av dagens största arbetsmiljöproblem. I sin forskning 
har de kommit fram till att pauser och småprat med kollegor förebygger ohälsa genom att 
det skapar tillfällen för emotionell påfyllning hos vårdpersonal. De skriver:  
 

”En organisation som organiserar bort det slack och tidsintervall där 
interaktionsritualerna kan få plats under arbetsdagen spelar därför 
hasard med personalens hälsa och engagemang” (Lindgren & Olsson, 
2008:142).  
 

Med detta sagt och med resultaten av vår studie i åtanke ifrågasätter vi den riktning som 
social omsorgsverksamhet tagit de senaste åren. De ekonomiska förutsättningarna för att 
bedriva verksamheten har försämrats (SOU 2001:52). Det har lett till ett krav på 
effektivisering och därmed organisatoriska rationaliseringar. Det får konsekvenser för de 
människor som arbetar i organisationerna, så även för enhetscheferna. Det påvisar vi i vår 
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studie och det framkommer även i annan forskning (jfr Karlsson, 2006; Eriksson et al, 
2003; Eriksson, 2009). Precis som Lindgren och Olsson (2008) anser vi att tid är ett viktigt 
redskap för att skapa goda arbetsförhållanden för enhetscheferna. De behöver tid för att 
vårda de sociala relationerna som är av yttersta vikt för deras arbetsmiljö. 
 
För att enhetscheferna ska kunna utföra ett bra arbete krävs goda arbetsförhållanden och 
rimliga krav. De samhälleliga- och organisatoriska förutsättningar som dikterar 
enhetschefernas arbete idag medför risker för deras hälsa. För att enhetscheferna ska kunna 
utföra ett bra arbete och vara ett led i att producera bra tjänster till samhällsmedborgarna 
anser vi att deras arbetsförhållande bör förändras. Både för sin egen skull, medarbetares 
och brukares. Som utvecklingen ser ut idag där deras arbete mer och mer går mot en 
administrativ form (jfr Karlsson, 2006) riskerar enhetscheferna bli mer och mer rationella 
vilket vi menar inte är till fördel för verksamheten. 
 
6.2 Metoddiskussion 
När vi valde analysmetod lät vi oss inspireras av analysteknikerna i grundad teori. Vi har 
tidigare diskuterat anledningarna till detta. Så här i efterhand har vi insett att det hade varit 
mer fruktbart att låta oss inspireras mer av hermeneutiken. I hermeneutiken utgår man från 
sin förförståelse. Den hermeneutiska cirkeln bygger på en kognitiv och en normativ cirkel 
(Holme & Solvang, 1997). Det vill säga att vår förförståelse innefattar den kunskap vi har 
samt våra fördomar. Utifrån förförståelsen går man ut och undersöker, skaffar sig ny 
information om företeelser, det leder till ny förförståelse som sedan ligger till grund för det 
fortsatta arbetet. Genom växelspelet framskrider forskningsprocessen. När vi skapade vår 
intervjuguide utgick vi från vår förförståelse av när och i vilka situationer enhetschefer 
upplever känslor i arbetet. Det påverkade oss också i mötet med våra respondenter genom 
att vi styrde samtalet mot dessa situationer. De upptäckter vi senare gjorde präglas även de 
av vår förförståelse, det vill säga att känslor i enhetschefernas arbete springer ur 
interaktioner med olika intressenter. Trots det så anser vi att de resultat vi kommit fram till 
har relevans. Det är ju trots allt, som vi i vårt teorikapitel beskriver, i interaktioner mellan 
människor som känslor uppstår.  
 
För oss har det varit en lång process från det att vi samlat in vårt material och läst in oss på 
teorin till det att vi kunde skönja ett mönster i vårt material. Vi upptäckte också 
svårigheterna med att avgränsa oss då vi plötsligt befann oss i ett hav av material. Vi var 
länge vilse i både teori och empiri. Det vi lärt oss är att förlita sig till processen.  
 
