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Sammanfattning  
Inom vård- och omsorgssektorn är människor beroende av hur de bemöter varandra där servicen 
blir en del av vårdgivarens vardag. För att individen ska agera professionellt i en serviceinriktad 
verksamhet behöver individen i sin yrkesroll som vårdgivaren tillsammans med sin privata roll 
utgöra grunden för det som kan anses vara professionellt. Men Hochschild (2003) menar att 
människor som har svårt att skilja på sin yrkesroll och den personliga rollen tenderar att drabbas 
av utbrändhet. Är det därför möjligt för individer att skilja på yrkesrollen och den privata rollen 
för att individen ska agera professionellt? Hochschild’s (2003) teori avseende emotionellt ar-
bete samt Goffmans (2006) teorier kring roller ligger till grund för den aktuella studien. Dessa 
teorier behandlar arbetet i sin helhet och kopplas till empirin samt diskussion. 
 
Syfte  
Syftet men denna studie är att få en förståelse av hur vårdgivaren upplever sin yrkesroll i relat-
ion till emotionellt arbete. Syftet är också att lyfta fram individens beskrivning av sin yrkesroll 
i mötet med vårdtagaren. 
 
Huvudresultat 
Resultatet visar hur ett flertal respondenter upplever att det finns klara direktiv och önskemål 
inom vård- och omsorgssektorn om hur en vårdgivare ska förhålla sig till sin vårdtagare. Men 
att kunna förhålla sig professionellt i sin yrkesroll avseende emotionellt arbete upplevs många 
gånger som svårdefinierat. Empirin visar hur ett distanserat förhållningssätt till vårdtagaren kan 
skapa förutsättningar till ett välmående för vårdgivaren samtidigt som känslor och egenskaper 
hos vårdgivaren kan skapa ett välmående för vårdtagaren. Det handlar om att se till varje indi-
vids behov där det blir en balansgång för vårdgivaren att kunna avgöra när och hur denne ska 
uppvisa känslor i sitt arbete. 
 
Metod  
Studien utgår från en kvalitativ metod där semi-strukturerade intervjuer har använts för in-
samling av det empiriska materialet. Urvalet består av nio respondenter som arbetar inom den 
offentliga sektorn. Samtliga respondenter benämns som vårdgivare då en interaktion med en 
vårdtagare är ett krav för den aktuella undersökningen.  
 
Nyckelord  
Emotionellt arbete, yrkesroll, privata rollen, känslor, interaktion, empati och förväntning.  
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1.0 Inledning 
 
I vilken utsträckning behöver individen skilja på yrkesrollen och den personliga rollen i arbets-
livet? Att få saker och ting gjorda på jobbet kan för enkelhetens skull struktureras upp i en viss 
ordning så att arbetet görs på ett rationellt sätt. Det kan oftast vara lätthanterligt och konkret. 
Olika strategier, planer och strukturer kan därför bidra till att specifika arbetsuppgifter utförs 
på ett sätt som är förenligt med organisationen och arbetsgivarens önskemål. Inom vård- och 
omsorgssektorn kan det rationella arbetet leda och styra hur exempelvis matning, hjälp med 
hygien, mediciner, journaler och andra viktigt moment blir en självklarhet för att vården ska 
kunna bedrivas på ett så bra sätt som möjligt. En vårdgivare måste först definiera vad en vård-
tagare behöver. Därefter tas ett beslut om hur det aktuella problemet kan lösas för att sedan 
åtgärdas. Men det är också här som det rationella handlandet kan övergå till något som tenderar 
likna ett irrationellt handlande eftersom emotionella yrken bidrar till att känslor väcks 
(Leppänen, 2006, s.79–80). Om emotionella arbeten upplevs som något abstrakt där känslorna 
tenderar ”ta över” kan människor få svårt att skilja på yrkesrollen och den personliga rollen 
(Wettergren, 2013, s.59). Följaktligen syftar emotionella arbeten inom vård- och omsorgssek-
torn till att människor är beroende av hur de bemöter varandra eftersom servicen blir en del av 
vårdgivaren och vårdtagarens vardag. Hälso- och sjukvårdslagen syftar till att ”hälso- och sjuk-
vård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt 
främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen” (HSL 1982:763). 
Den sociala interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare är det grundläggande för hur om-
vårdnaden kan förstås och kan därmed inbegripa vad emotionellt arbete handlar om. 

Det som binder samman vårdgivaren med vårdtagaren, förutom den fysiska och/eller den psy-
kiska påverkan är hur dessa två aktörer interagerar med varandra och hur varje aktör spelar sin 
roll. Yrkesrollen som till exempel undersköterska, behandlingsassistent och personlig assistent 
för att bara nämna några, sätts på sin spets där individens känslor kan utmanas på arbetsplatsen. 
För att individen ska agera professionellt i sitt arbete utgör yrkesrollen tillsammans med den 
privata rollen det centrala för hur vårdgivaren ska kunna hantera sin yrkesroll och de känslor 
som uppstår. Den privata rollen bottnar till viss del för hur yrkesrollen ska utövas eftersom det 
är samma individ som utför det som kunden efterfrågar.  

Samhällets skyldighet att tillhandahålla hälso- och sjukvårdspersonal till människor i behov gör 
således att en interaktion är ett faktum. Vårdtagarens behov avgör hur mycket, hur ofta och hur 
konsekvent interaktionen bör ske. Oavsett, antas interaktionen bli det primära då båda aktörerna 
är beroende av varandra. Vårdtagaren är beroende av vårdgivarens kunskap samtidigt som vård-
givaren ska vara vårdtagarens förlängda arm. Det komplexa sker när individens känslor inte 
alltid stämmer överens med den förväntan som yrkesrollens utförande har. Känslor, empati och 
ödmjukhet är till exempel egenskaper hos vårdgivaren som å ena sidan kan bidra till något 
positivt och är en förutsättning i mötet med vårdtagaren men som å andra sidan kan påverka 
vårdgivaren negativt i situationer då gränsen mellan yrkesrollen och den privata rollen, tenderar 
att suddas ut. Empatisk förmåga hos vårdgivaren underlättar dessutom relationen mellan båda 
parter och skapar förutsättningar för en god relation (Carlsson, Gullsten & Lindahl, 2003, s.28). 
Således finns det skäl till varför en vårdgivare behöver hantera emotionellt arbete där känslor 
kan fungera som ett arbetsredskap och som bör användas i sin rätta kontext. Ett förhållningssätt 
för vårdgivaren skapar dessutom förutsättningar till en god arbetsmiljö och hälsa. 
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 1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet är att få en förståelse av hur vårdgivaren upplever sin yrkesroll i relation 
till emotionellt arbete. Syftet är också att belysa individens beskrivning av sin yrkesroll i mötet 
med vårdtagaren. Detta kommer att studeras utifrån följande frågeställningar: 
 

- Hur upplever vårdgivaren sin förmåga att hantera känslor i sitt arbete i relation till vård-
tagaren? 

- Vilka egenskaper upplever individen att en vårdgivare bör ha i sitt arbete med vårdta-
garen? 

- Hur upplever individen sin förmåga att hantera sin yrkesroll som vårdgivare? 

1.2 Avgränsning 
 
Flera teoretiker och forskare har studerat emotionellt arbete där de valt att visa på sambandet 
mellan emotionellt arbete och utbrändhet. Det kan tex handla om när vårdgivaren har svårt att 
skilja på yrkesrollen och den privata rollen, men där det sistnämnda blir motsatsen till den pro-
fessionella rollen. Min tanke är inte att fördjupa mig inom utbrändhet kopplat till emotionellt 
arbete. Däremot ligger det ändå till grund för de teoretiska utgångspunkterna. Vidare antas 
vårdgivaren behöva anpassa sig till flera verkligheter, så som vårdtagarens krav och önskemål 
samt organisationens krav och önskemål. Det hade därför rimligtvis varit önskvärt att studera 
vårdgivarens dilemma gentemot de nämnda verkligheterna. Dock gör jag en avgränsning där 
studien endast behandlar roller och känslor. Således är det inget mål med denna uppsats att 
studera emotionellt arbete utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 
 

1.3 Disposition 
Första kapitlet inleds med uppsatsens område som därefter redovisar både syfte, frågeställ-
ningar och avgränsningar för att sedan avslutas med en disposition. Andra kapitlet följs av bak-
grund och tillhörande problemområde.  Tredje kapitlet förklarar de begrepp som används i stu-
dien. Jag redovisar för hur teoretiker definierar emotion, känslor som verktyg, yrkesroll, kom-
petens och kvalifikation för att läsaren ska få en förståelse för hur varje begrepp kan tillämpas 
inom emotionellt arbete i relation till en yrkesroll. Jag avslutar kapitlet med en sammanfattning 
av de nämnda begreppen. Fjärde kapitlet presenterar tidigare forskning och teoretiska utgångs-
punkter som jag har arbetat fram för att kunna besvara de frågeställningar som är utgångspunk-
ten för mina intervjuer. Även här presenteras en sammanfattning i slutet av kapitlet. Femte 
kapitlet beskriver mitt val av metod som det empiriska materialet utgår från. Jag klargör även 
för hur jag har gått tillväga med mina intervjuer och för analysen av det insamlade materialet. 
Vidare beskriver jag undersökningens urval samt de etiska utgångspunkterna som ligger till 
grund för respondenternas medverkan. Jag avslutar med en metoddiskussion. I kapitel sex pre-
senteras resultat och analys. Här redogörs resultatet av det empiriska materialet som bygger på 
studiens frågeställningar. Vidare analyserar jag respondenternas utsagor för att få en förståelse 
om hur deras upplevelse stämmer överens med mina funderingar eller inte. Sjunde kapitlet 
mynnar ut i en diskussion där det empiriska materialet och de teoretiska utgångspunkterna lig-
ger till grund för mina tankar och problemområde. Kapitlet åtta avslutas med en slutsats samt 
en kort beskrivning av framtida forskning gällande emotionellt arbete och individens yrkesroll. 
I det sista kapitlet framgår vilken litteraturhänvisning som har använts i den aktuella studien.  
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2.0 Bakgrund 
Fortsättningsvis benämns yrkesrollen som vårdgivare och den privata rollen som individ eller 
människa. Beroende på sammanhang kan den privata rollen ses utifrån ett generellt perspektiv 
som avser vem som helst oavsett yrke.  
 

2.1 Problemområde 
 
Emotionellt arbete förekommer främst inom serviceyrken där vårdgivaren interagerar direkt 
med vårdtagaren där denne efterfrågar en vara eller tjänst. Inom vård- och omsorgssektorn är 
vårdtagaren beroende av vårdgivaren med till exempel hushållssysslor, hygien, aktiviteter och 
annan praktisk hjälp som ingår i deras överenskommelse. Här får vårdgivaren tillsammans med 
sina egna, vårdtagarens samt kollegornas känslor hitta ett förhållningssätt där det gäller att be-
döma när individen ska använda sig av yrkesrollen och den privata rollen. För att en vårdgivare 
ska kunna utföra nämnda sysslor behöver denne leva sig in i vårdtagarens situation och anpassa 
arbetet därefter (Leppänen, 2006, s.79). Genom att lyssna, möta, trösta och hjälpa andra använ-
der sig vårdgivaren av egenskaper som direkt kan gynna både vårdtagaren och vårdgivaren där 
dessa egenskaper blir till verktyg bland exempelvis aggressioner och andra känslor. Det gör att 
ett rollövertagande där vårdgivaren kan leva sig in i en annan människas tankar blir det primära. 
Inom serviceyrken och speciellt omsorgssektorn är det grundläggande för vårdgivaren att ha 
förmågan att ”överta den andres roll” (Leppänen, 2006, s.82). Leppänen (2006) menar att ge-
nom rollövertagande använder sig individen av tidigare kunskap, både teoretisk och praktisk, 
för att applicera in det i interaktion med vårdtagaren (Leppänen, 2006, s.82). En vårdgivare 
behöver till exempel sätta sig in i vårdtagarens roll för att närma sig arbetets utförande och en 
eventuell lösning på problemet. Förmågan till ett rollövertagande blir därför av stor vikt i inter-
aktionen. Rollövertagandet betyder däremot inte att vårdgivaren behöver hålla med vårdtagaren 
i det som sägs. Leppänen (2006) menar att vårdgivaren behöver inte ens dela samma åsikt eller 
sympatisera med vårdtagaren för att ett rollövertagande sker. Vårdgivaren behöver beakta att 
det finns känslor som kan ”lockas” fram i både interaktionen och rollövertagandet (Leppänen, 
2006, s.82–83). Tillsammans utgör därför känslor och rollövertagande en förväntan i själva 
yrkesrollen som vårdgivare där det är en förutsättning för individen att spela rollen som vård-
givare och kunna besitta en empatisk förmåga. 
 
Att arbeta som vårdgivare innebär att kunna hantera situationer där samarbetet mellan vårdgi-
vare och vårdtagare blir något viktigt eftersom intimitet, fysisk närhet och oavsiktlig insyn i 
vårdtagarens privatliv är ofrånkomligt. Samtidigt menar Leppänen (2006) att vårdgivarens an-
passning till flera situationer kan bli svår att hantera eftersom det implicit betyder att vårdgiva-
ren behöver förhålla sig till flera verkligheter samtidigt; organisationens, vårdtagarens och 
vårdgivarens egen verklighet (Leppänen, 2006, s.79–80).  
 
Utifrån vårdgivarens insyn i vårdtagarens privatliv beskriver Sjögren (2006) att vårdgivarens 
arbetssätt är mycket närmre och personlig än andra arbetsrelationer (Sjögren, 2006, s.18).  Det 
gör att om individen inte vet hur denne ska förhålla sig till sina roller och bedöma vilken roll 
som passar in i en specifik situation, kan det bli svårt att veta vilken känsla som bör appliceras. 
I nedanstående beskrivning av socialstyrelsen, identifieras hur omvårdnadspersonal förväntas 
agera i sin yrkesroll tillsammans med de personliga egenskaperna. Denna beskrivning går indi-
rekt isär med de individer som riskerar att bli utbrända på grund av emotionellt arbete där ve-
derbörande måste skilja på yrkesrollen och den privata rollen i arbetslivet. 
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Honnörsord för hur omvårdnadspersonalen ska förhålla sig i sitt arbete till den funktionshindrade är attityder, 
empati, lyhördhet, respekt, ödmjukhet, ansvar, initiativförmåga och sunt förnuft. Omvårdnadspersonalens 
arbete kräver ett stort mått av social kompetens: det vill säga att vara lyhörd, ha förmåga att inge hopp, tillit 
och tilltro till att personen själv tillsammans med omvårdnadspersonalen kan påverka sin livssituation i po-
sitiv riktning/---/ 

Omvårdnadspersonalens personliga kompetens gentemot den äldre bygger på hans eller hennes empatiska 
förmåga, på ödmjukhet, kärleksfullhet och respekt för den äldre. Omvårdnadspersonalen ska med andra ord 
ha en emotionell kompetens /…/ (Sjögren, 2006, s.16,19). 

