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Förord 

	  

Vi vill först och främst tacka våra intervjupersoner som ställt upp och hjälpt till att göra 
undersökningen möjlig. Ett särskilt tack till vår kontaktperson på organisationen. Vi vill också tacka 
de personer som ställt upp som testpersoner av intervjuguiden och de som hjälpt till med 
korrekturläsning. Slutligen vill vi ge ett stort tack till vår handledare Jonas Axelsson som handlett 
oss genom uppsatsen och gett många värdefulla råd, tips och roliga diskussioner. 

Er tid har varit värdefull för oss! 

 

Arbetsfördelning 

Vi har båda varit delaktiga i alla uppsatsens delar. Vissa saker har vi fördelat mellan oss men senare 
har vi gemensamt gjort ändringar. Huvudförfattare till rubrikerna; Emotionell dissonans, Vikten av 
socialt stöd i emotionellt lönearbete, Ledarens personlighet, Autentiskt ledarskap, Förförståelse, och 
Genomförande är Lisa Björklund. Huvudförfattare till rubrikerna; Tidigare forskning, 
Emotionssociologiska perspektiv, Länken mellan privat agerande och offentligt agerande, 
Emotionellt lönearbete, Metodval och insamlingsteknik, Urval och Etik är Linnea Kvarnström. 
Tillsammans har vi författat inledningen och rubrikerna; Fasad och rollbeteende, Känsloregler, 
Emotionell smitta, Ledarskap, Genomförande av analys, Problem kring ordval, Reliabilitet och 
validitet samt kapitlen Analys och resultat och Sammanfattande diskussion.  

 

Några inspirerande ord 

Citatet nedan kommer från en av intervjupersonerna och vi tycker att det speglar både uppsatsens 
syfte, innehåll och varför problemområdet är viktigt. 

Jag tror att känslor har betydelse i arbetsgrupper för det arbetet man ska 
utföra. Att det är viktigt i en arbetsgrupp att man tänker på de frågorna och det 
är viktigt i ledarskapet att vara öppen och kanske också sätta ribban för olika 
saker, och det här med värdegrunder, hur är vi mot varandra och hur är vi mot 
våra patienter. Jag tror att det är viktigt att ha med i arbetet och gärna när man 
börjar. För det påverkar, är man en grupp människor så påverkar det. Det 
påverkar arbetskamrater och jobbar vi då med människor så påverkas vi ju där 
också. 

	   	  



	  
	  

Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur emotionellt lönearbete förekommer i en större 
organisation. Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie där vi genomfört intervjuer med både 
medarbetare och ledare. Vi har utgått från fyra frågeställningar som vi besvarat med hjälp av flera 
olika teorier som kopplat samman med vårt empiriska material. Vår teoretiska referensram 
innehåller bland annat Hochschilds (2012) teorier om emotionellt lönearbete, Goffmans (2009) 
teorier om roller och regioner samt Nilssons (2005) teorier om ledarskapsegenskaper.  

Undersökningen visar att det finns vissa känsloregler att förhålla sig till inom organisationen, för 
ledarna handlar det om att vara en förebild medan det för medarbetarna handlar om att skapa en 
positiv sinnesstämning hos sina klienter. Olika sätt att hantera känslor i arbetet är bland annat att 
skapa distans mellan sig själv och den man arbetar mot (medarbetaren för ledarna och klienterna för 
medarbetarna) och att vara förberedd inför svåra situationer. Undersökningen visar också att det 
vanligaste och som vi ser det, viktigaste sättet att hantera känslor är att ta stöd från kollegor. Både 
medarbetare och ledare har ett stort behov av socialt stöd, däremot har ledarna mindre möjligheter 
till att få det. Detta verkar vara den största skillnaden mellan medarbetares och ledares upplevelse 
av emotionellt lönearbete, men studien visar att det också finns många likheter. 
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1. Inledning 
I takt med att servicesektorn växer så blir det fler och fler yrkeskategorier som involveras i 
emotionellt lönearbete. Allt fler yrken börjar fokuseras kring kundnöjdhet och att sätta kunden i 
centrum. När konkurrensen hårdnar så tror vi att det ställs hårdare krav på de serviceanställda. För 
att behålla sina kunder måste servicen och bemötandet vara på högsta nivå, vilket ställer höga krav 
på personalens känslohantering. Detta kan få konsekvenser som stressad och utbränd personal. Som 
vi ser det har fokus tidigare varit riktat mot anställda inom butik och restaurang, vilka svårigheter de 
möter och vilken effekt deras beteende får på kunden. På senare tid verkar fokus ha förflyttats, eller 
breddats, för att även innefatta sådana yrken som exempelvis poliser och sjukvårdspersonal.  

Detta tror vi kan kopplas till New Public Management (NPM). Almqvist (2006 s 9) menar att 
offentliga organisationer har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna och att 
NPM är det begrepp som karaktäriserar dessa förändringar. Han menar att NPM handlar om att 
applicera näringslivets och privata företags idéer kring styrning på offentlig organisation, vilket har 
till följd att ”nya” begrepp överförs till den offentliga organisationen. Varav ett exempel är kund- 
begreppet. 

Vi valde att skriva om området för att ta reda på hur känslor i arbetet påverkar personalen i olika 
yrkesroller i en större organisation. Vi är även intresserade av att undersöka hur ledare använder och 
hanterar känslor i sitt arbete för att se om det här finns ett krav på ett visst bemötande.  

 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar  
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur emotionellt lönearbete förekommer i en större 
organisation. 	  
	  
Frågeställningar	  

• Vilka ledarstilar förekommer i den aktuella organisationen och är de anpassade till 
emotionellt lönearbete? 

• Hur ser behovet av socialt stöd ut och vilka möjligheter finns? 
• Påverkar erfarenheten av emotionellt lönearbete sättet att hantera känslor? Och i så fall hur? 
• Vilka likheter och skillnader finns mellan ledarens och medarbetarens emotionella 

lönearbete?  
 

 
När det gäller avgränsningar så har vi avgränsat oss till att bara genomföra undersökningen inom en 
organisation inom vårdsektorn. Det är en kvalitativ studie och vi är inte ute efter att generalisera 
utan snarare exemplifiera. Därför anser vi det tillräckligt att hålla oss inom samma organisation 
under hela undersökningen.  
 

Tidigare forskning 
Det finns en del tidigare forskning inom vårt forskningsområde. Den vi funnit mest relevant är Eva 
Olssons avhandling Emotioner i arbete (2008). Syftet med Eva Olssons studie är att förstå hur 
vårdpersonal upplever sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor. Detta ur ett emotionssociologiskt 
perspektiv. Hennes studie syftar även till att undersöka vilka faktorer som bidrar till 
vårdpersonalens beslut att antingen stanna i organisationen där de är anställda eller lämna 



2	  
	  

den.   Känslor har varit i fokus såväl i teoretiska utgångspunkter som i tolkning och empiri vilket 
har gett ett resultat som bidrar till emotionssociologin. Olssons studie har lett fram till tre 
huvudområden: emotionellt lönearbete, social inbäddning och missnöjdhet med offentliga 
organisationer. Resultatet visar att arbetsplatser som genomgår upprepade förändringar utan starkt 
stöd från medarbetare upplevs som dåliga medan arbetsplatser där de anställda känner sig 
kompetenta och bekräftade upplevs som bra. Arbetsmiljö och arbetsvillkor är inte det enda som 
anses viktigt av de intervjuade utan även balans mellan arbete och fritid och balans mellan sociala 
relationer på och utanför arbetsplatsen. Känslokulturen på arbetsplatser och bland kollegor är också 
av största betydelse för hur intervjupersonerna uppfattar sitt arbete. Olsson menar att vårdarbetet 
innebär en speciell typ av emotionellt lönearbete, vilket hon ger namnet härbärgeringsarbete. De 
intervjuades upplevelse är mer beroende av faktorer som grad av inbäddning i sociala relationer, det 
känslomässiga klimatet på arbetsplatsen och möjligheterna till att skapa en buffertkultur. Det är 
dessa faktorer som avgör hur och varför anställda väljer att stanna på eller lämna sin arbetsplats.  
 

Uppsatsens disposition 
Vår uppsats är indelad i fem kapitel, varav kapitel 1 utgör inledningen. Kapitel 2 anger vår 
teoretiska referensram, det vill säga de teorier och begrepp som används för att tolka och förstå vårt 
empiriska material. I kapitel 3 redogör vi för hur vi har gått till väga i undersökningen. I kapitel 4 
hittar läsaren analys och resultat där det empiriska materialet ställs mot teorier och begrepp. 
Slutsatser och diskussion anges i kapitel 5 där också förslag på vidare forskning tas upp. Slutligen 
listar vi våra referenser och presenterar bilagorna, det vill säga de intervjuguider som vi har använt 
oss utav. 
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2. Teori 
Vi kommer i vårt teoriavsnitt att presentera de teorier och definiera de begrepp som är relevanta för 
syftet med vår uppsats. Vi inleder med emotionssociologiska perspektiv som bland annat visar den 
utveckling som skett när det gäller vilken plats känslor har haft i arbetslivet. Vidare går vi in på 
teorier och begrepp kring emotioner; emotionellt lönearbete, fasad och rollbeteende, emotionell 
dissonans, känsloregler och emotionell smitta.  Vi tar även upp teorier och begrepp kring ledarskap 
och socialt stöd. Dels hur ledarskap kan kopplas till emotionellt lönearbete men också vad ledarens 
personlighet och autentiska ledarskap har för betydelse i emotionellt lönearbete. Vi har valt att inte 
göra någon definitionsskillnad mellan orden emotion och känsla, utan använder dessa synonymt. 

 

Emotionssociologiska perspektiv 
Inom emotionssociologin finns olika perspektiv och Olsson (2008 s 29f) diskuterar hur känslor har 
behandlats i förhållande till arbetsrelaterade områden såsom arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsvillkor 
och hur perspektiven har utvecklats över tid. Perspektivet har förskjutits från att se känslor som 
något som bara förekommer i familjelivet och att arbetet handlar om neutralitet och rationalitet, till 
att känslor har fått mer och mer plats och betydelse även i arbetslivet. Olsson tar upp Finemans 
(Olsson 2008 s 29) tankar om att känslor både produceras och reflekteras av de sociala aktiviteter 
som försiggår i organisationer. Emotioner i organisationer kan ses på olika sätt: antingen som något 
som motverkar eller främjar förnuft och rationalitet i arbetet. Emotioner i organisationer kan också 
ses som något som finns sammanblandat med förnuft och rationalitet och att dessa inte skiljs åt. 
Fokus har kommit att hamna på kultur och anställdas samspel där de skapar och återskapar 
kulturella värden, normer och regler.    
  

Definition av en känsla 
Hochschild (2012 s 17) definierar vår förmåga att känna känslor som ett slags sjätte sinne. Vi 
upplever känslan när de kroppsliga förnimmelserna är sammankopplade med vad vi ser eller 
föreställer oss.  Känslor kommunicerar information, den har en signalfunktion. Genom känslor 
upptäcker vi vår egen synvinkel på världen. Hon menar vidare att känslor inte är lagrade inom oss 
och att de inte är oberoende av ledande handlingar, utan när vi arbetar med känslostyrning så bidrar 
vi till skapandet av känslan. Det privata sociala livet har kanske alltid krävt ett visst styrande av 
känslor, till exempel en sörjande som frammanar en lämplig sorgsenhet på en begravning. Den här 
typen av styrning av känslor görs för att förenkla grupplivet (Hochschild 2012 s 17).  

	  

Länken mellan privat agerande och offentligt agerande 
Hochschild (2012 s 19) talar om en omvandling av ett emotionellt system. Med detta vill hon påvisa 
en länk mellan ett privat agerande, såsom att försöka att trivas på en fest, och ett offentlig agerande, 
såsom att visa upp en positiv känsla inför en kund. Hon vill visa att det vi gör privat, ofta 
omedvetet, med känslor nuförtiden används av organisationer för vinstmotiv. Detta sker genom att 
känsloregler och regler kring beteende fastställs av företaget, genom manualer, istället för att 
individer själva följer och sätter regler för beteende och handlande. Omvandlingen innehåller en 
ojämlikhet när det gäller uppvisandet av känslor som den ena personen är skyldig den andra, 
nämligen att kunden kan välja att inte visa vissa känslor medan den anställda måste visa vissa 
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känslor och dessutom försöka göra det på ett äkta sätt. Hochschild (2012 s 21) menar att det finns 
vissa risker när omvandlingen av det privata sättet att använda känslor åstadkoms på ett lyckat sätt, 
det vill säga när vi lyckas med att låna ut våra känslor till den organisatoriska anställd-kund 
relationen. Det kan hända att vi förlorar kontakten med våra känslor och även, på gott och ont, i vad 
de säger oss om oss själva. Kort sagt så riskerar den anställde att förlora den signalfunktion som 
känslor kan utgöra. 
 
Denna omvandling från att använda privat känslohantering inte bara i det privata livet utan också i 
arbetslivet gör det nödvändigt att skilja mellan Hochschilds begrepp emotionellt arbete och 
emotionellt lönearbete. Med begreppet emotionellt arbete menar Hochschild, kort uttryckt, den 
känslostyrning som människor använder i privata sammanhang, medan hon med emotionellt 
lönearbete menar den känslostyrning som anställda måste göra för att skapa det rätta 
sinnestillståndet hos kunder (Hochschild 2012 s 7). 

	  

Emotionellt lönearbete 
Hochschild (2012 s 7) använder termen emotionellt lönearbete då hon menar anställdas styrning av 
känslor som ingår i vissa yrken. Hon definierar emotionellt lönearbete som lönearbete som kräver 
att den anställda framkallar eller pressar undan känslor för att behålla den yttre uppsyn som skapar 
det rätta sinnestillståndet hos kunder.  
 
När vi talar om emotionellt lönearbete finns det vissa situationer som utgör detta, nämligen, att det 
kräver att man sitter ansikte mot ansikte eller röst mot röst i konversationen med kunden/klienten. 
Det krävs också att den som utför det emotionella lönearbetet producerar ett visst känslotillstånd 
hos kunden. I ett emotionellt lönearbete finns en viss kontroll på den anställda/ledaren genom 
träning och övervakning av det emotionella arbetet på arbetsplatsen, det vill säga organisationens 
krav på emotionellt lönearbete (Hochschild 2012 s 147). Hochschild (2012 s 89) nämner en rad 
saker som karaktäriserar emotionellt lönearbete. Exempelvis att regler kring hur man ska känna och 
uttrycka känslor bestäms av företagsledningen, anställda har svaga rättigheter och starkare 
skyldigheter när det gäller till exempel artighet än vad kunden har och ytligt och djupt agerande är 
arbetsformer som säljs och köps. Personliga kapaciteter som vänlighet och empati används för 
företagens egen vinning – frammanad vänlighet blir ett instrument i servicearbetet. 
 
När Hochschild (2012 s 35) pratar om emotionellt lönearbete så nämner hon två byggstenar 
nämligen ytligt och djupt agerande. Ytligt agerande innebär att vi försöker förändra hur vi uppfattas 
utåt medan det man visar upp genom djupt agerande är ett naturligt resultat av att man styr sina 
känslor. Det vill säga att aktören inte bara försöker verka till exempel glad utan snarare uttrycker en 
riktig känsla som blivit framkallad av aktören själv (Hochschild, 2012 s 35). Känslorna som visas 
upp i ytligt eller djupt agerande är inte spontana utan de handlar antingen om att skapa en inre form 
av känslan (djupt agerande) eller att skapa en yttre bild av den (ytligt agerande). Vid ytligt agerande 
känner individen att dess ansiktsuttryck eller kroppsspråk är ”spelat” eller ”påklistrat” och därför 
inte en del av individen själv. Det är kroppen snarare än själen som är verktyget för handlingen. Vid 
djupt agerande ger individens medvetna mentala arbete en känsla av att den framkallade och 
uppvisade känslan är skild från individen själv. I båda metoderna kan det med andra ord hända att 
aktören skiljer sitt ”jag” från det som krävs för att agera. Risken för alienation, att känna sig 
främmande inför sig själv, uppstår i detta skiljande mellan å ena sidan ”jag” och å andra sidan mitt 
ansikte och känslor (Hochschild, 2012 s 36f). 
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Hochschild (2012 s 38ff) menar att djupt agerande handlar mycket om viljan att känna eller inte 
känna en särskild känsla; till exempel sorg på en begravning eller glädje på bröllop och att ”tygla” 
sina känslor; till exempel att tvinga sig själv att ha roligt på en fest eller trycka ner sin ilska. Enligt 
Henning-Thurau et al (2006 s 60) är emotionellt minne något som är användbart vid djupt agerande. 
Det går ut på att man använder minnen som är starkt kopplade till specifika känslor för att kunna 
framkalla den önskade känslan vid tillfällen då man tycker/känner att den passar. Den här strategin 
liknar den agerande-teknik som utvecklades av den ryska regissören Constantin Stanislavski, vilken 
går ut på att aktören skapar genuina, riktiga känslor genom att använda sitt emotionella minne och 
påminna sig om tidigare erfarenheter och känslor (Henning-Thurau et al 2006 s 60). 
 
Hochschild (2012 s 55) återger många olika exempel på djupt och ytligt agerande som hon funnit i 
sitt intervjumaterial. Exempelvis: ”If I pretend I’m really up, sometimes I actually get into it. The 
passenger responds to me as though I were friendly, and then more of me responds back” [ytligt 
agerande], genom att låtsas vara glad och uppåt lyckas den anställde visa upp den efterfrågade 
känslan för kunden. “Sometimes I purposely take some deep breaths. I try to relax my neck 
muscles” [djupt agerande med kroppen], genom att medvetet ta djupa andetag och säga till sig själv 
att slappna av så lyckas den anställde återfå kontrollen över sina känslor. Hochschild menar att 
ytligt och djupt agerande i kommersiella sammanhang gör att ens ansikte och ens känslor förvandlas 
till en resurs eller tillgång, vilken används av företaget för att tjäna pengar.  
 

