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Sammanfattning 

Familjeutredare på akut- och utredningshem är en yrkesgrupp som arbetar med utredning av 

föräldrars omsorgsförmåga. I arbetet träffar familjeutredaren dagligen människor som 

befinner sig i svåra livsskeenden. Detta ställer krav på familjeutredarens förmåga att hantera 

emotioner. Studiens syfte var att bidra till en djupare förståelse för familjeutredares 

emotionella lönearbete, vilka emotionella krav som ställs och hur de hanterar det. Studien 

utgick från Grundad teori (GT) och datainsamling innefattade sju semistrukturerade 

intervjuer. Studien resulterade i en teoretisk modell där utgångspunkten var ett emotionellt 

lönearbete som präglas av en moralisk konflikt. Det centrala i modellen är att arbetet kräver å 

ena sidan en balansering av förväntningarna på ett moraliskt upprätthållande arbete och å 

andra sidan det moraliska ifrågasättande som arbetet väcker. För att balansera denna konflikt 

använder sig familjeutredarna av emotionsstrategier.  

 

Nyckelord: Emotionellt lönearbete, moralisk balansering, emotionshantering, 

emotionsreglering, familjeutredare, grundad teori 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

Child protection investigators are an occupational group who investigates parents 

ability to take care of their children. In their everyday work child protection investigators 

meet parents who find themselves in a difficult life situation. The investigator must therefore 

have the ability to manage emotions.  The aim of this study was to contribute to a deeper 

understanding of child protection investigators emotional labor, their emotional demands and 

how they handle them. The methodology used in this study was Grounded theory (GT). Data 

were collected from seven informants. The findings show that child protection investigators' 

emotional labor is characterized by a moral conflict. This conflict arises when child protection 

investigators start questioning the bases of their work. To balance this moral conflict they use 

emotion strategies.  

 

Keywords: emotional labor, emotion work, emotion strategies, emotion regulation, child 

protection investigator, grounded theory 
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Introduktion 

Varje år placerar socialtjänsten tusentals barn och unga för vård utanför det egna 

hemmet. En av de vanligaste placeringsformerna är "hem för vård eller boende" (HVB) som 

avser en hemliknande miljö där det bedrivs daglig omsorg och behandling. Under 2011 blev 

8600 barn och unga placerade i HVB (Socialstyrelsen, 2013). Socialtjänsten kan välja att 

placera barnet ensamt eller tillsammans med sin förälder. I de fall barnet placeras tillsammans 

med föräldern sker det i en typ av HVB som kallas "akut- och utredningshem". Syftet är att få 

ett säkrare underlag för att bedöma vilken typ av insats som barnet behöver, eller om 

tvångsplacering är nödvändig (SOSFS 1997:15. kap. 9). Ett av de vanligaste skälen till att 

barnet placeras på ett akut- och utredningshem är omsorgsbrist hos föräldrarna, till exempel 

svårigheter att härbärgera sina egna känslor eller svårigheter att prioritera barnets 

känslomässiga behov (Socialstyrelsen, 2009). Personalgruppen på ett akut- och 

utredningshem, så kallade familjeutredare, utgör till stor del den vård som utförs på hemmet. 

Utredningsarbetet utgår från Socialstyrelsens handläggnings- och dokumentationssystem 

Barns behov i centrum (BBIC), som utgår från "Barnets behov"; "Föräldrarnas 

omsorgsförmåga" och "Familj och miljö" (Socialstyrelsen, 2012). BBIC fungerar som ett 

ramverk för familjeutredaren när denne arbetar med att utreda vilket stöd barnet behöver. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) ska familjeutredarna i första hand arbeta för att öka föräldrarnas 

kompetens och deras förmåga att ta hand om sina barn. Familjeutredarna ska även kunna möta 

barnets behov och finnas känslomässigt tillgängliga när föräldrarna inte är där. Detta ställer 

krav på familjeutredarens förmåga att hantera emotioner i arbetet.  

En av de ledande teoretikerna för emotionshantering i arbetet är Hochschild (1983) 

som myntade det sociologiska begreppet emotionellt lönearbete. Emotionellt lönearbete 

innefattar hur anställda anpassar sina känslouttryck utifrån normer, det vill säga vad som 

anses som "rätt" eller "fel" känsla i en specifik arbetssituation. Dessa normer namnger 
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Hochschild (1983) som känsloregler. Utifrån känsloregler väljer den anställde att antingen 

ytagera (surface acting) - att visa en förväntad känsla trots att personen känner något annat, 

eller att djupagera (deep acting) - att försöka frammana den känsla som förväntas av 

arbetsplatsen. Med dessa två begrepp tillkommer ett tredje begrepp: emotionell dissonans - 

diskrepansen mellan vad den anställde verkligen känner och vad den anställde förväntas att 

känna. I boken The Managed Heart (1983) beskriver Hochschild hur flygvärdinnor förväntas 

le för att skapa god stämning gentemot kunden, trots att flygvärdinnan egentligen upplever en 

annan känsla, exempelvis ilska. Hochschschild (1983) gör en tydlig distinktion mellan vanligt 

emotionellt arbete, som sker i den privata sfären, och emotionellt lönearbete som sker i utbyte 

mot lön. Vidare definierar Hochschschild (1983) tre karaktäristiska drag för emotionellt 

lönearbete. Det första karaktäristiska draget innebär att det finns en direktkontakt med kunder, 

patienter eller klienter. Det andra karaktäristiska draget handlar om att den anställde förväntas 

skapa speciella emotionella tillstånd hos kunder, patienter eller klienter. Det tredje 

karaktäristiska draget innebär att de emotionella tillstånd den anställde skapar sker utifrån vad 

arbetsgivaren förväntas sig och inte utifrån vad den anställde själv egentligen känner. 

Dessutom tillhandahåller arbetsgivaren resurser för att träna upp ett förväntat känslotillstånd 

hos anställda (se exempelvis Försvarsmaktens krav på soldaternas egen 

stresshanteringsförmåga, (Nilsson, Sjöberg, Kallenberg & Larsson, 2011) samt förmåga att 

skapa förtroende, tillit och kamratlig sammanhållning i den egna gruppen (Kylin, 2012). 

Enligt Hochschild (1983) kan ett obalanserat förhållningssätt gentemot sitt 

emotionella lönearbete medföra tre olika typer av kostnader (eng. costs), vilka kan ses som 

konsekvenser av arbetet. En kostnad är utbrändhet vilket inträffar om den anställde 

identifierar sig med yrkesrollen för mycket och saknar distans till arbetet. Två andra kostnader 

inträffar om den anställde istället har för mycket distans till arbetet, då kan personen uppleva 

skuldkänslor över sin brist på engagemang eller blir cynisk (se exempelvis Pugliesi, 1999; 
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Granday, 2000; Granday, 2003). Ett sätt att undvika dessa kostnader är genom socialt stöd och 

samhörighet på arbetsplatsen (Hochschschild, 1983). Emotionellt lönearbete kan ha en 

negativ påverkan på individens psykiska och somatiska hälsa och kan i längden leda till 

känslomässig utmattning (Gelderen et al, 2007; Karim, 2009). En rad olika yrken har 

studerats när det gäller emotionellt lönearbete, till exempel poliser, militärer, läkare, servitörer 

och skuldindrivare (Alvinius, Kylin, Starrin & Larsson, 2014; Larson & Yao, 2005; Martin, 

1991; Paules, 1991; Sutton, 1991). Emotionellt lönearbete hos socialarbetare har studerats 

både internationellt och nationellt (Moesby-Jensen & Nielsen, 2014; Özmete, 2011; Olsson, 

2008). En slutsats är att socialarbetare riskerar både fysisk och emotionell utmattning 

eftersom deras jobb kräver att de ska vara emotionellt tillgängliga och visa de känslor som 

organisationen önskar (Özmete, 2011). Forskning har visat att de socialarbetare som arbetar 

med barn anstränger sig för att upprätthålla de värderingar som ingår i arbetet och har ett 

starkt engagemang för de utsatta barn de möter. (Leeson, 2010). Den specifika grupp 

socialarbetare som denna studie ämnar att studera är familjeutredare. Familjeutredare är en 

intressant yrkesgrupp att studera eftersom de dagligen träffar människor som befinner sig i 

svåra livsskeenden, som ifrågasätts och befinner sig i en miljö mot deras egen vilja. Detta 

ställer krav på familjeutredarens förmåga att hantera egna såväl som andras emotioner. En 

ledande teoretiker kring emotionshantering är Gross (1998). Gross myntade begreppet 

emotionsreglering som beskriver olika tillvägagångssätt för att påverka och förändra 

känsloupplevelser. Gross (1998) skiljer strategier åt beroende på om de är tidigt (antecendent-

focused strategies) eller sent i emotionsprocessen (response-focused strategies). De tidigare 

strategierna försöker förebygga eller minimera den effekt en emotion ger och de sena 

strategierna strävar efter att reglera den redan aktiverade emotionen. Två andra viktiga 

teoretiker kring emotionshantering är Lazarus och Folkman (1984) som tillsammans 

presenterade tre olika typer av hanteringsstrategier (coping) för stress: problemfokuserad, 
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emotionsfokuserad och meningsbaserad. Den problemfokuserande hanteringsstrategin skiljer 

sig från de övriga två då den konkret försöker lösa den utlösande stressoren, vid emotions- 

och meningsbaserad hantering försöker individen istället förändra upplevelsen av stress, till 

exempel genom att distrahera sig eller tänka positivt (Lazarus & Folkman, 1984). Dessa 

teorier kring emotionshantering är relevanta att studera hos familjeutredare eftersom utfallet 

av deras utredningar kan påverka en familj för resten av deras liv.  