 
Syftet med att arbeta inom omsorgen förklarar Sjögren (2006) bero på att vårdgivaren är där 
för att ”ge god omsorg med hög kvalité” (Sjögren, 2006, s.14). Här är det vårdtagarens krav, 
behov och förväntningar som går stick i stäv med hur rollen som vårdgivaren, bör spelas. Om-
givningen förväntar sig alltså att vårdpersonalen ska agera och vara på ett sätt som är förenligt 
med de känslor som eftersträvas i ett specifikt sammanhang. En otydlig beskrivning om 
huruvida mycket och hur ofta som en vårdgivare bör visa känslor verkar dock vara näst intill 
omöjlig att förstå. Ändå är det just förväntningen av en äkta känsla som ska levereras. Känslor 
och roller är som två grundpelare där rollen som vårdgivare behöver spelas på ett sätt som 
tillfredsställer vårdtagaren. Den bör även spelas på ett sätt som är förenligt med individens 
förväntan. Genom interaktionen skapas känslor som riktas till yrkesrollen men som upplevs av 
individen, bakom rollen som vårdgivare. Yrkesrollen behöver därför ses utifrån flera dimens-
ioner där känsloverktyg, egenskaper och förhållningssätt i den privata rollen tillsammans i sym-
bios med yrkesrollen ska verka och få mening. Det gör att den privata rollen ihop med yrkes-
rollen kan skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och en god vård för vårdtagaren. 
 
 
Wettergren (2013) fokuserar på hur emotionellt arbete kan leda till utbrändhet där okunskapen 
att hantera yrkesrollen och den privata rollen blir det centrala (Wettergren, 2013, s.59). Hon 
anser att idealet är när individen kan hantera sina roller i arbetslivet och skilja på den privata 
delen och yrkesdelen när vårdgivaren interagerar med vårdtagaren. Samtidigt menar Wetter-
gren (2013) att det inte behöver vara enkelt för individen att göra den skillnaden. Individen 
tenderar istället att låtsats känna känslor som många gånger inte existerar. Hennes resonemang 
grundar sig i Hochschild (2003) beskrivning om hur emotionella arbeten tenderar leda till ut-
brändhet (Hochschild, 2003, s.188). Men hur och när ska individen skilja på vem som känner 
vad? Exempelvis kan vi tänka oss livvakten som ska skydda sin klient. Möjligtvis är det kanske 
inte i ett skarpt läge där eld uppstår som livvakten instinktivt funderar på i vilken roll vederbö-
rande ska befinna sig i eller hur personen i fråga ska känna äkta eller oäkta känslor. Livvakten 
agerar utifrån en yrkesroll tillsammans med den privata rollen eftersom det är densamme som 
kanske olyckligtvis blir träffad och får ta en kula. Mitt intresse för ämnet ligger därför till grund 
för i vilken utsträckning det egentligen är möjligt att skilja på yrkesrollen och den privata rollen 
i ett emotionellt arbete. 
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3.0 Begrepp 
Då begreppet emotion återkommer på ett eller annat sätt inom vård och omsorgsyrken behöver 
vi få klarhet i vad en emotion är och på vilket sätt individen förhåller sig till känslor. Vi behöver 
även förstå definitionen av vad en yrkesroll är och vilka begrepp som kan relateras till yrkes-
rollen. Nedan följer beskrivning och definition på de nämnda begreppen, då de anses vara 
själva kärnan i omsorgsarbete och bedöms också vara grunden till hur en vårdgivare utför sitt 
arbete. Fortsättningsvis benämns en emotion även som känsla beroende på sammanhanget. 

3.1 Emotion 
 
Vad är känslor? Det finns en skillnad mellan emotion och känsla men inte mellan känsla och 
emotion. När människor upplever något eller intar sinnesförnimmelser som riktas inåt mot en 
själv, så skapas en känsla. Vi kan till exempel uppleva enorm smärta om vi slår i lilltån i trös-
keln, det gör helt enkelt ont. Men den känslan kan övergå i en emotion, det som visas utåt, 
eftersom vi antagligen blir arga då vi slagit i tån. Genom att urskilja när känsla är känsla och 
när det övergår till en emotion är båda benämningarna helt beroende av sin kontext (Wettergren, 
2013, s.16–17). Wettergren (2013) beskriver vad en emotion består av och presenterar följande 
komponenter:  
 

1. Situationsbedömning 
2. (Förändrade) sinnesförnimmelser 
3. Fritt eller hämmat (kontrollerat) uttryck av expressiva gester (handling) 
4. En kulturell beteckning på specifika kombinationer av de tre första elementen 

 
De tre första delarna tenderar uppträda utan att individen funderar och är medveten över själva 
känslan och den språkliga och betydelsemässiga egenskapen. Det sker alltså en förändring eller 
något avvikande i sinnesförnimmelserna som inte behöver registreras medvetet av subjektet 
vilket resulterar i att uppmärksamheten kan helt utebli över att individen känner något. Tänk att 
du blir rädd när någon hoppar fram bakom dörren eftersom du inte är beredd. Känslan uppstår 
automatiskt och omedvetet.  Emotioner är därför både biologiska och sociala. Oavsett om indi-
viden är medveten om känslan eller inte, förmodas situationsbedömning samt sinnesförnim-
melser inge betydelse för uttryck och handlande. Det är svårt att bortse ifrån känslor då de är 
kopplade till handling. Jag slår i min tå och känner att det gör ont. Känslan av det onda bidrar 
till hur jag kommer att agera. Wettergren (2013) drar därför slutsatsen att en emotion är en 
beredskap att handla, av de tre första komponenterna (Wettergren, 2013, s.17). 
 
Beroende på sammanhanget blir känslan det primära och en del i ett större perspektiv med de 
människor vi interagerar med. Vårdgivaren kan exempelvis uppleva och känna händelser runt 
omkring i beredskap att agera. På så sätt leder emotionsforskningen vägen och visar hur indi-
vider påverkas av känslor och emotioner i den sociala världen tillsammans med andra (Wetter-
gren, 2013, s.19). Wettergren (2013) poängterar dock att det inte går att avgöra på förhand vilka 
emotioner som har störst betydelse då begreppet grundar sig i hur sammanhang, tolkningsramar 
och de inblandades avsikter påverkar på ett sätt som kan vara svårt att förutspå (Wettergren, 
2013, s.27). Således är mänskligheten beroende av empirin eftersom forskaren, genom inter-
vjuer kan få en uppfattning om individers upplevelser av känslor och emotioner.  
 
Vidare anser Wettergren (2013) att känslor även skapas genom språket och bidrar exempelvis 
hur vårdgivaren kommer att handla gentemot sin vårdtagare. Ord som kan anses vara känslo-
laddade fungerar dessutom som emotive; individen tänker sig en känsla, säger det högt för sig 
själv för att sedan känna den på ”riktigt” (Wettergren, 2013, s.29).  
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3.1.1 Känslor som verktyg 
 
Wettergren (2013) beskriver hur människor använder sig av känslor som ett verktyg för att 
explicit visa hur människor ska eller bör känna i en given situation. Beroende på kultur, normer 
och värderingar vet individen hur de ska förhålla sig till en känsla i förhållande till vad de tror 
att omgivningen förväntar sig (Wettergren, 2013, s.29). Det kan beskrivas genom att individen 
tror sig känna en känsla som denne från början inte känner men som ändå resulterar i att känslan 
till slut känns verklig. Om vi exempelvis befinner oss på en begravning och har svårt att finna 
den ”rätta” känslan och sinnesstämningen för sammanhanget kan man tänka på något sorgligt. 
Individen letar i sitt känsloförråd efter ett tillfälle då vederbörande blev ledsen över något. En 
sådan förnimmelse kan lotsa individen fram på rätt spår efter den ”rätta” känslan. Här efterlyses 
en känsla som passar in i en sorgsen miljö. I normen av vilken känsla som bör uppstå, menar 
Wettergren (2013) härrör ifrån en given kultur, given grupp och given situation (Wettergren, 
2013, s.29). Hon menar att det är viktigt att förstå hur emotioner i själva verket är processer där 
den enskilda individen och dennes omgivning tillsammans skapar emotioner. Vårdgivarens 
tolkning av exempelvis arbetsgivarens krav på att utföra emotionellt arbete hör samman med 
inflytande, autonomi och hur mycket vårdgivaren kan bestämma över sitt eget arbete. Det rela-
terar också till vårdgivarens arbetsplats samt vilken inställning till arbete som denne har (Wet-
tergren, 2013, s.59,61). Wettergren (2013) konstaterar att den privata rollen på arbetsplatsen 
inte bör avvika för mycket eftersom det har ett samband med hur individen upplever sig själv 
(Wettergren, 2013, s.60).  I interaktion med andra människor aktualiseras känslor och tenderar 
att bli starka. I exempelvis vårdgivarens yrke finns det ett syfte av att ge en god omsorg med 
god kvalité till sin vårdtagare (Sjögren, 2006, s.14). Men utförandet av den goda omsorgen och 
vårdgivarens känslor kan skilja sig med hur vårdtagarens känslor, behov och dennes livsvärld 
ser ut. Det kan därför bli en skillnad i vad vårdgivaren tror sig veta mellan det liv som vårdta-
garen har och det liv som vårdtagaren kunde haft (Leppänen, 2006, s.91). 

3.2 Yrkesroll 
 
Ulfsdotter Eriksson (2012) beskriver hur människor kan identifiera sig med sin yrkesroll. Hon 
redogör hur människor i sociala sammanhang oftast använder sig av yrkestiteln vid presentation 
för andra. Vad arbetar du som? Vad pysslar du med? Och så vidare. Det gör att människor kan 
placera in andra människor i olika kategorier eller fack för att se om det stämmer överens med 
dennes föreställning. Ulfsdotter Eriksson (2012) menar att människor har en föreställning om 
hur ett yrke kan tänkas vara (Ulfsdotter Eriksson, 2012, s.62). Det finns en förväntning om att 
servitrisen alltid är trevlig och hjälpsam eftersom det är så som omgivningen förväntar sig av 
denna yrkeskategori (Ulfsdotter Eriksson, 2012, s.8–9). Vetskapen om vad människor arbetar 
med gör det inte bara enkelt att kategorisera människor efter yrken. Det kan även vara en källa 
till hur individen uppfattar och presenter sig för andra, själva identiteten. Genom att lyssna hur 
människor presenterar sig själv; ”Jag är undersköterska” eller ”Jag arbetar som undersköterska” 
menar Ulfsdotter Eriksson (2012) ligger till grund för vilken betydelse yrket har för individen 
(Ulfsdotter Eriksson, 2012, s.6). Skillnaden ligger exempelvis i ”Jag är undersköterska” eller 
”Jag arbetar som undersköterska”. I det förstnämnda kan det framgå att yrket spelar en stor roll 
för identiteten. Medan det sistnämnda uttrycker att individen har distans mellan yrket och själ-
vet. På så sätt menar Ulfsdotter Eriksson (2012) att individen är sitt yrke då det är denne som 
utför arbetsuppgifterna. Yrket bär upp individen istället för det omvända, vilket leder till att de 
stereotypiseras. När det framgår vilket yrke en individ arbetar med och hur omgivningen tror 
att innehållet ser ut, framgår det också hur omgivningen tror att individen utför arbetet (Ulfs-
dotter Eriksson, 2012, s.10). Ulfsdotter Eriksson (2012) poängterar därför att yrket är en social 
roll och har en betydelse för individens liv. Beroende på hur individen agerar och spelar det 
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yrke som denne har finns det en skillnad på rolltagande och rollskapande. I den förstnämnda 
försöker individen genomföra rollen utifrån de krav och föreställningar som denne tror sig upp-
leva att omgivningen har. Det är krav och föreställningar som ligger inbäddade i normer och 
regler som innefattar det specifika yrket. Genom ett rollskapande betraktar individen sitt eget 
utförande av rollen av dennes personlighet samt hur yrkesrollen spelas (Ulfsdotter Eriksson, 
2012, s.71–72). Det gör att personligheten påverkas på ett eller annat sätt eftersom det är upp 
till individen att veta vart gränsen går mellan den privata rollen och yrkesrollen (Ulfsdotter 
Eriksson, 2012, s.73). Således har Ulfsdotter Eriksson (2012) definierat vad en yrkesroll är, 
men anser samtidigt att det blir svårt att definiera vad en yrkesroll innehåller, i relation till 
individens personlighet. Genom att en yrkesroll påverkar individens liv nämnvärt kan ett yrke 
förklaras som en del av en individs livssammanhang (Ulfsdotter Eriksson, 2012, s.239).  

3.2.1 Kompetens och kvalifikation 
 
För att arbeta med ett specifikt yrke krävs det att individen besitter passande kompetens för det 
givna yrket. Kompetens kan utgöra grunden för de kunskaper som en människa har. Ulfsdotter 
Eriksson (2012) menar, för att inneha någon form av kompetens bygger det i grund och botten 
på att individen har tillgång till sina egna resurser i form av kompetens. Denna kompetens kan 
ha inhämtats på andra sätt än enbart i arbetslivet. Det behöver egentligen inte förknippas med 
yrket alls. Däremot kan individens resurser komma att användas inom arbetslivet, varav det 
benämns som kompetens. På så sätt är begreppet kompetens direkt kopplat till individen och 
sätter därför människan i centrum (Ulfsdotter Eriksson, 2012, s.20).  
Till skillnad från kompetens så förknippas kvalifikation direkt till arbetslivet och till det speci-
fika yrket. I en platsannons är det lätt att se vilka kvalifikationer som arbetsgivaren förväntar 
sig att den sökande har. Kvalifikationer anses därför vara krav som ett företag eller organisation 
efterlyser. Utan dessa krav blir det svårt att konkurrera på arbetsmarknaden (Ulfsdotter Eriks-
son, 2012, s.20). På så sätt kan kvalifikationer innefatta vilken kunskap samt kompetens som 
efterfrågas och kan relateras till ett yrke och en position. 

 

3.3 Sammanfattning av begrepp 
 
I ovanstående kapitel redogörs för en beskrivning av känslor och emotioner och på vilket sätt 
de är kopplade till sin kontext. Wettergren (2013) förklarar hur emotioner och känslor är något 
biologiskt och socialt betingat som dessutom framstår som förstadier till hur individen kommer 
att handla. Wettergren (2013) lyfter också fram känslor som verktyg där hon ger råd om hur 
individen kan tänka för att ta fram rätt känsla vid rätt tillfälle. Samtidigt poängterar Wettergren 
(2013) hur känslor består av processer som skapas av den enskilde individen tillsammans med 
andra, vilket gör det komplicerat. Vidare beskriver Ulfsdotter Erikssons (2012) hur människor 
identifierar sig med sin yrkesroll och på vilket sätt det kan förstås. Det kan till exempel framgå 
genom hur individen presenterar sig själv i ett möte med en annan människa. Det centrala i 
Ulfsdotter Erikssons (2012) resonemang handlar huvudsakligen om i fall yrket bär upp indivi-
den eller om individen bär upp yrket.  
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4.0 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
De begrepp som nyligen beskrivits hör samman med yrkesrollen och den privata rollen, där 
förhållningssättet mellan emotioner och yrkesroll blir det centrala för individen. Tidigare em-
piri och teoretiska utgångspunkter belyser vilka konsekvenser som kan uppstå för de människor 
som är yrkesverksamma i emotionella arbeten och samtidigt ska förhålla sig till sin yrkesroll. 
Nedan presenteras hur emotioner används i arbetslivet och på vilket sätt det kan påverka indi-
viden negativt genom Hochschild’s (2003) socialpsykologiska teorier. Denna del kommer även 
att belysa hur individens roll i ett emotionellt arbete kan förstås och behandlas genom Goff-
mans (2006) syn på roller. Ett flertal teoretiker visar på sambandet mellan emotionellt arbete 
och utbrändhet om individen har svårt att skilja på yrkesrollen och den privata rollen vilket 
också ligger till grund för den valda teorin.  