Fasad och rollbeteende 
Vi har kunnat se vissa kopplingar mellan Hochschilds begrepp emotionellt lönearbete och 
Goffmans teorier kring roller och regionbeteende. I Goffmans bok Jaget och maskerna (2009 s 97f) 
skriver han om hur individer presenterar sig i olika typer av roller. Vi identifierar oss med rollerna 
på så sätt att det blir så vi känner andra och också oss själva. Vi styr hur andra ser på oss genom att 
sätta på oss en mask, som visar det vi vill visa, ett försök att få andra att se på oss på ett visst sätt. 
Enligt Goffman (2009 s 97f) formar man sin mask efter situation och det man tror att situationen 
kräver. Individen kontrollerar medvetet eller omedvetet vad andra ser hos hen. Hen projicerar en 
bild inför andra och denna bild blir då bedömd av omgivningen. Varje gång en individ visar upp en 
mask så testas maskens legitimitet av omgivningen och om det då sker en störning så kan detta vara 
till stor skada för individens anseende. Beroende på hur omgivningen reagerar så kan individens 
anseende stärkas eller raseras. Om omgivningen ifrågasätter den uppvisade fasaden kan individens 
anseende bli skadat. Det kan också hända om individen visat upp en annan fasad tidigare, som inte 
stämmer med den nya fasaden. Blir däremot fasaden accepterad så blir individens fasad starkare.  
 
Vi ser här en koppling mellan Goffmans tankar, om att individer spelar olika roller och tar på sig 
olika masker beroende på situationen, och Hochschilds tankar kring djupt och ytligt agerande. Det 
Goffman kallar ”mask” liknar det som Hochschild kallar ”uppvisande” av känslor. Masken tar vi på 
oss för att vi vill att omgivningen ska se oss på ett visst sätt och detsamma gäller uppvisandet av 
känslor. Med andra ord ser vi det som att ytligt och djupt agerande både är metoder för att skapa det 
Hochschild kallar för uppvisande av vissa känslor och det Goffman kallar för mask. Goffman gör 
ingen klar uppdelning mellan de masker vi använder privat och de masker vi använder i arbetslivet. 
Hochschild däremot skiljer mellan det uppvisandet av känslor som vi utför i privatlivet (emotionellt 
arbete) och det uppvisandet av känslor som vi utför i vissa arbetssituationer (emotionellt 
lönearbete). Skillnaden ligger i vem som väljer vilka känslor som ska visas, om det är individen 
eller organisationen.  
 
Goffman menar att det finns en bakre och en främre region i sociala sammanhang. Region 
definieras som vilket ställe som helst som till en viss grad är avgränsat för uppfattningsförmågan.  I 
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den främre regionen visar vi upp oss och i den bakre har vi framställning och förberedelse av det vi 
sen vill visa upp i den främre regionen. I den främre regionen kan vissa förkroppsligade normer 
visas upp för att upprätthålla individens mask och agerande. I den främre regionen visar aktören 
utåtriktat intresse och engagemang för sin publik medan man i den bakre regionen slipper 
upprätthålla denna akt – där är man istället fri att visa sig inåtriktad och kanske till och med visa sitt 
dåliga humör (Goffman 2009, s 117). Den bakre regionen förklaras som ett slags ”bakom 
kulisserna” där den agerande kan slappna av; lägga av sig sin mask, släppa sin rollgestalt och sina 
repliker. I den bakre regionen finns också möjlighet att visa förtrolighet på ett sätt som inte fungerar 
i den främre regionen.  Goffman menar vidare att det finns en viss begränsning över vilka som får 
tillträde till framförallt den bakre regionen. Han påpekar och betonar hur viktigt det är att gränsen 
mellan den främre regionen och den bakre regionen hålls stängd för publiken. Detta på grund av att 
det är bakom kulisserna som den agerande kliver ur rollen och ett framträdandes hemligheter kan då 
avslöjas (Goffman 2009 s 101ff).   
 
Vi ser det som att Hochschilds begrepp emotionellt lönearbete blir aktuellt i det som Goffman kallar 
framträdande i främre region. Goffman pratar om ”aktören” och ”publiken” medan Hochschild 
använder ”den anställde” och ”kunden”. Det är i den främre regionen som aktören (den anställde) 
möter publiken (kunden) ansikte-mot-ansikte eller röst-mot-röst och förväntas visa upp de känslor 
som organisationen bestämt, det är då det emotionella lönearbetet blir aktuellt.  
 

Emotionell dissonans 
När arbetet kräver att vissa känslor visas upp så är det oftast de egna känslorna som den anställda 
måste ändra på för att åstadkomma detta. Kravet blir att den anställda måste låtsas att känna vissa 
känslor. Den skillnad som uppstår mellan de känslor individen verkligen känner (de egna känslorna) 
och de känslorna som krävs (låtsaskänslorna) kallas för emotionell dissonans. Att klara av denna 
skillnad mellan det man känner och det man låtsas känna kan leda till anspänning. Eftersom dessa 
förutsättningar gör oss främmande inför vårt eget ansikte gör det oss också främmande inför våra 
egna känslor (Hochschild 2012 s 90). 
 
Emotionell dissonans handlar om att den anställda måste hålla kvar sina känslor inom sig som hen 
egentligen känner på arbetet men som hen inte får uttrycka. Hen måste hålla dessa känslor inom sig 
och uttrycka andra mer lämpliga känslor. Det kan finnas känslo- och uttrycksregler i vardagslivet 
som inte tillåter vissa känslor i en viss situation. Inom arbetslivet har arbetsgivaren vissa känslo- 
och uttrycksregler som ska gälla på arbetsplatsen och då bör den anställda agera professionellt och 
följa dessa genom att visa de känslor som är tillåtna enligt gällande känsloregler (se mer om 
känsloregler i avsnittet nedan). För att kunna ta hand om denna typ av undertryckta känslor så kan 
det hjälpa att uttrycka dessa känslor tillsammans med sina kollegor och på så sätt kan den anställda 
få utlopp för sina känslor (Olsson 2008 s165). 
 
 

Känsloregler 
Människor hanterar både egna och andras känslor dagligen och vad vi kan eller får visa beror på 
kulturella förväntningar. Vi förhåller oss till om vi förväntas vara glada, sorgsna, stränga, ledsna, 
visa empati eller visa respekt beroende på vad som i den specifika situationen kräver av oss. Detta 
kallas för känsloregler (Hochschild refererat i Olsson 2008 s145f).	  

Vi får den bästa översikten av emotionella sociala regler (känsloregler) genom att fokusera på vad 
som händer när man hamnar i kläm mellan vad man känner och vad man borde känna. Det finns 
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olika sätt att känna igen och bli påmind om känsloregler. Det kan ske genom att vi granskar hur vi 
bedömer våra känslor, hur människor i vår omgivning bedömer vårt uppvisande av känslorna och 
av sanktioner som utgår från oss själva och från de andra. Vi känner även igen känsloregler genom 
sättet som andra människor reagerar på hur de tror att vi känner. Dessa externa reaktioner, eller 
påståenden, varierar både i styrka och direkthet och kan presenteras i form av frågor, såsom: ”är du 
inte jätteglad över nyheten?”. Frågor av den typen påminner oss om hur andra människor tycker att 
vi borde känna. Påminnelsen kan också visa sig i utsagor om hur andra människor antar att vi 
känner, exempelvis; ”nu är du allt bra nöjd”. Vanliga sanktioner i det sociala livet, såsom att retas 
eller skälla på någon, fungerar ofta på så sätt att man korrigerar känslan och anpassar uppvisandet 
av känslan till normen. Dessa sanktioner fungerar med andra ord som pekpinnar gällande vilken 
känsla man bör känna och visa. Vi får även påminnelser om regler från andra personer som ber oss 
försvara det vi känner. Det kan handla om kommentarer som: ”hur kan du vara ledsen, du vann ju 
högsta vinsten?” (Hochschild 2012 s 56ff). 
 
Ashforth & Humphery (1993, s 94) tar upp varför det är så viktigt med dessa känsloregler inom 
serviceyrken. Det handlar om att undvika pinsamma kommunikationsproblem, som i värsta fall kan 
förstöra kundkontakten, genom att uppfylla sociala förväntningar.  Det kan till exempel vara en 
säljare som skrattar åt sin kunds dåliga skämt vilket gör att deras samtal kan flyta på bättre. Nilsson 
(2005 s132ff) menar att när det kommer till känslor i arbetet, handlar det om att personer vill ha en 
bra och flytande kommunikation för att undvika störande budskap. I vissa fall utfärdas så kallade 
dubbla budskap, det finns då en motsättning mellan vad personen säger och vad den gör. Detta gör 
att mottagaren måste försöka analysera och fundera ut vad det egentliga budskapet är. En person 
kan lättare låtsas verbalt genom att säga något den egentligen inte menar, men det är svårare att 
genom kroppsspråket dölja vad denne egentligen tycker eller känner. Vissa personer döljer sina 
känslor bakom en rationell och formell fasad och undviker öppna konflikter för att visa sin 
överlägsenhet. Nilsson (2005 s132ff) menar att ett sätt att lösa konflikter på, eller att undvika 
konflikter, är att visa sig beredd att lösa konflikter och en vilja att förstå den andra. Personen 
fokuserar med fördel på de saker man är överens om och undviker att skylla på någon när saker går 
snett. 
 

Emotionell smitta 
Henning-Thurau et al (2006 s 58) definierar emotionell smitta (emotional contagion) som flödet av 
känslor från en person till en annan, där mottagaren ”fångar” känslorna som sändaren visar upp. Det 
sker med andra ord en överföring av känslor från en person till en annan. Studier om emotionell 
smitta försöker förklara hur känslor överförs mellan människor i sociala interaktioner och hur 
”fångandet” av andra personers känslor påverkar dynamiken i de sociala interaktionerna.  
 
Emotionell smitta kan ske på två nivåer; undermedvetet och medvetet. Undermedveten emotionell 
smitta innebär att överföringen av känslor från en person till en annan är resultatet av mottagarens 
undermedvetna känslomässiga process. Denna process drivs av en slags härmningsprocess i två steg 
där en person (1) spontant imiterar en annan persons ansiktsuttryck och andra icke-verbala uttryck, 
vilket (2) leder till att den andra personen upplever den motsvarande känslan. Även om personen 
känner känslan, som är resultatet från härmningen, så sker ofta processen som leder till denna 
känsla undermedvetet och automatiskt. Teorier kring medveten emotionell smitta menar att 
personer jämför sin sinnesstämning med en annan persons sinnesstämning, för att sedan anta den 
andras sinnesstämning om det verkar lämpligt. Men när mottagaren uppfattar sändarens uppvisade 
känsla som låtsad eller oäkta så blir denne ovillig att anta denna känsla själv, och då blir chansen 
mindre att en medveten emotionell smitta ska uppstå (Henning-Thurau et al 2006 s 58f). 
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När det gäller emotionell smitta i emotionellt lönearbete, så har studier visat att anställdas 
autenticitet i uppvisandet av känslor i det emotionella lönearbetet har en direkt påverkan på kunders 
känslomässiga tillstånd. Ju högre autenticitet i den emotionella uppvisningen från sändaren (den 
anställde) desto högre nivå av emotionell smitta hos mottagaren (kunden) (Henning-Thurau et al 
2006 s 58ff). 
 
Sandahl et al (2010 s 50f) menar att vi är olika känsliga för andras sinnesstämning och vissa är 
mindre lyhörda över sina egna behov. I vissa fall kan man behöva distansera sig och inte lyssna på 
sina egna känslor i ett försök att göra sig okänslig. Detta för att kunna uppfatta sina egna känslor 
och sina egna behov. Emotionell smitta handlar enligt Sandahl om när en person har en medfödd 
omedveten förmåga att uppleva det som personen uppfattar hos andra individer. Det handlar alltså 
inte bara om att imitera en annan människa, utan att man faktiskt också får samma känsla när man 
härmar den andra. Ett exempel är om någon gråter så kan den andra personen också få tårar i 
ögonen och känna sig lite nedstämd. Likaså om en person härmar en annan person som ler, så kan 
denne också känna sig gladare när hen utför det kroppsuttryck som ofta förknippas med känslan. 
Emotionell smitta sker inte bara mellan två personer utan också i grupp. Det tycks också vara så att 
människor är mer känsliga mot negativa känslor. Det finns också en extra känslighet mot en person 
som man befinner sig i beroendeställning till, det kan till exempel vara en chef eller en ledare. En 
ledare kan sprida osämja eller ge de anställda en positiv kraft. När ledaren ger ett intryck av att vara 
pålitlig och att denne är sig själv, så kan de anställda identifiera sig med ledaren och på ett positivt 
sätt bli smittade av ledarens känslor (Sandahl et al 2010 s 50f). 
 

Vikten av socialt stöd i emotionellt lönearbete  
Som tidigare teorier har tagit upp kan emotionellt lönearbete vara ansträngande. Olsson (2008) tar 
upp hur viktigt det är med ett socialt stöd ifrån kollegorna för att den anställda ska kunna utföra ett 
bra emotionellt lönearbete. Hon frågar sig om det sociala stödet från kollegor och ledningen kan 
ersättas med stöd från klienter och patienter, men kommer då fram till att svaret är nej. Det krävs ett 
socialt stöd från kollegor där individen känner att hen kan avreagera sig.  Petersson et al (Petersson 
et al refererad i Olsson 2008 s 43f) anser att det i emotionellt lönearbete finns grundläggande villkor 
som den anställda måste förhålla sig till. De menar att hen hamnar mittemellan organisationen och 
klienterna, där organisationen sätter ramen för hur hen ska utföra sina arbetsuppgifter och 
arbetsuppgifterna ska sedan ske i samspel med klienterna. Hen måste sedan hantera dessa två olika 
sociala relationer och få dem att samverka, vilket kan vara ansträngande.  
 
I brist på socialt stöd kan man ofta komma i kontakt med begreppet utbrändhet. Utbrändhet i sin tur 
är något som brukar påverka anställdas arbetstillfredsställelse. Upplevs tillfredsställelsen som låg, 
så är det en stor anledning att söka sig vidare till ett nytt arbete till exempel genom frivillig 
uppsägning. Inom vårdyrken har det framkommit att det är vanligare med utbrändhet än i andra 
yrken. Vad detta beror på sammankopplar Olsson med att dessa typer av arbeten är emotionellt 
intensiva. De som arbetar inom vårdyrken tar också ofta på sig ett stort ansvar för patienterna vilket 
också kan vara en stor faktor som ökar risken att bli utbränd (Olsson, 2008 s44).   

Olsson (2008 s163ff) tar också upp vikten av att visa empati i vissa jobbsituationer, i arbeten inom 
till exempel sjukvården. Empati ska skiljas ifrån sympati; empati handlar inte om att tycka om utan 
att förstå någon och leva sig in i den personens situation. Empati är viktigt i ett bemötande eller som 
ett förhållningssätt, vilket också kan minska risken för utbrändhet. Att jobba som till exempel en 
terapeut där du har en arbetssituation som kräver tystnadsplikt kan bli extremt påfrestande. Att 
lyssna och ta emot andra människors svåra upplevelser och deras känslor utan att själv sedan kunna 
bearbeta dessa känslor tillsammans med kollegor. Terapeuten måste engagera sig och visa empati 
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mot patientens känslor. Terapeutens känslor kan i sin tur bli undertryckta eftersom denne inte kan 
bli av med dem genom att uttrycka sina känslor tillsammans med kollegor eftersom denne har 
tystnadsplikt. I arbetssituationer där den anställda måste ha en empati för sin klient traumatiska 
upplevelser så kan det då ske en så kallad överföring vilket i sin tur kan bli en typ av traumatisk 
stress för den som tar emot informationen eller lyssnar. Lyssnarens eller terapeutens personlighet 
kan då antingen ha en negativ eller positiv betoning på klientens behandling. Terapeuten mår bättre 
av att hjälpa klienten, dennes självförtroende stärks men en nackdel är att terapeuten ibland 
omedvetet håller kvar klienten i ”hjälpläge” för att kunna fortsätta stötta och ”hjälpa” (Olsson 2008 
s163ff). 
 
 
Krav- Kontroll- Stöd- modellen 
Krav- Kontroll- Stöd- modellen har sin grund i Karaseks Krav- Kontroll- modell, men här har 
ytterligare en dimension lagts till. Krav- Kontroll-Stöd-modellen består av en box där man tar upp 
frågor om psykiska krav i arbetet, vad man har för kontrollmöjligheter på arbetet samt socialt stöd 
från kollegor och ledningen. Inom psykiska krav kan det handla om hur mycket tidspress den 
anställda har eller hur pass krävande arbetet är. Kontrollmöjligheter kan handla om ifall personen i 
fråga har möjligheter att utveckla och bibehålla kunskaper och stimulans. Det handlar också om att 
ha inflytande över sitt arbete och möjligheter att påverka.  Socialt stöd kan enligt Sivik och Theorell 
(1995, s108f) till exempel handla om stämningen i en grupp. Får den anställda något emotionellt 
stöd om det blir emotionellt ansträngande på arbetet? 

	  

Figur 1, Krav- Kontroll- Stöd- modellen.  

 Vi tolkar figuren som att när den anställde har hög kontroll och högt stöd så spelar det ingen roll 
om arbetskraven är höga eller låga för att den anställda ska anse sig ha en hälsosam arbetsmiljö (det 
gröna fältet). Däremot om den anställda har en låg kontroll och lågt stöd kombinerat med höga krav 
så blir arbetsmiljön ohälsosam (det röda fältet).  
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Johnson och Hall (refererade i Sivik & Theorell 1995, s 112f) menar att män och kvinnor i högre 
positioner i arbetslivet verkar vara de som tycker att socialt stöd i arbetet har störst betydelse och 
framförallt kombinerat med låga kontrollmöjligheter på arbetet. Det finns också ett samband mellan 
socialt stöd i arbetet och fysiska symptom så som högre puls. Man har dessutom funnit att när det 
sociala stödet försämrats på arbetsplatsen så har blodtrycket höjts under arbetstimmarna.  

 

Ledarskap  
Vi har hittills tagit upp teorier som berör känslor i arbetet, bland annat emotionell smitta som också 
visar sig vara väldigt viktigt i ledarens arbete. Detta för oss in på teorier kring ledarskap. Citatet 
nedan är en definition av ledarskap som vi finner relevant; 
  

Den sociala process genom vilken en person i en organisation influerar andra 
personer i organisationen att nå för organisationens uppställda mål (Bruzelius & 
Skärvad 2011, s 371). 

 

Humphrey (2012 s740) menar att tekniker för emotionellt lönearbete kan vara till nytta för ledare 
när det gäller att uttrycka de rätta känslorna inför sina underordnade. Ledare måste visa både 
intresse och entusiasm för att motivera sina underordnade till att uppnå deras fulla potential. Vid 
svårigheter behöver underordnade ha förtroende för sina ledare och det kan försvagas om ledaren 
visar upp känslor som rädsla, oro och liknande osäkerhetskänslor. Ledare som utför emotionellt 
lönearbete på ett effektivt sätt kan lyckas med att förbättra sinnestämningar, arbetsattityder och 
prestationer hos sina underordnade.  Flera forskare har resonerat att ledare kan använda tekniker för 
emotionellt lönearbete både för att hjälpa till att hantera sitt eget humör och motivation, men också 
för att förbättra humöret, moralen och motivationen hos sina underordnade. Ledare kan påverka 
sina underordnades humör genom en process av emotionell smitta. Detta innebär att ledare 
använder emotionellt lönearbete för att kontrollera sina egna känslor på ett sådant sätt att de kan 
visa upp lämpliga känslor för sina underordnade. Genom emotionell smitta förs känslorna vidare till 
de underordnade som kanske för dem vidare till andra underordnade, eller till kunder (Humphrey 
2012 s 740f).  