Efter avslutad utredning lämnar utredaren en skriftlig rapport från akut- och 

utredningshemmet till socialtjänsten med föreslagna insatser utifrån barnets behov. Rapporten 

blir en del av socialtjänstens underlag för beslut kring familjen. Beslutet kan innebära att 

familjen får stödinsatser eller att de flyttas till ett behandlingshem. Det kan också innebära att 

föräldrarnas omsorgsförmåga bedöms som otillräcklig och barnet placeras i ett familjehem. 

Det är därför relevant att studera vilka emotionshanteringsstrategier som utredarna använder 

för att hantera detta ansvar kring familjens framtid. 

Genom att i denna studie förena emotionellt lönearbete, som är ett sociologiskt 

begrepp, med psykologiska teorier så som emotionsreglering och coping, uppstår ett försök 

till kunskapsutveckling av begreppet emotionellt lönearbete i en psykologisk riktning.  

Syfte 

Syftet med studien är att bidra till en djupare förståelse för familjeutredarens 

emotionella lönearbete, vilka emotionella krav som ställs och hur de hanterar det.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

- Vilka förväntningar finns på familjeutredarens känsloliv i arbetet? 

- Hur hanterar familjeutredarna sina egna och andras känslor? 

- Vilka konsekvenser upplever familjeutredarna av sitt emotionella lönearbete? 
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Metod 

Design 

I studien har Grundad teori (GT) använts som metod. Att välja GT innebär att man vill 

på djupet studera och nyansera ett fenomen (Glaser & Strauss, 1967). Metoden passar väl för 

syftet eftersom det inte finns mycket forskning gjord där man förenar grundläggande 

psykologiska teorier med sociologiska begrepp. Den specifika grupp som studeras i denna 

studie är också tidigare ostuderad, vilket gör GT till en lämplig metod att utgå ifrån. 

Grundad teori (GT) är en kvalitativ metod som används för att generera teorier om en 

bestämd grupp människor eller olika fenomen (Glaser & Strauss, 1967). Metoden används i 

en rad olika samhälls- och beteendevetenskapliga forskningsområden t.ex. sociologi, 

pedagogik, företagsekonomi, psykologi och organisationsforskning och används som ett 

analysverktyg inte bara i behandlingen av intervjuer utan också av dokument, siffror, bilder, 

protokoll etc. (Glaser, 2007). I GT förenas ett induktivt (från empiri till teori) och ett 

deduktivt (från teori till empiri) tänkande. Det induktiva tänkandet innebär att man 

förutsättningslöst samlar in data för analys, medan man i det deduktiva tänkandet gör urval 

utifrån den genomförda analysen. Detta pågår tills forskningsresultatet teoretiserats. I denna 

studie utgår metoden från den Glaserianska modellen av GT (Glaser & Strauss, 1967).  

Urval 

För att få tillgång till ett akut- och utredningshem kontaktades en arbetsplats där jag 

själv har varit sommarvikare. Studien genomfördes på ett hem där omsorgsförmågan utreds 

hos familjer med barn mellan 0-16 år. På hemmet arbetar cirka 10 familjeutredare med 

blandad utbildningsbakgrund, till exempel socionomer, beteendevetare, 

behandlingsassistenter, socialpedagoger, fritidspedagoger eller barnskötare. Flera av utredarna 

har också grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1). Utredningsarbetet på hemmet 

innefattar huvudsakligen samspelsobservationer, aktivitetsobservationer och samtal med 
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föräldrar och barn. Observationerna kan ske både inomhus och utomhus och kan innebära allt 

från att följa med familjen när de handlar, vara med på öppna förskolan, besöka 

barnavårdscentralen (BVC) eller följa med på utflykt.  

De informanter som deltog i studien var alla anställda familjeutredare på akut- och 

utredningshemmet. Sammanlagt intervjuades 7 informanter, både män och kvinnor mellan 29 

och 58 år. Urvalet skedde enligt riktlinjer för teorigenerering för att få så bred representation 

som möjligt av informanter på den valda arbetsplatsen (Glaser & Strauss, 1967). Av hänsyn 

till informanternas fullbokade arbetsscheman ombads chefen för utredningsavdelningen att 

välja ut de informanter som var tillgängliga för intervju. För att få en varierad urvalsgrupp 

lämnades önskemål till chefen om att få intervjua både män och kvinnor med blandad 

erfarenhet. Detta kallas för ”ett snöbollsurval” och innebär ett icke-slumpmässigt urval av 

personer där man via redan valda personer får ett urval av informanter (Essaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2009). Erfarenheten av arbetet varierade mellan deltagarna mellan 8 

månader och 30 år (M = 10 år, SD = 11.10). I enlighet med GT så förbestämdes inte antalet 

informanter utan antalet styrdes av teoretisk mättnad i data. Mättnad avgjordes när samma 

data dök upp om och om igen i urvalsgruppen och när kärnvariabeln var bestående oavsett 

nya kategorier (Glaser & Strauss, 1967). 

Datainsamlingsmetod 

I studien användes intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna hade en 

semistrukturerad karaktär. I semistrukturerade intervjuer utgår varje intervju från en 

intervjuguide med specifika teman. Intervjuguiden innehöll följande teman: bakgrund, 

hantering av egna emotioner, förväntningar på emotioner i yrkesrollen, hantering av andras 

emotioner och konsekvenser av ett emotionellt arbete. Intervjufrågorna bestod av öppna 

frågor av induktiv karaktär för att informanten själv skulle få möjlighet att formulera sina 

egna svar (Glaser & Strauss, 1967). Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats 
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och längden på intervjuerna varierade mellan 30-60 minuter Intervjuerna (m = 38 min, sd = 

10.74). Efter varje slutförd intervju antecknades memos i ett separat anteckningsblock för att 

fånga de idéer och tankar som intervjusvaren genererade. Memos bestod av ord, meningar 

eller figurer. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant innan kodning påbörjades. I de fall 

skratt eller pauser ansågs som viktiga för förståelsen av intervjusvaren inkluderades de i 

transkriberingen. 

Databearbetning 

I GT finns det tre faser för att generera teori: den öppna fasen, den selektiva fasen och 

den teoretiska fasen (Glaser & Strauss, 1967). I den öppna fasen försöker forskaren identifiera 

kategorier i datamaterialet. I databearbetningen skrevs samtliga intervjuer ut i sin helhet och 

därefter påbörjades kodningen. I den öppna fasen identifierades koder i varje enskild intervju. 

Dessa koder noterades i marginalen på den utskrivna transkriptionen. Det kunde till exempel 

röra sig om tankar, känslor eller handlingar kopplade till intervjuguidens specifika teman. Ett 

exempel på en kod följer nedan: 

"Jag tar det inte personligt. Det är ju inte mig de är förbannade på 

 utan hela situationen och oftast socialtjänsten." 

Detta citat, tillsammans med flera andra liknande citat, kodades som "Att distansera". 

Nästa steg blev att analysera och abstrahera vidare för att skapa kategorier åt de koder som 

identifierats. I exemplet ovan sorterades "Att distansera" in under kategorin "Egna 

strategier". Därefter sorterades kategorin "Egna strategier" in under den övergripande 

kategorin "Emotionsstrategier".  

Den öppna fasen avslutas när man har nått en mättnad, det vill säga att det inte går att 

identifiera nya kategorier (Glaser & Strauss, 1967). Efter att ha bearbetat intervjumaterialet 

gång på gång nåddes den öppna fasen av mättnad, det vill säga det fanns inga fler kategorier 
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kvar att utvinna. Vid detta tillfälle avslutades den öppna fasen och den selektiva fasen 

påbörjades. 

I den selektiva fasen tar forskaren bort de kategorier som inte har någon relation till 

kärnkategorin och fokuserar den fortsatta kodningen kring kärnkategorin (Hartman, 2001). I 

denna fas skrevs kategorier, koder och citat ut och lades på ett bord. Dessa jämfördes fram 

och tillbaka tills kärnkategorin växte fram. Kärnkategorin identifierades genom reflektion 

över vad huvudangelägenheten i intervjuerna var, det vill säga: "Vilket problem står i centrum 

för informanterna?" Den kärnkategori som växte fram var "balansering i moraliskt 

påfrestande emotionellt lönearbete". De kategorier som inte hade någon relation till 

kärnkategorin blev exkluderade. Genom denna selektering avgränsades studien till att endast 

beröra kärnkategorin "balansering i moraliskt påfrestande emotionellt lönearbete".  