4.1 Emotionellt arbete 
 
Kunskapen om de arbeten som kräver emotionell arbetskraft kännetecknas tydligt av tre punk-
ter: Individen har någon form av interaktion med andra människor, det finns ett behov hos 
individen att producera ett känslomässigt tillstånd för andra människor, arbetsgivaren kontrol-
lerar den anställde genom att känslorna utgör en uppsättning av explicita eller implicita regler 
för vilken typ av känsla som är lämpligt eller direkt olämplig att visa (Hochschild, 2003, s.148). 
Hochschild (2003) menar att det finns en avsevärd skillnad inom det postindustriella samhället 
än i industrisamhället och förklarar hur människor idag måste kunna hantera människor snarare 
än att hantera maskiner. De interpersonella färdigheterna efterfrågas i större utsträckning idag 
än de mekaniska färdigheterna (Hochschild, 2003, s.9). I mötet med andra människor är det 
också viktigt att ta hänsyn till hur människor kan agera utifrån en spontan handling eftersom en 
spontan handling kan resultera i en oönskad utgång beroende på dess kontext. Det gör att en 
spontan handling inte alltid kan relateras till känslor som anses vara ”lämpliga” utan förekom-
mer mer i känslor som anses vara direkt olämpliga, exempelvis; frustration och avsky (Kinman 
& Leggetter, 2016, s.2). Det kan till exempel innebära ett dilemma för vårdgivaren om det inte 
finns kunskap om hur vårdgivaren ska förhålla sig till emotionellt arbete. Kunskap är därför 
viktigt för att skapa förutsättningar till att kunna förändra. 
 
Hochschild (2012) ger en tydlig beskrivning av hur emotionellt arbete kan påverka den enskilde 
individen i arbetslivet. I sin studie kom Hochschild (2012) att fokusera och undersöka yrkes-
gruppen flygvärdinnor och hur de känslomässigt förhåller sig till sina kunder. Här låg proble-
matiken i hur flygvärdinnan visade riktiga, falska eller inga känslor (likgiltighet) gentemot kun-
den, samtidigt som denne måste agera så professionellt som möjligt (Hochschild, 2003, s.7). På 
så sätt intresserade sig Hochschild (2012) för vad som händer med flygvärdinnan när dennes 
egenskaper, exempelvis empati och ödmjukhet, fångas upp och används av flygföretag för att 
uppnå en ökad vinst (Hochschild, 2003, s.91,104). Det som kännetecknar Hochschild’s (2012) 
intresse för emotionellt arbete är hur yrkesutövare inom känslomässiga yrken, påverkas och 
som under en längre tid visar upp en känsla som inte är förenligt med vad de känner. Hon menar 
att denna form av problematik är något som förekommer i större utsträckning inom serviceyr-
ken än andra. Inom vård-och omsorgssektorn kan vårdgivaren hamna i en känslofälla där denne 
ska bemöta vårdtagarens krav och känslor samtidigt som vårdgivaren har krav uppifrån, dvs 
närmsta chef och organisation. I likhet med flygvärdinnorna behöver vårdgivaren bemästra de 
känslor som kan upplevas svåra. Det krävs erfarenhet och trygghet för att veta hur individen 
ska förhålla sig till sin yrkesroll. Ett emotionellt arbete beskriver därför hur individen ska för-
söka anpassa sina känslor i olika situationer och på ett hanterbart sätt trycka undan de äkta, så 
kallade riktiga känslorna (Ulfsdotter Eriksson, 2012, s.72). 
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4.2 Rollidentifikation 
 
Likt Ulfsdotter Erikssons (2012) nämnda resonemang anser även Hochschild (2012) att indivi-
der i ansikte-mot-ansiktsrelationer i yrkeslivet blir tvungna att på ett eller annat sätt trycka un-
dan sina känslor och agera utifrån en förutbestämd roll. Hon menar att den eller de som blir 
servade förväntar sig hur servicen ska framhållas där det specifikt förknippas med yrkesrollen. 
En otrevlig och ohjälpsam flygvärdinna är därför något som antas vara motsatsen till det som 
kunden förväntar sig (Hochschild, 2003, s.8,11). Således är emotionellt arbete ett begrepp som 
beskriver hur individer bäst bör försöka anpassa sina känslor till dess kontext och sammanhang. 
Genom att individer styr sina känslor och försöker skapa känslor som fungerar till samman-
hanget kan de enklare blockera känslor som inte är önskvärda. Känslor blir som ett verktyg där 
det är upp till individen att bedöma vilka känslor som bör visas i interaktion med en annan 
människa. Hochschild (2012) bryter ner emotionellt arbete i ett flertal beståndsdelar för att be-
skriva på vilket sätt individen kan komma att förhålla sig till sin yrkesroll. För att förstå varför 
människor medvetet eller omedvetet ingår i olika roller beskriver Hochschild (2003) det genom 
följande punkter: 
 

• Stor rollidentifikation, yrkesroll ej skild ifrån självet 
• ”lagom” rollidentifikation, skiljer yrkesroll från självet 
• Ingen rollidentifikation, dvs en robot 

 
I det första punkten identifierar individen hela sin själ med sin yrkesroll och riskerar därför 
utbrändhet. Individen har svårt att se sina handlingar som jobbrelaterat och besitter liten eller 
ingen medvetenhet om en ”oäkta” yrkesroll. Den här typen av rollidentifikation kommer att 
erbjuda en genuin service och bemötande mot kunden där denne blir en tydlig del av organisat-
ionens ansikte utåt. Men kostanden för vad individen lägger i att tillfredsställa sin omgivning 
kan istället resultera i utbrändhet. I den andra ståndpunkten skiljer individen sig tydligt från 
jobbet och kan därför bli mindre benägen att drabbas av utbrändhet. Däremot kan individen 
hitta sätt att gå in och ur rollerna för att falla tillbaks på själva skådespeleriet, att till exempel 
spela rollen som vårdgivare. Det kan då uppfattas av omgivningen som att individens handlande 
inte känns äkta. I den tredje ståndpunkten beskriver Hochschild (2003) hur individen skiljer sig 
från sin handling och tar inte heller ansvar för sitt utförande av arbetet. Hochschild (2012) me-
nar att om individen inte kan skilja på yrkesrollen och den privata rollen så förfrämligas män-
niskan från sitt privatliv (Hochschild, 2003, s.188). Hon menar också att en stor rollidentifikat-
ion kan påverka individen mer negativt än när individen identifierar sig på ett ”lagom” sätt eller 
inte alls identifierar sig med sin yrkesroll eftersom det då inte finns någon gräns mellan yrkes-
rollen och den privata rollen. Hochschild (2003) har därför en förhoppning av att kunna minska 
den skada som kan uppstå i respektive ståndpunkt om individen kan känna större kontroll över 
dennes arbetsvillkor och sitt sätt att arbeta (Hochschild, 2003, s.187).  
 
När Joshi & Fast (2103) studerade hur individer identifierar sig med roller kom de fram till hur 
människor, på både gott och ont tenderar att ”spela” ett flertal roller under exempelvis en och 
samma dag. De ser en fördel med hur individen exempelvis kan byta från en roll till en annan 
samtidigt som de ser en utmaning med samma metod. De menar att när flera roller står i konflikt 
med vararandra blir det den enskilde individen som får ta kostnaden för de negativa aspekterna. 
Om individen upplever att en roll ligger nära dennes personlighet eller självkänsla ökar sanno-
likheten för att det är just den rollen som kommer att ”spelas” men även hur den kommer att 
”spelas”. Om rollen även innefattar egenskaper som liknar individens egna egenskaper kan det 
i sin tur bidra till tillfredsställelse för den enskilde individen. Joshi och Fast  
 



 10 

(2013) förklarar således vad som sker när individer identifierar sig med en roll. De utgår från 
flera förhållningssätt. Dels försöker individen se sig själv i en roll samtidigt som denne strävar 
efter att kunna anpassa jaget till rollen, i relation till förväntningarna (Joshi & Fast, 2013). De 
belyser också hur människor tenderar att identifiera sig mer med roller som utger en starkare 
kraft eller makt än de roller som inte gör det.  På så sätt menar Joshi & Fast (2013) att själv-
konstruktion samt beteende ofta bestäms av de förväntningar som hör samman med de roller 
som upplevs besitta makt. Det gör att rollidentifikation påverkas av yttre faktorer så som makt 
och andras förväntningar. Joshi & Fast (2013) tar fasta på hur rollidentifikation har ett klart 
samband med makt och individens kulturella bakgrund eftersom individer från olika kulturer 
beter sig olika beroende på hur de upplever makt i förhållande till hur de identifierar sig själva 
med rollen. I Joshi & Fast (2013) studie kom det därför att handla om makt, roller och jaget. 
Hur människor identifierar sig med olika roller, anser Joshi & Fast (2013) har att göra med 
deras personlighet, livserfarenhet och kultur. Dessa tre faktorer är avgörande när det handlar 
om rollidentifikationer.  
 

4.3 Emotionellt arbete inom omsorgen 
 
Riley & Weiss (2015) har inte bara studerat emotionellt arbete utan emotionellt arbete inom 
omsorgssektorn. I deras studie belyser de hur vinsteffekten har ett annat syfte inom den offent-
liga sektorn där organisationen istället behöver satsa på sin personal för att förhindra att de blir 
utbrända. De implementerar emotionellt arbete in i sjukvården där de definierar begreppet som 
en handling eller skicklighet tillsammans i den vårdande rollen för att implicit erkänna andras 
känslor. Genom att undersöka handling och skicklighet i vårdpersonalens arbete är de också 
först med att behandla en kvalitativ studie gällande emotionellt arbete för vårdpersonal (Riley 
& Weiss, 2015, s.7). Ovannämnda förklaring förstärker Wettergrens (2013) definition om hur 
handlingar direkt är kopplade till känslor. Riley & Weiss (2015) poängterar diskrepansen mel-
lan emotionellt arbete inom ett vinstdrivande företag, till exempel inom den privata sektorn 
respektive inom vård- och omsorgssektorn, offentliga sektorn (Riley & Weiss, 2015, s.7). De 
tar hänsyn till Hochschild’s (2003) teori om hur en organisatorisk miljö kan ha en avgörande 
påverkan för vilka känslor som individen bör visa och kallar det för att känslorna kommodifie-
ras (är köpta). Riley & Weiss (2015) menar att begreppet även återfinns i den marxistiska teorin 
som utmanar kommodifikationen och påvisar nackdelarna med att kunna köpa någon annan 
människas känslor. På så sätt vill de understryka hur företag tenderar att använda sig av de 
anställdas känslor för att manipulera människor för ekonomisk vinning (Riley & Weiss, 2015, 
s.7). 
 
Syftet med Riley & Weiss (2015) forskning var att identifiera och kritiskt granska känslomässig 
påverkan inom vård- och omsorgssektorn samt att identifiera konsekvenserna av begreppet för 
personal och organisationer för att på så sätt kunna ge stöd och utbildning (Riley & Weiss, 
2015, s.8). Genom att organisationer inom vårdsektorn använder sig av egenskaper hos vård-
personal som till exempel empatisk förmåga, lyhördhet och ödmjukhet gentemot vårdtagaren 
skapas förutsättningar för att stärka patientsäkerheten. Det är genom mötet med vårdtagaren 
som egenskaper visas där exempelvis vårdpersonalens medkänsla och skicklighet bedöms av 
andra. Konsten i att agera omsorgsfullt betraktas här som ett arbete där agerandet för hur indi-
viden uttrycker empati, lyssnar och visar ödmjukhet inför sin vårdtagare, får ett explicit värde. 
Handlingen av att individen spelar rollen som vårdpersonal får därmed sin validitet och legiti-
mering.  
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4.4 Djupagerande och Ytagerande 
 
Som tidigare nämnt beskriver Wettergren (2013) hur individen kan ändra sitt sätt att frambringa 
en känsla som anses given i en specifik situation. Att ändra sina känslor och uttryck genom att 
tänka sig in i andra situationer eller genom att söka i minnet efter ett tillfälle man upplevt den 
önskade känslan, kallar Hochschild (2003), som inspirerats av hur skådespelare arbetar, för 
djupagerande (Hochschild, 2003, s.38–40). Vårdpersonal kan sträva och leta efter att känna sig 
till exempel glada och positiva för att motivera eller hjälpa vårdtagaren om det är en sådan 
känsla som efterfrågas just då. I motsats till djupagerande beskriver Hochschild (2003) hand-
lingen av ytagerande där individen på ett ytligt sätt uttrycker en känsla som sedan fångas upp 
av kroppen och visar den efterfrågade känslan (Hochschild, 2003, s.33). Vid ytagerande behö-
ver inte individen anstränga sig genom att försöka känna känslan men omgivningen kan vara 
rätt så snabba med att uppfatta individen som falsk. Ytagerande handlar alltså om att visa sig 
glad fast individen egentligen inte är det, ett kroppsligt uttryck. I båda fallen frambringas en 
efterfrågad känsla fram, men genom olika processer. 
 
Guoping & Haihua (2010) har med hjälp av en kvantitativ metod studerat djupagerande och 
ytagerande hos medarbetare inom tjänstesektorn. De var intresserade av att förstå hur medar-
betare som arbetar inom ett callcenter påverkas av relationen till kunden. De anser att den so-
ciala interaktionen inte enbart behöver fungera som ett verktyg för att ge god service till kunden, 
den kan även fungera som en resursvinst för medarbetaren. Nackdelen med social interaktion 
och service till kunden blir hur medarbetaren väljer att agera gentemot kunden och kostnaden 
av agerandet. På så sätt menar Guoping & Haihua (2010) att social interaktion även kan vara 
något negativt för den anställde och förknippar social interaktion med stress och utbrändhet. 
Guoping & Haihua (2010) beskriver hur medarbetaren, i sin roll som callcenterarbetare använ-
der sig av ytagerande eller djupagerande. Dessa två faktorer intresserade Guoping & Haihua 
(2010). De ville förstå medarbetarens föreställning om kundens förväntan på callcenterarbeta-
ren. De ville även studera om kunden agerar aggressivt mot medarbetaren och på vilket sätt det 
skulle kunna påverka den anställde. Guoping & Haihua (2010) menar att kvaliteten på relat-
ionen mellan kund och den anställde är enkelriktad där den till stor del styrs av kunden. De 
menar att oavsett hur den anställde känner sig på insidan är det förväntningen på den som utför 
servicen, som exempelvis en artig och leende medarbetare som blir det primära och det som 
styr. På så sätt blir den anställdes reaktion begränsad eftersom medarbetaren behöver anpassa 
sig till kundens krav. Om medarbetaren visar sina känslor utåt mot kunden, menar Guoping & 
Haihua (2010) att det kan leda till en känslomässig utmattning för den anställde (Guoping & 
Haihua, 2010). 
  

4.5 Kognitiv- och Emotiv dissonans 
 
När Riley & Weiss (2015) använder sig av Hochschild’s teori avseende emotionellt arbete gör 
de en liknelse mellan ansträngning och insats. De menar att individen gör en insats då de an-
stränger sig samt hanterar de inre och de yttre känslorna i förhållande till andra människor. I 
vårdpersonalens arbete kan det exempelvis röra sig om en ansträngning i att känna en känsla 
eller locka fram en känsla för kundens behov som egentligen inte finns. Det är alltså genom 
insatsen samt ansträngningen som problematiken för individen kan uppstå (Riley & Weiss, 
2015, s.7). Precis som Hochschild belyser hur insatsen och ansträngning kan leda till stress 
(Hochschild 2003:46) drar Riley & Weiss (2015) samma slutsats. De fortsätter i samma fotspår 
som Hochschild (2003) och ser sambandet mellan hur ytagerande och djupagerande är direkt 
förknippat med de känslomässiga verktygen, kognitiv dissonans och emotiv dissonans.  
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Kognitiv dissonans förklarar hur en obehagskänsla kan uppstå hos en individ där flera motsä-
gelsefulla idéer uppstår samtidigt. Människor som exempelvis arbetar inom vård-och omsorgs-
sektorn kan visa hur en känsla eller tanke uppstår som inte är förenligt med deras verklighet. 
Emotiv dissonans beskriver hur individen behöver förändra vad denne känner eller förändra sin 
föreställning som ger utlopp för den givna känslan. Skillnaden mellan dessa två dissonanser 
kan på lång sikt leda till belastning för individen om individen inte hittar ett förhållningssätt. 
Här menar både Wettergren (2013) och Hochschild (2003) att individen försöker utge sig för 
att känna en känsla som denne inte känner där vederbörande måste ändra sin föreställning ef-
tersom det finns en skillnad i det man känner och det man uttrycker att man känner (Wettergren, 
2013, s.29–30). Hochschild (2003) beskriver därför värdet av att minska denna belastning ge-
nom att låta det äkta och det som känns oäkta närma sig varandra, antingen genom att ändra 
vad individen känner eller genom att ändra vad individen gör (Hochschild, 2003, s.90). Det går 
i linje med hur individer till exempel letar i sitt inre känsloförråd efter en passande känsla för 
sammanhanget. På så sätt beskriver Wettergren (2013) och Hochschild (2003) problematiken 
för individer som har svårt att leva upp till de känslomässiga krav som finns i en given kultur, 
given grupp och given situation (Wettergren, 2013, s.29). 
 