Enligt Humphrey (2012 s 741) är det troligt, att ledare som i större utsträckning använder sig av 
djupt agerande, skapar bättre relationer med underordnade. De underordnade kan också uppfatta 
ledare som använder sig av djupt agerande som mer autentiska och ärliga som personer. Han anser 
vidare att eftersom ledares humör och sinnesstämningar är emotionellt smittsamma för 
underordnade, så har ledarens emotionella lönearbete även en stor inverkan på underordnades 
stressnivå. Exempelvis kan en ledare, som oroar sig för olika problem som har med ledningen att 
göra, använda tekniker för emotionellt lönearbete för att visa upp ett säkert, optimistiskt ansikte mot 
sina underordnade och därigenom undvika att få dem att oroa sig kring problemen. Om oroade 
ledare använder ytligt agerande för att kommunicera säkerhet till sina underordnade, så kan ledarens 
stressnivå öka (på grund av emotionell dissonans) även om stressnivån hos de underordnade 
minskar (Humphrey 2012 s 742). 

Att använda tekniker för emotionellt lönearbete kan hjälpa ledare till högre effektivitet på många 
sätt. Det kan hjälpa ledare både till att skapa bättre relationer med underordnade, men också till ett 
karismatiskt och omvandlande ledarskap. Att utföra emotionellt lönearbete kan vara svårt och 
stressigt både för ledare och underordnad. Förmågan att utföra emotionellt lönearbete på ett sätt 
som främjar positivt välbefinnande istället för stress, kan vara en av de viktigaste faktorerna som 
skiljer en effektiv ledare från en ineffektiv ledare (Humphrey 2012 s 743). 
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Sandahl et al (2010) skriver om att ledarskap är att hantera känslor som uppkommer, och att ha 
insikt i att det ligger ett stort ansvar i rollen. Man ska känna sig själv och veta vem man är. En 
ledare ska visa empati och använda sig av sin intuition för att veta om det är dags att avvakta eller 
handla. I den mänskliga interaktionen finns det en rytm, som man som ledare bör vara aktsam för 
och följa.  Detta kan förknippas med en intellektuell skärpa och disciplin av förnuft och känsla 
(Sandahl et al., 2010 s 28). Ledaren tar en viss risk när hen visar sina riktiga känslor, intentioner och 
reaktioner. Om ledaren ”tappar masken” kan detta ses som ett misslyckande och det kan vara 
mycket skamligt. Många gånger kan det vara mycket fördelaktigt för en ledare att inte visa sina 
känslor fullt ut. En ledare ska vara förnuftig och inte dras iväg med sina känslor, eller låta känslorna 
ta kontrollen över tänkandet. Dock är det vanligt att ledare/chefer helt och hållet försöker hålla alla 
känslor borta. I vissa situationer är det till en fördel att kunna förhålla sig till de känslomässiga 
processer som pågår i arbetslivet och vad som ligger bakom olika personers beteenden (Sandahl et 
al., 2010 s37). 
 

Ledarens personlighet 
När det kommer till ledarstilar finns det stor skillnad beroende på vem som leder. En del ledare 
beter sig som om de vore “kompis” med sina medarbetare medan andra har ett mer auktoritärt 
förhållningssätt. Vilken ledarroll som ses som mest attraktiv är den som har bredast ledarrepertoar 
och som anpassar sig efter situationens och efter gruppens behov (Nilsson 2005 s 99). 
 
En ledare med ”låt gå stil” (kompis stilen) har ett otydligt, distanserat sätt och bryr sig inte så 
mycket om hur saker blir gjorda, eller om de blir gjorda. De bryr sig inte om att utforma mål och 
beslut utan överlåter det till gruppen. Den här typen av ledarskap framkallar medarbetare som vill 
skaffa fram syndabockar när saker går snett, detta på grund av osäkerheten som uppstår när ledaren 
är så otydlig och ostrukturerad i sin ledarroll. Detta kan resultera i en svag sammanhållning i 
gruppen och uppgifterna bli halvdant gjorda utan ett riktigt ledarskap (Nilsson 2005 s 100). 
 
Den auktoritära ledaren bestämmer själv vad som är bäst för gruppen utan att fråga 
gruppmedlemmar vad de anser i olika frågor. Den auktoritära ledaren uttrycker starkt sin makt och 
ser det som en självklarhet att gruppmedlemmarna ska lyda. Relationerna i gruppen är inte viktiga 
och det kan till och med hända att den auktoritäre ledaren hotar gruppmedlemmar för att få som hen 
vill. Om gruppen är stor kan det ibland vara en fördel att ha en ledare som strukturerar upp och tar 
snabba beslut för gruppen. Tyvärr blir det ofta så att arbetet har en tendens att avstanna när den 
auktoritäre ledaren lämnar platsen (Nilsson 2005 s 100). 
 
Den grupporienterade ledaren är demokratisk och vill ha en diskussion, delaktighet och att alla ska 
ta ansvar. Det är viktigt att det är bra stämning och jämlikt i gruppen. Medarbetare som leds av den 
här typen av ledare fungerar ofta bra och är bra på att lösa komplexa uppgifter. Den auktoritära 
ledaren får en något mer snabbarbetad grupp, men som inte löser problem lika bra som gruppen 
som har en grupporienterad ledare. I den grupporienterade ledarens grupp förekommer sällan 
aggressivitet eller mobbning. Medarbetarna får ta ett eget ansvar och tillfredsställelsen är ofta hög. 
Med den här typen av ledarskap tar beslutsfattandet tid, men besluten tas demokratiskt och alla 
känner sig delaktiga. Olika situationer kräver olika ledarskap. När snabba beslut måste tas kan den 
auktoritäre ledaren vara effektiv, samtidigt som den demokratiske skapar en bra stämning i 
gruppen.  Man kopplar också ofta ihop ledarstilar med ledarens personliga egenskaper. Har hen en 
auktoritär ledarskapsstil, ser ofta dennes omgivning denne som auktoritär även på fritiden (Nilsson 
2005 s100f). 
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Som ledare kan man enligt Nilsson (2005 s104f) med fördel inneha vissa egenskaper, som att vara 
plikttrogen och prestationsinriktad, ha en god självkännedom, ta ansvar och skapa en god 
arbetsmoral i arbetsgruppen. En bra ledaregenskap är att vara social och utåtriktad, som positivt 
påverkar människor som denne har runt om sig. Ledaren är med fördel en stabil person med 
självkontroll, som inte låter sig hetsas upp i pressade situationer, utan kan behålla ett lugn och som 
inte är konflikträdd. Ledaren är med fördel en person som de anställda litar på och som är lätt att 
samarbeta med. Egenskaper som intelligens, att våga prova nya vägar och vara öppen för nya 
förslag och nya tankesätt, är också mycket fördelaktiga i en ledarroll. Alla dessa egenskaper är 
svåra att hitta hos en och samma person, men är ändå egenskaper att eftersträva i ett ledarskap. Hur 
en person leder grupper handlar inte bara om personlighet utan om förhållningssätt och färdigheter 
som man skapar sig av reflektion och erfarenhet (Nilsson 2005s 104f). Nilsson (2005s 104f) menar 
att det är viktigt att som ledare kunna tolka de andra medarbetarnas beteende och kunna se vad som 
ligger bakom vissa avsikter, attityder och känslor. Att ledaren vet hur dennes sätt att bete sig 
påverkar andras beteende, och hur ledaren ska bete sig för att få inflytande och nå de slutliga målen. 
 
I boken Chef med känsla och förnuft menar Sandahl med flera (2010 s106) att hur ledarskapet 
speglar sig i organisationen beror inte bara på en enda individ och dennes egenskaper. Ledarskapet 
utövas olika beroende på organisationens förutsättningar som kan vara stöd, respons, kultur, 
resurser eller befogenhet. Omgivningen i organisationen visar chefen vad som inte är möjligt och 
vad som är möjligt att göra. Vare sig omgivningen ger ett bra stöd eller dåligt stöd för chefen så blir 
denne påverkad i sitt chefskap. Chefen är väldigt beroende av sina närmsta medarbetare och 
organisationen i stort och vad som är tillåtet, en slags företagskultur. Chefen är också beroende av 
den högste chefen och ledningens regler och att beroendet är ömsesidigt. Chefen har också en stor 
roll då denne påverkar företagskulturen och arbetsklimatet (Sandahl et al 2010 s 106). En ledare 
måste ha en personlig omtanke och vara ett bra föredöme. Det finns en förväntan på att en ledare 
ska ha civilkurage och kunna ta svåra beslut. Ledaren ska också handla på ett sätt där omgivningen 
ser att ord och handling överensstämmer, hen ska vara rak och tydlig, och inte vara konflikträdd. 
Ledarens ska också kunna ta tag i svåra situationer där relationer inte fungerar. Ledaren ska alltså 
ha en social kompetens där denna är öppen och utåtriktad men samtidigt visar empati (Sandahl et al, 
2010 117). 
 
Enligt Sandal et al (2010 s47) så behöver en ledare reflektera över sina känslor, för att få reda på 
vad känslorna betyder både för sig själv och för andra. Man kan till exempel ställa sig frågan; vad 
känner man när man blir ledsen, arg eller glad, och vad händer i kroppen?  Man bör också reflektera 
över vad man varit med om tidigare. Reagerar man starkt på grund av att gamla känslor väcks, eller 
är det något som händer nu? Vad ger man för ord till känslan inom sig själv och hur berättar man 
det sen för andra, med vilka ord? Emotionell intelligens är förmågan att kunna svara på dessa 
frågor. Emotionell intelligens handlar om att ha förmågan att ha förståelse och kunskap om känslor 
och hur de tar sig uttryck, det handlar om att kunna hantera sina egna känslor och andras och det 
handlar också om att kunna uppfatta sina egna och andras känslor (Sandahl et al 2010s 47). 
 

Autentiskt ledarskap 
Ashforth och Humphrey (refererat i Gardner et al, 2009 s 468) diskuterar vikten av att visa genuina 
känslor (äkta känslor). Ledares emotionella lönearbete ser olika ut beroende på individuella 
skillnader bland ledarna, som till exempel emotionell-intelligens, egenkontroll och politisk 
skicklighet. Ledarens känslomässiga regler kan som sagt ha viktig påverkan på både ledaren själv 
och medarbetare. 
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Självmedvetenhet är en bra egenskap för en ledare i emotionellt lönearbete. Att reflektera över 
processen av en medarbetares unika egenskaper och att identifiera dennes känslor, mål, kunskap 
och talanger. Autentiska ledare är personer som arbetar för att förstå sina styrkor och svagheter. 
Deras ledarskap ska reflektera en medvetenhet av deras inre motiv, känslor, värderingar och mål. 
Autentiska ledare förväntas vara relativt immuna mot pressade situationer och de känsloregler som 
finns.  De väljer istället att visa sina innersta sanna känslor i en balanserad form. Men ledaren ska 
dock följa de känsloregler som följer med den ledarroll som denne innehar (Gradner et al, 2009 
s468). Förespråkare för teorin om social identitet menar att personer som starkt identifierar sig med 
sina organisatoriska roller, är individer som ser sina roller som en framträdande och en uppskattad 
del av vilka de är. Dessa personer har också en tendens att kännas mer äkta när de överensstämmer 
med rollens förväntningar och dess regler. De som identifierar sig med yrkesrollen är också ofta de 
personerna som ses som mest autentiska och genuina av sina medarbetare och klienter, det är dock 
en fin balansgång, om man överdriver sin roll kan det istället framstå som falskt. Om personen i 
fråga identifierar sig alldeles för mycket med sin roll blir också risken för utbrändhet större. Om en 
individs personliga identitet stämmer överens med den arbetsroll som individen har, så kan dennes 
identitet stärkas och individen tar inte skada av den aktuella rollen, eftersom värderingarna är de 
samma (Ashforth & Humphery 1993 s98f). Om de däremot inte stämmer överens kan detta leda till 
emotionell dissonans, som både Hochschild och Olsson tar upp. 
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3. Metod 
I det här avsnittet beskriver vi hur vi har gått tillväga i uppsatsarbetet. Först presenterar vi vår 
förförståelse kring forskningsområdet, det vill säga vilka tidigare kunskaper, erfarenheter och tankar 
vi haft. Sedan går vi över till att beskriva och diskutera vårt tillvägagångssätt, vad vi gjort och 
varför, på en rad olika områden. 
 
 

Förförståelse  
Innan vi började vår studie så trodde vi att identiteten hade betydelse för den som har ett emotionellt 
lönearbete. Det handlar till exempel om att, om en persons identitet är lik den arbetsroll som denne 
har så blir de känslor som denne ska uppvisa i arbetet inte speciellt krävande. Däremot om personen 
i fråga har en identitet som inte alls stämmer överens med den arbetsroll som denne innehar, kan det 
bli svårt och jobbigt för personen att visa upp känslor som står så långt ifrån sin egentliga identitet. 
Vi trodde också att detta kan vara en av anledningarna till utbrändhet och sjukskrivningar. Vi trodde 
att om man har ett serviceyrke, där man konstant ska vara glad och trevlig mot sina kunder, så är det 
väldigt viktigt med återhämtning, och att ta stöd av sina kollegor. Kanske kan det hjälpa att byta 
arbetsuppgifter så att arbetsdagen inte bara innefattar emotionellt lönearbete.   
 
Vi trodde att man som ledare visar upp andra känslor för sina medarbetare, till skillnad från vilka 
känslor medarbetarna visar upp gentemot sina klienter. Detta eftersom de har olika relationer till 
varandra. Medarbetaren kanske inte träffar sina klienter lika mycket och har förmodligen inte lika 
nära relation, som ledaren har med sina medarbetare. Vi trodde att beroende på vad en ledare 
använder sig av för ledarroll, har betydelse för hur denne sedan hanterar emotionellt lönearbete. Om 
en ledare använder sig av en auktoritär ledarstil, har denne kanske svårare för känsliga situationer 
där denne måste visa sympati och vara ett stöd.  

 

Metodval och insamlingsteknik  
När vi hade valt syfte så började vi diskutera metoder. Vi var väldigt snart överens om att en 
kvalitativ undersökning skulle stämma in på vårt syfte bäst. Anledningen till detta var att vårt syfte 
handlade om att ta reda på hur människor arbetar med sina känslor. Vi trodde att vi genom den 
kvalitativa metoden kunde få fram fler nyanser och dimensioner av vårt insamlade material. För att 
få svar på vårt syfte så ville vi få fram en bild ur specifika fall och inte en övergripande bild, vilket 
vi troligtvis hade fått genom en kvantitativ metod.  Vi var även personligen mer intresserade av att 
göra en kvalitativ undersökning vilket också påverkade vårt val av metod.  

Ahrne och Svensson (2011 s 11ff) menar att det som framförallt skiljer kvalitativa och kvantitativa 
metoder åt är sättet att ta fram och analysera data. Men det finns även vissa skillnader i själva datan 
som tas fram, där kvalitativa metoder riktar in sig på ”mjuka data” medan kvantitativa siktar på 
”hårda data” som analyseras med hjälp av statistiska verktyg och metoder. Exempel på kvantitativa 
data är siffror och statistiskt material, medan kvalitativa data till exempel kan vara intervjusamtal 
eller anteckningar från en observation. Kvalitativa data handlar om upplevelser, tankar, känslor och 
liknande saker och här finns inte intresset att mäta utan bara konstatera att dessa upplevelser, tankar 
och känslor finns, i vilka situationer de förekommer och hur de fungerar. Inom kvalitativ forskning 
är intervju och observation de vanligaste insamlingsteknikerna. Den största skillnaden mellan 
intervju och observation är att observationen gör det möjligt att beskriva ett fenomen ur forskarens 
eller studentens synvinkel, medan intervjun gör det möjligt att beskriva fenomenet ur 
undersökningsdeltagarnas synvinkel. Det är dessutom svårt att överhuvudtaget få tillstånd eller 
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möjlighet att genomföra observationer vilket också var en anledning till att vi valde bort denna 
metod. 

Vi ansåg att dessa tankar styrkte vårt val av metod då vi inte var intresserade av att mäta något, utan 
intresserade oss mer för att undersöka hur personer handskas med känslor i sin arbetssituation, hur 
de upplever känslor och tänker kring dessa. Anledningen till att vi valde intervju istället för 
observation, är för att den senare metoden inte skulle kunna uppfylla vårt syfte, eftersom vi ville ta 
reda på individernas uppfattningar och upplevelser. Genom en observation skulle vi inte fått 
möjligheten att veta vad de enskilda individerna faktiskt känner eller upplever.  

Intervjun som insamlingsteknik har många fördelar. Forskaren eller studenten får höra flera 
personers reflektioner kring forskningsämnet. Personerna kan berätta både hur de praktiskt utför 
saker och vilka rutiner de följer, men också vilka erfarenheter och upplevelser de har kring något. I 
en intervju kan forskaren eller studenten dessutom fånga in intervjupersonens språkbruk, emotioner 
och normer. En nackdel med intervju är att den ger en begränsad bild av ett fenomen och att den är 
ett resultat av ett specifikt samtal vid ett visst tillfälle på en viss plats (Ahrne & Svensson 2011 s 
56f). Vi ansåg att detta styrkte vårt val att använda intervju istället för observation, eftersom vi var 
intresserade av att undersöka hur intervjupersonerna själva upplever och ser på det som vår 
undersökning handlar om. Vi tyckte inte att det faktum att intervjun bara speglade ett samtal vid ett 
specifikt tillfälle gjorde den mindre värd, även om generaliserbarheten kanske inte blev så stor.  
Vilket vi inte lade någon tyngd vid eftersom vi gjorde en kvalitativ studie och inte var ute efter att 
generalisera utan snarare exemplifiera.  

	  

Urval 
För att fylla vårt syfte valde vi att rikta vårt urval mot personer i en organisation där mycket av 
arbetet innebär att de anställda arbetar mot kunder eller klienter/patienter.  Vi ville också ha en 
organisation som innehöll många ledarpositioner, då en av våra frågeställningar handlar om just 
ledare. Vi valde att kontakta en vårdorganisation, dels för att det är en organisationen uppfyller 
ovan nämnda krav, men också för att organisationen själv har visat intresse för att delta i 
studentuppsatser. 
 