Slutligen i den teoretiska fasen letar forskaren efter relationer mellan de kvarstående 

kategorierna och genererar slutligen en grundad teori (Glaser & Strauss, 1967).  I den 

teoretiska fasen placerades alla resterande kategorier, koder och citat på bordet utifrån den 

relation som fanns mellan dem. En teoretisk grafisk modell konstruerades för att illustrera hur 

kategorierna kopplats till kärnkategorin (se bilaga 1 för mer information) 

I samtliga faser antecknades memos (teoretiska minnesanteckningar, till skillnad från 

memos vid datainsamlingen som fungerar snarare som stöd för minnet). I memos noterar 

forskaren de teoretiska tankar och idéer som koderna genererar (Hartman, 2001). Memos 

användes som stöd för att identifiera relationer mellan kategorierna och bilda en grundad 

teori. 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Glaser och Strauss (1967) ska en GT-studie med hög kvalité: passa in (fit), 

fungera (workability), vara relevant (relevance) och vara modifierbar (modifiability). I 

enlighet med GT har tillvägagångssättet i denna studie varit ett förutsättningslöst 
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förhållningssätt. Databearbetning har genomförts systematiskt för att säkerställa att inte redan 

existerande teorier styr dataanalysen. På så vis är teorierna förankrade i empiriskt på lägsta 

datanivå och passar in i enighet med GT. Enligt Glaser och Strauss (1967) ska teorin förklara 

och tolka det problemområde som studeras (fungera). Detta kriterium uppfylls i studien 

genom den grafiska modell som illustrerar hur informanternas huvudangelägenhet underbyggs 

av ett antal indikatorer, nämligen huvudkategorier, kategorier och koder. Enligt Glaser och 

Strauss (1967)  måste teorin vara relevant för det område som studeras och inte enbart av 

akademiskt intresse. Studien är relevant för dem som arbetar inom området, till exempel kan 

en fördjupad förståelse för familjeutredarnas emotionella arbete tillämpas för åtgärder kring 

utredarnas psykiska hälsa. För att studien ska vara modifierbar måste den teoretiska modellen 

kunna förändras om ny data tillkommer (Glaser & Strauss, 1967). Studiens modell är 

modifierbar på sås sätt då kärnkategorin förblir även om nya överkategorier byts ut eller 

tillkommer i en studie som replikerar denna. 

Glaser och Strauss (1967) nämner också att studien ska beskrivas på ett sådant vis att 

läsaren upplever att den själv varit med på "fältet". För att tillgodose detta har intervjucitaten 

fått en stor del i resultatavsnittet. Detta visar även att det finns en tydlig koppling mellan 

insamlad data, studiens resultat och slutsatser, vilket stärker studiens validitet. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide, vilket innebär att det finns förutsättningar 

för att replikera studien. Samtliga intervjufrågor var av öppen karaktär, vilket innebar att 

frågorna inte styrde informanterna till ett visst svar utan kompletterades med följdfrågor vid 

behov. Intervjuguiden och dess öppna frågor stärker därmed studiens reliabilitet. 

Etiska överväganden 

Studien följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innefattar fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Före intervjuerna fick samtliga informanter skriftlig och muntlig 
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information rörande studiens syfte och att det var frivilligt att medverka. Informanterna 

informerades om att de kunde avbryta sin medverkan i studien när de ville och att intervjuerna 

endast skulle användas för forskningsändamål. Informanterna fick även information om att 

insamlat datamaterial skulle förvaras på ett konfidentiellt sätt. Detta uppfylldes genom att 

endast jag som forskare och min handledare fick ta del av intervjumaterialet.  

Informanterna i studien har anonymiserats genom att känsliga uppgifter, så som namn 

och kön, har tagits bort helt. Information om ålder och erfarenhet av arbetet har sammanställts 

för att förhindra identifiering av enskilda.  

Resultat 

Att utföra ett utredningsarbete där utgången kan påverka en familj för all framtid är en 

komplicerad moralisk uppgift. I intervjuerna skildrar informanterna ett emotionellt lönearbete 

som präglas av moraliska påfrestningar Detta är utgångspunkten i kärnkategorin moralisk 

balansering i emotionellt lönearbete. Kärnkategorin innehåller fyra överkategorier: moraliskt 

upprätthållande, moraliskt ifrågasättande, emotionsstrategier och konsekvenser. Moralisk 

balansering präglas av en konflikt, å ena sidan moraliskt ifrågasättande och å andra sidan 

moraliskt upprätthållande som hela tiden vägs mot varandra. Detta betyder att moraliskt 

ifrågasättande utgör de dilemman som familjeutredarna har i sitt arbete som vägs mot 

moraliskt upprätthållande, dvs. de krav och förväntningar som finns i arbetet (krav att göra 

”rätt”). Emotionsstrategier  är ett verktyg för att upprätthålla moraliskt balanserande vilket i 

sin tur leder till konsekvenser, gynnsamma så väl som ogynnsamma, beroende på den 

moraliska balanseringen ”vägningen”. Det teoretiska resonemanget exemplifieras nedan.  

 Resultatet illustreras i en teoretisk modell som syftar till att ge en djupare förståelse 

för utredarnas arbete, se bilaga 1. 

Den första kategorin, moraliskt upprätthållande, sammanfattar de förväntningar som 

familjeutredaren har på sig när de utreder föräldrars omsorgsförmåga. Kategorin beskriver de 
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egenskaper som är viktiga i yrkesrollen samt vad som värderas som framgång och motgång i 

yrket.  

Den andra kategorin, moraliskt ifrågasättande, innehåller olika former av dilemman 

där familjeutredaren ifrågasätter sitt arbete. Ställs det för hårda krav på föräldrarnas 

omsorgsförmåga? Fattar socialtjänsten rätt eller fel beslut när barnet skiljs från sina föräldrar? 

Detta ifrågasättande skapar en moralisk konflikt med familjeutredarens arbete.  

Den tredje kategorin, emotionsstrategier, används för att balansera konflikten mellan 

upprätthållandet och ifrågasättandet, och innefattar familjeutredarens strategier för att hantera 

de starka känslor som arbetet medför.  

Den sista kategorin beskriver de konsekvenser som arbetet medför, vilket 

informanterna beskriver som ett resultat av sitt dagliga arbete som innefattar en moralisk 

konflikt. I följande kapitel beskrivs respektive överkategori 

Moraliskt upprätthållande  

Överkategorin Moraliskt upprätthållande består av två kategorier: förväntat 

förhållningssätt gentemot klienten och förväntat resultat i arbetet. Överkategorin fick sitt 

namn utifrån den samhällsmoral som familjeutredarna upprätthåller när de utreder föräldrars 

omsorgsförmåga. Moraliskt upprätthållande skildrar de förväntningar som familjeutredaren 

upplever i sitt arbete. 

Förhållningssätt gentemot klienten. Förhållningssätt gentemot klienten handlar om 

de förväntade egenskaper och färdigheter som familjeutredaren förväntas ha i ett moraliskt 

upprätthållande arbete. De faktorer som identifierats i intervjumaterialet är: (1) neutral (2) 

respektfull, (3) förstående, (4) ärlig, (5) frågvis och (6) gränssättande.  

Neutral. Flera informanter beskriver i intervjuerna att man förväntas ha ett neutralt 

förhållningssätt gentemot klienten. Det finns flera exempel i intervjumaterialet där 

familjeutredaren befinner sig i en känslomässig situation och anstränger sig för att visa ett 
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neutralt yttre. Detta innebär att familjeutredaren håller tillbaka starka känslor. En informant 

beskriver det som att "inte tappa kontrollen". 

”Man får ju visa känslor till en viss del inför klienten. Jag kan ju 

visa att jag blir rädd men jag får inte tappa kontrollen. Så är det med 

glädje också. Jag kan bli glad men om jag blir jätteglad så blir det 

konstigt i mötet med klienten. Jag försöker visa känslor men ändå vara 

ganska neutral i mötet med klienten. Om jag till exempel har ett 

livslinjesamtal med någon och de beskriver en jättesvår uppväxt då ska 

jag inte vara den som sitter och börjar gråta. Det är ju deras känslor.” 

(Informant 1) 

En annan informant skildrar hur man som familjeutredare tvingas hålla tillbaka sina 

känslor när klienten är känslomässigt oberörd. Informanten blev själv ”nära till tårar” av 

klientens berättelse om dödsfall inom familjen, men höll tillbaka känslorna eftersom ett 

neutralt utryck förväntas.  

"Det var en gång då en klient berättade att hennes mamma hade 

dött. Hon var inte berörd av det men jag blev väldigt berörd. Jag tyckte att 

det var jättesorgligt. Då förstod jag inte hur hon kunde berätta om det så 

sakligt. Hon pratade som om hon berättade om en film. Det berörde henne 

inte men jag var däremot nära till tårar och kände att jag nästan inte kunde 

hålla tillbaka känslorna. Fast det gjorde jag ju." (Informant 6) 

Respektfull. I intervjumaterialet reflekterar flera informanter över hur påfrestande det 

måste vara att bli utredd som förälder och ifrågasatt i föräldrarollen. De anser att en viktig 

egenskap som familjeutredare är att ha respekt inför den påfrestande situation som klienten 

befinner sig i. En informant beskriver klientens utsatthet i utredningssituationen, ”här blir de 
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ju faktiskt ifrågasatta konstant” och berättar hur viktigt det är att som familjeutredare vara 

respektfull inför klientens situation.  

" Man ska vara väldigt varm och ödmjuk gentemot klienterna. De är 

ju i en helt sjuk situation. Jag vet ju själv som förälder hur lätt det är att 

känna sig ifrågasatt. Man tolkar ibland det folk säger som ett ifrågasättande 

av min föräldraroll och här blir dom ju faktiskt ifrågasatta konstant, rakt ut. 

Det är ju därför de är här. Det är ju ett stort ifrågasättande. Det måste vara 

sjukt jobbigt. Man måste ha jättestor respekt för deras situation." 