Vidare förklarar Riley & Weiss (2015) hur kognitiv dissonans är en bidragande faktor till att 
människor upplever stress och utbrändhet inom vård- och omsorgssektorn. De menar att kog-
nitiv dissonans handlar om hur vårdpersonal tenderar att lura sig själva eftersom de känner en 
sak men måste visa upp en annan. Det gör att Riley & Weiss (2015) finner det relevant att 
organisationer behöver bli medvetna om problematiken så att de kan informera, utbilda samt 
ge stöd till sin personal för att möta de känslomässiga krav som arbetet kan innebära. Riley & 
Weiss (2015) resultat leder därför fram till hur viktigt det är för arbetsgivaren att kunna säker-
ställa emotionell arbetskraft för sin vårdpersonal. Genom att vårdpersonal värderas högt, ga-
ranteras stöd och resurser från arbetsgivare kan det genera till att vårdpersonalen kan klara av 
de olika känslomässiga kraven i arbetet (Riley & Weiss, 2015, s.14). Samtidigt beskriver de hur 
en organisatorisk miljö som exempelvis ett sjukhus, kan göra det svårt för individen att helt bli 
fri från arbetsgivarens krav eftersom en organisatorisk miljö inte behöver vara förenligt med 
det emotionella jaget. Således menar Riley & Weiss (2015) att arbetsgivaren har ett ansvar som 
kan stötta vårdpersonalen i deras emotionella arbete, samtidigt som den fysiska arbetsplatsen 
kan vara ett hinder för den vårdgivaren eftersom det oftast inte går i linje med det emotionella 
jaget (Riley & Weiss, 2015, s.15). 

4.6 Organisationens ansvar 
 
Riley & Weiss (2015) studie bygger på emotionellt arbete för vårdpersonal i förhållande till de 
institutionella kraven som finns. Men de uppger också svårigheterna i hur organisationers mål 
enbart tycks tillfredsställa kunden. De lyfter därför frågan huruvida kundens behov och krav 
enbart ska leda vägen för vårdpersonalens arbete. Ett samspel från arbetsgivare, vårdgivare 
samt vårdtagare kan bidra till ömsesidiga aspekterna som emotionellt arbete kan innebära. När 
både vårdgivare och vårdtagare interagerar med varandra, visas känslor som kan komma att 
tillfredsställa båda parter. Riley & Weiss (2015) menar att organisationer nyttjar personalens 
egenskaper mot patienten genom att vårdpersonal förväntas bry sig om vårdtagaren på ett sätt 
som är typiskt för yrket. Det gör att de tar vissa egenskaper för givet och spinner vidare på ”den 
goda viljan” av sina anställda (Riley & Weiss, 2015, s.15). De menar att om företag investerar, 
stöttar och ger resurser till sin personal för att hantera emotionellt arbete kommer det gynna 
både vårdgivare och arbetsgivare på lång sikt. På så sätt behöver företag inte längre ”köpa” de 
anställdas känslor för att garantera att kunden blir nöjd (Riley & Weiss, 2015, s.13). Genom 



 13 

arbetsgivarens ansvar kan det skapa förutsättningar för att vårdpersonal ska hantera emotionellt 
arbete på ett mer effektivt sätt. Den ökande stressen och utbrändheten kan då minska. Det är 
när vårdpersonal måste hantera dessa svårigheter själv eller rent av, inte alls hantera svårighet-
erna som stress och utbrändhet tenderar att öka (Riley & Weiss, 2015, s.15). Men det finns inte 
bara nackdelar med emotionellt arbete. Hochschild (2003) poängterar hur emotionellt arbete i 
grund och botten är någonting bra då serviceyrken bygger på interaktion. Hon menar också att 
de allra flesta kunder föredrar att bli servad av en glad och trevlig servitris istället för en ser-
vicearbetare som undviker ögonkontakt, är vresig och ohjälpsam (Hochschild, 2003, s.9). Men 
för att företag inom serviceinriktade yrken ska gå med vinst eller klara av sin verksamhet be-
höver känslor och företag gå hand i hand. Detta för att på ett eller annat sätt tillfredsställa kun-
den. Leppänen (2006) menar att organisationer ägnar sig explicit åt att kontrollera individernas 
känslor genom att anställa personer som de upplever besitter de rätta egenskaper som yrkesrol-
len kräver. Det kan till exempel handla om hur en arbetsgivare utför intervjuer och personlig-
hetstester för att säkerställa vilka egenskaper som individen utger sig för att ha. Inom vården 
kan det ge uttryck i att den som söker bör inneha normen av godhet, medkänsla samt empati 
(Leppänen, 2006, s.88). 

4.7 Illusion  
 
Om en vårdgivare inte lever upp till de förväntningar som omgivningen har på yrkesrollen, kan 
det bli problematiskt. Hochschild (2003) anser att människor har en föreställning och förväntan 
för en specifik yrkesroll som innefattar regler och normer som individen försöker leva upp till 
(Hochschild, 2003, s.x). Hon menar att dessa normer och mönster ligger inbäddade i männi-
skors kultur och kan vara svåra att bryta. På så sätt uppstår en förväntan hos omgivningen om 
att flygvärdinnan är glad och vänlig precis som begravningsentreprenörer bör vara dyster och 
reserverad. Samma sak gäller för vårdpersonalen som förväntas vara empatiska och lyssnande. 
Men trots föreställningen om hur en yrkesroll innehåller ett specifikt beteende tenderar beteen-
det att glömmas bort (Hochschild, 2003, s.7). Hochschild (2003) liknar därför teaterns och dess 
skådespel vid hur människor föreställer sig och förväntar hur en roll ska spelas. Hon menar att 
föreställningen som skådespelaren skapar kännetecknas på förhand som en föreställning av så-
väl skådespelare som publik. I det verkliga livet har människor förfinat föreställningen så att 
den ska passa så som ”publiken” önskar. På så sätt är förväntningar subtila, utbytbara men 
samtidigt svåra att definiera eftersom varje individ har en upplevelse hur exempelvis en yrkes-
roll bör spelas. Hochschild (2003) poängterar att i teaterns värld är begreppet illusion som ett 
verktyg för skådespelaren men dör ut när ridån går ned. I verkligheten blir illusionen en svaghet 
för individen som riskerar omvandla illusionen till en lögn (Hochschild, 2003, s.46). Den inbil-
lade föreställningen är ett faktum och individen stigmatiserar sig själv som en lögnare. På så 
sätt menar Hochschild (2003) att människor upptäcker hellre att de har ljugit för någon annan 
än för sig själv. För den professionella skådepelaren så tar illusionen bara mening i relation till 
en professionell roll, det blir inga konsekvenser. I verkligheten tar den inbillade föreställningen 
på sig en mening i relation till andra individer och kan få ödesdigra konsekvenser (Hochschild, 
2003, s.47–48).  

Att människor har en föreställning och förväntan som kan vara direkt förknippat med illusion 
visar sig i Guterstam, Petkova och Ehrssons (2011) studie. Deras syfte var att visa hur hjärnan 
påverkas av det som individen uppfattar och tror vara sant. De var intresserade av hur männi-
skan förväntas känna och uppleva i vissa sammanhang, men som är skapat av en illusion. Deras 
experiment gick ut på att låta en realistisk armprotes fästas intill deltagarens befintliga arm 
(Guterstam et al. 2011, s.1–2). Syftet var att producera fram en äkta känsla hos deltagaren där 
armprotesen skulle uppfattas som en riktig arm. Forskaren berör den riktiga armen med en liten 
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borste för att sedan beröra armprotesen i direkt anslutning till den riktiga armen. Guterstam et 
al. (2011) menar att när individen ser två armar intill varandra skapas en konflikt i hjärnan, en 
illusion. De menar att hjärnan löser konflikten genom att acceptera två armar oavsett om de hör 
ihop eller inte. I deras studie som omfattade 154 friska deltagare kunde Guterstam et al. (2011) 
bevisa att gummiarmen faktiskt upplevdes som förkroppsligad där den tredje armen blev en del 
av kroppen (Guterstam et al. 2011, s.8). Genom att forskaren närmade sig armprotesen med ett 
vasst föremål, ökade svettningarna i deltagarens händer eftersom de då kände sig hotade. Det 
blev en fysiologisk reaktion på en upplevelse som individen trodde var verklig. Guterstam et 
al. (2011) kom fram till att stressreaktionen hos deltagarna var densamma oavsett om hotet 
riktades mot den riktiga armen eller armprotesen. Deras studie visar därför hur illusion påverkar 
individer både psykisk och fysiskt.  

4.8 Stigma 
 
Människors föreställning om hur världen är beskaffad kan ses utifrån Goffmans (2011) teori 
om stigma. Goffman (2011) beskriver hur individerna i ett samhälle använder olika faktorer för 
att dela in människor i kategorier.  Genom dessa kategorier tillskrivs egenheter som känneteck-
nar medlemmarna i den specifika kategorin som vanlig och naturlig (Goffman, 2011, s.9).  Den 
sociala miljön och dess spelregler är avgörande faktorer för att kategorierna ska kunna bestå. 
En undersköterska hör exempelvis till yrkeskategorin undersköterska och inte till läkare trots 
att de båda är yrkesverksamma inom vård- och omsorgssektorn. Goffman (2011) menar att 
egenskaperna eller egenheterna är specifikt kopplade till medlemmarna inom den specifika ka-
tegorin och som visar diskrepansen mellan de individer som tillhör och de individer som inte 
tillhör kategorin (Goffman, 2011, s.10). När vi möter en annan människa behöver vi veta en 
massa saker för att på förhand kunna placera in vederbörande i rätt fack. Det är inte förrän efter 
denna placering som vi förstår att vi har gjort en sådan tillskrivning. Människor ställer krav på 
varandra som de tror hör till normen för att se om personen i fråga lever upp till de krav som 
omgivningen från början har ställt. Omvärlden skapar ett första intryck om en individ för att 
omvandla intrycken till krav som leder fram till en kategori. Om en människa placeras in i en 
kategori där medlemmarna stämmer överens med de yttre kraven som omvärlden från början 
ha ställt skapas en social identitet för den enskilda individen. Det är när omgivningen uppfattar 
att individen skiljer sig ifrån den tillskrivna gruppen och de andra medlemmarna som ett stigma 
skapas (Goffman, 2011, s.10). Goffman (2011) förklarar det genom att individen då ser en 
skillnad mellan den föreställande verkligheten och den faktiska verkligheten. På samma sätt 
skapar människor en illusion när till exempel vårdgivaren inte lever upp till de krav och för-
väntningar som omgivningen har av yrkesrollen. 
 
Goffman (2011) poängterar att stigmat inte påverkar alla individer som inte stämmer överens 
med omgivningens föreställning. Stigmat påverkar endast de som upplevs som olikartad som 
innehåller mönster för hur en viss typ av individ bör vara. Han menar också att stigmat tenderar 
innefatta relationer mer än egenskaper eftersom individer kan besitta egenskaper som tillhör en 
kategori som kan anses positiv av den som bedömer. Således anser Goffman (2011) att ett 
stigma i verklig mening bygger på relationen mellan ett attribut och en stereotyp (Goffman, 
2011, s.11). Det är genom förväntningen som människor avgör huruvida en annan människa är 
normal eller inte, om individen lever upp till de krav som omgivningen medvetet eller omed-
vetet har.    
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Jussara, Sônia & Irma (2016) visar i en studie hur yrkesverksamma inom psykiatrin förstår 
begreppet mental stigmatisering. Syftet med deras studie var att tydliggöra de åtgärder som 
personalen utvecklat för att övervinna stigma. Likt Goffman (2011) definierar även Jussara et 
al. (2016) stigma som en oönskad skillnad. Någon annan bedömer vilka som är normala eller 
inte utifrån de förväntningar som finns. Om stigma är relaterat till sjukdomar menar Jussara et 
al. (2016) att stigma är förknippat med rädsla, uteslutning och falska uppfattningar hos omgiv-
ningen. Okunskapen om det okända accepteras inte av människorna som står utanför den sjuke 
(Jussara et al. 2016, s.2). Vidare leder stigmat till den stigmatiserade personens fördomar, dis-
kriminering och sociala tillbakadragning. Något som bidrar till ett socialt utanförskap. Det gör 
att de patienter som lider av en psykisk sjukdom tenderar att stigmatisera sig själva där låg 
självkänsla blir det centrala. Något som Jussara et al. (2016) menar kan vara en bidragande 
faktor för en försämrad livskvalité. Enligt Jussara et al. (2016) går fördomar och stigma hand i 
hand eftersom det uppstår av den som är sjuk tillsammans med sin omgivning. Ett exempel kan 
vara när omgivningen reagerar starkt mot den som är psykiskt sjuk eftersom de inte känner till 
hur psykiska sjukdomar karaktäriseras. Det kan till exempel innefatta hur omgivningen ställer 
krav på hur den som är sjuk ska bo, leva och förhålla sig till samhället i övrigt. Följaktligen 
genererar okunskapen till stigmatiseringen.  
 
Jussara et al. (2016) menar att oavsett om de yrkesverksamma visar förståelse kring stigmati-
seringsprocessen eller inte bygger det på att stigmatiseringsprocessen måste ses utifrån ett hi-
storiskt och kulturellt sammanhang. De beskriver hur begreppet stigma är förknippat med en 
symbol, ett tecken som direkt är relaterat till en sjukdom. På så sätt ska tecknet ”symbolisera” 
den som är sjuk och som av omgivningen upplevs vara farlig. Felaktiga sociala uppfattningar 
förstärks därför av dess kultur och arv och bidrar till en stigmatisering (Jussara et al. 2016, s.6). 
Stigmatiseringen hos den som är psykiskt sjuk försvårar även sociala, familje- och arbetsrelat-
ioner, vilket leder till social utslagning. Det gör att människor behöver förhålla sig till bakgrun-
den om varför de uppfattar psykiska sjukdomar som något farligt och uteslutande. Jussara et al. 
(2016) menar att de kognitiva och beteendemässiga faktorerna i stigmatiseringen måste tydlig-
göras för att människor ska kunna fokusera och utveckla vilka åtgärder kring stigmatiseringen 
som behöver tillgodoses. Dessa åtgärder menar Jussara et al. (2016) bygger på att samhället har 
förståelse och empati för den som är sjuk. 
 