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011 s 42) är den forskningsfråga man har helt avgörande 
för vart man riktar sitt urval. När man bestämt sig för vart man kan hitta de personer som passar för 
intervju, så gäller det att bestämma specifikt vilka individer som ska väljas ut och sedan fråga dessa 
om de kan tänka sig att ställa upp. Det kan vara bra att göra ett slumpmässigt urval av personer, 
eftersom detta ger en större säkerhet i att urvalet inte är manipulerat av till exempel organisationens 
ledning. Om ledningen får välja ut personerna så finns en risk (även om den inte alltid är särskilt 
övergripande) att den väljer sådana personer som inte är neutrala, utan självklart ger en positiv bild 
av organisationen. Ibland är det inte möjligt att göra ett slumpmässigt urval, på grund av att man till 
exempel behöver upplysningar om vilka personer som har de specifika arbetsuppgifterna som 
undersökningen syftar att undersöka, man får då nöja sig med att ledningen hänvisar till vissa 
utvalda individer. När det gäller hur många som ska intervjuas, så menar Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2011 s 44) att det kan räcka med sex till åtta personer ur en specifik grupp för att öka 
säkerheten i materialet. Vid färre personer finns risken att materialet enbart speglar enskilda 
individers personliga uppfattningar.  
 

Antalet intervjupersoner valdes efter vad vi ansåg oss hinna och vad som kändes rimligt. Vi valde 
då att intervjua åtta personer, varav fyra har en ledande position och fyra är medarbetare som 
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arbetar mot kunder eller klienter/patienter. Vilken ålder och kön personerna hade fann vi inte 
relevant och hade därför inga särskilda önskemål kring det. Likaså när det kommer till vilka 
positioner medarbetarna hade fann vi inte detta relevant så länge de arbetade med patienter eller 
klienter. Vår kontaktperson på organisationen erbjöd sig att ordna dessa åtta intervjupersoner, då 
hen visste vilka som uppfyllde våra krav på arbetsuppgifter och enkelt kunde kontakta dessa. Vi 
ansåg att det hade blivit både svårt och tidskrävande för oss att själva välja ut, hitta kontaktuppgifter 
och sedan kontakta passande personer. Vi fick tre av intervjuerna ordnade av vår kontaktperson och 
resterande fem tog vi själva kontakt med och ordnade möte, efter att ha fått kontaktuppgifter. Vi 
tyckte också att vi nådde en slags mättnad under våra åtta intervjuer och trodde inte att fler 
intervjuer hade gett oss ett bättre resultat. Med mättnad menar vi att vi under intervjuernas gång 
upptäckte att vissa svar återkom och att mönster kunde skönjas redan vid det lilla antal intervjuer vi 
genomförde. Att vi hade fyra ledare och fyra medarbetare, det vill säga att vi hade två specifika 
grupper med fyra i varje, tror vi inte påverkade den mättnaden vi anser oss ha uppnått.  

 

Genomförande  
Intervjuguiden skapade vi genom att titta igenom andra uppsatser och avhandlingar, för att få 
inspiration och för att se om någon av deras frågor skulle passa vårt syfte. I vår slutliga 
intervjuguide tog vi inspiration från intervjuguiderna i en avhandling och en uppsats. Vi blev 
inspirerade av Eva Olssons (2008) intervjuguide från Emotioner i arbete -En studie av 
vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vi valde också att använda oss av en 
intervjuguide från en uppsats från Högskolan i Halmstad, Hälsa och samhälle i Arbetsvetenskapligt 
program: Organisationskulturens och känsloarbetets inverkan på avdelningschefers upplevda 
ledarstilar - En kvalitativ studie inom en offentlig organisation i Västsverige (Becic & Westerlund 
Rashidi 2011).  Vi valde att ha två olika intervjuguider, en till ledare och en till medarbetarna, 
eftersom en av våra frågeställningar var att se om det fanns någon skillnad mellan medarbetarnas 
känsloarbete gentemot sina klienter och ledare gentemot sina medarbetare. Först hade vi tänkt 
använda samma frågor till både ledare och medarbetare, men ganska snart upptäckte vi att vi fick 
omformulera och ändra vissa frågor för att det skulle passa de olika befattningarna. Vi tog alltså 
vissa frågor och omformulerade dem till det vi fann lämpligt för vad vi ville få ut av frågorna. Vi 
kom också på vissa frågor själva. Vår intervjuguide inleddes med en information för att uppfylla 
vetenskapsrådets etiska principer (se nedan). Vi började med att ställa några inledande frågor som 
till exempel ”hur länge har du arbetat inom XXX?” Vi fortsatte sedan med några frågor om 
ledarskapet och till sist några frågor med ett fokus på känsloarbete. 
   
Det finns många olika intervjuformer, man kan välja mellan en helt och hållet formell intervju där 
man ställer frågor ungefär som en enkät, eller att låta den intervjuade helt styra intervjun genom 
sina svar och dennes reaktioner. Det finns också fler intervjuformer däremellan att välja bland. 
Jakobsson (2001 s 69) menar att en semistrukturerad intervjuguide karaktäriseras av att samma 
frågor ställs till samtliga informanter. Frågorna är formulerade på ett sådant sätt att de har öppna 
svarsmöjligheter. Vi kunde därför säga att våra intervjuguider var semistrukturerade, eftersom vi 
följde samma frågeblad med färdiga frågor, förutom när vi under intervjuns gång kom på en 
följdfråga som vi ansåg behövdes för att få fram ett svar på den ursprungliga frågan. Vi lät också 
intervjupersonen sväva ut i sina svar, men denne skulle ändå hålla sig till våra frågeområden för att 
vi senare skulle kunna analysera svaren på ett bra sätt. En av nackdelarna med en sådan intervju kan 
vara att man får ohanterligt mycket information, vilket gör att det kan bli svårt att sålla och få ut 
någon bra information. Det är fördelen med en helt strukturerad intervju, där det då blir lättare att 
analysera svaren efteråt i och med att intervjupersonen har ett relativt litet utrymme för att sväva ut, 
och det underlättar också att använda sig av samma frågor (Bell, 1995 s 91f). 
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Vi valde att prova vår intervjuguide på testpersoner för att se att vi fick ut de svar som vi ville och 
att frågorna kändes bra att ställa. Vi omformulerade frågorna tills de kändes rätt för att på bästa sätt 
besvara vårt syfte. Vi hade under intervjuerna varit noga med att tänka på att vara objektiva i vår 
utformning av frågorna, och hur dessa ställs, för att få fram så riktiga svar så möjligt. Om detta inte 
görs finns risken att intervjupersonerna blir styrda att svara på ett visst sätt och som då blir mindre 
verklighetstroget. 

När vi samlade in data valde vi att spela in intervjuerna och att en av oss ställde frågorna. Den som 
inte ställde frågor antecknade vad som sades och tankar som dök upp, ifall inspelningen av någon 
anledning senare inte skulle fungera. Båda ställde också följdfrågor när det behövdes, för att 
verkligen få svar på frågan som ställts. Mötet, eller intervjuerna, pågick i ungefär 30-60 minuter, 
beroende på hur länge intervjupersonen ville att intervjun skulle pågå. Tidsaspekten var helt upp till 
den intervjuade. Intervjupersonerna fick också välja plats för var intervjun skulle hållas. 
Anledningen till att vi valde att låta intervjupersonerna välja tid och plats, var för att de skulle känna 
sig trygga med att tiden räcker, att de var i en välkänd miljö och att vi kunde utföra intervjun ostört.   

	  

Genomförande av analys  
I den här uppsatsen använde vi oss av innehållsanalys för att analysera och tolka vårt empiriska 
material. Vi utgick från de begrepp som beskrivs av Lundman och Hällgren-Graneheim (2008 s 
162ff). De olika begreppen utgjorde också de olika stegen i analysprocessen. Första begreppet är 
analysenhet och innebär de textmassor som ska analyseras, till exempel en utskriven intervju. Andra 
begreppet, eller steget, är domän vilket innebär att man delar upp analysenheten efter olika områden 
för att skapa en grov struktur. Tredje steget är att ta ut meningsenheter ur texten. En meningsenhet 
är en meningsbärande del av texten. Fjärde steget innehåller egentligen tre begrepp; kondensering, 
abstrahera och kod. Kondensering innebär att meningsenheterna förkortas, utan att förlora väsentligt 
innehåll, för att bli mer lätthanterliga. När man abstraherar innehållet lyfter man det till en högre 
logisk nivå, detta gör man genom att sätta en kod på varje meningsenhet, en etikett som kortfattat 
beskriver meningsenhetens innehåll. Femte steget innebär att alla koder, med tillhörande 
meningsenhet, sorteras in i kategorier, en kategori utgörs med andra ord av flera koder med 
liknande innehåll. 
 
Under intervjun hade vi använt oss av inspelning på våra telefoner, för att senare lättare kunna få 
med exakt vad som sagts på intervjuerna. Nästa steg blev att transkribera dessa intervjuer och få ned 
dem i text. Dessa utskrifter av intervjuerna utgjorde våra analysenheter. När transkriberingen var 
klar läste vi igenom analysenheterna för att få ett helhetsintryck över vad som sagts. Eftersom vi 
intervjuat både ledare och medarbetare för att kunna göra jämförelser dem emellan, bestämde vi oss 
för att analysera materialet från ledarnas intervjuer för sig och materialet från medarbetarnas 
intervjuer för sig. Vi trodde att detta skulle förenkla vår jämförelse längre fram, eftersom det 
antagligen hade blivit mycket svårt att urskilja likheter och skillnader mellan ledare och 
medarbetare om materialet blivit sammanblandat under analysen.   

Vi började sedan med att dela in materialet i två domäner. En uppdelning för ledarintervjuerna och 
en uppdelning för medarbetarnas intervjuer. I ledarnas material valde vi att ha ledarens tankar och 
känslor kring sin egen situation som en domän och ledarens tankar och känslor om medarbetaren 
som den andra. Medarbetarnas material delade vi in i tre domäner; medarbetarnas tankar och 
känslor om sin egen situation, medarbetarnas tankar och känslor om ledaren och medarbetarnas 
tankar och känslor om klienterna. 
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Sedan tog vi tillsammans ut meningsenheter som vi tyckte var intressanta i förhållande till vårt syfte 
och våra frågeställningar.  När detta var gjort förkortade vi meningsenheterna, det vill säga 
kondenserade dem. När kondenseringen var gjord gav vi varje kondenserad meningsenhet en kod.  

Vidare sorterade vi in de olika meningsenheterna med tillhörande kod i olika kategorier. 
Kategorierna bestod av koder med liknande innehåll och var delvis kopplade till de teorier som vi 
behandlade i vår teoretiska referensram, till exempel socialt stöd och ledarstil.  

Nedan presenteras ett exempel på hur analysprocessen har sett ut: 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Många gånger när man har två 
alternativ att välja mellan och 
man själv är delaktig i vilket 
alternativ man väljer då får man 
dom ju med sig istället. Inte att 
man rakt upp och ner bestämmer 
att så här blir det utan att man 
får dom med, alla känner 
delaktighet då. Sen så tror jag 
nog att jag är den där ledaren 
som försöker att gå först och 
visa vägen, jag är inte den där 
som sitter med piskan och piskar 
på dem.  
 

Få med sig personalen 
genom att de får vara med 
och välja mellan 
alternativen. Inte bara 
bestämma rakt upp och ner 
utan få dem delaktiga. Jag 
är ledaren som försöker att 
gå först och visa vägen, 
sitter inte med piskan 
 

Ledarstil Ledarstil 
 

Figur 2: Analysprocessens steg 

När alla meningsenheter sorterats in i en passande kategori bestämde vi oss för att göra en 
sammanfattning av varje kategori. Denna sammanfattning innebar att vi tolkade och satte egna ord 
på det som meningsenheterna i varje kategori sade. När alla kategorier var sammanfattade började 
vi koppla samman vårt empiriska material med den teoretiska referensramen.   

Innehållsanalysen kunde i många aspekter liknas vid Grounded theory (Corbin & Strauss 2008 s 
193) och framförallt när det kom till concepts som vi ville likna vid innehållsanalysens kodning. I 
Grounded theorys concepts använder man detta som en etikett på delar av datan. Vilket man också 
gör vid kodning i innehållsanalys. Grounded theorys axiala kodning kan också liknas vid 
innehållsanalysens kategorisering. Eftersom båda innebär att man sorterar in olika concepts/koder i 
bredare kategorier.  

När vi slutligen gjorde jämförelser för att hitta likheter och skillnader mellan ledare och 
medarbetare så använde vi oss av det Aspers (2007 s 192) kallar för komparativ analys. Den 
komparativa analysen handlar om att jämföra respondenternas berättelser för att kunna se om det 
finns olika uppfattningar kring ett visst fenomen.  

 

Problem kring ordval 
Det var svårt för oss att bestämma hur vi skulle formulera oss när det kom till att benämna våra 
intervjupersoner. Att vi skulle kalla de intervjupersonerna med en ledande position för ledare var 
aldrig något problem, men det var när vi kom till de som vi kom att kalla för underställda som vi 
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var osäkra. Till en början kallade vi dessa för medarbetare som vi såg som ett positivt och bra ord, 
men i arbetsvetenskapliga sammanhang menar man att en medarbetare inte alltid behöver vara en 
medarbetare, utan kan även vara en motarbetare. Därför sa vi till en början anställd. Men då är de i 
ledande position även de anställda, vilket då blir förvirrande för läsaren att förstå vem vi syftar på. 
Detta gjorde att vi använde oss av benämningen underställd. Vi tyckte dock inte att denna 
benämning på dessa intervjupersoner var lämplig heller, eftersom det har en liten nedtryckande ton. 
Vi diskuterade igenom de olika benämningarna både länge och väl och kom slutligen fram till att 
medarbetare är den benämning som kändes bäst att använda. Detta är också den benämning som 
ledarna själva använde när vi intervjuade dem.  
 
Det uppstod också problem när vi skulle bestämma oss för vilken benämning som passade bäst när 
det gäller de personer som medarbetarna arbetar mot. Att använda ordet kunder gick bort tidigt i 
diskussionen, valet stod mellan patienter och klienter. Vi bestämde oss då för att använda 
benämningen klienter, dels för att inte peka ut de medarbetare som arbetar med patientvård, men 
också för att vi tycker att klienter är en mer övergripande benämning.  
 

Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet och validitet är något som kommer upp i samband med att vi kritiskt granskar hur 
tillförlitlig den informationen som vi införskaffat är. Reliabilitet och validitet kan vara 
problematiska i kvalitativa undersökningar och vikten av reliabilitet och validitet framhålls mer 
inom de kvantitativa undersökningarna. När det kommer till reliabilitet så kan man likna det vid just 
tillförlitlighet. Det handlar alltså om att ha ett mått på hur pass ett mätinstrument ger samma svar, 
men där det för övrigt är olika omständigheter. Man kan se det som att en fråga som får olika svar 
beroende på situationen, inte har ett högt reliabilitetsvärde. Något som kan påverka 
intervjupersonen är till exempel om intervjuaren har starka åsikter om det som denne ställer frågor 
om och på så sätt ställer frågorna på ett sätt som är ledande, eller med en betoning som gör att 
intervjupersonen svarar det som intervjuaren är ute efter (Bell 1995 s62).  Här försökte vi att vara 
självkritiska och kom fram till att försöka vara så objektiva som möjligt när vi ställde 
intervjufrågorna och att det kanske hade varit ett mer tillförlitligt sätt att se om vi fått olika svar om 
vi bytt intervjuare vid fler tillfällen. På så sätt hade vi kanske fått olika svar och en större spridning 
på svar, beroende på vem av oss som ställt frågorna. Det vill säga vi kunde ha höjt reliabiliteten 
genom att byta intervjuare vid fler tillfällen.  
 
Andra saker som kan ha påverkat reliabiliteten är olika störningsmoment som dök upp under 
intervjuerna. Det handlade om en telefon som ringde, en intervju som stördes av att någon kom in i 
rummet samt en intervjuperson som hade ont om tid, och då vart tvungen att avsluta intervjun innan 
den var klar. Intervjun som blev avbruten fortsattes sedan på telefon, då vi intervjuare satt i en 
olämplig miljö. Vi tror dock inte att dessa störningsmoment har påverkat resultaten av intervjuerna 
nämnvärt.  
 
Om en intervjuperson är en anhörig till intervjuarna kan detta ge en försämring av reliabiliteten. 
Eftersom intervjupersonen då kanske tänker efter mer noga och väljer sina svar. Eftersom vi av en 
slump hade med en anhörig så blir reliabiliteten något sämre. Dock handlade det om en person av 
åtta vilket vi i detta fall inte tyckte gjorde någon större skillnad, då svaren såg liknande ut i alla 
dessa åtta intervjufall.  

Validitet handlar om giltighet. Validitet är att frågan ska fånga det den är avsedd för att fånga, och 
det studien vill fånga (Bell 1995 s63). Det vi gjorde var att testa vår intervjuguide och frågade också 
dessa ”testpersoner” hur de tyckte att frågorna fungerade kopplat till vårt syfte och vår 
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frågeställning. Med hjälp av testpersonerna ändrade vi om i intervjufrågorna och tycker att den 
fungerade bra, på så vis att vi över lag fått svar på det vi ville få fram. Vi tycker att vi höjt 
validiteten i frågorna eftersom vi har testat intervjuguiderna i flera omgångar. 

Det var bara en av intervjufrågorna som inte fungerade riktigt som vi hade tänkt och därmed kan ha 
påverkat validiteten. Det var frågan vi ställde om hur ofta intervjupersonen träffade sina kollegor 
och hur ofta de träffade sina medarbetare. Ledaren såg här båda som sina kollegor, det vill säga 
både de underställda medarbetarna och dennes chefsmedarbetare, vilket gjorde att svaren inte fick 
rätt fokus. Det vi ville ha ut av frågan hur ofta man träffar sina kollegor, var att vi ville veta om de 
hade tillgång till att få socialt stöd via sina kollegor. Om då ledaren såg sina underställda 
medarbetare som kollegor så såg vi ändå inte det som ett stöd på samma sätt, eftersom de inte kan 
prata med de underställda medarbetarna om det är problem som handlar om just de underställda 
medarbetarna. I den andra frågan så undrade vi om hur ofta man träffar de underställda 
medarbetarna, för att vi ville veta hur mycket personen i fråga ”utsattes” för ett emotionellt 
lönearbete. Denna fråga fick vi alltså svar på, på två ställen, vilket inte var tanken från början. Med 
andra ord var validiteten i just denna fråga inte så hög. Detta tog vi självklart hänsyn till när vi 
analyserade materialet och presenterade resultatet.  