(Informant 6) 

Förstående. Några intervjusvar beskriver hur man som familjeutredare förväntas 

vara förstående mot klientens beteende utifrån de tidigare livserfarenheter som klienten har. 

Nedanstående intervjusvar ger exempel på detta. 

”Det jag tänker mig är att man ska vara förstående. Man ska kunna 

tänka steget längre hela tiden, varför folk gör som dom gör.” (Informant 3) 

 

Ärlig. Flera informanter berättar att ärlighet mot klienten är en viktig egenskap som 

familjeutredare. I vissa situationer kan det dock vara svårt att vara helt ärlig i bemärkelsen 

sanningsenlig, till exempel när familjeutredaren får frågor om sitt privatliv. En informant 

beskriver hur man bör tala sanning med modifikation,  det vill säga att man kan välja hur 

mycket information man vill dela om sig själv.  

"Man försöker ju alltid vara så ärlig som möjligt. Om någon frågar 

om jag har barn säger jag ja, men jag behöver ju inte berätta mer än så. 

Om det är någon familj som kommer från samma stad som mig då behöver 

jag inte berätta det för dom. Det har de ingen nytta eller glädje av." 

(informant 4) 
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Frågvis. Flera informanter nämner att det finns en förväntning att man som 

familjeutredare ska vara frågvis i bemärkelsen nyfiken, samt ha ett öppet förhållningssätt i 

arbetet. Detta uppnås genom ett arbetssätt där familjeutredaren ställer öppna frågor för att få 

förklaringar kring klientens handlingar istället för att döma klienten i förhand. Följande 

illustration vittnar om detta:   

" Som familjeutredare ska man vara lite nyfiken. Det kan ju vara så 

att en förälder har gjort något som jag tycker är jättekonstigt men jag ska 

inte ska döma den personen förrän jag fått en förklaring på varför den 

gjorde så. Vi ska alltid ställa frågor som: Hur kommer det att det blev så 

här? Varför gjorde du så? Hur tänkte du då? Det är ett arbetssätt vi har. 

Det är en förväntning som finns på oss." (Informant 1) 

Gränssättande. Några informanter beskriver att det finns en förväntan att 

familjeutredaren ska kunna sätta gränser mot klienten. Detta innebär i sin tur att gränssättande 

inkluderar auktoritetsmarkering och status gentemot klienten. Trots kravet på öppenhet, 

nyfikenhet och förståelse finns det krav på familjeutredarna att vara på sin vakt. En informant 

uttrycker ledningens förväntan om att man inte ska låta ”klienterna lura oss”, eller ”köra med 

oss” och att föräldern inte ska ha för mycket inverkan på hur utredningen går till.  

"Jag tycker att det finns från ledningen en förväntan om att vi ska vara 

ganska krassa. Vi ska inte låta klienterna lura oss. Vi ska inte vara blödiga. De ska 

inte köra med oss. De ska liksom inte lyckas talla på vår planering med vad de vill 

göra eller deras behov." (Informant 6) 

Flera informanter påtalar även vikten av att kunna sätta personliga gränser i 

utredningsarbetet. Användning av emotionella redskap för sätta gränser och därmed nå ett 

moraliskt upprätthållande kan illustreras på följande sätt: en informant beskriver hur de har 

pratat vid handledningstillfällen om att det är okej att använda sig av ilska för att sätta gränser.  
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" Man kan visa att man blir arg ibland också, visa att något inte är okej 

liksom, att du får inte kalla mig för det. Det har vi pratat ganska mycket om i 

handledningen. Alla har ju sin egen gräns men jag har sagt ifrån någon gång till en 

egen klient." (Informant 2) 

Förväntat resultat i arbetet. Förväntat resultat i arbetet innebär att familjeutredarna 

får relatera till upplevda framgångar eller motgångar i arbetet, dvs ett utfall av hur det har gått 

för enskilda individer i olika utredningar. Där informanterna skildrar en känsla av framgång 

eller motgång i arbetet visar också hur väl de har lyckats upprätthålla moraliska krav. En 

framgång leder till glädjekänslor och motgångar till frustration riktad till klienterna som hålls 

ansvariga för utredningens utfall.   

Framgång. Flera informanter beskriver hur tydliga förändringar hos familjerna väcker 

en känsla av framgång. En informant beskriver hur det ”värmer i hjärtat”, när familjer 

förändrats på utredningshemmet. Familjeutredarna upplever framgång vid förändringar i 

föräldrarnas omsorgsförmåga, det vill säga att föräldrarna tar hand om sina barn på ett 

"korrekt sätt". 

"Man blir ju väldigt glad om man ser skillnader eller när barn och 

föräldrar förändras här. Det värmer i hjärtat." (Informant 3) 

Motgång. Informanternas utsagor kring motgångar i arbetet karaktäriseras bland annat 

av motarbetande klienter. Motgångar i arbetet väcker negativa känslor så som frustration, 

ilska och trötthet. En informant beskriver till exempel ilska när klienten försöker dölja något 

och ”hittar på historier”. 

" Jag kan känna ilska om jag upplever mig motarbetad eller att de 

hittar på historier och försöker dölja någonting." (Informant 7)  
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Moraliskt ifrågasättande 

Överkategorin Moraliskt ifrågasättande består av kategorierna etiska dilemman och 

kritik mot socialtjänst. Förväntningarna som finns på utredaren (moraliskt upprätthållande) på 

att ”göra rätt” utifrån det som yrket kräver väcker i sin tur ett moraliskt ifrågasättande, där 

familjeutredarna ställs inför ett antal dilemman där situationen kan vara diffus vad gäller att 

fatta korrekta beslut i utredningen. Familjeutredarna ifrågasätter bland annat de motstridiga 

krav som ställs på föräldrarna från olika håll som blir svåra att bemöta både för familjerna och 

för utredarna.  

Etiska dilemman. Informanterna berättade att deras arbete väcker reflektion kring 

vad som egentligen är rätt och fel i bedömningen av familjerna som utreds. I intervjuerna 

identifierades tre typer av etiska dilemman: (1) kulturella skillnader, (2) utredningsmiljö och 

(3) för hårda krav.   

Kulturella skillnader. Det är vanligt förekommande att klienter som utreds kommer 

från utlandet. Flera familjeutredare tar upp de kulturella skillnader som detta kan innebära när 

klientens syn på barnuppfostran skiljer sig åt från den svenska. Detta ifrågasätts av en 

informant som lyfter frågan: "Ska man utreda människor som inte ens vet hur vi ser på 

barnuppfostran?". Informanten menar att dessa kulturella skillnader leder till ett dilemma där 

vad som är rätt och fel blir otydligt i utredningen.  

"Vi har mycket föräldrar från öst som kommer där det ser helt 

annorlunda ut kulturellt. Då blir det ett etiskt dilemma. Ska man utreda 

människor som inte ens vet hur vi ser på barnuppfostran? Det är ju nån 

"svenssonmall" vi har här (...) Ibland kan det ju låta att barn ska gå och 

lägga sig vid en viss tid men sen när man umgås med familjer från andra 

kulturer och då är barnen uppe vid elva, eller om det är fest och barnen är 

med. Där är det annorlunda." (Informant 2) 
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Utredningsmiljö. På utredningsavdelningen förväntas miljön likna en vanlig 

hemmiljö. Tanken med miljön är att skapa en viss bekvämlighet för familjerna vilket 

familjeutredarna har kvar på sig att förmedla. Ifrågasättande handlar i det här fallet om en 

svårighet att förmedla något som upplevs inte existera. En informant förklarar detta närmare:  

"Vi säger att vår avdelning är en hemlikmiljö men det är det ju inte. 

Vilka bor flera familjer ihop och delar kök? Så det ska vi inte hålla på och 

säga tycker jag, även om vi gör det så likt som möjligt är det långt ifrån 

hemma." (Informant 3) 

För hårda krav. En del av moraliskt ifrågasättande handlar om svårigheter att uppnå 

de krav som ställs på enskilda individer samt att beslut som rör enskilda individers 

omplacering tas alldeles för lätt vilket leder till framtida konsekvenser. Kraven förmedlas utåt 

men familjeutredarna reflekterar själva över kravens orimlighet. Flera informanter jämför sin 

egen förmåga som förälder med klienternas och anser att att förväntningarna på att vara en 

övermänniska (”übermensch") är alldeles för höga. 

"Det kan vara väldigt problematiskt att själv vara både förälder och 

familjeutredare. Vad är det vi kräver av våra föräldrar här som jag kanske 

inte ens skulle tänka på med mina egna barn? Varför ska barnen behöva ha 

frisk luft varje dag när inte mina egna barn alltid får det? Jag kanske inte 

orkar gå ut när det är snöslask utan vi spelar spel inomhus istället. Jag 

tänker om det ska vara good-enough på föräldrarna som vi utreder så är det 

oftast inte det utan vi sysslar istället med übermensch föräldrar."  

(Informant 2) 

En annan informant kritiserar synen på placering av barn i fosterhem och menar att 

beslutet tas för ”lätt”. Informanten berättar att det strider mot den senaste forskningen om att 

det sällan gynnar barn att placeras.  
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"Ett exempel på att det är lite hårdare syn än vad jag tycker man ska 

ha är att man pratar för lätt om att man ska placera barnen. Jag tror att 

efter den forskning jag tagit del av att det är väldigt sällan det gynnar 

barnet att placeras. Det är snarare tvärtom. Jag vet inte om det kanske är 

lite gammeldags syn här." (Informant 6) 

Kritik mot socialtjänst. Efter avslutad utredning fattar socialtjänsten beslut om 

familjen. Ibland skiljer sig socialtjänstens beslut mot de förslag som familjeutredarna lämnat. 