Vi har också lärt oss att inget är som det synes vara. Efter våra intervjuer var vi tveksamma 
till att vi överhuvudtaget fått något material som var användbart. Vi hade haft i bakhuvudet 
att fyra intervjuer möjligen kunde vara alltför få och att vi inte skulle få det material vi 
behövde. Vi hade därför också en plan B som innebar att vi skulle kunna göra fler 
intervjuer i samma organisation. Men när vi började arbeta med intervjuerna, kodning och 
analys, så upptäckte vi plötsligt en helt ny värld. För oss fick uttrycket ”att se bortom det 
sagda ordet” plötsligt en helt annan innebörd. Ju mer vi arbetade med intervjuerna ju mer 
växte det material som har legat till grund för vår uppsats. Även i detta arbete har det varit 
ovärderligt att vara två. De diskussioner som uppstått oss emellan har bidragit till ytterligare 
en dimension som vi kunnat arbeta med. Detta gjorde också att vi ansåg att det inte fanns 
någon anledning för oss att ta till plan B. Vårt material var helt enkelt tillräckligt och för oss 
tillfredsställande. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i vår studie gjort vissa avgränsningar. Vi har, till exempel, inte tagit hänsyn till våra 
respondenters kön, olika utbildningar eller skilda erfarenheter av att arbeta i en 
arbetsledande position. Vi anser att det skulle vara intressant att genomföra en studie som 
tar hänsyn till dessa olikheter. Vi tror att det faktum att mannen är norm skapar olika 
förutsättningar för män och kvinnor att arbeta i en arbetsledande position (jfr Elvin-Nowak 
& Thomsson, 2003). Vi menar också att det vore intressant att undersöka om olika 
utbildningar har betydelse för hur professionsidentiteten utvecklas. Jämförelser skulle också 
kunna ske mellan privata och offentliga verksamheter eftersom deras förutsättningar ser 
annorlunda ut. 
 
Avslutningsvis skulle vi vilja säga att även om vårt bidrag är litet så är det väl så viktigt. För 
oss har det varit ovärderligt att få kunskap om det emotionella arbete som enhetschefer i 
social omsorgsvetenskap utför. Vi är tacksamma över att ha den kunskapen med oss i vårt 
kommande yrkesliv. 
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Bilagor 

 
 

1. Informationsbrev till respondenterna 
2. Intervjuguide till intervju 1 
3. Intervjuguide till intervju 2 
4. Intervjuguide till intervju 3 och 4 
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Bilaga 1 – Informationsbrev till respondenterna 

 
 Till dig som ska medverka i vår studie. 

 
Vi vill börja med att tacka dig för att du vill medverka i vår studie. Din medverkan är av 

stor betydelse för oss. 
 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst meddela oss om du inte önskar delta. 
Vi är två studenter från socionomprogrammet vid Karlstad universitet. I vårt avslutande 

examensarbete skall vi göra en studie. Syftet är att undersöka hur enhetschefer upplever sin 
professionella yrkesroll. 

 
Du väljer själv den plats du finner mest lämplig för intervjun. Intervjun beräknas ta drygt 

en timme och kommer, med din tillåtelse, att bandas. Vi kommer även att föra 
anteckningar. Önskar du inte att din intervju bandas kommer vi enbart anteckna. Vi 

kommer båda att närvara vid intervjun men en av oss kommer leda intervjun. 
 

De uppgifter som du delger oss kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att intervjun som bandats och skrivits ut kommer att raderas/förstöras när studien 
är klar. Förutom vi som utför studien är det enbart vår handledare som kommer ta del av 
grundmaterialet. Resultatet kommer att redovisas så att det inte kan relateras till dig som 

enskild person.  
 

Resultatet av vår studie kommer att redovisas i en C-uppsats som är ett examensarbete för 
fil.kand. examen inom Socionomprogrammet vid Karlstads Universitet. När uppsatsen är 

färdigt kommer du erhålla ett exemplar. 
 

Önskar du komma i kontakt med oss så går det bra att ringa eller maila: 
 

Helena Nilsson 
Tel: 054-101179, 0709-505621 

E-mail: helenaochjag@hotmail.com 
 

Chatrine Astemo 
Tel: 054-183699, 0708-780646 

E-mail: chataste100@student.kau.se 
 

Vår handledare vid Karlstads Universitet: 
Lisbeth Bekkengen 
Tel: 054-7001769 

E-mail: lisbeth.bekkengen@kau.se 
 

Vi tackar åter för din medverkan! 
 