4.9 Roller 
 
Enligt Goffman (2006) spelar individen inte bara sin roll utan framställer den också. På så sätt 
menar han att individen förverkligar den (Goffman, 2006, s.71). Genom vårt samspel med en 
annan människa försöker vi styra och kontrollera hur andra ska uppfatta oss, omedvetet och 
medvetet. I mötet med andra människor presenterar sig individen som om de vore skådespelare. 
Individer använder sig av skådespelarens inövade repliker då omgivningen är vår publik. Om-
givningen granskar, dömer och avgör huruvida presentationen och dess skådespel verkar tro-
värdigt eller inte. Det gör att deras bedömning ligger till grund för hur individen också uppfattar 
sig själv och hur han eller hon har spelat rollen. Således menar Goffman (2006) att människor 
är beroende av hur de tillsammans med andra definierar en situation eller sammanhang i strävan 
att påverka hur rollen ska förstås. Men själva definitionen kan innebära krav för publiken. Goff-
man (2006) exemplifierar resonemanget genom hur en person ger sin nära vän en kram. Defi-
nitionen ligger i mötet mellan två nära vänner. Dock bidrar det till att den person som får kra-
men behöver definiera situationen på samma sätt. Det finns en förväntning över att vännen ska 
kramas tillbaka och agera som en vän gör. Det gör att varje förväntning talar om för omgiv-
ningen hur de ska agera (Goffman, 2006, s.21). Goffman (2006) anser att allt mellanmänskligt 
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möte där det finns ett samspel kan liknas vid en teater och använder sig av begrepp som aktör 
och rollgestalt. Genom att använda sig av nämnda begrepp kan han studera vad som händer 
”bakom kulisserna” när människor på förhand går in i ett framträdande samtidigt som de skapar 
ett avstånd till dem. Det finns en omedveten överenskommelse i mötet mellan människor. På 
så sätt menar Goffman (2006) att människor tillsammans skapar en överenskommelse i ett spe-
cifikt sammanhang (Goffman, 2006, s.18).  
 
Vidare anser Goffman (2006) att det är genom överenskommelsen som individen vet hur denne 
ska tolka den andre. Utifrån hur människor förmedlar information, ansiktsuttryck samt hållning 
framträder signaler till omgivningen som förbereder sig för att tolka det någon annan sagt och 
gjort. Mitt framträdande avgör vad jag förväntas anses vara och hur jag kommer att agera. I 
grupper vet varje individ sin plats i interaktion med andra människor. Goffman (2006) menar 
att det finns en balans mellan formalitet och informalitet som grundar sig i interaktionen (Goff-
man, 2006, s.149). För vårdgivaren kan det till exempel visa sig genom hur vårdgivaren upp-
träder gentemot sina kollegor och vilka givna överenskommelser som finns i gruppen mellan 
dem. En vårdgivare ska till exempel inte enbart hjälpa en vårdtagare med hushållssysslor, hy-
gien, aktiviteter och annan praktisk hjälp som ingår i deras överenskommelse. Vårdgivaren ska 
även framstå som en vårdgivare inför sin vårdtagare. Det specifika beteendet som omgivningen 
har av vårdgivaren bör också framgå för att yrkesrollen ska bli trovärdig. Men överenskommel-
serna kan hela tiden ändras beroende på hur vårdgivarna själva ser på sin egen yrkesroll.  
 
 
Samtidigt poängterar Goffman (2006) att de finns individer som låtsas spela en roll och försöker 
på så sätt härma den förväntade rollen, så som individen tror att den ska spelas. Han menar att 
när människor upplever sig lurade blir det tydligt hur personen i fråga egentligen inte hade rätt 
att spela den roll som han eller hon försökte spela. Publiken eller omgivningen kan då visa hur 
missnöjda de är genom att ”avslöja” individen bakom den spelade rollen. Egentligen menar han 
att alla människor någon gång försöker spela roller som de inte behärskar. Det kan förstås i hur 
människor använder bedrägeri för att utför knep för att gestalta de roller som de hamnat i. Om 
någon upptäcker och kommer på bedrägeriet störs individens föreställning på den roll denne 
ämnar utföra. En städerska förväntas till exempel inte delta i diskussionen mellan sjuksköters-
kan och läkaren. Städerskan förväntas snarare spela rollen så som Goffman (2006) uttrycker 
det, som icke-person (Goffman, 2006, s.58–60). Om icke-personen tar sig friheten att spela en 
annan roll än städerska, avslöjas individen i relation till omgivningens förväntning om dennes 
yrkesroll. Goffman (2006) beskriver därför hur människor försöker spela sina roller så trovär-
digt som möjligt så länge de övertygar sig själva om att de klarar av det. Han anser att överty-
gelsen är direkt kopplad till hur individen upplever sin egen trovärdighet kring dennes agerande. 
Det motsatta skulle därför innebära att individer spelar rollen på ett kyligt sätt så att vederbö-
rande till slut betraktar sig själv som falsk (Goffman, 2006, s.25–26). Goffman (2006) kallar 
det sistnämnda agerandet för att vara cynisk när individen inte tror på sitt eget agerande (Goff-
man, 2006, s.25). Dock tror Goffman (2006) att det är mer komplicerat än så och beskriver hur 
cyniska aktörer kan utge sig för att ha flera skäl till att spela rollen på ett falskt sätt.  
 
Roller har en central betydelse i en människas liv vilket gör att publiken, paradoxalt nog, inte 
alltid behöver närvara. Det räcker med att en individ fantiserar om en närvarande publik för att 
skådespeleriet ska infinna sig (Goffman, 2006, s.76). Abiala (2000) tillämpar Goffmans (2006) 
teori om vilken betydelse roller har i en individs liv. I hennes studie undersökte hon tre aktörer 
inom en serviceinriktad verksamhet; kunden, medarbetaren och arbetsgivaren (Abiala, 2000, 
s.3). Studiens syfte var att behandla hur individer identifierar sig med yrkesrollen samt i vilken 
utsträckning individen kan skilja på yrkesrollen och den privata rollen. Abiala (2000) valde att 
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använda sig utav både en kvalitativ och kvantitativ metod. Hon intervjuade 14 medarbetare och 
lät 871 medarbetare delta i en enkätundersökning som arbetade för ett serviceinriktat företag. 
Abiala (2000) fördjupar sig i Goffmans (2006) resonemang om hur ett rollspel uppstår vid in-
teraktion med en annan människa. Hon menar att den anställde är medveten om omgivningens 
krav på yrkesrollen vilket innefattar att individen behöver agera som en servicearbetare. Den 
anställde går in i en roll samtidigt som denne är medveten om dess agerande. Däremot menar 
Abiala (2000) att vissa serviceyrken tenderar att gå in olika mycket respektive lite beroende på 
vilken yrkesroll den anställde har. Servicearbetaren tenderar också att förhålla sig olika bero-
ende på hur mycket den anställde interagerar med kunden (Abiala, 2000, s.147–148). Som ex-
empel tar Abiala (2000) receptionisten som förhåller sig till sin yrkesroll genom att distansera 
sig mot kunden (Abiala, 2000, s.154). Det gör att receptionisten hanterar otrevliga kunder på 
ett bättre sätt än andra servicearbetare. Hon menar att det är en förutsättning för den enskilde 
individen att kunna skilja på yrkesrollen och den privata rollen för att kunna fungera inom ser-
vicebranschen. Abialas (2000) lösning över hur servicearbetaren kan distansera sig lättare från 
kunden bygger på huruvida arbetsgivaren erbjuder utbildning för sin personal eller inte. På så 
sätt menar Abiala (2000) att de anställda kan hitta verktyg och förhållningssätt i sina arbeten 
eftersom arbetsgivarens roll och påverkan kan innebära hur den anställde kommer att agera. 
Här belyser Abiala (2000) två dimensioner avseende yrkesrollen där hon skiljer på att ge service 
och att sälja (Abiala, 2000, s.164). Hon menar att när den anställde ger kunden service handlar 
det om hur aktörerna samspelar med varandra. Att sälja innebär enbart om hur tydlig försälj-
ningssituationen är och kan förknippas direkt med företagets överlevnad. Det gör att samspelet 
är det primära och försäljningssituationen det sekundära.  
 

4.10 Sammanfattning av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
Emotionellt arbete handlar om hur individen kan förhålla sig till de aktörer denne interagerar 
med. Det är därför viktigt hur individen ser sin yrkesroll. Den tidigare forskningen och de teo-
retiska utgångspunkterna visar och förklarar hur individen identifierar sig med sin yrkesroll och 
vilka konsekvenser den anställde kan få beroende på hur mycket eller lite vederbörande identi-
fierar sig med yrkesrollen. Att kunna anpassa sina känslor till exempelvis vårdtagaren gynnar 
både vårdtagaren samt arbetsgivaren. Men ansträngningen som till exempel vårdgivaren gör i 
att känna känslor som individen egentligen inte känner blir en kostnad som den enskilde indi-
viden får bära. Perspektivet kan ses som enkelriktad då den oftast styrs av kunden (Guoping & 
Haihua, 2010). Lösningen på en sådan problematik kan exempelvis ligga i arbetsgivarens an-
svar i form av utbildning till människor som har sin sysselsättning inom emotionella arbeten 
(Riley & Weiss, 2015). Hur människor förhåller sig till sina roller bygger i själva verket på hur 
de tror att andra individer uppfattar och tolkar deras agerande. Det gör att människor utgår från 
omgivningens förväntningar på hur yrkesrollen ska spelas vilket också blir det centrala. Således 
blir utgångspunkten att det är upp till ”publiken” att bedöma huruvida rollen spelas på ett bra 
sätt eller inte (Goffman, 2006).   
 
Att människor påverkas av omgivningens förväntningar kan förstås i begreppet illusion 
(Hochschild, 2003). Det handlar om hur verkligheten tillsammans med det som inte anses verk-
ligt utgör grunden för hur illusion kan uppfattas. Genom att människor skapar en värld som 
egentligen inte finns kan exempelvis yttre hot påverka individen både psykiskt och fysiskt (Gu-
terstam et al. 2011). Illusion kan även kopplas till stigma eftersom de individer som tror att de 
inte tillhör en specifik grupp, stigmatiserar sig själva (Goffman, 2011). Genom att kategorisera 
in människor i olika fack för att urskilja sig från andra individer skapas ett stigma. Den till-
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skrivna gruppen stänger således andra individer ute och grupperingen lever vidare. Stigmatise-
ringen kan leda till att människor mår dåligt samt en försämrad livskvalité. För att övervinna 
stigma krävs det att samhället visar förståelse och empati (Jussara et al. 2016).  
 
Emotionellt arbete beskriver hur individen ska försöka anpassa sina känslor i olika situationer 
och på ett hanterbart sätt trycka undan de äkta, så kallade riktiga känslorna. Men mycket tyder 
på att det blir en alltför stor ansträngning för individen att leta efter känslor som individen 
egentligen inte har (Ulfsdotter Eriksson, 2012). Det är också mycket som tyder på att den an-
ställde kan drabbas av utbrändhet om individen inte kan skilja på yrkesrollen och den privata 
rollen. Om individen lyckas distansera sig mellan yrket och självet kan det skapa förutsättningar 
för individens välmående (Abiala, 2000). Något som även Ulfsdotter Eriksson (2012) poängte-
rar. I interaktion med andra människor kan känslor bli till verktyg där det är upp till individen 
att bedöma vilka känslor som bör visas. Känslor som bygger på ett sammanhang, anpassning 
och kundens krav (Guoping & Haihua, 2010). 
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5.0 Metod  
I detta kapitel kommer den valda metoden för studiens undersökning och insamling av empi-
riska material att redogöras. Urval, intervjuguide, datainsamling samt analys och bearbetning 
av det empiriska materialet redovisas i detta kapitel.  

5.1 Val av metod  
 

Studiens syfte är att få en förståelse av hur vårdgivaren upplever sin yrkesroll i relation till 
emotionellt arbete. Syftet är också att lyfta fram respondenternas beskrivning av sin yrkesroll i 
mötet med vårdtagaren. Aspers (2011) beskriver hur teori tillsammans med empiri är en process 
som leder fram till en förklaring (Aspers, 2011, s.13). Det gör att mitt intresse för hur vårdper-
sonal förhåller sig till det emotionella arbetet i relation till sin yrkesroll ligger till grund i denna 
studie för att på så sätt kunna värna om vårdpersonalens hälsa och den psykosociala arbetsmil-
jön.  
Då individens upplevelse är det centrala i denna studie är en kvalitativ metod med intervjuer 
lämplig eftersom en individs upplevelse av betydelsen kan vara svår att mäta. Det gör det em-
piriska materialet relevant till sin kontext. En kvalitativ metod utifrån fenomenets kontext kan 
bidra till att metoden blir något mer abstrakt motsatt till en kvantitativ metod som blir mer 
konkret (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.13). När jag studerar, tolkar och förstår det insamlade 
materialet behöver jag utgå ifrån respondentens livsvärld. Det är en förutsättning för att jag ska 
kunna förstå. Men det är också en verklighet utifrån en enda individs livsvärld. Respondentens 
livsvärld utgör hur denne uppfattar, upplever och tolkar sin omgivning och det som sker. Det 
kan till exempel handla om hur vårdgivaren upplever sin livsvärld i interaktion med vårdtaga-
ren. Exemplet bygger då på ett fenomenologiskt perspektiv där individen utgår ifrån sin upple-
velse i relation till andra individer och där själva upplevelsen blir det primära (Justesen & Mik-
Meyer, 2011, s.11). Fenomenologin är därför grunden för hur fenomenet ska förstås (Justensen 
& Mik-Meyer, 2011, s.54). 

Bryman (2011) förklarar att det finns ett flertal angreppsätt som kan ligga till grund för en 
studies val av metod. Utifrån ett deduktivt angreppsätt där forskaren samlar in det empiriska 
materialet efter den teori som redan finns tillgänglig kan det empiriska materialet behandlas 
utifrån det de teoretiska utgångspunkterna. Ett induktivt angreppsätt behandlar de teoretiska 
utgångspunkterna utifrån det insamlade materialet (Bryman, 2011, s.26). I denna studie har 
mina infallsvinklar när det till exempel gäller frågeställningar och syfte kommit att ändrats un-
der resans gång samtidigt som den befintliga teorin ändå ligger som en grund. Det gör att jag 
till viss del har använt mig av ett abduktivt angreppsätt där teorin å ena sidan har visat vägen 
och styrt datainsamlingen av det empiriska materialet men där det sist nämnda å andra sidan 
har bedömts leda och styra arbetet fram till en diskussion. Becker (2008) förklarar processen 
som att den inte alls behöver vara given. Han menar att knepet kan ligga i att föreställa sig den 
fråga som forskaren tror är svaret på. Genom att gå igenom det insamlade materialet och ana-
lysera texten kan man utifrån den givna texten försöka finna svar som forskaren ännu inte har 
ställt. Teorin finns, ämnet finns, svaren finns i det insamlade materialet. Försök att komma på 
frågeställningen. Genom denna metod behöver inte forskaren från början exakt veta vilka frå-
geställningar som ska ligga till grund för det insamlade materialet (Becker, 2008, s.133). Becker 
(2008) menar därför att frågeställningarna kan arbetas fram i ett senare skede i studien. I inter-
vjuguiden, som ligger till grund för det empiriska materialet har jag valt att utgå ifrån två tema-
frågor, emotionellt arbete samt roller, där varje tema bygger på de teoretiska utgångspunkterna. 
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Justesen & Mik-Meyer (2011) beskriver hur kvalitativa metoder används när forskaren intres-
serar sig för att förklara ett fenomen i dess sociala sammanhang för att därefter tolka fenomenet 
som kan leda till en ökad förståelse. Här väljer de att förklara skillnaden mellan när en forskare 
bör använda sig av en kvalitativ- och en kvantitativ metod. De anser att en kvantitativ metod 
bör tillämpas om ett fenomen ska definieras och avgränsas relativt tydligt. Det kan till exempel 
handla om diagram, tabeller och liknande och utgår oftast från ett realistiskt perspektiv (Jus-
tensen & Mik-Meyer, 2011, s.13). Genom att studera individers upplevelser och subjektiva 
handlingar kan jag få en förståelse för svårigheter med emotionellt arbete och individens för-
hållningssätt till de olika rollerna. Det rör sig om tolkade fakta som härstammar från hur vård-
givaren upplever sitt arbete och sina känslor (Justensen & Mik-Meyer, 2011, s.17). En individ 
äger alltid sin upplevelse. Huruvida individens upplevelse stämmer överens med verkligheten 
eller inte kan emellertid vara svårt att veta. Dannefjord (1999) menar att forskning hela tiden är 
en pågående diskussion, vilket inte gör det lika intressant att veta hur det i själva verket ligger 
till (Dannefjord, 1999, s.2). Det är respondentens upplevelse som är det primära eftersom upp-
levelsen i sin tur kan leda till medvetenhet och förändring. Vårdgivarens upplevelse i interakt-
ion med vårdtagaren utgör de känslor som uppstår. Således utgår fenomenologin ifrån att sub-
jektivitet och tolkning spelar en avgörande roll vilket förhållandevis påminner om det konstruk-
tivistiska perspektivet (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.18).  