Detta skapar frustration och flera informanter uttrycker kritik gentemot socialtjänsten som 

berör: (1) skilda åsikter och (2) brist på engagemang.  

Skilda åsikter. Flera informanter beskriver ett dilemma kring socialtjänstens 

beslutsfattande kring en utredning som strider mot familjeutredarnas egna förslag till åtgärder. 

Motstidiga beslut kan å ena sidan bero på ekonomiska och å andra sidan brist på 

professionalism hos samverkande yrkesgrupper, exempelvis socialtjänsten. Nedanstående 

intervjusvar är exempel på detta: 

"Jag tycker det är jobbigt om vi ger förslag på till exempel 

behandlingshem och så säger socialtjänsten att det inte går, kanske av 

ekonomiska skäl. Då får familjen hjälp hemma istället. Det kan ju bli bra 

men inte alltid." (Informant 5) 

"Man kan känna sig irriterad på hur andra professionella utför 

saker, till exempel socialtjänsten." (Informant 3) 

Brist på engagemang. Upplevelse av bristfällig engagemang från samverkande parter 

kan enligt utsagor leda till att familjeutredarna inte känner sig tagna på allvar. En informant 

beskriver ett fall där socialtjänsten beslutade att bortse från familjeutredarnas föreslagna 

åtgärd. Informanten nedan vittnar om detta och beskriver vilka känslor detta leder till: 
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"Då kände jag mig uppgiven inför socialtjänsten. De var inte lika 

engagerade som vi var. Jag och min kollega var väldigt engagerade i det 

här.(…) Vi föreslog behandlingshem. Då känns det inte så skönt. Det var 

lite uppgivet faktiskt.” (Informant 2) 

Emotionsstrategier 

Överkategorin Emotionsstrategier handlar om emotionella verktyg som 

familjeutredarna riktar mot sig själva för att dämpa, ventilera, dölja eller förstärka uppkomna 

emotioner. Liknande strategier riktas mot klienten i syftet att frammana ett önskat 

känslotillstånd. Emotionsstrategierna är en viktig del i moraliskt balansering i arbetet. Detta 

innebär att emotionsstrategierna skapar balans mellan de förväntningar som familjeutredaren 

upplever i sitt arbete och det ifrågasättande som arbetet väcker. 

Emotionsstrategier består av kategorierna egna strategier, strategier gentemot klienten 

och emotionellt stöd. Egna strategier. Egna strategier handlar om familjeutredarens eget sätt 

att hantera emotionella påfrestningar. Nedan presenteras de hanteringsmönster som 

identifierats ur informanternas utsagor: (1) att distansera, (2) att reflektera, (3) att härbärgera, 

(4) att känna empati, (5) att tänka positivt, (6) att stresshantera. 

Att distansera. En av de vanligaste strategierna som framkom ur intervjusvaren 

handlar om att hantera negativa känslor genom att distansera sig från dem. Detta är särskilt 

vanligt i situationer som innehåller moraliska dilemman. En av informanterna uttrycker det 

som att ”jag tar det inte personligt”, och en annan ”jag gjorde allt jag kunde”, vilket är ett sätt 

att distansera sig och minska sin egen inverkan på de allvarliga situationerna. 

"Jag tar det inte personligt. Det är ju inte mig de är förbannade på 

utan hela situationen och oftast socialtjänsten." (Informant 6) 
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En ytterligare distanseringsstrategi handlar om att enbart fokusera på sina egna 

arbetsuppgifter vid känslomässigt påfrestande situationer. En informant beskriver en situation 

där det ska ske ett omhändertagande av ett barn. Informanten utför sina arbetsuppgifter men är 

inte längre medveten om omgivningen eftersom situationen är så påfrestande.  

"Om vi till exempel ska ha ett omhändertagande klockan 11 då kan 

jag bli helt inne i mig själv. Jag gör det jag ska och de runt omkring mig 

blir jag knappt medveten om." (Informant 5) 

Att reflektera. Flera informanter använder reflektion som strategi i samband med 

negativa känslor för att hantera emotionella påfrestningar. Genom reflektion får utredaren 

förståelse för förälderns beteende och kan på så vis undvika negativa känslor. En 

intervjuperson ger exempel på hur strategin används i det dagliga arbetet. 

"Jag försöker påminna mig själv hela tiden, annars blir man lätt 

irriterad. Man får backa och tänka att det inte är så konstigt att någon gör 

på det viset för de har varit med om hemska saker." (informant 3) 

Att härbärgera. Flera informanter berättar att de ofta håller tillbaka, härbärgerar, sina 

egna känslor. Denna strategi används av familjeutredarna vid tillfällen då det inte är 

funktionellt att visa vad man egentligen känner. En informant berättar hur denne härbärgerar 

vid ett tillfälle då en förälder agerar provocerande. 

"Jag blev väldigt arg när hon provocerade mig. Då fick jag dölja 

mina känslor men jag tror inte att jag lyckades fullständigt. Det enda jag 

kunde göra för att dölja var att inte säga något dumt, men jag tror det 

syntes på mig." (Informant 3) 
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Att uppleva empati. 

Flera informanter beskriver hur de tillåter sig själva att känna empati och medlidande i 

situationer då de blir berörda av klienternas livshistorier. I intervjusvaret nedan känner 

informanterna empati i form av sorg och oro.  

"Man kan känna en sorg för hur vissa barn vuxit upp och vad de har 

varit med om. Vi hade en familj för ett tag sedan med en mamma, två flickor 

och en liten bebis. Då blev jag väldigt berörd av deras historia fast jag 

jobbat här så länge." (Informant 5) 

Att tänka positivt. 

Flera informanter beskriver hur de försöker tänka positivt för att hantera sina känslor. 

Detta är en särskilt vanlig strategi vid separationer av familjer eller vid andra olyckliga slut.   

"Det kan kännas otroligt sorgligt när en förälder går härifrån 

ensam utan sitt barn. Även om föräldern är oförmögen att kunna ta hand om 

barnet i just det tillfället. Det kan ju vara sorgset för barnet också. Då 

brukar jag hitta på något lyckligt slut för båda människorna." (Informant 2) 

Att stresshantera. 

Några informanter beskriver att de upplever stress i arbetet. De har olika 

tillvägagångssätt för att hantera stressen. En informant betonar vikten av 

stresshanteringsstrategier som exempelvis egentid och träning. En annan informant beskriver 

resan till och från jobbet som ett sätt att gränssätta mellan arbetsliv och privatliv. En tredje 

informant använder sig av terapi för att hantera den stress arbetet innebär.  

"Jag går också i egen terapi. Det är viktigt för mig att kunna 

hantera de känslorna jag får på jobbet så att jag kan öka tryggheten med 

mig själv." (Informant 7) 
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Strategier gentemot klienten. Strategier gentemot klienten innefattar 

familjeutredarens sätt att hantera klientens känslor.  De hanteringsmönster som beskrivs 

handlar dels om att frammana ett särskilt tillstånd samt att sätta gränser gentemot klienten och 

inte bli för privat. Detta handlar om emotionsstrategier som går helt i linje med en 

professionell hållning. Emotionsstrategier som framkom ur intervjun handlar således om: (1) 

att styra klienten och (2) att värna om sitt privatliv.  

Att styra klienten. Några intervjusvar beskriver hur familjeutredaren använder 

strategier för att försöka styra och påverka klientens känslor. Detta är särskilt vanligt då 

klienten är upprörd eller hotfull. En informant beskriver hur den försöker få klienten att 

"mentalisera" över sitt eget beteende för att inse att den beter sig på ett felaktigt sätt. En 

annan informant berättar hur denne tillämpar ett nyfiket förhållningssätt för att bemöta en 

upprörd klient.  

"Alla har ju sin gräns men jag har ibland sagt ifrån till en klient. 

Man kan ju också prata om mentalisering till klienten: hur tror du andra 

uppfattar dig när du säger så?" (Informant 2) 

"Jag har förstått att om jag är nyfiken så kan det gå bättre. Jag 

försöker vara nyfiken fast de står där och skriker." (Informant 6) 

Att värna om sitt privatliv. Flera informanter påpekar vikten av att värna om sitt 

privatliv för att inte komma för nära klienten. En informant beskriver detta som att "man får 

inte gå in för mycket och vara personlig, man får hålla en viss distans" (Informant 4). Nedan 

beskriver en annan informant hur man kan gå tillväga för att inte ge ut för mycket om sitt 

privatliv.  

"Ibland kan man ju få frågor om var man bor. Det har man ju ingen 

lust att säga. Då säger jag någonstans i stan eller att jag bor i närheten av 
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jobbet. Ibland kan ju klienter tycka att jag frågor dom så mycket och att de 

borde få reda på lite om mig. Men då brukar jag säga att de är ju här för att 

utredas och att jag är här för att göra mitt jobb" (Informant 5) 

Emotionellt stöd. Emotionellt stöd utgörs av det stöd som finns på arbetsplatsen för 

familjeutredaren att hantera känslomässiga påfrestningar. Ett slags emotionellt ventil som får 

de mest påfrestande emotioner att lätta upp. Två typer av stöd identifierades i 

intervjumaterialet: (1) formellt stöd och (2) informellt stöd.  