Det var ibland svårt att inte vara ledande när vi behövde förklara en fråga som intervjupersonen inte 
förstod i första skedet. Vi tror inte att detta har påverkat svaren vi fått i någon större utsträckning, 
men vi är ändå medvetna om att det kan ha påverkat validiteten på ett negativt sätt. 

Tolkande frågor var något vi använde oss av när vi ville säkerställa att vi förstått respondenten rätt.  
Kvale (2009 s 151f) radar upp en mängd olika sätt att ställa frågor, bland annat tolkande frågor. 
Tolkande frågor innebär att intervjuaren formulerar om respondentens svar för att klargöra om hen 
har förstått respondentens svar rätt. Till exempel ” du menar alltså att… ”  

 

Etik 
Vi valde att skriva med etikfrågor och information i intervjuguiden (se bilaga) för att vara säkra på 
att inte glömma bort att ställa dessa frågor. 
 
Vetenskapsrådet har upprättat ett antal forskningsetiska principer och riktlinjer för att säkerställa att 
forskningen utförs och används på ett etiskt korrekt sätt. De allmänna huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.Vetenskapsrådets 
(2002, s 7) informationskrav tar upp en rad punkter som undersökningsdeltagaren ska informeras 
om innan undersökningen börjar. Det handlar om att i stora drag informera om undersökningens 
syfte och genomförande. Undersökningsdeltagaren ska även meddelas att dennes deltagande är helt 
frivilligt, att hen har rätt att avbryta sin medverkan när som helst och kan avstå från att svara på 
frågor. Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagaren har rätt att själv bestämma över sin 
medverkan i undersökningen. Forskaren ska se till att få deltagarens samtycke till medverkan och 
deltagaren har också rätt att fritt välja längden och villkoren för deltagandet. Samtyckeskravet tar 
även upp att det inte bör finnas något beroendeförhållande mellan forskaren och 
undersökningsdeltagaren (Vetenskapsrådet 2002, s 9f). 

 
Vi uppfyllde informationskravet och samtyckeskravet genom att innan varje intervju ge en kort 
information om uppsatsens syfte, samt berätta att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas 
närsomhelst, samt att personen själv bestämde vilka frågor hen ville svara på. Vi frågade även om 
personen samtyckte till att delta i undersökningen, om det gick bra att vi spelade in samtalet och om 
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det kändes bra att vi var två intervjuare. Frågan om det kändes bra att vi var två intervjuare, ställe vi 
på grund av att vi tror att personer ibland kan tycka att det känns pressande att vara ”en mot två”. 
Platsen och tiden för intervjun lät vi intervjupersonerna bestämma, förutom i två fall då tid och plats 
bestämdes av vår kontaktperson. Vetenskapsrådets (2002, s 12f) konfidentialitetskrav går ut på att 
ge undersökningsdeltagarna största möjliga konfidentialitet. Detta innebär att alla personuppgifter 
ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan få del av dem och forskaren ska även försvåra för 
utomstående att identifiera enskilda individer (eller grupper av individer).  Nyttjandekravet innebär 
att uppgifter som insamlats om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Detta 
innebär att materialet som samlas in inte får användas eller lånas ut till icke-vetenskapliga syften, 
till exempel för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002, s 14).  

Vi uppfyllde konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genom att inte använda några 
personuppgifter eller andra ledtrådar om vilka personerna var, när vi presenterade resultatet av vår 
undersökning. De personuppgifter vi fick ta del av delade vi inte med oss av på något sätt. Det 
insamlade materialet kommer inte heller att användas i annat syfte än denna uppsats.  
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4. Analys och resultat 
I det här avsnittet presenterar vi resultatet av vår undersökning genom att koppla vårt empiriska 
material till den teoretiska referensramen. Vi har valt att helt utesluta intervjupersonernas namn i 
analys och resultatdelen. Alla citat har därför avpersonifierats. Detta gör vi dels för att ge våra 
intervjupersoner så hög grad av konfidentialitet som möjligt, men också för att vi inte ser det som 
viktigt vem som säger vad utan det är att det sägs som är viktigt. För att påminna om vårt syfte med 
uppsatsen och vad våra frågeställningar är så nämner vi dessa nedan. 

 
Syftet är att undersöka hur emotionellt lönearbete förekommer i en större organisation. Våra 
frågeställningar är:	  

• Vilka ledarstilar förekommer på den aktuella organisationen och är de anpassade till 
emotionellt lönearbete? 

• Hur ser behovet av socialt stöd ut och vilka möjligheter finns? 
• Påverkar erfarenheten av emotionellt lönearbete sättet att hantera känslor? Och i så fall hur? 
• Vilka likheter och skillnader finns mellan ledarens och medarbetarens emotionella 

lönearbete?  
 

Emotionellt lönearbete inom organisationen 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur emotionellt lönearbete förekommer i en större 
organisation.	  

 
Känslor på arbetet 
Det finns vissa känslor som måste tonas ned mer eller kanske till och med dämpas i ledarens arbete 
gentemot sina medarbetare. Många av ledarna pratar om att uppföra sig professionellt, precis som 
medarbetarna förväntas göra. Det innebär att kunna ta steget tillbaka och inte visa vissa känslor, 
såsom att vara arg eller ledsen, utan möta medarbetaren på ett sakligt sätt. Det kan också handla om 
att vara påläst. Dessa regler kring känslor verkar vara genomgående hos de ledare vi pratat med. Att 
vara stressad är en sida som helst inte ska visas. Eftersom man vet som ledare att vad jag säger och 
gör, gör även mina medarbetare. Det blir extra viktigt att inte ”smitta” medarbetarna med dålig 
energi som att verka stressad, vara arg eller att vara väldigt upprörd och frustrerad. Det kan bli en 
slags inre konflikt när de olika känslorna krockar, som citatet nedan beskriver: 
 

Men visst känns det ibland som att huvudet sprängs, ibland (skratt) men inte så ofta 
tycker jag. Jag kan nog ofta hantera den stressen tror jag, ganska bra. Men visst 
möts jag av en inre konflikt ibland.  

 
Citatet ovan kan kopplas till emotionell dissonans som både Hochschild (2012 s 90) och Olsson 
(2008 s 165) tar upp. Det handlar om att man måste hålla kvar sina känslor inom sig och istället 
uttrycka andra känslor som är mer lämpliga för arbetsplatsen. Här ser vi även exempel på det som 
Hochschild (2012 s 56ff) kallar för känsloregler, det vill säga att man i sin yrkesroll känner att man 
borde vara på ett visst sätt och visa upp vissa känslor och undvika att visa upp andra. Detta kan även 
kopplas samman med det som Humphrey (2012, s 740f) tar upp, om att ledare kan påverka sina 
medarbetares humör genom en process av emotionell smitta. Ledarna använder sig av emotionellt 
lönearbete för att kontrollera sina egna känslor och för att kunna visa upp lämpliga känslor för 
medarbetaren.  
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Om ledaren är arg eller irriterad försöker denne dölja detta med kroppsliga gester, eftersom 
erfarenheten säger att man vanligtvis inte kommer någon vart om man visar att man är irriterad. Här 
kan ledaren med fördel försöka behålla ett lugn för att kunna komma till konsensus med 
medarbetaren. Det känns också bättre för ledaren att inte visa sig sårbar, utan dölja vissa känslor för 
att vara en bra förebild.  Några av ledarna menar att det krävs att man som ledare kan använda sig 
av ett skådespel när man inte vill visa sig stressad. Det är viktigt att medarbetarna inte tycker synd 
om chefen för att denne har så mycket att göra, utan medarbetarna ska känna att ledaren har tid och 
att de kan vända sig dit om de behöver. 
 

Jag känner att jag mår bättre om jag får dölja så att inte alla ser att jag .. jag vill 
vara en chef som är tillgänglig och som är till för dem. Och skulle jag vara arg på 
dem för att jag har mycket att göra då blir det ju inte rätt.   
 

Någon ledare menar att det är viktigt att som ledare tona ner häftiga känsloyttringar för att inte störa 
kommunikationen. Denne ser det också som viktigt att ha en tydlig och snabb kommunikation med 
hela medarbetargruppen för att alla ska få samma information och hindra ryktesspridning. Det är 
också bra att motverka informella grupperingar då det kan hindra information att gå fram till alla i 
medarbetargruppen. 
 
Som citatet och texten ovan antyder så menar Humphrey (2012, s740f) att medarbetarens förtroende 
kan försvagas, om ledaren visar sig sårbar och visar osäkerhetskänslor. Det handlar också om det 
Ashforth och Humphery (1993 s 94) menar med vikten av känsloregler inom vissa yrken, att 
känsloreglerna finns där för att underlätta kommunikationen. 

 
Någon ledare pratar om svårigheter med att både vara chef och medarbetare samtidigt. De olika 
rollerna blir lätt sammanblandade och det kan vara svårt för de andra medarbetarna att veta när hen 
är i vilken roll. Som ledare är det bra att skilja på sina roller och vara tydlig med vilken roll man 
har. Man ska ha en roll på fritiden och en på jobbet. Det är det enklaste sättet att försöka skaka av 
sig känslor som händer på jobbet och att lämna dem där när man går ifrån jobbet. Några av våra 
ledare tycker också att det är viktigt att hålla sig till sina arbetstider och att oavsett hur mycket det 
är på jobbet lämna det och bara vara sin egen på fritiden. Detta är förebyggande för att orka med 
och inte bli utbränd. De menar att det är precis lika viktigt åt andra hållet, att koppla bort privatlivet 
när de är på jobbet, som citatet nedan beskriver:  
 

Det handlar om att jag måste koppla bort mitt privatliv. Inne på mitt rum kan 
tankarna komma tillbaka men när jag går ut igen då måste jag kunna koppla bort 
det.  

 
Här ser vi en koppling till Goffmans (2009 s 117) teorier kring olika roller och regioner. Personen i 
citatet ser sitt arbetsrum som en slags bakre region där hen kan släppa sin arbetsroll och tänka på 
annat än arbetet en stund. När ledaren lämnar sitt arbetsrum går hen tillbaka till den främre regionen 
vilket kräver att hen återgår till sin arbetsroll. 
 
De flesta ledarna känner krav på sig att de ska vara en god förebild för sina medarbetare. De flesta 
hoppas vara det och försöker vara det. Någon tycker att det räcker med att vara en bra person, man 
behöver inte vara någon perfekt rollmodell. Det handlar om att man som ledare inte kan bete sig på 
ett visst sätt och sedan förvänta sig något annat från medarbetarna, vilket citatet nedan beskriver: 
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Det är ju så att jag kan ju inte förvänta mig att vara en ledare som beter mig på ett 
dåligt sätt och får medarbetare som beter sig perfekt, så jag är ju den som visar 
vägen.  

 
Ledarna ser det som att vara en god förebild kräver att man som ledare lämnar bort negativa känslor 
när man kommer till jobbet. Att vara en god förebild kan ge effekter som att fler medarbetare kan 
tänka sig att det är kul med ledarskap och bli bra ledare i framtiden. 
 
Detta med att vilja vara en god förebild vill vi koppla till det Henning-Thurau et al (2006 58f) 
menar med emotionell smitta och det Humphrey (2012 s 740) menar med att ledare kan ha nytta av 
tekniker för emotionellt lönearbete. Vi ser det som att ledarna är noga med att visa upp vissa känslor 
och pressa undan andra känslor för att medvetet smitta, eller undvika att smitta, sina medarbetare. 
 
Medarbetarna berättar att det i vissa fall kan vara okej att visa känslor men inte fullt ut. Det handlar 
om att tona ned känslor. Ett sätt att tona ned känslor är att vara saklig. Anledningen till att 
medarbetarna vill tona ned sina känslor är för att inte bli överöst av andras känslor. Man ska visa 
empati men tona ned spektrat av sina känslor och ha ett professionellt och neutralt 
förhållningssätt.  Med neutralt menas alltså att medarbetaren håller sig till fakta och på så sätt inte 
involvera känslorna och på sätt och vis vara ganska nollställd.  Det finns vissa känslor som 
medarbetarna absolut inte får visa, så som att visa sig arg, irriterad eller vara nedvärderande mot 
sina klienter. Även om man blir irriterad får man lägga band på sig. Känslor som medarbetarna 
däremot gärna får framhäva är engagemang, positivitet, värme och att visa att de bryr sig och 
lyssnar, kort och gott att visa empati är helt klart en känsla som gärna får framträda.  
 

Man inte kan älska alla här i världen och vissa personer tar fram en del dåliga sidor 
hos en (skratt) så är det ju, när man sitter i möten så … då är det ju jätteviktigt att 
man är professionell och sätter gränser.  

 
Liksom citatet ovan beskriver så är det här med att ha ett professionellt arbetssätt något som alla 
intervjupersonerna varit eniga om. Med det menar de att de inte ska bli för emotionellt involverade 
eftersom det oftast inte är till någon hjälp för klienten, eftersom det är medarbetarna som finns där 
för dem och inte tvärtom.  Det kan ju vara så att klienten har en del egna problem och då kan det ju 
vara skönt för dem att åtminstone mötas av glad personal. Det är viktigt att vara professionell och 
tänka på att de inte är en vän utan ett professionellt stöd. 
 
Vi kan här tydligt se att medarbetarna utför det Hochschild (2012 s 7) kallar för emotionellt 
lönearbete. De vet vilka känslor de ska dölja för klienterna och även vilka känslor som bör 
förmedlas för att skapa det rätta sinnestillståndet hos klienten. Detta kan även kopplas till 
känsloregler som både Hochschild (2012 s 56ff) och Olsson (2008 s 165) tar upp, att det inom 
arbetslivet finns vissa uttrycksregler som de anställda ska hålla sig till på arbetsplatsen och på ett 
professionellt sätt följa dessa. Medarbetarna är medvetna om att vissa känslor är okej att visa medan 
andra bör undvikas. Precis som medarbetarna påpekar här ovan så återfinns också det som Olsson 
(2008 s 165) tagit upp om emotionell dissonans som kan uppstå då man känner sig tvungen att tygla 
eller lägga band på sina känslor. 
 
Flera av medarbetarna tar upp vikten av att vara sig själv och att det är svårt att undvika sprickor i 
fasaden. Det kan handla om att inte tro sig ha något pokerfejs eller att det framgår om man är berörd 
eller inte. De ser det som naturligt att de ibland inte kan hålla masken helt, de menar att man är ju 
inte mer än människa och ingen robot. Som en intervjuperson uttrycker det: ”Jag tror man ska vara 
ganska ärlig i situationen för annars… det känner ju folk av ofta”.  
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Detta vill vi koppla till vad Ashforth och Humphrey (1993 s 98f) menar med autenticitet i 
yrkesrollen, där öppenbart fejkade känslor gör att den anställde framstår som falsk för sina 
kunder/klienter. De beskriver det som en hårfin gräns mellan att fejka känslor på ett lagom sätt som 
framstår som äkta och att överdriva och därmed framstå som falsk. Vi kan även koppla ovanstående 
med teorier om emotionell smitta (Henning-Thurau et al, 2006 s 58f) där utsändarens (i detta fall 
medarbetarens) känslor fångas upp av kunden/klienten. Även dessa teorier tar upp vikten av att vara 
äkta i sin roll, då det inte är lika stor chans att smitta kunden/klienten med sin sinnesstämning om de 
utsända känslorna uppfattas som fejkade. 
 
Samtliga ledare upplever att deras medarbetare känner att de kan vara sig själva och visa sin 
personlighet på jobbet. Någon menar att det handlar om att växa in i sin yrkesroll, att man efterhand 
kan vara mer och mer sig själv. En ledare menar att det är viktigt att få vara sig själv för att göra ett 
bra jobb och utvecklas. Några ledare menar att det ändå finns attityder och personlighetsdrag som 
inte är okej, sådant som medarbetaren måste undvika. Det kan handla om att en medarbetare inte är 
medveten om hur den uppfattas, då får man som ledare tillrättavisa den och då förlorar den 
möjligheten att helt och hållet vara sig själv, som en ledare uttrycker det: ”Visst är det väl sådana 
som inte är sig själva utan skulle vilja bete sig på ett annat sätt egentligen”.  
 
Detta vill vi koppla till det Hochschild (2012 s 147) menar med kontroll som en del i emotionellt 
lönearbete. Genom övervakning ser ledaren att medarbetaren inte beter sig på önskat sätt och 
förklarar hur denne bör bete sig. 
 
När det blir för mycket på arbetet kan det ha konsekvenser på fritiden. Någon känner att hen inte 
hinner med eller orkar göra saker på fritiden när det är slitsamma perioder på jobbet.  Någon menar 
att det blir slitsamt att använda sig själv som redskap i arbetet och självklart påverkas också 
arbetssituationen på ett annat sätt än om man inte skulle ha sig själv som redskap i arbetet. Vissa 
gånger måste man kunna övervinna sin egen känsla för att kunna genomföra det som måste 
genomföras på arbetet. En del har tidigare känt att de blivit mer påverkade av olika känslor på 
arbetet men att de lärt sig hantera detta med tiden. Någon menar på att det inte är speciellt 
ansträngande att visa upp en mask på arbetet. Medarbetarna menar dock att de aldrig helt kan stänga 
av känslorna eftersom de jobbar med människor. De kanske ägnar det en tanke och sedan tonas det 
ned, vilket beskrivs i citatet nedan: 
 

Jag kan inte säga om jag blir påverkad i vardagslivet om något på jobbet att jag 
liksom legat och grubblat, men tänkt har man väl gjort.  

 
Detta vill vi koppla till det Hochschild (2012 s 90) lyfter fram som en konsekvens av emotionellt 
lönearbete och att anpassa sig efter känsloregler. Hon menar att det i långa loppet leder till 
anspänning när de egna känslorna åsidosätts till fördel för de känslor som rollen kräver att man 
visar.  
 