Med vänliga hälsningar 
 
 

Helena Nilsson  Chatrine Astemo 

mailto:helenaochjag@hotmail.com
mailto:chataste100@student.kau.se
mailto:lisbeth.bekkengen@kau.se


 52 

Bilaga 2 – intervjuguide 1 

 
 
Bakgrundsfakta 
Ålder, titel. 
Utbildning – när?  
Berätta om din yrkesbakgrund! 
Hur lång erfarenhet inom yrket? 
Har du lång erfarenhet av att arbeta utifrån SoL? (även andra yrkesområden) 
Hur länge anställd på nuvarande tjänst? 
Vad fick dig att välja detta yrke? Denna arbetsplats? 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som enhetschef? 
Kan du berätta om gårdagens arbetsdag? 
 
Egna arbetsgivaren 
Vilka krav finns det på dig från överordnade? 
Hur upplever du krav som ställs från överordnade? 
Upplever du orimliga krav? 
Vilka fördelar upplever du att det finns att jobba i en politikerstyrd offentlig verksamhet? 
Nackdelar? 
Hur ser feedbacken ut från dina ledare? 
Vad utmärker denna arbetsplats? (anda, klimat, stämningar) 
Finns det något tillfälle du kan berätta om där du önskat att din arbetsgivare agerat på annat 
sätt än vad som skedde. 
 
Personligt 
Vad är viktigt för dig att få ut av jobbet? 
När känner du att du gör ett bra jobb? (inte gör ett bra jobb?) 
Finns det arbetssituationer då du kommer i konflikt med dig själv? 
Beskriv en situation då resultatet av ditt arbete blev bra eller dåligt? 
På hemsidan kan man läsa att kommunen har ett brukarperspektiv – hur arbetar du för att 
detta genomsyrar verksamheten? 
Hur tror du att dina medarbetare upplever dig som chef? 
Kan du dra dig till minnes något tillfälle då du varit tvungen att agera på ett sätt men önskat 
kunna göra något annat? (utveckla) 
 
Medarbetare 
Kan du beskriva en situation då en medarbetare agerat på ett sätt du inte förutsett? 
Förhåller du dig olika till olika arbetsgrupper?(medarbetare) 
 
Brukare/anhöriga/gode män 
I vilka situationer har du kontakt med brukare, anhöriga eller gode män? 
Finns det någon kontaktsituation, där något oväntat hänt, som du kan berätta om? 
 
Socialt stöd 
Kan du dra dig till minnes en situation då en kollega agerat på ett sätt du inte förväntat dig? 
Vad betyder kollegor för dig i ditt arbete?  
Har olika kollegor olika betydelse? 
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Bilaga 3 – intervjuguide 2 

 
 
Bakgrundsfakta 
Ålder, titel. 
Utbildning – när?  
Berätta om din yrkesbakgrund! 
Hur lång erfarenhet inom yrket? 
Har du lång erfarenhet av att arbeta utifrån SoL? (även andra yrkesområden) 
Hur länge anställd på nuvarande tjänst? 
Vad fick dig att välja detta yrke? Denna arbetsplats? 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som enhetschef? 
Kan du berätta om gårdagens arbetsdag? 
 
Egna arbetsgivaren 
Vilka krav finns det på dig från överordnade? 
Hur upplever du krav som ställs från överordnade? 
Upplever du orimliga krav? 
Vilka fördelar upplever du att det finns att jobba i en politikerstyrd offentlig verksamhet? 
Nackdelar? 
Upplever du att det finns specifika krav på enhetschefer inom just social omsorg som inte 
chefer som jobbar inom andra verksamheter har? 
På vilket sätt får du bekräftelse i ditt arbete? 
Vad utmärker denna arbetsplats? (anda, klimat, stämningar) 
Finns det något som förväntas (av enhetschefer inom social omsorg)? 
Finns det något som är otillåtet (för enhetschefer inom social omsorg)? 
Finns det något tillfälle du kan berätta om där du önskat att din arbetsgivare agerat på annat 
sätt än vad som skedde. 
 