Formellt stöd. I intervjumaterialet beskriver familjeutredarna den veckovisa 

handledningen i helgrupp som ett viktigt emotionellt stöd. Handledningen fyller två viktiga 

funktioner: dels att familjeutredarna får nya infallsvinklar på de problem de möter i arbetet 

och dels att de får bekräftelse på att andra har liknande känsloupplevelser. 

"Vi har ju handledning, där kan man ta upp saker som känns 

jobbigt. Då märker man att alla andra kan känna likadant också." 

(Informant 5)  

"Handledningen hjälpte faktiskt jättemycket. Det räckte att få prata 

om det och höra att det var fler som uppfattade likadant. För ibland kan 

man känna sig oproffsig när man känner på ett visst sätt. Då kan det vara 

skönt att höra de som jobbat länge säga att de kan känna likadant." 

(Informant 3)  

Informellt stöd. Enligt informanternas utsagor är stöd från kollegor ett viktigt stöd för 

att hantera påfrestande situationer i arbetet. Informanterna beskriver hur de använder sig av 

kollegor både i akuta situationer, t.ex. när en förälder blir aggressiv, och i mindre akuta 

situationer där man upplever ett behov av att ventilera sina känslor. Flera informanter 

beskriver ett öppet klimat inom arbetsgruppen där de flesta känslor är tillåtna att uttrycka. 
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"Jag tycker faktiskt att de flesta känslor är tillåtna inom 

arbetsgruppen. Det känns tillåtet att få uttrycka när något barn inte är så 

charmigt liksom. Det finns utrymme för sådana känslor. Det är okej att 

ventilera inom gruppen. Även om man ska vara förstående så är det okej att 

uttrycka fan vad den mamman irriterar mig eller fan vad jag inte har lust 

med att göra den här observationen." (Informant 3) 

Konsekvenser 

Moralisk balansering karaktäriseras av  påfrestande situationer i arbetet som för 

informanterna resulterar i ett antal konsekvenser. Resultatet visar att familjeutredaren kan få 

tre typer av konsekvenser av sitt emotionella lönearbete. Den första konsekvensen sker 

utanför arbetet, där familjeutredaren bland annat tar med sig arbete hem vilket påverkar deras 

välmående gynnsamt och ogynnsamt. Den andra konsekvensen berör familjeutredarens 

känsloliv, där de känner sig känslomässigt avtrubbade. Den tredje konsekvensen innehåller ett 

antal insikter, där familjeutredaren bland annat reflekterar kring sina tidigare fördomar och sitt 

egna föräldraskap. 

Utanför arbetet. Flera informanter beskriver att arbetet påverkar deras privatliv. De 

konsekvenser utanför arbetet som identifierats i analysen innefattar: (1) ta med sig arbetet 

hem och (2) avsaknad av förståelse från anhöriga.  

Ta med sig arbetet hem. Flera informanter beskriver hur de under påfrestande 

perioder tar med sig arbetet hem. En informant skildrar detta genom att beskriva hur klienten 

tar upp hela informantens tankevärld.  

"Senaste gången var en mamma som kröp innanför huden på alla 

som jobbar här. Hon kunde vara den första personen jag tänkte på när jag 

vaknade och den sista när jag somnade. Då kände jag mycket ilska men 

exakt vad det berodde på vet jag inte." (Informant 3) 
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Ett intervjusvar beskriver hur man som familjeutredare kan bli så påverkad att man 

bär med sig minnet av gamla klienter en lång tid efter att utredningen är avslutad. Denne 

informant beskriver "jag gick ute på stan och såg något barn som liknade deras så kunde jag 

haja till." (Informant 4). 

En annan informant berättar hur man efter några år i arbetsrollen blir extra observant 

över hur föräldrar utanför arbetet tar hand om sina barn. Informanten menar att det är en 

konsekvens av att ha arbetat länge som familjeutredare. 

"Ibland när man är ute nånstans då kan man tänka "Oj hur tar hon 

hand om det där barnet". Det är en yrkesskada tror jag." (Informant 5) 

Avsaknad av förståelse från anhöriga. Intervjumaterialet vittnar om att flera 

informanter saknar stöd och förståelse från anhöriga. De beskriver att anhöriga inte kan förstå 

vad arbetet innebär. Däremot anser en informant att de med liknande arbete har en större 

förståelse. 

"Jag vet någon gång då jag tagit upp något fall för mina vänner, 

utan att säga namn eller så. Ibland får man inte så mycket förståelse. 

Vännerna kan tycka att det landet som familjen kommer från inte är så 

farligt och att de visst kan återvända. Det är lite olika vad man får för 

förståelse. De som har ett liknande arbete förstår på ett helt annat sätt, 

tycker jag." (Informant 5) 

 

"Ibland brukar jag säga att det är ett under att man inte går hem 

och spöar gubben. Alla utanför det här yrket kommer aldrig förstå vad jag 

pratar om kring vad som händer här. Därför är det kollegorna som tar det 

mesta. Men sen kan man ju gå hem och säga att man haft en jobbig dag 

eller så." (Informant 4) 
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Känsloliv. En känslomässig konsekvens av arbetet som framkom i intervjumaterialet 

är att familjeutredarna blir känslomässigt avtrubbade vilket innebär att det är svårare med 

tiden att känna medlidandeNedan beskrivs denna konsekvens. 

Avtrubbad. Några informanter beskriver att arbetet över tid kan göra en känslomässigt 

avtrubbad. En informant tänker tillbaka på hur det var att vara ny i arbetet, "I början blev man 

mycket lättare berörd" och konstaterar att denne blivit känslomässigt avtrubbad efter att ha 

arbetat några år. En annan informant funderar över framtiden och beskriver hur den är orolig 

för att bli avtrubbad, "Hur blir det när jag varit här i 10 år?"  

"Nu har jag varit är i några år. Hur blir det när jag varit här i 10 

år? Om man jobbar fysiskt hårt känner man av att man blir trött i kroppen 

men hur blir det när man jobbar med människor som är känslomässigt 

drabbade på olika sätt? Jag försöker tillägna mig kunskap om vad det är för 

signaler jag bör vara uppmärksam på för att inte få empatisk utmattning. Så 

att jag inte blir avtrubbad. Det tycker jag är viktigt." (Informant 7) 

Insikter. Några informanter beskriver vilka insikter de fått av att arbeta som 

familjeutredare. Insikter handlar om lärdomar, reflektioner över livet och förutfattade 

meningar. Mer konkret omfattas insikter av följande  (1) självmedvetenhet, (2) föräldraskap 

och (3) felaktiga fördomar.  

Självmedvetenhet. Enligt flera informanter är ökad självmedvetenhet en konsekvens 

av arbetet. Informanterna beskriver att de tvingas reflektera över sina känslor vilket är 

utvecklande och leder till ökad självmedvetenhet kring sina känslor. Exempel på detta ges i 

intervjusvaren nedan: 

"Man blir tvungen med handledning att rota lite mer i känslorna. 

Det hade man inte gjort lika mycket i ett annat yrke. Jag tänker att jag blir 
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mer självmedveten, jag reflekterar mer kring hur jag känner och varför." 

(Informant 3) 

Föräldraskap. En informant beskriver ökad insikt kring föräldrarollen genom arbetet 

som familjeutredare där man kommer i kontakt med många olika familjer.  

En annan informant beskriver hur man kan känna sig duktig i föräldraskapet i jämförelse med 

de föräldrar som utreds. Informanten beskriver att ”det är ganska skönt” då man som förälder 

själv inser att man har gjort mycket rätt i uppfostran av sina egna barn. 

"Jag har också en sida i mig som tycker att det är ganska skönt att 

jag kan något mer än någon annan. Jag känner mig ganska bra i jämförelse 

med de här föräldrarna. Det är ju en ganska bra känsla, helt ärligt. Det är 

ju verkligen inte så att jag känner mig perfekt, absolut inte, men jag tycker 

det är skönt att inse att jag har personligen gjort jävligt mycket rätt med 

mina barn. Så kan jag känna." (Informant 2) 

Fördomar. En informant beskriver hur denne fått insikt om att det finns något gott hos 

varje människa. En insikt om egna fördomar som med tiden förändras och upplöses är en 

konsekvens av arbetet som informanterna beskriver.   

"Man kan ju känna äckel och avsky innan man innan föräldrarna 

kommit hit. Man undrar vad det är för slags monster. Men sen är det alltid 

så i relation och någon form av allians så ser man något gott hos personen. 

Men innan dess tänker man ju att den där personen vill jag inte ha nånting 

att göra med. Då blir det motstridiga känslor för man känner att man blir 

duperad. Är det en bra människa eller inte? " (Informant 2) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra till en djupare förståelse för familjeutredarens 

emotionella lönearbete, vilka emotionella krav som ställs och hur de hanterar det. 

Frågeställningarna som ställdes var: Vilka förväntningar finns på familjeutredarens känsloliv i 

arbetet? Hur hanterar familjeutredarna sina egna och andras känslor? Vilka konsekvenser 

upplever familjeutredarna av sitt emotionella lönearbete?  