På alla arbetsplatser finns det känsloregler som måste följas. Ledarna menar att i den här 
organisationen är det viktigt att medarbetaren i svåra situationer ska kunna vara skärpt och dämpa 
sitt eventuella känslopåslag när denne arbetar med klienter eller patienter.  Någon ledare pratar om 
att det finns ramar inom verksamheten som medarbetaren ska hålla sig inom, när det kommer till att 
visa känslor. Medarbetaren ska inte vara känslomässigt kylig men ändå vara förberedd på 
situationer som hen kan ana kommer. När medarbetaren förbereder sig kan denne ta stöd eller hjälp 
om den känner att det kommer bli jobbigt. Medarbetaren ska kunna bjuda på sig själv men samtalet 
ska inte handla om någon annan än klienten/patienten, en av ledarna gjorde en liknelse som lyder: 
”Det är ju de där ungefär som en doktor att inte doktorn ska säga jamen jag har också ont (skratt)”.  
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En av ledarna säger att medarbetarna ska visa att de känner med patienten/klienten men inte sätta 
sig och gråta med dem utan se möjligheterna. Medarbetarna ska inte heller visa sig arga eller gå i 
försvar men däremot om de har lyckats med något ska de självklart visa glädje. Om medarbetaren 
inte håller med om något så ska denne på ett klokt sätt förmedla detta. Någon ledare säger att när 
man kommer till arbetet ska man ha lagt ifrån sig sitt privatliv och har man ett dåligt humör så ska 
det inte märkas av patienterna/klienterna. På en av arbetsplatserna pratar man om en värdegrund 
som de anställda har att gå efter hur de ska behandla sina patienter/klienter. Det finns till och med 
en utbildning för de anställda att gå i hur man bemöter vissa patienter/klienter för att det inte ska 
uppstå konflikter.  Ett sätt som också används för att uppmärksamma de anställda om hur man bör 
bemöta sina patienter/klienter på ett korrekt och etiskt sätt är också att diskutera det på 
medarbetarsamtalet. 
Detta vill vi koppla till vad Olsson säger om empati (2008 s163ff). Hon menar att det handlar inte 
om att tycka om utan att sätta sig in i individens situation och förstå denne. 
 
Det är viktigt för ledaren att medarbetaren är professionell, med det menas att vara påläst och att ha 
rätt utbildning för arbetet, man ska kunna stödja sin klient och är det något område man inte har full 
kontroll över får man leta rätt på kunskapen ifrån annat håll. Man menar att medarbetaren ska bete 
sig efter sin profession och inte låta känslorna ta överhanden. Det handlar om att medarbetaren ska 
vara lojal och presentera verksamheten på ett bra sätt. 
 
Precis som ledarna här ovan menar att medarbetarna ska bemöta sina klienter så skriver Ashforth 
och Humphrey (1993 s 94) om detta och att det handlar om att uppfylla de sociala förväntningarna 
med en klient för att kommunikationen inte ska bli pinsam och förstörd. De tar ett exempel om när 
en försäljare skrattar åt en kunds dåliga skämt för att deras kommunikation ska fungera bra precis 
som en av ledarna menar i texten här ovan att det inte ska synas att man är irriterad på en klient men 
däremot gärna visa en glädje med dem. 
 
Klientnöjdheten är viktig i organisationen och utöver organisationens strävan efter klientnöjdhet så 
känner även någon av de anställda att de får tillbaka av klienterna. De får tacksamhet och 
uppskattning av klienter. Det emotionella lönearbetet är för alla medarbetarna den största delen av 
deras arbete. Det handlar om en kontakt med klienter på telefon, personligen och även på mail. 
 
Precis som medarbetarna beskriver här ovan så handlar det om ett emotionellt lönearbete, de talar 
om att de sitter på telefon och har privata möten precis som Hochschild (2012 s 7) skriver om i 
emotionellt lönearbete och att i emotionellt lönearbete så är det fokus på att kunden/klienten ska bli 
nöjd.  
   
I yrket finns en viss mån om att servicen till kunder, patienter och klienter görs på rätt sätt. Är det så 
att en kund blir arg på en av de anställda är det inte rätt av den anställda att bli arg tillbaka utan det 
är något som hör till professionen att ta det lugnt och sansat och försöka få kunden att känna sig 
nöjd. En av intervjupersonerna säger: ”Kunder ska inte skällas på hur dumma de än har varit, sådant 
får man ta med sina kollegor efteråt”. Någon säger att det är som ett litet skådespel på så sätt att 
man måste bete sig olika beroende på situation och vem det är man interagerar med. 
  

Vi har ju även XXX värdegrund som enbart utgår från patienter. För mig viktigt att 
man möter patienten på deras nivå. Det är ju ett litet skådespel, man kan inte ha ett 
sätt att bete sig som passar alla situationer utan beteendet är ju situationsanpassat.  
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Precis som vi nämnt tidigare så går emotionellt lönearbete ut på att få nöjda klienter vilket både 
medarbetare och ledare är överens om. Någon ledare menar också att medarbetaren ska hantera sina 
känslor genom att vända sig till sina kollegor vilket också Olsson (2008) tar upp som socialt stöd. 
Det handlar alltså om att prata med sina medarbetare och kollegor om det är något som varit jobbigt 
eller några känslor som dykt upp som medarbetaren inte kan uttrycka direkt till klienten. 
 
 

Arbetsklimat  
Ledarna berättar att deras arbetsklimat varierar. Precis som det finns olika sorters människor på 
arbetsplatsen så finns det också olika känslor på arbetsplatsen. Någon talar om att samtidigt som det 
är en positiv stämning på arbetsplatsen så finns det alltid något som medarbetarna måste klaga över 
på jobbet. Någon annan menar att det på hens arbetsplats har funnits en känsla av villrådighet och 
hjälplöshet hos medarbetarna, men att medarbetarna har växt in i sina roller och tagit ett stort kliv 
framåt. Precis som medarbetarna är väldigt beroende av vilket humör ledaren är på och hur ledaren 
beter sig, så blir också ledaren påverkad av sina medarbetare. Detta beskrivs i citatet nedan:  
 

Det är bara så att jag påverkar min omgivning jättemycket, precis som jag blir 
väldigt påverkad utav mina medarbetare.  

 
De flesta ledare menar att de påverkas av sina medarbetares sinnesstämning, särskilt om 
medarbetaren är ledsen, att det känns jobbigt. En ledare berättar att medarbetarna är tyngda av 
arbete och att hela avdelningen då får en låg stämning. När ledaren känner av en medarbetares 
sinnesstämning försöker hen ta lämplig hänsyn. 
 

Visst påverkas jag av medarbetarnas sinnesstämning. Några är väldigt bra på att 
maskera det, det är många bra skådespelare här. Men jag brukar nog ändå kunna 
känna på mig när något inte stämmer.  

 
Någon ledare menar att hen inte dras med i medarbetarnas sinnesstämning så länge det finns många 
olika, om däremot alla medarbetare skulle visa samma känsla, till exempel ilska så skulle hen 
påverkas. Några av ledarna berättar också att vissa gånger kan känslorna i arbetet ta mycket energi. 
De känslor som verkar påverka mest är negativa känslor. Någon uttrycker det som en känsla av ont i 
magen och en ökad stress. När det finns negativa känslor på arbetet kan detta påverka arbetet 
genom ett lägre tempo, där ledaren inte orkar ta tag i sysslorna på samma sätt och de negativa 
känslorna tar mycket energi. 
 
Som ledarna beskriver här ovan, beskriver också Henning-Thurau et al (2006 s 58f) hur känslor kan 
överföras från en person till en annan. Detta kan ske medvetet eller omedvetet och i ledarnas fall 
tror vi att det handlar om en omedveten smitta när ledaren påverkas av medarbetarens känslor. 
Däremot tror vi att det handlar om en medveten smitta, då ledarna väljer att visa upp vissa känslor 
och dölja andra för att styra hur de påverkar medarbetarna. Som synes i texten är ledarna medvetna 
om att de smittar sina medarbetare. Därför vill vi också koppla ovanstående stycke till vad Sandahl 
et al (2010 s 50f) säger om att ledarna har en större påverkan när det gäller smitta på medarbetarna 
på grund av ledarnas ställning. Alltså att det finns ett beroendeförhållande dem emellan.  
 
Någon av medarbetarna vittnar om ett arbetsklimat där hens klienter ofta uttrycker en känsla av 
ensamhet och otillräcklighet. Även en känsla av att vara utlämnad och inte kunna leva upp till 
förväntningar. När hen sedan ser förbättringar och resultat på utveckling så påverkas hen väldigt 
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starkt på ett positivt sätt, även om vägen dit kan påverka till en annan mindre positiv stämning. I 
övrigt så verkar det som att medarbetarna möts av väldigt många olika känslouttryck vilket gör det 
lättare att hantera de mindre positiva känslorna. 
 

Klienterna visar mycket tacksamhet för att de får hjälp. Jag får uppskattning i 
jobbet, det är kul.  

 
Samtliga medarbetare menar att de ibland blir påverkade av sina klienters sinnesstämning. Det är 
vanligare att man påverkas av negativa känslor som irritation och ilska, eller sårbara känslor som 
uppgivenhet, sorg och villrådighet. Man kan inte bara stänga av sig själv mot dessa känslor. Det är 
just de negativa känslorna som det är viktigt att backa tillbaka från och undvika att ryckas med i, 
behålla fokus på uppdraget. Några medarbetare berättar att de ibland åstadkommer att skapa en 
positiv känsla hos sina klienter, till exempel genom att se glad ut, skämta med dem eller lyckas 
stödja dem. Denna positiva känsla hos klienten ger en positiv känsla även hos medarbetaren. Att 
ryckas med i positiva känslor anses bara vara bra.  
 
Här ser vi en koppling till emotionell smitta (Henning-Thurau et al 2006 s 58f) eftersom vi ser att 
medarbetarna både blir smittade av sina klienters sinnesstämning och även i sin tur försöker skapa 
en sinnestämning hos sina klienter. Vi ser det som att när medarbetaren blir smittad av en klients 
sinnesstämning så handlar det om undermedveten emotionell smitta, medan medarbetarens försök 
att påverka klientens sinnesstämning är en medveten emotionell smitta.    
 
 
Hantering av känslor i arbetet 
Ett sätt att hantera känslor i arbetet är att ledarna försöker skapa distans mellan sig själv och 
medarbetaren, till exempel genom att hänvisa till professionellt stöd om medarbetaren kommer med 
privata problem. Ledarna berättar att de känner med medarbetaren, men försöker ändå hålla en viss 
distans. 
 
Detta vill vi koppla till vad Sandahl et al (2010 s 50f) skriver om att distansera sig för att göra sig 
mindre känslig och därmed mindre sårbar. 
 
Någon ledare berättar att hen ger utlopp för känslor hemma, istället för på jobbet, till exempel 
genom att springa en sväng. Ledarna menar att det kan vara svårt att släppa jobbet helt på fritiden, 
det finns där i bakhuvudet. De menar ändå att de inte slutar leva på fritiden, att det är viktigt att 
prioritera vänner, fritid och intressen. Viktigt att visa även för medarbetare att man inte är gift med 
sitt jobb, att vara en förebild när det gäller det. Enligt ledarna är det viktigt att vara noga med att gå 
hem från jobbet och hämta kraft i andra situationer. Ledarna menar att de måste kunna koppla bort 
jobbet när de går hem, annars finns risken att bli utbränd.  De menar att många chefer saknar den 
förmågan och jobbar istället över för mycket.  
 
Att det är svårt att släppa jobbet på fritiden vill vi koppla till det Hochschild (2012 s 90) menar är en 
konsekvens av emotionellt lönearbete och att anpassa sig efter känsloregler. Hon menar att det i 
långa loppet leder till anspänning när man åsidosätter sina egna känslor till fördel för de känslor 
som rollen kräver att man visar. Vi tror även att det faktum att ledarna känner att det är viktigt att 
prioritera fritiden, kan bero på att de inte har tillgång till tillräckligt socialt stöd (Olsson 2008) på 
jobbet. De får istället bearbeta arbetets svårigheter på fritiden.   
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Ledarna berättar om olika metoder som de använder för att hantera känsloladdade situationer. Det 
kan till exempel handla om att ta små pauser eller djupa andetag. De menar också att det är viktigt 
att vara påläst och förbereda sig inför sådana situationer, att ha någon form av plan eller strategi och 
ha ordning på sig. 
 
Detta med att ta djupa andetag ser vi som exempel på vad Hochschild (2012 s 55) kallar för djupt 
agerande, där till exempel djupa andetag är en form av djupt agerande med kroppen.  Att det är 
viktigt att förbereda sig och ha en strategi för hur man ska bete sig vill vi koppla till Goffmans 
(2009 s 117) teorier kring bakre och främre region, där bakre region är den platsen där man 
förbereder det framträdande som sedan ska spelas upp i främre regionen.  
 
Någon ledare tar upp att man kan ge små utlopp för känslor, känna en inre suck eller göra en liten 
min för sig själv, man måste få göra små utlopp även som chef, när ingen ser.  
 

Och visst är det så att man ibland har medarbetare som tar väldigt mycket mer av 
min energi, så är det ju. Och det måste jag erkänna att ibland kan jag ju känna en 
inre (suck) sådär att man ibland nästan måste göra en liten min för sig själv när 
ingen ser (skratt). På något sätt måste jag också få göra ett litet utlopp när ingen 
ser.  

 
Det som sägs i citatet ovan ser vi som ett exempel på beteende i bakre region (Goffman 2009 s 117) 
där personen i citatet lämnar den främre regionen, där hen syns för publiken, för att ge utlopp för 
sina känslor i den bakre regionen där ingen ser. Den bakre regionen fungerar som en plats där hen 
kan släppa sin yrkesroll för en stund. 
 
För att kunna hantera emotionellt lönearbete så kan medarbetarna göra på olika sätt. Någon 
medarbetare menar på att det är bra att förbereda sig så gott det går och funderar över eventuella 
frågor som kan dyka upp, någon annan menar att hen försöker ta reda på grunden till problemet och 
om det finns något hen kan göra så gör hen det.  
 
Här ovan ser vi ett exempel på hur medarbetarna precis som ledarna hanterar vissa situationer 
genom att förbereda sig och detta vill vi koppla till det Goffman (2009 s 117) säger om bakre 
region. Det handlar om att innan man går ut på scenen förbereda sig i kulisserna för att visa upp de 
förberedda sidorna. På det här sättet kan personen i fråga välja ut vad denne vill visa upp för andra.  
 
Någon medarbetare menar att hen kan hantera känslor och tankar när hen kommer hem, och att det 
är viktigt att inte låta tankarna ta över på jobbet. Detta för att bättre hålla fokus för att senare tänka 
över vad hen kunde ha gjort bättre. Någon säger att det ibland bara är att bita ihop och ta tag i vad 
som måste göras. Det är viktigt att hålla en distans till de klienter/patienter och kunder som 
medarbetarna arbetar med, och inte ta på sig dennes problem utan vara rationell. En medarbetare 
uttrycker det så här: ”Jag kan många gånger förstå att det de känner som de gör men jag försöker att 
hålla mig utanför”. För någon är ett sätt att hantera det emotionella arbetet att gå tillbaka till basen 
och tänka på vad som ifrån början var uppdraget och att även om hen kan förstå hur någon känner 
hålla en viss distans för att själv inte dras med.  
 
Precis som några av medarbetarna pratar om att ta distans så vill vi likna detta med vad Hochschild 
(2012 s 38ff) säger om djupt agerande som handlar om att vilja eller inte vilja känna en viss känsla. 
Ett exempel som tas upp är att på en begravning eller på ett bröllop “tygla” sina känslor för att visa 
upp de accepterade känslorna. Vi kan även koppla detta till vad Sandahl et al. (2010 s 50f) menar 
med att distansera sig för att göra sig mindre känslig, för att skydda sig. 
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Någon medarbetare pratar också om hur hen fysiskt gör gester för sig själv för att peppa sig själv 
och rycka upp sig. Detta är ett annat exempel på vad Hochschild (2012 s 55) kallar för djupt 
agerande hon menar att genom att medvetet ta djupa andetag och säga till sig själv att slappna av så 
lyckas den anställde återfå kontrollen över sina känslor. 
 
Vissa gånger kan medarbetarna försöka dölja vad de egentligen känner men de tror att det syns på 
kroppsspråket att de känner en annan känsla.  Någon menar att när hen kroppsligt försöker visa upp 
en känsla till exempel att le, så känner hen sig också gladare vilket egentligen är en positiv sak med 
att spela till exempel glad. 
 
Det här är ett sätt som Hochschild (2012 s 55) kallar ytligt agerande.  Att en person genom att 
kroppsligt uttrycka sig som om hen vore till exempel glad så får denne en respons ifrån andra som 
om personen vore glad vilket gör att personen också sedan känner sig gladare.  
 
 

Förekommande ledarstilar 
Vilka ledarstilar förekommer och är de anpassade till emotionellt lönearbete? 
 
Samtliga ledare har gått organisationens egen ledarskapsutbildning. En av ledarna berättar att 
ledarutbildningen förmedlar hur en bra ledare ska vara, samt ger strategier och tankar kring det, 
men att man sedan formar sin egen ledarstil för att kunna vara bekväm i rollen. Stilar som används 
är exempelvis att vara tydlig och visa att alla är lika, att man som ledare inte står över sina 
medarbetare. Flera ledare tycker att delaktighet är viktigt, att få med alla medarbetare. Som ledare 
kan man inte lösa allting själv, arbetsplatsen blir bra genom att få medarbetarna delaktiga. 
Delaktighet ger fördelar, när medarbetarna får fria händer i arbetet så växer och utvecklas de, vilket 
för hela arbetsplatsen framåt. 
 

Jag är ingen chef som står och pekar med hela handen utan snarare tror jag på ett 
smart ledarskap att jag försöker att få personalen delaktig, att få med dem på tåget 
väldigt mycket.  
 

Här menar personen i citatet att hen inte använder sig av ett auktoritärt ledarskap (Nilsson 2005 s 
100) där hen pekar med hela handen. Personen påpekar däremot att hen använder sig av ett 
grupporienterat ledarskap där personalen är delaktig. En av ledarna liknade sin ledarstil med en 
körledare, där hen ger förutsättningarna och materialet och medarbetarna spelar: 
 

Jag var körledaren och de var min orkester, eller de var en orkester. Och då var det 
alla medarbetare, mina medarbetare har olika instrument nämligen och en del 
spelar inte helt rent heller och en del spelar väldigt rent och då kände jag mig som 
en körledare. Jag liksom gav dem förutsättningarna och materialet och de spelar. 
Och vi kanske inte är symfonikerna än, men en vacker dag så strävar vi mot att bli.. 
ja .. en riktig orkester.  

 
En annan ledare menar att det är viktigt att medarbetarna tar eget ansvar och är öppna med vad de 
tycker. Hen tror på att alla kan, vill och törs och vill gärna rucka på konfortzonen ibland. Som 
ledare måste man vara noga med att tona ner sitt känsloregister:  
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Jag tycker att en chef får ju inte vara ett offer för hela sitt känsloregister hela tiden 
för vi är ju liksom flera personer där samtidigt och alla bara spelar upp sin egen 
lilla pjäs och då blir det väldigt trångt med rollerna där (skratt).  

 
Samtliga ledare träffar sina medarbetare dagligen. De tycker att det är viktigt att vara tillgängliga 
och synliga för medarbetarna och finnas till för varandra. Någon uttrycker att hen som ledare ju är 
där för medarbetarna och att de är det viktigaste.  
 