5.2 Reliabilitet, validitet, koherens och konsistens 
 
Reliabilitet och validitet är begrepp som forskare tillämpar för att mäta kvalitén på en under-
sökning. Begreppen används främst inom kvantitativa undersökningar men kan även anpassas 
för att användas i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011, s.351–352).		

Reliabilitet beskriver en undersöknings trovärdighet. Syftet kan då vara att se om en upprepning 
av en undersökning får samma utgång som den föregående eller om resultatet kan bero på slum-
pen eller tillfälliga omständigheter. Om andra forskare av olika skäl vill upprepa en specifik 
studie måste en undersökning vara replikerbar. Bryman (2011) beskriver replikerbar som re-
producering och menar att om en replikation ska kunna utföras måste en undersökning vara 
möjlig att upprepa (Bryman, 2011, s.49). Det betyder att en forskare måste kunna redogöra in i 
minsta detalj om sitt tillvägagångssätt för att en upprepning ska kunna genomföras. Det innebär 
att en forskare kan använda den befintliga intervjuguiden för den aktuella studien i avseende att 
ställa samma frågor till de respondenter som har medverkat. Dock innebär det inte att resultatet 
blir detsamma. Bryman (2011) förklarar att upprepningar inom samhällsvetenskaplig forskning 
är sällsynta eftersom människor är föränderliga (Bryman, 2011, s.49). Han menar att en upp-
repning av en studie skulle i så fall innebära en möjlighet att frysa en social miljö och de förut-
sättningar som existerat under undersökningstillfället (Bryman, 2011, s.352). En sådan upprep-
ning kallar Bryman (2011) för extern reliabilitet. Om extern reliabilitet ska vara möjlig förut-
sätter det att forskaren går in i en liknande social roll som den tidigare forskaren hade. Det är 
för många delar som behöver utspela sig på samma sätt som tidigare vilket gör extern reliabilitet 
problematiskt för forskare inom kvalitativa studier att genomföra. Det skulle också innebära att 
forskarna har kommit överens om hur de ska tolka det som de hör och ser, vilket Bryman (2011) 
beskriver som intern reliabilitet (Bryman, 2011, s.352). Det finns därför inget som talar för att 
samma resultat skulle uppstå igen eftersom resultatet skildrar en given kontext. 

Validitet utgör huruvida de slutsatser som undersökningen fått fram hänger ihop eller inte (Bry-
man, 2011, s.50). Alltså, om resultatet av undersökningen belyser forskningsfrågan (Justensen 
& Mik-Meyer, 2011, s.33). Den externa validiteten handlar om hur undersökningens resultat 
kan implementeras och generaliseras till andra situationer och sociala miljöer. LeCompte & 
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Goetz menar att det finns svårigheter med den externa validiteten i kvalitativa undersökningar 
eftersom forskaren använder sig av begränsade urval och fallstudier (Bryman, 2011, s.352). Är 
det möjligt att överföra och implementera denna undersökning till andra yrkesgrupper inom 
vård- och omsorgssektorn (Bryman, 2011, s.51)? Det skulle i så fall betyda att andra yrkesgrup-
per inom vård- och omsorgssektorn interagerar med vårdtagaren på liknande sätt och i liknande 
utsträckning. Men en läkare antas inte interagera med patienten i lika stor utsträckning som 
exempelvis en undersköterska eftersom de har olika arbetsuppgifter trots att de båda befinner 
sig inom samma sektor. Den externa validiteten kan därför blir svår att överföra på andra yr-
kesgrupper inom vård- och omsorgssektorn.  
Även om denna studie är gjord med nio personer, vilket kan tyckas vara ett förhållandevis litet 
antal respondenter bedöms den interna validiteten vara tillgodosedd eftersom respondenterna 
anses vara relevanta för att kunna analysera resultatet.  
 
Oavsett om forskaren använder sig av en kvalitativ metod eller en kvantitativ metod finns det 
kvalitetskriterier som har en generell giltighet. Justesen & Mik-Meyer (2011) menar att kohe-
rens beskriver hur de enskilda delarna i studien hör ihop på ett relevant och logiskt sätt. Man 
kan till exempel se hur den röda tråden följer ett mönster i ett bra forskningsarbete där läsaren 
kan se sambandet mellan problemformulering, det teoretiska perspektivet samt metodval (Jus-
tesen & Mik-Meyer, 2011, s.32). I denna studie behandlas syfte och frågeställningar utifrån 
tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. Den nämnda följdordningen genererar i 
ett resultat som i sin tur bidrar till en diskussion. Genom att utgå från Hochschild (2003) samt 
Goffmans (2011) teorier kan emotionellt arbete och en individs yrkesroll tillämpas och förstås 
av de vårdgivare som medverkat. Att kunna se sambandet mellan enskilda delar och hur dessa 
delar hör ihop med exempelvis begrepp, teori och metod anser Justensen & Mik-Meyer (2001) 
vara vägen till ett bra forskningsarbete (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.32). Justensen & Mik-
Meyer (2011) anser att de begrepp som en forskare använder sig av i sin studie behöver vara 
tydligt definierade för att texten ska vara begriplig men även för att innehållet ska nå sin tro-
värdighet, varav kapitel två som specifikt behandlar de begrepp som studien bygger på. 

Konsistens kan relateras till precision där forskaren bör vara konsistent i sin vägledning gäl-
lande begrepp, metod och teori. Således gäller det för forskaren att även här följa den röda 
tråden i sin studie genom att använda sig av den befintliga teori och metod som redan från 
början är given. Som tidigare nämnt bygger denna studie på Hochschild (2003) och Goffmans 
(2011) teorier med inslag av tidigare forskning som också där redogör för de nämnda teo-
retikerna. 

5.3 Etiska forskningsprinciper  
 
De etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-
jandekravet har tillgodosetts i denna studie genom att jag har informerat varje deltagare om de 
fyra kraven innan intervjuerna startades. Vidare försäkrade jag mig om att respondenten hade 
förstått innebörden av de olika principerna för att både jag och respondenten ska känna oss 
trygga med intervjun. Det är av stor vikt att respondenterna kan känna sig trygg i en kvalitativ 
studie med hjälp av de etiska principerna. Forskaren behöver därför förhålla sig till deras in-
tegritet, förtroende och anonymitet (Bryman, 2011, s.131). Respondenterna i den aktuella stu-
dien har informerats om de etiska principerna före intervjun. Bryman (2011) beskriver att de 
etiska principerna ligger till grund för att intervjuerna ska kunna genomföras och på sätt kunna 
förbli legitima. Genom att jag informerade respondenterna om vad studien handlar om får det 
inte bara en inblick i ämnet, de tilldelas också en möjlighet att kunna se sin egen del i ett större 
sammanhang.  
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Informationskravet 
Informationskravet förklarar på vilket sätt respondenterna medverkar frivilligt i studien (Bry-
man, 2011, s.131). Genom att mina respondenter har blivit tillfrågade om att medverka i den 
aktuella studien blir de också medvetna om att deras medverkan bygger på frivillighet. Deras 
intresse för emotionellt arbete samt yrkesroll kan därför förstås utifrån deras medverkan.  
 
Samtyckeskravet 
De respondenter som valt att svara på frågor avseende emotionellt arbete och yrkesroll besitter 
rätten över att bestämma huruvida de vill medverka eller inte, det så kallade samtyckeskravet. 
När som helst under denna process finns det alltid utrymme för respondenten att medvetet inte 
svara på en fråga eller till och med avbryta intervjun (Bryman, 2011, s.132). Det fanns tillfällen 
då någon av de respondenter som medverkade inte ville eller kunde utveckla en fråga. Det gör 
att den som deltar i studien själv bestämmer när denne inte längre vill svara eller utveckla sitt 
svar.  
 
konfidentialitetskravet 
Genom att uppge för varje deltagare hur vederbörandes svar på mina frågor kommer omhän-
dertas upplyser jag även om nyttjandekravet. Jag informerade varje deltagare hur deras uppgif-
ter samt utsagor sparas under studiens arbete men att det därefter raderas så att de inte kommer 
i ”orätta” händer. Detta är något som alla respondenter behöver känna en trygghet kring. Kravet 
grundar sig i ett förtroende där respondenternas upplevelse och samtal måste behandlas på ett 
sätt som indirekt skyddar det insamlade materialet och som direkt skyddar vederbörande som 
uttalat sig i ämnet (Bryman, 2011, s.132).  

Nyttjandekravet 
Det finns inget syfte för mig att lämna ut uppgifter om respondenten då anonymiteten är det 
primära. Oavsett respondentens skäl att frivilligt vara med i en studie ska varje deltagare känna 
sig trygg med att uttrycka sin upplevelse och åsikt. Det gör att endast jag känner till vilken 
person som har sagt vad. Konfidentialitetskravet är därför en oerhörd viktig punkt för att ve-
derbörande ska medverka (Bryman, 2011, s.138). Således har jag enbart använt deltagarnas 
berättelse i denna studie vilket gör att nyttjandekravet har tillgodosetts. 

5.4 Urval  
 
Då studien behandlar vårdgivare inom den offentliga sektorn har jag valt att intervjua vårdgi-
vare som arbetar på kommunal nivå. Åtta av de nio medverkande är eller har varit yrkesverk-
samma i tre olika kommuner i Västra Götaland. Fem av deltagarna i en mindre kommun, två i 
en medelstor kommun samt en deltagare i en stor kommun. Den nionde deltagaren är bosatt 
och yrkesverksam i en kommun i Skåne län. Här har jag tagit hänsyn till de praktiska och geo-
grafiska aspekterna. Min ambition med denna studie är inte att undersöka vårdgivare i relation 
till emotionellt arbete och yrkesroll utifrån ålder och kön. Men då vård- och omsorgssektorn 
består förhållandevis mestadels av kvinnliga medarbetare är jag medveten om att mitt urval kan 
komma att bli ojämnt fördelat gällande kön i relation till emotionellt arbete. Via verksamhets-
chefer inom vård-och omsorgen har de kunnat tillhandahålla personal som visat intresse för min 
förfrågan att få intervjua vårdpersonal för den aktuella studien. Urvalet är därför målinriktat då 
undersökningens urvalsgrupp inriktar sig på människor som arbetar eller har arbetat inom vård- 
och omsorgssektorn där interaktion med vårdtagare är en given förutsättning, oberoende av kön 
och ålder. I denna studie har jag valt att benämna undersköterska, personlig assistent, habilite-
ringsassistent, metodstödjare med flera som vårdgivare.  
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Det som dessa personer har gemensamt är hur deras arbete har som syfte att ”ge god omsorg 
med hög kvalité” (Sjögren, 2006, s.14).  Deltagarnas yrkestitlar har kommit att ändrats under 
deras yrkesverksamma år beroende på vart vårdgivaren har utfört omsorg till vårdtagaren. Det 
kan till exempel handla om hur individen utbildar sig till undersköterska men där individen i 
ett senare skede blir anställd som habiliterings assistent. På så sätt kopplas yrkestiteln primärt 
till vårdtagarens miljö och kontext.  

Utgångspunkten för insamlingen av det empiriska materialet har varit att intervjua åtta perso-
ner. Det kan vara svårt att veta hur många personer som behöver intervjuas för att uppnå en 
teoretisk mättnad. Min förhoppning av att intervjua åtta personer genom verksamhetschefernas 
hjälp blev inte möjlig. Här blev jag tilldelad tre personer som var intresserade av att ställa upp 
i min studie. På så sätt ligger ett bekvämlighetsurval till grund för de resterande respondenterna 
då jag på egen hand frågade vårdgivare om att medverka i min studie (Bryman, 2011, s.433). 
Av en tillfällighet visade ytterligare en respondent sitt intresse av att delta i studien varav antalet 
ökade. Det gör att min empiriska mättnad upplevs vara uppnådd (Bryman, 2011, s.436). Således 
har jag intervjuat nio individer som arbetar eller har arbetat inom vård- och omsorgssektorn. 
Av dessa nio har två av respondenterna skickat svar via e-post då de av olika skäl inte fanns 
möjlighet till ett fysiskt möte. Här fanns det möjlighet för mig att återkoppla till respondenten 
om jag ansåg att deras svar behövdes utvecklas. 

5.4.1 Bakgrund om respondenterna  
 
Jag har intervjuat nio individer som har varit yrkesverksamma inom vård- och omsorgssektorn 
mellan 4–37 år. Gemensamt för samtliga respondenter är att de arbetar eller har arbetat inom 
den offentliga sektorn, på kommunal nivå. En av respondenterna har en akademisk bakgrund 
som beteendevetare och arbetar som metodstödjare. Två av respondenterna har idag en akade-
misk bakgrund inom annan disciplin men har enbart intervjuats i syfte av deras upplevelse un-
der deras yrkesverksamma år som vårdgivare. De resterande respondenterna har en gymnasial 
bakgrund. Deras yrkestitlar benämns av deras arbetsgivare som; undersköterska, habiliterings-
assistent, personlig assistent, metodstödjare och stödpersonal. Jag väljer att benämna respon-
denterna som vårdgivare. Beroende på vart vårdgivaren har utfört omsorg till vårdtagaren har 
yrkestiteln kommit att ändrats (se 5.4). Alla intervjuer som gjorts i denna studie är anonyma 
vilket innebär att respondenterna kommer att presenteras med fiktiva namn.  

Deltagare	 Antal	år	som	yrkesverksam	

Kim	 25	år	
Robin	 14	år	
Charlie	 4	år	

Inge	 22	år	

Chris	 11	år	
Love	 4	år	
Alex	 37	år	
Connie	 15	år	
Lollo	 20	år	

Tabell 1. Denna tabell visar hur många personer som har intervjuats och antal yrkesverksamma år som vårdgivare. 
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5.5 Undersökningens genomförande  

5.5.1 Intervjuguide  
 
Aspers (2011) anser att det är en förutsättning att forskaren trivs i sin roll som forskare där 
dennes kunskap och erfarenhet kan bidra till en god forskning. Han menar att det finns ett sam-
band mellan en trygg forskare och en god forskning. Genom att använda sig av en ostrukturerad 
intervjuguide eller en semistrukturerad intervjuguide där det finns utrymme för forskaren att 
ställa följdfrågor så ökar chansen till det som Aspers (2011) kallar för ”god forskning” (Aspers 
2011, s.13).  Även Bryman (2011) anser att en ostrukturerad intervjuguide eller en semistruk-
turerad intervjuguide är förkommande inom kvalitativa studier och menar att respondentens 
upplevelse, uppfattningar och synsätt är det primära (Bryman, 2011, s.413). Men om en fors-
kare inom kvalitativa studier använder sig av en ostrukturerad intervju kan reliabiliteten vara 
svår att applicera eftersom en ostrukturerad intervju primärt styrs av respondenten (Justensen 
& Mik-Meyer, 2011, s.46). Bryman (2011) förklarar hur forskaren kan använda sig av olika 
alternativ för utformningen av en intervjuguide och återkommer ofta till ”Vad är det jag som 
forskare vill veta?”. Genom att skapa intervjufrågor efter teman kan man närma sig svaren på 
undersökningens frågeställningar (Bryman, 2011, s.419). Samtidigt menar Bryman (2011) att 
den som intervjuar bör även vara beredd att ändra ordningsföljden i frågorna.  