Slutsatserna av studien är att familjeutredaren förväntas vara: neutral, respektfull, 

förstående, ärlig, frågvis och gränssättande när de strävar efter att förändra föräldrars 

omsorgsförmåga. Dessa förväntningar eller som det i studien kallas moraliskt upprätthållande 

väcker i sin tur ett moraliskt ifrågasättande, en moralisk konflikt. För att hantera denna 

moraliska konflikt använder familjeutredarna sig av emotionsstrategier. Den centrala 

slutsatsen i studien är att emotionsstrategier används för att balansera ett emotionellt 

lönearbete som präglas av moraliska påfrestningar. Moralisk balansering leder till 

konsekvenser i form av förändrat välmående och insiktsfulla lärdomar. Slutsatserna ger en 

fördjupad förståelse för hur utredarna ur ett psykologiskt perspektiv hanterar moraliska 

påfrestningar i sitt emotionellt lönearbete. Nedan diskuteras studiens slutsatser i förhållande 

till tidigare psykologisk och sociologisk forskning. 

Moraliskt upprätthållande är ett av de centrala begreppen i den teoretiska modellen 

som består av förväntningar på utredaren. Dessa förväntningar speglar bland annat, utifrån 

Hochschilds (1984) sociologiska teori om emotionellt lönearbete, de känsloregler som finns 

på arbetsplatsen. En återkommande känsloregel är att familjeutredaren ska vara "neutral" i 

mötet med klienten trots starka känslor. Liknande neutralitetskrav har funnit i studiet i ett 

flertal andra yrken som karaktäriseras av påfrestande förhållanden, exempelvis militärer 
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(Nilsson et. al., 2012; Alvinius et. al. 2014), sjuksköterskor (Sawbridge & Hewison, 2013) , 

personal på migrationsverket (Wettergren, 2012) etc. 

 Neutralitetskravet kan liknas vid ytagerande (Hochschschild, 1984) eftersom 

familjeutredaren visar en känsla av lugn trots att den egentligen känner något annat. Samma 

företeelse kan även beskrivas ur ett psykologiskt perspektiv med emotionsregleringsstrategin 

supression, där individen förtrycker sin egen känsla (Gross, 1998). I moraliskt upprätthållande 

beskrivs också hur familjeutredarna strävar efter att ha förståelse gentemot klientens beteende. 

Detta kan liknas vid djupagerande (Hochschschild, 1984) eftersom familjeutredaren 

frammanar förståelse och empati hos sig själva när de i själva verket vill bemöta klienten på 

ett annat sätt (med till exempel ilska). I överkategorin moraliskt upprätthållande går det 

således att identifiera psykologiska och sociologiska teoretiska kopplingar till både 

Hochschschilds (1984) och Gross (1998). Resultatet stöder också Leesons (2010) forskning 

kring att de socialarbetare som arbetar med barn anstränger sig för att upprätthålla de 

värderingar som ingår i arbetet. 

Överkategorin moraliskt ifrågasättande i modellen beskriver hur familjeutredaren på 

olika sätt ifrågasätter sitt arbete. Familjeutredarnas intervjusvar skildrar bland annat en känsla 

av frustration gentemot socialtjänsten, kritik kring hur "hemlik" utredningsmiljön är och ett 

ifrågasättande av de orimliga krav som ställs på föräldrarnas omsorgsförmåga. I psykologisk 

forskning har frustration visat sig vara en indikator på så kallad moralisk stress (Elpern, 

Covert, Kleinpell, 2005; Wilkinson, 1988). Enligt teorin uppstår moralisk stress när de 

anställda upplever att yttre faktorer (till exempel institutionella förutsättningar) hindrar dem 

från att göra den handling som de anser är moraliskt rätt (Jameton, 1984). Utifrån detta 

teoretiska perspektiv kan familjeutredarnas moraliska ifrågasättande vara ett resultat av 

moralisk stress. Särskilt tydlig är kopplingen i de fall familjeutredarna uttrycker frustration 

över att socialtjänsten inte godtar familjeutredarens rekommendation av insatser för familjen. 
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Socialtjänsten fattar då ett beslut som familjeutredaren upplever som moraliskt fel, till 

exempel i separation mellan barn och förälder. I en strukturerad kvalitativ nederländsk studie i 

arbets- och organisationspsykologi visade det sig att anställda som hade andra värderingar än 

arbetsplatsen tenderade att visa ett lågt engagemang för arbetet (Schaufeli, Taris, Le Blanc, 

Peeters, Bakker, & de Jonge, 2001). En parallell kan dras till familjeutredarens kritik mot 

arbetsplatsen där de anser att det ställs för hårda krav på föräldrarnas omsorgsförmåga. Detta 

visar ett exempel på att familjeutredaren och arbetsplatsen har skilda värderingar, vilket kan 

innebära en risk för bristande engagemang hos familjeutredarna.  

Överkategorin emotionsstrategier innefattar de strategier som familjeutredarna 

använder för att hantera sina känslor i sitt emotionella lönearbete och balansera det 

ifrågasättande som arbetet väcker. De emotionshanteringsstrategier som familjeutredarna 

används präglas av de kognitiva tekniker som beskrivs av Gross (1998) där individen försöker 

förändra sitt tankesätt för att påverka sitt känsloläge. Strategier så som distansering, kognitiv 

omstrukturering och suppression är vanliga i familjeutredarnas intervjusvar. Några 

informanter beskriver att de försöker tänka positivt för att förändra sitt känsloläge, till 

exempel vid sorgliga händelser. Detta kan liknas vid strategin "tänka positivt" som Lazarus 

och Folkmans har (1983) i sin teori om emotionsfokuserad. Familjeutredarna uttrycker också 

att det kollegiala stödet är viktigt för hantering av känslor. De vänder sig till kollegor när de 

behöver ventilera sina känslor. Enligt familjeutredarna är även handledningssessionerna ett 

viktigt moment i arbetet där de hanterar sina känslor. Detta är i linje med vad tidigare arbets- 

och organisationspsykologisk forskning visat om socialt stöd, där socialt stöd är en faktor som 

sänker den negativa effekten av höga krav i arbetet (Karasek och Theorell, 1990) och kan 

fungera som en strategi för att hantera stress (Lazarus och Folkman, 1983).  

I överkategorin konsekvenser skildras de konsekvenser utredningsarbetet medför. En 

konsekvens är att familjeutredarna har svårt att stänga av sitt granskande förhållningssätt till 



31 

 

 

 

föräldrars omsorgsförmåga när de träffar familjer utanför arbetet. Enligt Tracy (2000) kan en 

psykologisk effekt av att arbeta länge i en organisation bli att den anställde tar sig an samma 

värderingar som organisationen förespråkar. Denna teori kallas "identitet genom arbete" 

(Identity through work) och innebär att den anställde inte gör någon skillnad mellan sin egen 

livsåskådning och den som finns i organisationen. Detta skulle kunna förklara varför 

familjeutredarna har kvar sitt granskande förhållningssätt till föräldrar även utanför arbetet. 

En annan konsekvens är att vissa familjeutredare upplever oro över att de ska bli 

känslomässigt avtrubbade av arbetet. Några familjeutredare uttrycker till och med att de redan 

blivit det. Denna konsekvens kan förklaras av Joinson (1992) som teoretiserar kring begreppet 

empatisk utmattning. Joinson menar att ett arbete som innehåller empatiskt bemötande av 

människor som mår psykiskt dåligt kan i längden påfresta den anställdes välmående och dess 

förmåga att känna empati blir utmattad.  Denna risk kan vara aktuell för familjeutredarna 

eftersom deras arbete präglas av känslomässigt laddade situationer där de förväntas ha ett 

förstående och empatiskt förhållningssätt gentemot föräldrar och barn. Hochschschild (1984) 

har däremot en alternativ förklaringsmodell där familjeutredarnas avtrubbning skulle kunna 

vara ett resultat av att de distanserar sig för mycket från sitt emotionella lönearbete. Det går 

därmed finna teoretiska förklaringar till att familjeutredarna blir känslomässigt avtrubbade 

både i Hochschilds (1984) sociologiska teori om emotionellt lönearbete (1984) och Joinsons 

(1992) psykologiska teori om empatisk utmattning. Familjeutredarnas känslomässiga 

avtrubbning stöder också Özmetes (2011) slutsats om att socialarbetare riskerar emotionell 

utmattning eftersom deras jobb kräver att de ska vara emotionellt tillgängliga och förväntas 

visa de känslor som organisationen önskar. 

Resultatdiskussionen visar att det finns tvärvetenskapligt stöd för studiens resultat. 

Resultatet kan ses ur både ett sociologiskt och ett psykologiskt perspektiv. Detta bidrar till en 

fördjupad förståelse för familjeutredarnas emotionella lönearbete och de psykologiska 
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påfrestningar som arbetet medför. Med anledning av studiens resultat är praktiska 

implikationer, utbildningsinsatser och förslag på fortsatt forskning därför av relevans att 

diskutera och studera vidare. Syftet med fortsatta studier skulle vara att medvetandegöra och 

hantera de för hälsan negativa konsekvenser som emotionellt arbete medför i 

familjeutredarnas yrkesliv. 

Metoddiskussion 

I enlighet med GT har tillvägagångssättet i denna studie varit ett förutsättningslöst 

förhållningssätt. En kritik mot detta kan vara att jag som forskare har haft en grundläggande 

förståelse för arbetet då jag har även varit anställd på akut- och utredningshemmet. I studien 

hanterades detta genom att analysprocessen genomfördes systematiskt för att säkerställa att 

inte redan existerande teorier och egen förförståelse om arbetsplatsen styrde 

databearbetningen. Intervjuguiden konstruerades således med öppna frågor så att inte jag med 

min förförståelse påverkade informanternas svar.  