Ledarna är olika men använder sig alla av vad vi skulle vilja likna vid ett demokratiskt ledarskap, 
eller den grupporienterade ledaren som Nilsson (2005 s 100f) skriver om. Den grupporienterade 
ledaren vill att alla ska få sitt ord sagt och att alla ska ta ansvar. Att stämningen är god är också 
något som den grupporienterade ledaren värdesätter. Vi tror oss också kunna se en kombination av 
den grupporienterade ledaren och den auktoritära ledaren i citatet ovan där en ledare beskriver sig 
som en körledare. Vi kan se liknelser till hur en auktoritär ledare står framför sin grupp istället för 
ibland sina gruppmedlemmar. En annan liknelse är att ledaren ger förutsättningarna och materialet 
för medarbetarna att spela vilket vi ser som att ledaren bestämmer vägen och hur det ska göras. 
 
Medarbetarna tar upp en rad egenskaper som de värdesätter hos sin ledare. Det handlar om att som 
ledare vara lyhörd, tydlig i sin kommunikation, rättvis, öppen och tillgänglig och finnas där när 
medarbetare har frågor eller behöver stöd. Det är viktigt att ledaren ger sina medarbetare förtroende 
och möjlighet till påverkan men också styr och driver vissa saker. Det här kan liknas vi 
grupporienterat ledarskap som handlar om att ge sina medarbetare ansvar och utrymme (Nilsson 
2005 s 100f). Någon medarbetare menade att chefen måste ha ett ställningstagande att hen inte kan 
vara bästa kompis med medarbetarna. Ledaren måste vara tydlig i sin dubbla roll, till exempel att 
vara mer formell på möten och mer informell på kafferasten. Viktigt att chefen kan hålla isär 
rollerna i olika sammanhang. 
 
Här ovan har medarbetarna pratat om vad ledarna har för egenskaper och vad de värdesätter för 
egenskaper hos sin chef. De egenskaper de nämnt kan jämföras och likställas med de egenskaper 
som Nilsson (2005 s 104f) skriver om att en ledare med fördel har.  
 
Några ledare berättar att de inte hade en tanke på att bli chefer själva utan att det var andra på 
arbetsplatsen som ”värvade” dem till att bli chefer. Någon uttrycker att titeln är oviktig bara hen har 
ett jobb där hen bidrar och tycker är roligt. Flera av ledarna menar att de visar mycket av sin 
personlighet i sitt ledarskap. Arbetsbeskrivningen bestämmer hur man ska vara som chef men kan 
inte bestämma hur man ska vara som person. Det kan handla om att det är viktigt att vara öppen och 
tydlig, visa sin personlighet fast på ett professionellt sätt. Ledarna pratar om att vara sig själva, att 
vara äkta, detta vill vi koppla med autentiskt ledarskap. Det handlar om att identifiera sig med 
yrkesrollen och när rollen stämmer överens med personens personliga identitet så ses ofta denne 
personen som en autentisk (Ashforth & Humphrey 1993, s 98f).  
 
Ledarna menar att det ibland kan vara lämpligt att tona ner vissa egenskaper för att bli en bättre 
chef. Till exempel en ledare som menar att hen ibland kan bli för intensiv. Några av ledarna påpekar 
också att man måste veta sina styrkor och sina svagheter. Vet man med sig att man har en egenskap 
som kan vara svår för andra att ta så är det bra att veta om det och kunna tona ned den sidan för att 
framhäva de egenskaper som är lämpliga när man jobbar med sina medarbetare. När ledarna pratar 
om att tona ned vissa egenskaper och att vara medveten om vad hen har för fördelar och nackdelar i 
sina personliga egenskaper så skulle vi vilja koppla detta till om vad Sandahl et al (2010 s 47) 
skriver om emotionell intelligens. Emotionell intelligens handlar om att veta hur du på rätt sätt 
förmedlar vad du känner och att kunna hantera sina känslor.  
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Ledarna menar att det är viktigt att vara autentisk och visa äkta känslor, några av ledarna tror att de 
inte klarar av att arbeta med emotionellt lönearbete om de inte tycker om det och känner att de får 
något tillbaka av det. Det kan bli väldigt energikrävande om man känner att man hela tiden måste 
använda sig av en mask i sitt arbete.  Ledarna tycker att det är viktigt att förmedla vad de känner 
men på ett dämpat sätt. De får visa vad de känner men på ett avdramatiserat och kontrollerat sätt. 
Som en av ledarna uttrycker det: ”Kan inte köra ett falskt skådespel, det skulle inte funka”. Detta 
tycker vi mycket tydligt visar på ett autentiskt ledarskap där man inte vill vara falsk utan verkligen 
känna det man visar för sina medarbetare (Ashforth & Humphery 1993 s 98f). När personen i citatet 
pratar om ett falskt skådespel så anser vi att det indikerar att det skulle finnas ett sant skådespel. 
Detta om det sanna skådespelet vill vi koppla till det Ashforth och Humphery (1993 s 98f) säger om 
att inte spela över sin roll, att det finns en hårfin gräns mellan autenticitet och falskhet. Det sanna 
skådespelet kan vi i så fall likställa med autenticitet. 
 
Någon medarbetare beskrev sin chef som naturlig och trygg i sig själv, att chefen inte spelade. De 
anser det också vara viktigt att som chef ha en genuin och äkta känsla av att tycka om att arbeta med 
människor, även om det är svårt och komplext. Det ska vara drivkraften bakom chefskapet, inte 
något annat. Precis som ledarna tidigare nämnt om att vara sig själv och äkta så menar nu också 
medarbetarna att det är viktigt att ledaren är naturlig och trygg. Detta kopplar vi till autentiskt 
ledarskap som Ashforth och Humphrey (1993 s 98f) skriver om.  
 
 
 

Behov och möjligheter för socialt stöd 
Hur ser behovet för socialt stöd ut och vilka möjligheter finns? 

För att hantera de känslor som uppstår i arbetet har ledarna en rad olika tillvägagångssätt. Ledarna 
berättar att de har tillgång till handledare, ett professionellt stöd att prata med, både om känslor och 
övrigt arbete. De upplever det som skönt att ha någon att stöta och blöta med, att det är oerhört 
viktigt att ha personer runt omkring sig att prata med. De ser det som viktigt att ta hjälp av andra, 
som citatet nedan beskriver: 
 

Det handlar ju om att ha personer som man kan sitta och ösa ur sig och sitta och 
prata och älta tillsammans eller vad det nu är man behöver, det tror jag är oerhört 
viktigt.  

 
Vid svårigheter vänder ledarna sig inte till sin chef eller sina medarbetare, utan hellre till någon 
chefskollega eller vän på samma nivå. De ser det som viktigt att ha någon som är i precis samma 
situation. Det händer också att de pratar med personer på fritiden som inte har med jobbet att göra, 
för att få prata av sig och få feedback. Flera ledare menar att det är ganska ensamt att vara chef, då 
man inte har någon större grupp av stödpersoner att vända sig till, vilket citatet nedan beskriver:  
 

Jag har ju en hel del tuffa samtal så visst är det så att jag pratar med min man om 
saker och ting, han har ju inte en aning om vilka personer jag pratar om, för att få 
lite feedback. Sen har jag ju vissa andra kollegor men man är ganska ensam som 
chef, det är man.  

 
Detta vill vi koppla till det Olsson (2008) skriver om vikten av socialt stöd i emotionellt lönearbete. 
Hur viktigt det är att ha någon på samma nivå som delar samma upplevelser att prata och diskutera 
med. Hon menar att kunder inte kan fungera som stöd för medarbetare och vi tolkar det även som 
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att chefer inte heller fungerar som stöd, då de inte är i samma situation eller på samma “nivå”. Att 
det av den anledningen inte går att hämta stöd hos medarbetare eller chefer i de flesta situationer.   

 
Några av medarbetarna har möjlighet att gå till handledare för att prata och finna stöd. Men det allra 
viktigaste stödet verkar vara kollegorna.  De flesta av medarbetarna har möjlighet att träffa och 
prata med kollegor varje dag, spontant och ofta. Även inplanerade möten förekommer. Samtliga 
medarbetare menar att kollegorna är det största och viktigaste stödet. Det är till dem man vänder sig 
när man har problem eller behöver prata av sig när man haft en besvärlig klient: 
 

Jag kan skälla av mig när jag kommer tillbaka till mina kollegor istället (skratt) det 
brukar vara så, herregud!  

 
Kollegorna fungerar som ett viktigt bollplank, man handleder varandra i vardagen och lär av 
varandra. Det är viktigt att inte vara ensam utan be om hjälp och stöd när det inte känns rätt: 
 

Man stämmer av med nån kollega att nu uppstod den här situationen och hur ska 
jag agera och så vidare, då får man stöd i det och då blir man tryggare i det och då 
blir ju känslan bättre.  

 
Är det så att man tycker att känslorna tar över på så sätt att man inte på ett professionellt sätt kan 
göra sitt arbete så finns det en möjlighet att någon annan kollega hoppar in och tar över.   
 
Vi vill koppla tidigare citat som handlar om att ta stöd av sina kollegor och att man blir lugnt i detta, 
det är också vad Theorell säger att det då det blivit känt att när personers sociala stöd lämnar 
arbetsplatsen blir dennes blodtryck högre. Detta är ett hälsotecken på att man mår bättre med ett 
socialt stöd på arbetet (Sivik & Theorell 1995). Det här vill vi också koppla till det Olsson (2008) 
säger om socialt stöd. Det handlar alltså om att prata med sina kollegor om känslor och problem 
som dyker upp. Att ha tillgång till socialt stöd kan förebygga utbrändhet som annars kan uppstå när 
man i emotionellt arbete inte har någon att vända sig till.  
  
Någon medarbetare menar att man inte vänder sig till chefen för att få stöd i de vardagliga utan bara 
om det är riktigt svåra situationer. En medarbetare likställer chefen med kollegorna när det gäller 
möjlighet till stöd. 
 
Här har vi ett exempel på där medarbetarna inte vill vända sig till dem som inte är på samma nivå 
som dem själva. Detta vill vi koppla till vad Olsson (2008) säger om socialt stöd där man inte 
vänder sig till sina kunder och som vi menar likställs med att inte vända sig till sin chef, eftersom de 
inte går igenom samma sak och inte befinner sig på samma “nivå”.  
 
När det gäller medarbetarnas möjlighet till stöd så finns det flera möjligheter. Några av ledarna 
menar att det finns tillgång till handledning. Någon menar att stöd från kollegor är ett vanligt och 
utmärkt sätt och att de också kan vända sig till sin chef.  Om man som chef inte kan stötta sin 
medarbetare eller lösa situationen själv så kan man koppla in hjälp utifrån, till exempel 
företagshälsovården. Någon ledare menar att det är viktigt att hålla en viss distans till sina 
medarbetare, att man som chef ibland blir lite av en kurator också och att det ju inte är meningen att 
man som ledare löser alla medarbetarens problem. 
 
Det ledarna säger om medarbetarna och deras stöd kan precis som tidigare nämnts i detta stycke 
kopplas till vad Olsson (2008) säger om socialt stöd när det kommer till att vända sig till sina 
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kollegor och få stöd och hjälp. Vi vill också koppla ledarnas distanstagande till vad Hochschild 
(2012 s 35) nämner om djupt agerande och att tygla sina känslor.  
 
 

Erfarenhet i emotionellt lönearbete 
Påverkar erfarenheten av emotionellt lönearbete sättet att hantera känslor? Och i så fall hur 
påverkar det? 

Alla ledarna har arbetat länge inom vårdsektorn. De har varierande tid som ledare, vissa många år 
medan andra några få år. Några menar att erfarenheten gör det lättare att hantera sina känslor och 
även att man inte blir lika känslomässigt påverkad längre. Även professionen hjälper till, det vill 
säga att man fått utbildning. Som tidigare nämnt har samtliga ledare gått organisationens egen 
ledarskapsutbildning. De har lärt sig att hantera sina känslor, övat sig eller blivit vana. Någon menar 
också att det handlar om hur man är som person.  
 
Vi tolkar detta som att erfarenheten och träning har gjort ledarna mindre känsliga mot sina egna 
känslor, att känslorna på något sätt har domnat eller blivit avtrubbade. Vi ser en koppling mellan det 
ledarna berättar och det Hochschild (2012 s 21) kallar för att förlora kontakten med sina känslor, 
som är en konsekvens av att låna ut sina känslor till organisationens nytta. Att svårigheterna med 
känslohanteringen beror på hur man är som person, kan kopplas till Ashforth och Humpherys (1993 
s 98f) idéer om personlig identitet. Dessa innebär att om yrkesrollen ligger nära individens 
personliga identitet så uppstår inte de svårigheter med känslohanteringen som kan vara skadliga för 
individen. Med andra ord är det lättare för vissa och svårare för andra. 
 
Medarbetarnas tid inom organisationen varierar från några få år till närmare trettio år. Även position 
och arbetsuppgifter varierar. När det kommer till gruppen av medarbetare som arbetar med samma 
sak så varierar även den. Någon medarbetare menar att det finns alldeles för få som arbetar med 
samma sak och överlag är storleken på arbetsgrupperna små. Medarbetarna har fått olika utbildning 
när det gäller bemötande. Några menar att det genomsyrat deras grundutbildning från universitetet 
medan andra har gått småkurser inom exempelvis krishantering och samtalsteknik eller gått 
fortbildning.  
 
Vi vill göra en koppling mellan medarbetarnas utbildning i bemötande och det Hochschild (2012 s 
147) menar med träning i känslohantering som en del i emotionellt lönearbete. Denna träning 
fungerar som en slags kontroll över de anställda där organisationen får kontroll över hur 
medarbetarna beter sig. 
 
De flesta av medarbetarna menar att erfarenhet gör det lättare att kontrollera och hantera 
känslomässigt laddade situationer i arbetet. Det kan handla om att man lär sig av att situationer 
kommer igen och att man då inte behöver lägga lika mycket energi för att lösa situationen. Någon 
menar att känslohanteringen var jobbigare förr, att hen då ville visa mer känslor. Det kändes jobbigt 
att hålla distans mellan sig själv och klienterna, men att det nu känns mer naturligt. 
 
Vi tror att det faktum att medarbetarna tycker att känslohanteringen blivit lättare ju längre de arbetat 
med det kan kopplas till det Hochschild (2012 s 90) menar med att bli främmande inför sina egna 
känslor, vilket hon ser som en konsekvens av att under längre perioder anpassa sig efter 
känsloregler och utföra emotionellt lönearbete.  
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Med denna figur vill vi visa sambandet mellan erfarenhetens längd och graden av ansträngning i 
känslohanteringen. Vårt material visar på att en låg grad av erfarenhet ger en hög grad av 
ansträngning i känslohantering och att hög grad av erfarenhet ger en låg grad av ansträngning i 
känslohantering precis som figuren ovan visar. Detta innebär inte att vi ser figuren som självklar i 
alla sammanhang, men den stämmer in på vårt empiriska material. De övriga fälten, alltså hög grad 
av erfarenhet kombinerat med hög grad av ansträngning och låg grad av erfarenhet kombinerat med 
låg grad av ansträngning i känslohantering har inte berörts i vårt datamaterial och är därför tomma. 
Vi kommer att diskutera figuren vidare i diskussionskapitlet.  Samtidigt som det är positivt att det 
med åren blir lättare att hantera känslor i arbetet, så kan detta bero på att en person som arbetar 
mycket med svåra känslor blir avtrubbad från sina känslor. Det vill vi koppla till det Hochschild 
(2012 s 21) menar med att vi förlorar kontakten med våra känslor och att den anställde riskerar att 
förlora den signalfunktion som känslor kan utgöra. 

 

Likheter och skillnader 
Vilka likheter och skillnader finns mellan ledarens och medarbetarens emotionella lönearbete? Och 
i så fall hur ser det ut? 

 
Under denna rubrik presenterar vi de likheter och skillnader vi funnit mellan ledarna och 
medarbetarna. Eftersom vi under intervjuerna frågade de intervjupersoner som arbetat både som 
ledare och som medarbetare (alla ledarna samt en medarbetare) fick vi deras tankar direkt, men vi 
har också kunnat urskilja skillnader och likheter som dessa personer inte tog upp när de svarade på 
frågan. Vi börjar därför med att presentera det som intervjupersonerna själva tog upp som likheter 
och skillnader och går sedan över till våra egna resultat som vi fått fram när vi jämfört materialen, 
dessa presenteras i figur 2. 
 

	  

Hög grad av 
erfarenhet ger en låg 
grad av ansträngning 
i känslohantering 

Låg grad av erfarenhet 
ger en hög grad av 
ansträngning i 
känslohantering  
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En likhet som togs upp är att det är samma beroendeförhållande mellan kund och medarbetare som 
mellan chef och medarbetare. Precis som man behandlar sina klienter bör man behandla sina 
medarbetare. En intervjuperson uttrycker det såhär: ”Man ska vara proffsig mot sin chef, sina 
medkollegor och sina kunder samtidigt”.  

 
Som ledare är man mer professionell mot sina medarbetare än mot sina klienter och ledarna menar 
att man kommer närmare sina medarbetare än sina klienter, kanske för att det är en mer långvarig 
relation. Som chef så ser man medarbetarna på ett annat sätt än när man själv är medarbetare. Man 
ser att alla är olika och alla tycker olika, man lär känna alla medarbetarna en och en. 
 

Det blir väldigt tydligt när man är chef att folk är så olika. De är olika sinsemellan 
men lika med sitt, jättetydligt.  
 

Ledarna menar att det krävs att man skärper sig lite mer som ledare än när man är medarbetare, man 
har ett större ansvar än som medarbetare.  Medarbetaren kan vara mer sig själv i en arbetsgrupp och 
behöver inte tänka på hur denne beter sig med sina arbetskamrater på samma sätt som när man är 
ledare. 
 
Ledarna känner att de får en bättre uppsikt över medarbetarna när de är ledare än när de var en 
ibland medarbetarna. Någon uttrycker: ”Mycket lättare om man kommer som chef och inte känner någon. 
Underbar känsla att lära känna en i taget”. Som ledare får man veta att människor tycker olika och lär 
känna dem en och en. Detta gör att ledarna får en bättre överblick över verksamheten och var 
medarbetarna står i olika frågor än medarbetarna. Vi tror att om man arbetat inom samma företag 
som medarbetare kan det förenkla arbetet som ledare när man kan tänka tillbaka och sätta sig in i 
hur man själv hade det när man var medarbetare. 
 
Ledarna känner en känsla av otillräcklighet och att arbetet aldrig är nog. En viss stress finns hela 
tiden. En ledare menar att det känns som det finns dubbla budskap ifrån ledningen. Det kan till 
exempel vara att de vill att ledarna ska finnas till och ha tid för medarbetarna och samtidigt ta hand 
om mer administrativa sysslor. 