I denna studie har jag använt mig av en semistrukturerad intervjuguide med olika teman för att 
kunna koppla dessa teman till mina frågeställningar. Varje tema utgår från de teoretiska ut-
gångspunkterna som handlar om emotioner, yrkesrollen och professionalitet för både frågeställ-
ningar samt intervjufrågor. Den kan exempelvis se ut på följande sätt: 

 

 

Frågeställningar 

 

Intervjufrågor 

 
Hur upplever vårdgivaren sin förmåga att 
hantera känslor i sitt arbete i relation till 
vårdtagaren? 

 
 

Vilka egenskaper upplever individen att en 
vårdgivare bör ha i sitt arbete med vårdta-
garen? 
 

 
Hur upplever individen sin förmåga att 
hantera sin yrkesroll som vårdgivare? 
 
 

 

- Vad är känslor för dig?  

- Hur hanterar du känslor i yrket? 

 

- Vilka egenskaper anser du att en vårdgi-
vare bör ha?  

 

 

- Vad är en yrkesrelation för dig?  

- Har du någon gång gått ”över gränsen” 
i arbetet med brukaren? 

 

Tabell 2: Utformning av en intervjuguide 
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5.5.2 Datainsamling 
 
Efter att intervjuguiden färdigställts så genomfördes intervjuerna. Sju respondenter intervjuades 
ansikte-mot-ansikte. Av olika skäl intervjuades de övriga två via e-post. Det finns både för- och 
nackdelar med en skriftlig kommunikation. Med hjälp av en skriftlig konversation och möjlig-
heten till återkoppling ansåg jag denna metod tillföra en viss mättnad på mina frågor. Nackdelen 
med en skriftlig konversation är bristen till att uppfatta respondenternas ansiktsuttryck samt 
möjligheten till att ställa följdfrågor direkt i samtalet. Vidare fick varje respondent föreslå en 
tid för själva intervjun då jag försökte anpassa mig efter deras möjlighet att medverka. Fyra av 
intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplatser, två på en högskola, två via e-post och en 
deltagare på annan plats. Intervjuerna inleddes med en genomgång av de etiska principerna 
(Bryman, 2011, s.131–132) och en förfrågan om att få spela in varje intervju. Bryman (2011) 
menar att kvalitativa forskare oftast är intresserad av vad respondenterna säger men också hur 
respondenterna säger det (Bryman, 2011, s.428). Sju intervjuer spelades in med mobiltelefon 
som gjorde det lättare för mig att kunna transkribera det insamlade materialet. Varje intervju 
varade mellan 20–30 minuter.  

Jag är medveten om svårighetsgraden i att samla in material för att få en inblick i vårdgivarens 
upplevelse av sin yrkesroll kopplat till emotionellt arbete. Det skulle i så fall förutsätta att vård-
givaren är väl medveten om hur de olika begreppen definieras. Men det inbegriper inte att jag 
ska agera domare och bara utgå ifrån min egen åsikt om hur begrepp definieras. Jag bör heller 
inte avfärda vissa uppfattningar och utsagor som ”felaktiga”, att vissa individer har ett ”falskt 
medvetande” eller att jag som gör studien besitter mer kunskap och därmed kan avfärda vissa 
respondenters uttalanden (Aspers, 2011, s.45).  

5.5.3 Analys och bearbetning  
 
Det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades och analyserades parallellt vid sidan 
om det fortsatta arbetet av studien. Genom att arbeta parallellt med både analysen och det över-
gripande arbetet av studien kunde jag göra en bedömning av en viss mättnadsnivå (Bryman, 
2011, s.436). Detta kan man se i hur Becker beskriver substantiella föreställningar och som 
kan bidra till att endast en sanning framkommer i en forskares studie. Han anser att det kan 
finnas en fara med en kvalitativ studie och de respondenter som intervjuas då deras svar even-
tuellt upplevs spegla en objektiv verkligheten (Becker, 2008, s.23). Dock ska det insamlade 
materialet ifrån en kvalitativ studie inte underskattas eftersom detta är det enda sättet för fors-
karen att komma närmre en ökad kunskap om det ämne som denne vill veta mer om.  

För att urskilja det insamlade materialet och dess relevans i arbetet använde jag mig av kodning 
där varje tema fick en färg (Aspers, 2007). Varje färg fick representera de aspekter som jag 
direkt har kunnat koppla till mina frågeställningar samt till de teorier som finns i studien. Det 
kan till exempel handla om de nyckelord som studien ämnar behandla så som; känslor, emot-
ionellt arbete, yrkesroll, egenskaper och förväntningar. Bryman (2011) menar att en variant av 
att undersöka det insamlade materialet handlar om hur forskaren väljer ut nyckelord för att se 
hur ofta de förekommer i olika sammanhang, tematisk analys (Bryman, 2011 s.289). Genom 
att utgå från denna metod kan jag se hur empirin kan kopplas till de teoretiska utgångspunk-
terna, syftet samt frågeställningarna. Frånsett vårdgivarens upplevelse av sin förmåga att han-
tera känslor i sitt arbete, fanns det ett intresse hos mig om hur vårdgivarna i den aktuella studien 
definierar begreppet känslor. Jag är medveten om begreppets omfattning där själva begreppets 
innehåll kan komma att upplevas något för brett. Vårdgivarnas svar på vad känslor är, kunde 
dock beskrivas utifrån föreställningar och önskemål, vilket kan kopplas till Wettergrens (2013) 
definition av känslor.  
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5.6 Metoddiskussion 
 
Min erfarenhet och föreställning av hur vårdgivare interagerar med vårdtagare där vårdgivaren 
också är med och påverkar hur deras arbete utförs ligger till grund för denna studie. Efter flera 
års arbete inom den befintliga sektorn har jag även en föreställning om hur denna yrkesgrupp 
har ett behov av att beskriva, förklara och prata om hur de mår i sitt arbete. Det kan till exempel 
handla om hur en vårdgivare mår och känner i sitt arbete i relation till sin vårdtagare, sina 
kollegor eller sin arbetsgivare. Med hjälp av verksamhetschefernas förfrågan till medarbetare 
som är yrkesverksamma inom vård- och omsorgen i en mindre kommun i Västra Götaland gick 
det direkt emot min föreställning om hur individer i den nämnda yrkesgruppen vill vara med 
och medverka till att beskriva, förklara och prata om hur de mår i sitt arbete eftersom antalet 
intresserade endast uppgav till tre individer. Det är svårt att veta vilka faktorer som påverkade 
vårdgivarnas intresse av att inte medverka i studien vid verksamhetschefernas förfrågan ef-
tersom det onekligen gick bättre när jag letade kandidater på egen hand. Skäl till varför fler 
vårdgivare inte visade intresse av verksamhetschefernas förfrågan kan jag bara spekulera i vil-
ket möjligtvis inte ger någon större framgång i den aktuella studien.  

Studien har undersökts utifrån en kvalitativ ansatts eftersom fokus ligger i individernas upple-
velse. Möjligtvis hade studien kunnat kompletterats med en kvantitativ ansatts i form av enkäter 
till en större population för att exempelvis undersöka en vårdgivares syn på yrkesrollens egen-
skaper. Således hade en triangulering kunnat tillämpats (Bryman, 2011). Dock är det svårt att 
veta vad en triangulering hade kunnat tillföra till resultatet.  

Aspers (2011) menar att ”god forskning” delvis bygger på en ostrukturerad intervjuguide samt 
en semistrukturerad intervjuguide (Aspers, 2011, s.13). Jag menar att en ”god forskning” byg-
ger på samspelet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Om frågorna tenderar 
att bli alltför öppna för respondenten som, redan från början känner en osäkerhet i att medverka 
på grund av nervositet, kan en ostrukturerad intervjuguide försvåra arbetet och hindra respon-
denten från att berätta om sina upplevelser. Jag menar också att det kan vara lättare att använda 
sig av öppna frågor beroende på hur respondenten förhåller sig till intervjun. Det gör att en 
intervjuguide kan komma att påverkas beroende på hur bekväm respondenten känner sig. Likt 
Aspers (2011) anser även Bryman (2011) att en ostrukturerad intervjuguide eller en semistruk-
turerad intervjuguide är förekommande inom kvalitativa studier och menar att respondentens 
upplevelse, uppfattningar och synsätt är det primära (Bryman, 2011, s.413). Men för att få ta 
del av en respondentens upplevelse, uppfattningar och synsätt anser jag att det är avgörande hur 
respondenten förhåller sig till intervjun och till den som intervjuar. Ett flertal av de vårdgivare 
som jag har intervjuat visar hur deras nervositet hindrar dem att utveckla sina svar. Det kan till 
exempel visa sig genom att svaret blir kort, brist på utveckling samt en känsla av att påskynda 
intervjun. Aspers (2011) menar att en ostrukturerad intervju skapas både av den som intervjuar 
och den som blir intervjuad genom att forskaren anpassar intervjufrågorna till respondenten och 
dess kontext (Aspers, 2011, s.143). Jag menar att forskaren alltid behöver anpassa intervjufrå-
gorna till den som blir intervjuad och dess kontext, oavsett intervjuguide men på olika sätt. 
Mina intervjufrågor har således varit en bas och en grund till alla respondenterna men där målet 
har varit att anpassa intervjuguiden till varje vårdgivare. Genom att låta varje deltagare delge 
mig hur exempelvis en arbetsdag kan se ut, vad som händer och vad som upplevs, bidrar det till 
att fånga upp ämnen som är specifika för den enskilda individen och för dennes arbetsplats. 
Följaktligen är en anpassning ofrånkomlig. 
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Min flexibilitet i att ställa följdfrågor begränsas en aning om jag upplever respondenten osäker. 
Samtidigt menar Bryman (2011) att det inte enbart handlar om att den som intervjuar ska vara 
lyhörd för det som respondenten säger eller ställa följdfrågor till det som verkar intressant. Han 
menar också att det är viktigt att en semistrukturerad intervju inte behöver övergå till en struk-
turerad intervju. På så sätt anser Bryman (2011) att flexibiliteten är av betydelse när det kommer 
till i vilken ordning frågorna ställs eftersom det finns en skillnad i uppföljningen av ett svar 
eller oklarheter och motsägelser i ett svar (Bryman, 2011, s.430). Intervjuaren behöver veta hur 
denne ska prioritera och i vilken ordning detta ska ske. Det gör att en semistrukturerad inter-
vjuguide med viss flexibilitet i att ställa följdfrågor där ordningsföljden på frågorna kan variera, 
ligger till grund för denna studie.  

Vidare nämner Bryman (2011) svårigheten i att respondenterna tenderar fortsätta samtalet efter 
det att bandspelaren har stängts av (Bryman, 2011, s.431). Om respondenten fortsätter på 
samma tema och uppger något intressant som skull kunna tillföra studien blir det svårt att sätta 
på bandspelaren igen. Tre av respondenterna fortsatte prata efter att jag stängt av bandspelaren. 
De upplevde en osäkerhet över att prata samtidigt som de blev inspelade trots deras medgivande 
till att få spela in intervjuerna. Här hade det varit fördelaktigt att skriva ned det fortsatta samtalet 
för att se om det hade kunnat tillföra något i mitt resultat. Att prata med varje respondent på en 
nivå som påminner mer om ett samtal än en intervju kan därför vara att föredra. Även om några 
respondenter upplevdes osäkra har jag svårt att se vilka förbättringar som hade skapat förutsätt-
ningen till att deras osäkerhet skulle försvinna. Majoriteten av de respondenter som medverkat 
upplevs visa engagemang och intresse för ämnet vilket underlättar deras sätt i att prata. 
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6.0 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att redovisa samt analysera det empiriska materialet. Det insamlade 
materialet kommer att analyseras utifrån de teoretiska referensramarna; Hochschild’s syn på 
emotionellt arbete och Goffmans teori om individens olika roller. Jag avser att presentera re-
sultatet utifrån de frågeställningar som studien utgår från för att kunna svara på syftet i denna 
studie.      

6.1 Individens definition av en känsla 
 
Då en känsla är ett subjektivt fenomen frågade jag samtliga vårdgivare hur de definierar be-
greppet. Frågan ställdes eftersom jag behövde få kunskap om hur varje deltagare definierar 
begreppet utifrån vederbörandes livsvärld. Samtliga vårdgivare uppgav vid första anblick en 
osäkerhet om vad är en känsla är, men svarar sedan att en känsla är något man känner oberoende 
om det är glädje eller sorg. Tre av deltagarna menar att en känsla är något som berör, något som 
känns och något som finns inuti kroppen. Det är återkommande hos samtliga deltagare att frå-
gan kräver en viss eftertanke då de finner begreppet svårt att definiera. Vårdgivaren Connie 
upplevs först som osäker på att beskriva vad en känsla kan vara men refererar ganska snart till 
att känslor är allt som finns inuti en individ och associerar också känsla med empati. Connie 
beskriver hur en känsla påminner om att kunna föreställa sig hur andra har det och redogör det 
på följande sätt: 

Connie ”Ja, hur ska man beskriva känslor? Det är det där som finns inuti en. Det är det här 
empatiska, att känna med, att kunna hålla med, att kunna föreställa sig hur den andre har det 
med andra ord.”  

 
Det ovannämnda citatet kan tolkas på flera olika sätt. Dels finns det en beskrivning om att en 
känsla primärt associeras med en empatisk förmåga, att känna med andra människor. Men också 
med att kunna sätta sig in i en annans människas livsvärld, att föreställa sig hur någon annan 
har det. Resonemanget förstärker Sjögrens (2006) beskrivning av Socialstyrelsens förvänt-
ningar av yrkesrollen vårdgivare. Det förstärker även Carlssons et al. (2003) beskrivning av en 
hur en vårdgivare bör känna empatisk förmåga. Något som också framkommer i Hochschild’s 
(2012) studie om att flygvärdinnor behöver känna empati för kunderna. Således blir begreppet 
återkommande inom servicebranschen. Vårdgivaren Chris benämner känslor som flera saker 
och räknar bland annat upp glädje, sorg, ilska, bitterhet, besvikelse, lycka och frihet som en 
definition på vad känslor är. Chris tycks reflektera över sitt eget svar och nämner ordet frihet 
som en motfråga:  
 

Chris ” Känslor för mig jag vet inte… för mig är det starka känslor, känner jag nog då. Glädje, 
sorg, ilska, bitterhet, besvikelse… och frihet kanske?”  
 