I den selektiva fasen exkluderas de kategorier som inte har koppling till kärnkategorin. 

Eftersom det var första gången jag gjorde en studie enligt GT upplevde jag att det svårt 

inledningsvis att veta vilka kategorier som skulle exkluderas. Ett vanligt misstag som 

nybörjare gör är förmågan att abstrahera data och våga ”grunda teorin” dvs att skapa 

meningsfulla tolkningar av en stor mängd intervjukoder och citat (Glaser, 2011). En 

framställning av den pedagogiska modellen i bilaga 1 möjliggjorde just denna process. Enligt 

GT avslutas datainsamlingen när mättnad uppstår när ny data tillkommer för att kunna 

förändra kärnvariabeln (Glaser & Strauss, 1967). Mättnad i studien uppstod efter sju 

intervjuer och så klart går det att kritisera om det var tillräckligt. Utifrån den variation i ålder 

och erfarenhet som fanns hos utredarna i kombination med den upplevda mättnaden kan man 

dock anta att inga större förändringar i data skulle tillkommit vid fler intervjuer.  
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Chefen på utredningshemmet fick välja informanter till studien. Det kan ha inneburit 

att chefen valt de anställda vars åsikter stämmer bäst överens med vad chefen vill förmedla till 

forskning. Dock innefattade studien en bred representation av antalet anställda på 

arbetsplatsen, vilket tyder på att urvalet innehöll god variation av informanter. Urvalet skedde 

enligt ”snöbollsprincipen” (Essaiasson et al. 2009) vilket är ett acceptabelt och väletablerat 

urvalsförfarande i utförandet av kvalitativa metoder med intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Studiens kärnkategori "balansering i moraliskt påfrestande emotionellt lönearbete" 

skulle kunna appliceras på familjeutredare vid andra utredningshem, men det behövs fler 

studier för att validera slutsatserna. Det går däremot inte att generalisera studiens resultat till 

andra yrkesgrupper, enbart till de med liknande kännetecken.  

Framtida forskning  

Studiens förklaringsmodell utgår från familjeutredarnas upplevelser. För att verifiera 

och utveckla modellen skulle det vara intressant att genomföra observationsstudier för att 

identifiera situationer som uppstår i arbetet och de känslor som familjeutredarna visar. Efter 

observationerna kan intervjuer kompletteras för att fånga vad utredarna känner efter de 

känslomässiga situationerna. Det skulle också vara intressant att studera det emotionella 

lönearbete som utförs av andra befattningar på utredningshemmet så som chefer, psykiatriker 

och psykologer. Eftersom studiens teoretiska modell endast utgår från ett utredningshem 

skulle det också vara viktigt att studera fler utredningshem för att nå ytterligare 

generaliserbarhet.  

I resultatet redovisas detaljerat kategorier och koder.  Detta möjliggör en 

operationalisering från koder till enkätfrågor. Fortsatta studier kan leda till att validera 

kärnvariabeln, identifiera orsakssamband genom att nå ett större urval av individer. 

Exempelvis skulle man kunna studera om det finns ett samband mellan de individer som 

uttryckt avtrubbning och empatisk utmattning. Till exempel genom skattningsskalan 
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"Compassion Fatigue Scale" (Figley, 1995). Man skulle också kunna undersöka sambandet 

mellan avtrubbning och moralisk stress, då genom skalan "Moral Distress Scale" (Croley et 

al, 2000). Nuvarande och fortsatta studier är lämpliga att använda i utbildningssammanhang 

på exempelvis socionomutbildningen, fortbildning för familjeutredare men också andra 

yrkesgrupper som möter människor i svåra situationer.  

Referenser 

Alvinius, A., Kylin, C., Starrin, B., & Larsson, G. (2014). Emotional smoothness and 

confidence building: boundary spanners in a civil-military collaboration context. 

International Journal of Work Organisation and Emotion, 6, 223-239. 

Conceptualize Emotional Labour. Journal of Occupational Health Psychology, 5(l)- 

Corley, M. C. et al. (2001). Development and evaluation of a moral distress scale. Journal of 

Advanced Nursing, 33, 250-256. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-

2648.2001.01658.x 

Elpern, E. H., Covert, B. & Kleinpell, R. (2005). Moral distress of staff nurses in a medical 

intensive care unit. American Journal of Critical Care, 14, 523-530.  

Esaiasson, P. & Gilljam, M. & Oscarsson, H.& Wängnerud, L. 2009. Metodpraktikan. 

Upplaga 3:2, Vällingby: Norstedt Juridik AB 

Figley, C. F. (1995). Compassion fatigue as secondary traumatic stress disorder: An 

overview. In C.F. Figley (Ed.), Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic 

Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized, 1-20, New York: Brunner/Mazel, 

Publishers. 

Gelderen, B. et al. (2007). Psychological strain and emotional labor among police officers: A 

diary study. Journal of Vocational Behavior, 71, 446–459. doi: http://dx.doi.org/ 

10.1016/j.jvb.2007.09.001 

Glaser (2007) All Is Data Posted on Mar 30, 2007 in Issue no.2, March 2007, Volume 06, 

Grounded Theory Review  

Glaser, B. G., Strauss, A. L. (1967). Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative 

Research. New York: Aldine de Gruyer. 

Grandey, A. A. (2000). Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to 

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation : An integrative review. Review 

of General Psychology, 2, 271-299. doi: http://dx.doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2007.09.001
http://groundedtheoryreview.com/2007/03/30/1194/
http://groundedtheoryreview.com/category/vol_06/2007-03/
http://groundedtheoryreview.com/category/vol_06/


35 

 

 

 

Hartman, J. (2001). Grundad teori, teorigenerering på empirisk grund, Studentlitteratur, 

Lund, Sweden. 

Hochschild, A. (1983). The Managed Heart. Berkeley: Commercialization of Human Feeling. 

University of California press, Berkeley.  

Jameton, A. (1984). Nursing practice: The ethical issues. Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall. 

Joinson, C. (1992). Coping with compassion fatigue. Nursing, 22, 116-121 

Karasek R., Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity, and the Reconstruction of 

working life. New York: Basic books. 

Karim, J. (2009). Emotional labor and psychological distress: Testing the mediatory role of 

work family conflict. European Journal of Social Sciences, 11, 584–598. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

Kylin, C. (2012). Blood, sweat and tears–shared bodily fluids, emotions and social identity in 

a Swedish military context. International Journal of Work Organisation and Emotion, 5, 

193-207. 

Larson, E. B. & Xin, Y. (2005). Clinical Empathy as Emotional Labor in the Patient-

Physician Relationship. The Journal of the American Medical Association 293, 9. doi: 

http://dx.doi.org/10.1001/jama.293.9.1100. 

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress,appraisal, and coping. New York: Springer. 

Leeson, C. (2010). The emotional labour caring about looked after children. Child and 

Family Social Work, 15, 483-491. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-

2206.2010.00704.x 

Martin, S. E. (1999). Police Force or Police Service? Gender and Emotional Labor. The 

ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 561, 1. doi: 

http://dx.doi.org/10.1177/0002716299561001008 

Moesby Jensen, K. & Schellerup Nielsen, H. (2014). Emotional labor in social worker's 

practice. European Journal of Social Work, 2014. doi: 

http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2014.981148 

Nilsson, S., Sjöberg, M., Kallenberg, K., & Larsson, G. (2011). Moral stress in international 

humanitarian aid and rescue operations: A grounded theory study. Ethics & behavior, 

21, 49-68. 

Özmete, E. (2011). Social work as an emotional labour: managament of emotions in social 

work profession.  



36 

 

 

 

Paules, G. F. (1991). Dishing It Out: Power and Resistance Among Waitresses in a New 

Jersey Restaurant. Philadelphia: Temple University. 

Sawbridge, Y., & Hewison, A. (2013). Thinking about the emotional labour of nursing-

supporting nurses to care. Journal of health organization and management, 27, 127-133. 

Schaufeli, W. B., Taris, T., Le Blanc, P., Peeters, M., Bakker, A. B., & De Jonge, J. (2001). 

Maakt arbeid gezond? Op zoek naar de bevlogen werknemer. De Psycholoog, 36, 422–

428. 

Socialstyrelsen (2009). Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer. Stockholm: 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen (2012). Barns behov i centrum: Grundbok BBIC. Västerås: Edita Västra Aros 

AB 

Socialstyrelsen (2013). Barn och unga i familjehem och HVB. Västerås: Edita Västra Aros AB 

SOSFS 1997:15. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Sutton, R. I. (1991). Maintaining norms about expressed emotions: The case of bill collectors. 

Administrative Science Quarterly 36, 245–268. doi: http://dx.doi.org/10.2307/2393355 

Tracy, S. (2000). Becoming A Character for Commerce. Management Communication 

Quarterly 14, 90-128. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0893318900141004 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 1 maj, 2015, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wettergren, A. (2010). Managing unlawful feelings: the emotional regime of the Swedish 

migration board. International Journal of Work Organisation and Emotion, 3(4), 400-

419. 

Wilkinson, J. (1988). Moral distress in nursing practice: Experience and effect. Nursing 

forum. 23, 17–29. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6198.1987.tb00794.x 



37 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Moralisk balansering i emotionellt lönearbete 