Något som ledarna gått igenom är att de blivit ledare över deras tidigare arbetskamrater. I en sådan 
situation är det bra att kunna skilja på olika roller. Som chef kan du inte längre prata med sina 
föredetta arbetskamrater på samma sätt som innan. Dessa arbetskamrater ska man nu kanske betala 
ut lön till, ha samtal med och vara ett stöd för, ett annat slags stöd än tidigare. Man ska också ta 
svåra diskussioner och förmedla i konflikter För som några av ledaren uttryckt det så måste man ha 
en viss distans och vara professionell i sin roll. 

Ett dilemma som man har som chef och det är den här balansgången mellan att 
vara en i gänget och så samtidigt ha den professionella distansen.  

Som chef måste man ta distans men samtidigt så tar medarbetarna automatiskt också distans ifrån 
chefen. Det är viktigt att som chef kunna skilja på sina olika roller, när det är allvar och när man har 
kul och bara är kompis. 

Vi tycker att det verkar handla om att man som ledare måste finna en balans och hålla isär sina 
roller. Detta problem verkar inte uppstå på samma sätt när man är medarbetare. Har man dessutom 
tidigare arbetat på samma företag så blir det ännu svårare för både medarbetare och ledare att hålla 
reda på de olika rollerna som ledaren har. 
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”Man kan inte ha en stor arbetsgrupp där alla älskar chefen”. Ledarna kan inte alltid få med sig alla och 
tillfredsställa allas olika åsikter.  Det som driver flera av ledarna att vilja jobba som ledare, är när de 
ser resultat och att man får se att även om det har varit svårt och mödosamt så har det lönat sig på så 
sätt att medarbetare utvecklats. 
 
När man har olika medarbetare får man räkna med olika personligheter och att det alltid finns vissa 
som sätter sig emot som bromsklossar. Det kan vara bra att inte lägga all energi där utan att försöka 
satsa på dem som man har med sig. Samtidigt är det bra att ha dessa bromsklossar som stannar upp 
ledaren och de andra som går fort fram. 
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 Likheter Skillnader 

Profession Vi har funnit att både ledare och 
medarbetare menar att man ska hålla sig till 
sin yrkesprofession. 

 

Känsloregler Både medarbetarna och ledarna upplever att 
negativa känslor så som ilska, aggression 
och sårbarhet. 

Ledare ska gärna visa ett lugn 
medan medarbetaren ska visa 
empati. 

Emotionell smitta Både medarbetarna och ledarna är medvetna 
om att de både påverkar andra och påverkas 
av andra.  

Skillnaden är att för ledare 
handlar det om att undvika att 
smitta sina medarbetare med 
negativa sinnesstämningar 
medan det för medarbetare i 
större utsträckning handlar om 
att smitta sina klienter med 
positiva sinnesstämningar.  

Erfarenhet Både medarbetare och ledare upplever att 
det blivit enklare att hantera känslorna i 
arbetet ju längre de har arbetat.  

 

Socialt stöd Både ledare och medarbetare menar att 
behovet av socialt stöd är stort.  

Ledaren och medarbetaren har 
olika möjligheter till att prata 
med någon på arbetet. Ledarna 
har få stödpersoner medan 
medarbetarna har fler.  

Svårt att släppa 
arbetet 

Både ledarna och medarbetarna upplever att 
det är svårt att släppa arbetet på fritiden 
ibland. Detta handlar framförallt om de 
negativa känslorna.    

 

Roller i arbetet Båda menar att det är viktigt att ledaren kan 
hålla isär sina olika roller.  

Ledaren upplever att det kan 
vara svårt att hålla isär sina 
olika roller medan 
medarbetarna hela tiden har 
samma roll och därför inte 
upplever denna svårighet.  

Ledaregenskaper Båda värdesätter tydlighet, öppenhet och 
tillgänglighet och menar att det är viktigt att 
medarbetaren är delaktig och tar ansvar.  

 

Autenticitet Både ledaren och medarbetaren påpekar 
vikten av att vara sig själv i sin yrkesroll för 
att inte framstå som falsk. De menar också 
att man inte kan vara sig själv fullt ut, utan 
det finns beteenderegler att följa.  

 

Figur 3, Likheter och Skillnader 
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5. Sammanfattande diskussion 
Här kommer vi att redogöra för vad vi kommit fram till i vår undersökning. Vi kommer här att 
redovisa för hur syftet uppfylls och hur frågeställningarna har besvarats. Under rubriken 
diskussion kommer vi att diskutera slutsatserna och fördelar och nackdelar som vi stött på 
under den skrivande processen. Vi kommer även ge förslag på vidare forskning.  

Slutsatser 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur emotionellt lönearbete förekommer i en större 
organisation. Våra frågeställningar är; vilka ledarstilar förekommer och är den anpassad till 
emotionellt lönearbete, hur ser behovet för socialt stöd ut och vilka möjligheter finns, 
påverkar erfarenheten av emotionellt lönearbete sättet att hantera känslor, och i så fall hur 
påverkar det, vilka likheter och skillnader finns mellan ledarens och medarbetarens 
emotionella lönearbete, och iså fall hur ser det ut? 
 

Vi tycker att vi har uppfyllt syftet med undersökningen och besvarat frågeställningarna. Vi 
har sett att det emotionella lönearbetet förekommer inom kontrollerade ramar på så sätt att 
både ledare och medarbetare ska hålla sig till de känsloregler som finns i organisationen. För 
ledarna handlar det om att vara en förebild för sina medarbetare och förgå med gott exempel 
och inte smitta medarbetarna med negativa sinnesstämningar. För medarbetarna handlar det 
emotionella lönearbetet om att skapa en positiv sinnesstämning hos klienterna. Vi har sett 
exempel på hur ledarna och medarbetarna hanterar de känslor som uppstår i arbetet. Det kan 
till exempel handla om att vara förberedd inför svåra situationer, ge utlopp för känslor genom 
gester när ingen ser eller att skapa distans mellan sig själv och sin medarbetare/klient. Det 
vanligaste och mest effektiva sättet att hantera sina känslor på arbetet är att ta stöd av sina 
kollegor. 

Vi har kommit fram till att samtliga ledare använder sig av samma typ av ledarstil, nämligen 
den grupporienterade ledarstilen. Alla ledare har gått samma ledarutbildning och vi tror att det 
förklarar varför ledare med olika personligheter ändå använder sig av samma ledarstil. 
Ledarstilen är en produkt av ledarutbildningen, vilket vi ser som ett sätt för organisationen att 
styra ledarnas beteende. 

Vi tror att denna ledarstil gynnar organisationen eftersom många av yrkesrollerna i 
organisationen innehåller emotionellt lönearbete. En grupporienterad ledarstil är en 
förutsättning för en arbetssituation där medarbetarna måste hantera många olika känslor.  

När det kommer till socialt stöd har vi funnit att både medarbetarna och ledarna har ett stort 
behov av ett socialt stöd i arbetet. Dock har vi sett att ledarna inte har samma möjligheter till 
stöd som medarbetarna. 

Både medarbetare och ledare menar att det emotionella lönearbetet har blivit desto enklare att 
hantera ju längre de arbetat med det. Vi tror att detta kan bero på att människor som arbetar 
med emotionellt lönearbete med tiden blir avtrubbade när det gäller sina egna känslor och att 
det i detta fall hjälper både medarbetare och ledare att hantera känslor i arbetet. Det känns helt 
enkelt inte lika jobbigt längre. 
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Vi har sett att det finns många likheter i ledarnas och medarbetarnas upplevelse av emotionellt 
lönearbete, men också några skillnader. De mest påtagliga likheterna är att negativa känslor 
inte bör visas upp samtidigt som positiva känslor bör visas upp. Vi tolkar detta som att det 
finns känsloregler som genomströmmar hela organisationen. Den mest framträdande 
skillnaden mellan ledarnas och medarbetarnas emotionella lönearbete är att möjligheterna till 
socialt stöd är påtagligt mindre för ledarna än för medarbetarna. 

 

Diskussion 
En stor fördel för oss i arbetet med uppsatsen har varit att vi båda har erfarenhet och stort 
intresse för emotionellt lönearbete. Vi tycker problematiken kring området är viktig och bör 
uppmärksammas. Ett lyckat emotionellt lönearbete ser vi som en viktig del i 
kommunikationen mellan människor i arbetslivet. Vilket också undersökningen har visat.  En 
annan fördel vi haft är att vi enkelt fann en organisation som passade våra krav och att 
kontakten med organisationen har gått väldigt smidigt. Vi har också gynnats av att de 
personer som vi haft kontakt med har varit mycket hjälpsamma och visat intresse vilket har 
bidragit till att göra vårt uppsatsarbete enklare, detta är vi tacksamma för.  

Vi har stött på vissa motstridiga uttalanden som handlar om att medarbetaren ska vara sig 
själv i arbetet med människor men samtidigt hålla sig inom de känsloregler som råder inom 
organisationen. Positiva känslor får visas upp medan negativa känslor ska döljas. Här anser vi 
att vikten av socialt stöd bör betonas. Det måste finnas möjlighet till at bearbeta de nedtryckta 
känslorna tillsammans med kollegor.  

Ett problem vi stött på i undersökningen är att det är svårt att formulera frågor som fångar allt 
om hur en individ känner och vad det beror på. Det finns också svårigheter kring ordval när vi 
ställer frågorna, då ord kan ha olika innebörd för olika personer. Det krävdes en hel del 
tankeverksamhet när vi formulerade våra intervjuguider. Men med resultatet i handen så 
känns det som vi lyckats ställa rätt frågor för att uppfylla syftet med vår undersökning.  

Det finns även ett problem kring hur intervjupersonerna framställer sig själva och hur 
verkligheten ser ut. Genom att fråga dem om deras uppfattning om sig själva så får vi bara se 
en sida av hur det förhåller sig, men vi vet inget om hur den stämmer överens med 
verkligheten. Till exempel när det gäller ledarstil, där vi har ställt frågan: ”vilken ledarstil 
använder du dig av?” där ledaren kanske ser sig själv som den grupporienterade ledaren men 
medarbetarna kanske upplever det på ett annat vis. Här tror vi också att normer kan spela in, 
där kanske vissa ledarstilar anses bättre och mer accepterade än andra och att man då väljer att 
svara utefter vad som anses accepterat av omgivningen.  

Vi tycker att det kunde vara intressant att göra en liknande undersökning på en organisation 
inom handelssektorn där kundnöjdheten hamnar allt mer i fokus. Det skulle vara intressant att 
se vilka problem de upplever och hur de hanterar det. Vi tror att det kan skilja sig ifrån den 
verksamhet inom vårdsektorn som vi har gjort vår undersökning på. Vi tycker även att det 
skulle vara intressant att i större utsträckning undersöka hur personlighet och identitet 
påverkar hur individer upplever och hanterar emotionellt lönearbete. 
 

Det kunde också vara intressant att forska vidare och utveckla vår figur om erfarenhet och 
graden ansträngning i hantering av känslor. Med hjälp av vårt datamaterial har vi fått fram två 
av fälten. Vi tror att utbrändhet skulle kunna utgöra det fältet som handlar om en hög grad av 
erfarenhet och en hög grad av ansträngning i känslohantering. Detta är inte baserat på vårt 



41	  
	  

empiriska material utan något vi resonerat oss fram till. Vi tror att utbrändheten kommer med 
tiden om den anställde inte lyckas lära sig att hantera sina känslor. Det sista fältet, låg grad av 
erfarenhet kombinerat med låg grad av ansträngning i hanteringen av känslor, tror vi kan 
innefatta de personer där yrkesrollen i hög grad stämmer överens med den personliga 
identiteten, vilket gör ansträngningen lättare eller nästintill obefintlig. Därför tror vi att trots 
låg grad av erfarenhet så kan graden av ansträngning i känslohanteringen också bli låg, 
åtminstone i vissa fall. Vi vill återigen betona att vi inte har något empiriskt material som 
styrker vårt resonemang kring de två tomma fälten.  
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Bilagor 
	  

Intervjuguide Ledare  

 

Informationskrav 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan ledarens emotionella 
lönearbete gentemot sina underordnade och den anställdes emotionella lönearbete gentemot sina 
kunder/patienter/klienter.  

Samtyckeskrav 

Tycker du att det fungerar bra om vi är 2 stycken som intervjuar dig? Är det ok att vi spelar in 
intervjun?  Samtycker du till att delta i denna undersökning? 

Konfidentialitetskrav  

Du får vara anonym, vi kommer inte att använda ditt namn eller dina personuppgifter i uppsatsen. Du 
har rätt att avsluta intervjun när du vill och du har rätt att låta bli att svara på frågor som du inte känner 
att du vill svara på.  

Nyttjandekrav 

Den informationen vi får av dig kommer inte användas till något annat syfte än den här uppsatsen.  Vi 
kommer inte att dela med oss av obearbetat material till någon förutom eventuellt universitetet. Det 
slutliga resultatet kommer finnas tillgängligt för allmänheten.  

 

1. Hur länge har du arbetet inom XXX?  
2. Vilken position har du nu och hur länge har du haft den? 
3. Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll? 
4. Hur många medarbetare ansvarar du för? 
5. Vad har du gått för utbildning? (inom ledarskap, formell, informell) 
6. I vilket sammanhang träffar du dina kollegor?  

 

Till ledaren om den anställda 

1. Hur bör de anställda enligt dig som ledare, bete sig i känslomässigt laddade situationer 
gentemot kunder/patienter?  
Exempel; vilka känslor får man visa och vilka får man inte visa? 
Ex. hur tycker du att den anställda ska hantera sina känslor? 

2. I vilken utsträckning upplever du att din underordnade känner att hen är sig själv i sin 
yrkesroll? 
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Känsloarbete 

1. Hur bör du som ledare bete dig i känslomässigt laddade situationer gentemot den du 
leder? Följdfråga: Kan du ge ett exempel på hur du skulle kunna hantera en 
känslomässigt laddad situation? 

2. Om Tidigare arbete inom XXX 
(Ser du någon skillnad i hur du hanterar känslomässigt laddade situationer i ditt 
nuvarande arbete gentemot hur du hanterade sådana situationer tidigare?) 

3. Hur skulle du beskriva din ledarstil? Följdfråga: Varför har du valt att använda dig av 
den ledarstilen? 

4. Finns det några uttalade kriterier från organisationens sida angående hur ett bra 
ledarskap bör vara? 

5. Ser du dig själv som en förebild för dina medarbetare? Om ja, vill du att de anställda 
tar efter ditt beteende som chef? 

6. I vilka sammanhang har du kontakt med din underordnade? På vilket sätt sker 
kontakten? 

7. Vad brukar dina underordnade visa för känslor? glad/ arg/ ledsen/upprörd? 
8. Händer det att du känner dig på ett visst sätt, (irriterad, arg, ledsen etc.) men ändå 

måste ”visa upp” någonting annat för den underordnade? 
9. Hur gör du för att visa upp den ”rätta” känslan? Kroppsspråk (miner) eller framkallar 

du känslan inom dig?   
10. Varför gör du så? 
11. Hur känns det? 
12. Påverkar det arbetssituationen? 
13. Hur påverkas du av underordnades sinnesstämning och känslor? 
14. Hur gör du för att hantera eventuella problem som uppstår? 
15. Om du blir påverkad av dina underordnade hur påverkar det din arbetssituation? 
16. Hur tror du själv att du påverkas av dina känslor som uppkommer i kontakten med 

underordnade? Till exempel på fritiden. 
 

 

Avslutande frågor 

Hur har intervjun känts?  

Finns det något du vill tillägga?  

Har du några frågor?  
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Intervjuguide anställda  

Informationskrav 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan ledarens 
emotionella lönearbete gentemot sina underordnade och den anställdes emotionella lönearbete 
gentemot sina kunder/patienter/klienter.  

Intervjun är helt frivillig och du har rätt att avsluta intervjun när du vill. Du har rätt att låta bli 
att svara på frågor som du inte känner att du vill svara på.  

Samtyckeskrav 

Samtycker du till att delta i denna undersökning? 

Konfidentialitetskrav  

Du får vara anonym, vi kommer inte att använda ditt namn eller dina personuppgifter i 
uppsatsen på ett sätt så att andra kan identifiera dig.  

 Nyttjandekrav 

Den informationen vi får av dig kommer inte användas till något annat syfte än den här 
uppsatsen.  Vi kommer inte att dela med oss av obearbetat material till någon förutom 
eventuellt universitetet. Det slutliga resultatet kommer finnas tillgängligt för allmänheten.  

 

1. Hur länge har du arbetat på XXX? 
2. Vilken position har du nu och hur länge har du haft den? 
3. Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll? 
4. Hur stor arbetsgrupp har du? Finns det olika roller eller är ni fler som arbetar med 

samma sak? 
5. Har du fått någon utbildning i hur du ska bemöta dina kunder/patienter (formella, 

informella) 
6. I vilket sammanhang träffar du dina kollegor?  

Till den anställda om ledaren 

1. Hur upplever du ledarskapet från din chef/ledare?  
2. Hur ser du på relationen mellan dig och din ledare/chef? 
3. Upplever du att din ledare/chef känner att hen får vara sig själv i sin yrkesroll? 
4. Vill organisationen att du beter dig på ett visst sätt i känslomässigt laddade 

situationer? Med patienterna. Ex. svalt förhållningssätt. I så fall hur? 
5. Vilka känslor upplever du att du får visa i din arbetssituation? Finns det känslor man 

absolut inte får visa? 
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Känsloarbete 

1. Hur möter du kunder, telefon, personlig kontakt? 
2. Längden på kundmöten/behandlingstid? 
3. Vad brukar dina kunder/patienter visa för känslor? glad/ arg/ ledsen/upprörd? 
4. Händer det att du känner dig på ett visst sätt, (irriterad, arg, ledsen etc.) men ändå 

måste ”visa upp” någonting annat för kunden? 
5. Hur gör du för att visa upp den ”rätta” känslan? Använder du ditt kroppsspråk eller 

framkallar du känslan inom dig?  
6. Varför gör du så? 
7. Hur känns det? 
8. Påverkar det arbetssituationen? 
9. Hur påverkas du av kundens/patientens sinnesstämning och känslor? 
10. Hur gör du för att hantera eventuella problem som uppstår? 
11. Om du blir påverkad av kunder/patienter hur påverkar det din arbetssituation? 
12. Hur tror du själv att du påverkas av dina känslor som uppkommer i kontakten med 

kunder? Till exempel på fritiden. 
 
 

Avslutande frågor 

Hur har intervjun känts?  

Finns det något du vill tillägga?  

Har du några frågor?  

 