Personligt 
Vad är viktigt för dig att få ut av jobbet? 
När känner du att du gör ett bra jobb? (inte gör ett bra jobb?) 
Finns det arbetssituationer då du kommer i konflikt med dig själv? 
Beskriv en situation då resultatet av ditt arbete blev bra eller dåligt? 
På hemsidan kan man läsa att kommunen har ett brukarperspektiv – hur arbetar du för att 
detta genomsyrar verksamheten? 
Hur tror du att dina medarbetare upplever dig som chef? 
Kan du dra dig till minnes något tillfälle då du varit tvungen att agera på ett sätt men önskat 
kunna göra något annat? (utveckla) 
Hur upplever du det att verkställa beslut som du själv inte står bakom? 
Är det skillnad om beslutet ger negativa konsekvenser för personal än för brukare? 
 
Medarbetare 
Kan du beskriva en situation då en medarbetare agerat på ett sätt du inte förutsett? 
Får olika grupper dig att reagera på olika sätt? 
 
Brukare/anhöriga/gode män 
I vilka situationer har du kontakt med brukare, anhöriga eller gode män? 
Finns det någon kontaktsituation, där något oväntat hänt, som du kan berätta om? 
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Socialt stöd 
Kan du dra dig till minnes en situation då en kollega agerat på ett sätt du inte förväntat dig? 
Vad betyder kollegor för dig i ditt arbete?  
Har olika kollegor olika betydelse? 
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Bilaga 4 – intervjuguide 3 och 4 

 
 
Bakgrundsfakta 
Ålder, titel. 
Utbildning – när?  
Berätta om din yrkesbakgrund! 
Hur lång erfarenhet inom yrket? 
Hur länge anställd på nuvarande tjänst? 
Vad fick dig att välja detta yrke? Denna arbetsplats? 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som enhetschef? 
Kan du berätta om gårdagens arbetsdag? 
 
Egna arbetsgivaren 
Vilka förväntningar finns det på dig från överordnade? 
Hur upplever du förväntningarna som överordnade har? 
Upplever du orimliga förväntningar (krav)? 
Upplever du att det finns specifika förväntningar på enhetschefer inom just social omsorg 
som inte chefer som jobbar inom andra verksamheter har? 
På vilket sätt får du bekräftelse i ditt arbete? 
Hur upplever du arbetsklimatet i organisationen? 
Finns det något som förväntas (av enhetschefer inom social omsorg)? 
Finns det något som är otillåtet (för enhetschefer inom social omsorg)? 
Upplever du att du som enhetschef blir kritiskt granskad av samhället? 
Finns det något tillfälle du kan berätta om där du önskat att din arbetsgivare agerat på annat 
sätt än vad som skedde. 
 
Personligt 
Vad är viktigt för dig att få ut av jobbet? 
När känner du att du gör ett bra jobb? (inte gör ett bra jobb?) 
Finns det arbetssituationer då du kommer i konflikt med dig själv? 
Beskriv en situation då resultatet av ditt arbete blev bra eller dåligt? 
På hemsidan kan man läsa att kommunen har ett brukarperspektiv – hur arbetar du för att 
detta genomsyrar verksamheten? 
Hur tror du att dina medarbetare upplever dig som chef? 
Kan du dra dig till minnes något tillfälle då du varit tvungen att agera på ett sätt men önskat 
kunna göra något annat? (utveckla) 
Hur upplever du det att verkställa beslut som du själv inte står bakom? 
Är det skillnad om beslutet ger negativa konsekvenser för personal än för brukare? 
 
Medarbetare 
Tror du att det på något sätt skiljer sig att leda personal inom social omsorgsvetenskap och 
personal inom till exempel industrin? 
Hur är det att leda medarbetare som oftast inte har någon akademisk utbildning? 
Kan du beskriva en situation då en medarbetare agerat på ett sätt du inte förutsett? 
Får olika grupper dig att reagera på olika sätt? 
 
Brukare/anhöriga/gode män 
I vilka situationer har du kontakt med brukare, anhöriga eller gode män? 
Finns det någon kontaktsituation, där något oväntat hänt, som du kan berätta om? 
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Socialt stöd 
Kan du dra dig till minnes en situation då en kollega agerat på ett sätt du inte förväntat dig? 
Vad betyder kollegor för dig i ditt arbete?  
Har olika kollegor olika betydelse? 
 
 