Vidare beskriver Charlie känslor som olika sinnesstämningar där känslor utgör både ett sätt att 
vara och ett sätt att känna, beroende på vilken känsla som uppstår. Detta går i linje med hur 
Wettergren (2013) beskriver hur känslor är något som vi antingen upplever eller som vi intar 
som sinnesförnimmelser och som riktas inåt mot en själv. Charlie förknippar frågan i direkt 
anslutning till sin vårdtagare och förklarar att det finns en diskrepans mellan vad vårdtagaren 
känner och vad individen i sin yrkesroll känner. Här menar Charlie att vårdtagaren kan känna 
en känsla av ångest inför en specifik situation eller aktivitet som ska utföras, samtidigt som 
vårdgivaren har en annan känsla inför samma situation. Beroende på hur vårdtagaren uppfattar 
en känsla i ett visst sammanhang, känner vårdgivaren för vårdtagaren eller för den specifika 
situationen. Efter att flera av deltagarna berättar vad de tycker att en känsla är känns det fortfa-
rande oklart om vems känslor det faktiskt handlar om. De tenderar att prata om känslor utifrån 
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ett generellt perspektiv för att snabbt gå över till hur de själva upplever en känsla. Ett flertal 
vårdgivare i den aktuella studien frågar också om deras svar är rätt? Lollo finner det svårt att 
svara på frågan men associerar sedan känslor som något turbulent och förklarar det genom att 
vederbörandes känslor är i uppror för tillfället av olika skäl. Möjligtvis är studiens tema av 
känslig karaktär vilket gör det svårt för vederbörande att utveckla sin definition på vad en känsla 
kan vara.  
 

6.2 Vårdgivarens upplevelse av emotionellt arbete i relation till vårdtagaren 
 
Vårdgivaren Kim anser sig inte visa för mycket känslor gentemot vårdtagaren samtidigt som 
vederbörande bekräftar motsatsen. Det kan till exempel innefatta hur Kim talar till sin vårdta-
gare. Genom att Kim anpassar röstläget kan vederbörande bestämma nivån på hur mycket käns-
lor som ska visas. Om Kim har som syfte att uppvisa en positiv anda till sin vårdtagare utan att 
överdriva hittar vårdgivaren ett sätt att balansera sina känslor. Detta går i linje med 
Hochschild’s (2003) beskrivning om att det finns ett behov hos individen att producera ett 
känslomässigt tillstånd för andra människor. Genom att Kim har en positiv anda vet vårdtagaren 
vilken känsla som gäller. Dock finns det en underton hos Kim av hur svårt det kan vara med att 
balansera sina känslor eftersom det i så fall skulle betyda att vårdgivaren behöver anpassa sina 
känslor till vårdtagaren och till vilken situation denne befinner sig i. Det skulle också innebära 
att vårdgivaren förhåller sig till vad Hochschild (2003) kallar, för djupagerande där syftet är att 
ändra sina känslor och uttryck genom att tänka sig in i andra situationer. Något som Guoping 
och Haihua (2010) kallar för begränsning om den anställde behöver anpassa sig till kundens 
krav. Det är svårt att veta om Kim talar ur ett medarbetarperspektiv eftersom denne verkar 
inkludera andra individer som arbetar som vårdgivare, exempelvis sina kollegor. Kim anser sig 
bra på att hålla denna balansgång. Kim påtalar hur enkelt det är att styra sina känslor utifrån på 
vilket sätt vårdgivaren pratar med sin vårdtagare. Resonemanget stämmer överens med Wetter-
grens (2013) förklaring om hur känslor skapas genom språket för att i sin tur bidra till hur 
vårdgivaren kommer att handla mot sin vårdtagare. Wettergren (2013) menar att känsloladdade 
ord kan fungera som emotive, vilket kan förstås i Kims uttalande: 
 

Kim ”Men stackars” alltså, lägger jag in den rösten då blir det tio ggr värre. Men om jag 
försöker vara lite mer positiv utan att överdriva att det blir dumt åt andra hållet så man får 
försöka att jämka upp det, det tror jag att jag är ganska bra på.”  

 
Vidare illustrerar Kim hur denne blev oerhört ledsen för några år sedan när en vårdtagare gick 
bort och försökte hålla tårarna borta på arbetstid. Då Kim arbetade nära den nu avlidna vårdta-
garen ansåg vederbörande att det blev jobbigt att vara på arbetet, speciellt när Kim skulle berätta 
för de andra vårdtagarna om vad som hänt. Det var också då som Kim tillät sig själv att vara 
ledsen tillsammans med de andra vårdtagarna. Kim upprepar flera gånger om hur jobbig denna 
händelse var men poängterar att man fick gråta hemma: 
 

Kim ”Det var jobbigt, det tyckte jag var riktigt, riktigt jobbigt. Jag blev ju jätteledsen och grät 
men det får man ju göra hemma.” 

 
Ovanstående citat beskriver skillnaden i när och hur vårdgivaren ska visa sina känslor. Kim 
menar att det finns en diskrepans mellan att känna en känsla och att visa en känsla för andra. 
Att vara ledsen tillsammans med de andra vårdtagarna upplevs som acceptabelt samtidigt som 
samma vårdgivare talar om att gråta hemma. Kim talar också om vikten av att inte blanda in 
sina egna känslor i arbetet och kopplar det sistnämnda till något oprofessionellt. På så sätt upp-
lever sig Kim vara stolt över hur denne hanterade en obehaglig situation och menar att man inte 
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bör blanda in sina egna känslor i arbetslivet. Det finns en tydlig subjektiv bedömning hos Kim 
huruvida det är lämpligt eller olämpligt att vara ledsen på arbetstid. Enligt Kinman & Leggetter 
(2016) kommer olämpliga känslor ifrån en spontan handling eftersom dessa handlingar kan 
vara svårare att styra än lämpliga känslor. Det skulle i så fall innebära att det är direkt olämpligt 
att gråta på arbetet samtidigt som det är svårt att styra över om något chockartat eller sorgset 
uppstår. Ulfsdotter Eriksson (2012) menar att det är upp till individen att veta vart gränsen går 
mellan den privata rollen och yrkesrollen. Något som bedöms vara subjektivt utifrån individ 
och kontext. Trots att Kim var ledsen tillsammans med de andra vårdtagarna gjordes en bedöm-
ning när och hur vederbörande skulle sluta gråta. Att Kim slutade gråta kan kopplas till vilka 
förväntningar Kim har på en vårdgivares egenskaper där normen får styra uppfattningen om 
vad som upplevs professionellt. Goffman (2011) menar att individer inom olika kategorier till-
skrivs egenheter som vanlig och naturlig. Här blir egenheterna beviset på vilka individer som 
tillhör den specifika kategorin. När Kim således väljer att sluta gråta kan det indirekt innefatta 
hur Kim ser sin roll utifrån omgivningens förväntning. Om Kims ledsamhet hade fortsatt hade 
vederbörandes agerande gått utanför det som upplevs som normen och den specifika kategorin. 
Det finns därför en risk för Kim att ett stigma skapas om vederbörande skiljer sig för mycket 
från den tillskrivna gruppen och de andra medlemmarna. Samtidigt behöver Kim göra en av-
vägning om hur mycket känslor som bör visas eftersom exempelvis empati är ett attribut som 
direkt förknippas med yrket (Goffman, 2011).  
 
Vårdgivaren Inge beskriver hur denne hanterar känslor i arbetet i relation till vårdtagaren genom 
att visa sina känslor till sin vårdtagare. Inge har en föreställning om att de allra flesta individer 
bär med sig och visar känslor hela dagarna men att det egentligen inte är något som vederbö-
rande går och funderar på. Någon mer utveckling på svaret uppger inte Inge. På samma fråga 
berättar vårdgivaren Chris att denne trivs väldigt bra med att arbeta med människor och kopplar 
känslor i arbetet till sin personalgrupp som menar att känslor kan bli påtagligt när de gemensamt 
ska komma fram till saker som rör vårdtagarna. Det kan till exempel handla om hur vårdtagarna 
ska bemötas av vårdgivarna som konflikter i arbetsgruppen kan skapas. Chris reagerar väldigt 
kraftigt när andra vårdgivare bestämmer över vårdtagaren på ett sätt som Chris inte anser vara 
förenligt med dennes livsvärld och beskriver det genom följande citat: 
 

Chris ”Jag reagerar väldigt kraftigt när det är någon som tar sig friheten att bestämma över 
brukarna för mig är det väldigt främmande hur man kan göra så liksom.” 

 
Chris poängterar enkelheten i att hantera känslor i arbetet i relation till vårdtagaren men att det 
är utifrån vårdgivaren i interaktion med personalgruppen som det kan bli svårt eftersom det kan 
uppstå konflikt. Här finns det ett vi-och dom perspektiv där Chris anser sig utgå från vårdtag-
arens behov vilket kan gå emot arbetskollegornas önskemål i vissa sammanhang. Chris upple-
ver att andra vårdgivare tar sig friheten att bestämma samt avgöra saker som kan ha en direkt 
negativ påverkan på vårdtagaren och pratar mycket om synen på andra människor.  
 
Att känslor uppstår i de fall som respondenten upplever att vårdtagaren blir kränkt är något 
gemensamt för samtliga deltagare. I ett fall upplevde Chris sig exkluderad av sin personalgrupp 
när vederbörande hade visat engagemang för en vårdtagares rättigheter. Något som fick vård-
givarens chef att agera och lösa konflikter som uppstod genom att omplacera en arbetskollega 
till Chris. Vårdgivarens beskrivning påminner om Hochschild’s (2012) argumentering kring 
rollidentifikation och hur individer tenderar att utgå från en stor, lagom eller ingen roll identi-
fikation. Chris känslor och agerande för hur andra vårdgivare behandlar vårdtagare kan ligga 
till grund för i vilken rollidentifikation som Chris befinner sig i. Det nämnda exemplet visar 
tydligt hur känslor och rollidentifikation går hand i hand.  
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Upplevelser av hur vårdgivare bestämmer över vårdtagare är något som flera av deltagarna 
känner igen. Vårdgivaren Charlie beskriver i sin utsaga hur olika myndigheter samlas för att 
tala om viktiga beslut som rör en specifik vårdtagare trots att vårdtagaren inte är närvarande. 
Charlie menar att det inte känns ok att utföra denna typ av arbetsuppgifter eftersom det då 
innefattar att vårdtagaren inte kan föra sin egen talan. Här upplever Charlie att arbetskollegorna 
tar sig rätten att bestämma och föra talan åt en vårdtagare oavsett om denne är närvarande eller 
inte. Något som får Charlie att reflektera över och säger följande: 
 

Charlie ” [...] att sitta i ett sådant sammanhang där den inte är närvarande och föra tala åt den, 
även om jag vet att det är ok så tycker jag inte personligen att det känns ok [...] jag kan inte få 
ihop den ekvationen och jag är inte bekväm i den situationen.” 

 
Charlie menar att en vårdgivares arbetsuppgifter bland annat består i att kunna stötta sin vård-
tagare i olika situationer. Själva stöttningen uteblir i det ovannämnda exemplet eftersom vård-
tagaren inte är närvarande. Det gör det svårt för Charlie att förhålla sig till denna typ av arbets-
uppgifter vilket bidrar till en känsla som inte känns ok. Riley och Weiss (2015) menar att ar-
betsgivaren måste ta sitt ansvar och kunna stötta vårdpersonalen i deras emotionella arbete så 
att vårdgivaren vet hur denne ska agera. Charlie beskriver också hur det ibland kan vara svårt 
att förhålla sig till sina känslor i arbetet och förklarar det genom att det beror på vilken vårdta-
gare det gäller. Charlie menar att det är viktigt att bemöta sina vårdtagare på ett lugnt och re-
spektfullt sätt men att det ofrånkomligt att tänka på hur man ska förhålla sig till de vårdtagare 
som kan utgöra ett visst riskbeteende. Här finns det en medveten reflektion hos Charlie över att 
anpassa sig till vårdtagaren och situationen.   
 

Charlie ” [...] så jag vet ju att jag gör skillnad på person och person.” 
 
Det flesta vårdgivare som deltagit i studien anser att de inte visar speciellt många känslor i sitt 
arbete trots att det har uppgett flera exempel på motsatsen. Wettergren (2013) menar att det är 
svårt att bortse ifrån handling eftersom de är direkt kopplade till känslor. Som tidigare nämnts 
gjorde vårdgivaren Chris ett tydligt ställningstagande gentemot personalgruppen. Det kan i så 
fall relateras till vad Wettergren (2013) menar med beredskap att handla. På så sätt har eller 
kommer samtliga vårdgivare att påverkas på ett eller annat sätt av det som händer i deras om-
givning då de interagerar med andra människor. Några av deltagarna tillägger också hur de 
anpassar sig till sammanhanget. Beroende på vad som önskas från vårdtagaren är vårdgivaren 
beredd att vara flexibel i sitt möte med vårdtagaren. Det visar sig i vårdgivaren Loves resone-
mang när denne vill visa känslor som neutral, glad eller det som efterfrågas: 
 

Love ”I arbetet brukar jag försöka att inte visa nån annan känsla än neutral och glad. Om det 
inte skulle behövas nåt annat det vill säga.” 
 

Här refererar Love till sina känslor men uppger samtidigt att det går att anpassa sig om en annan 
känsla skulle behöva visas. Samtidigt är det svårt att avgöra om det enbart är vårdtagarens 
önskemål, sammanhanget eller en kombination av dessa två som blir det centrala och som slut-
ligen får avgöra hur vårdgivaren ska agera. Love utgår då från att kunna anpassa sig till situat-
ionen, vilket även här går i linje med Guopings och Haihuas (2010) resonemang om att ser-
vicearbetaren tenderar anpassa sig till kunden. Utifrån Loves utsaga finns det därför skäl att tro 
att det är sammanhanget som får avgöra hur vårdgivaren ska agera, speciellt då Love nämner 
följande: 

 
Love ”Ibland kan man behöva ”säga till på skarpen” men det är ytterst sällan[...]” 
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Om vårdtagaren visar ett beteende som bedöms opassande för vårdgivaren ger Love en be-
skrivning av skäl att tillrättavisa vårdtagaren. Men det finns också andra känslor som vårdgi-
varen reflekterar över. Att kunna hantera stress anser Love vara den svåraste känslan eftersom 
vederbörande då behöver dölja sin sinnesstämning för omgivningen. Love menar att det kan 
vara oerhört stressigt på arbetet men för att visa en lugn sida utåt använder sig vederbörande 
av det som Riley & Weiss (2015) kallar för, kognitiv dissonans. Riley & Weiss (2015) förklarar 
hur kognitiv dissonans är en bidragande faktor till att människor upplever stress och utbrändhet 
inom vård- och omsorgssektorn. De menar att kognitiv dissonans handlar om hur vårdpersonal 
tenderar att lura sig själva eftersom de känner en sak men måste visa upp en annan. Något som 
både Riley och Weiss (2015) samt Hochschild (2012) menar kan leda till utbrändhet eftersom 
ansträngningen i att inte visa vissa känslor för vårdtagaren kan bli problematisk. Loves beskriv-
ning av att inte visa vårdtagaren hur vårdgivaren känner går direkt i linje med kognitiv disso-
nans. Således finns det en önskan hos vårdgivaren att vårdtagaren inte ska bli uppmärksammad 
på vårdgivarens stress och beskriver det på följande sätt: 
 

Love ”Däremot är stress den svåraste känslan att hantera. Det kan vara otroligt stressigt men 
man vill inte att brukarna ska känna av det. Så på insidan är man stressad och planerar så 
effektivt som möjligt, men på utsidan är man lugn och har tålamod.”  

 
Love är den enda av respondenterna som nämner stress. Vårdgivaren Connie talar också om 
svåra känslor och beskriver hur den empatiska förmågan kan bli för mycket för vederbörande. 
Att den empatiska förmågan kan bli svår att hantera. Det kan till exempel handla om när vård-
givaren önskar finnas till för vårdtagaren i större utsträckning än möjligt. Om en vårdtagare har 
ett behov av mer tid med vårdgivaren behöver det inte alltid vara förenligt med överenskom-
melsen mellan dem. Detta är något som Connie kan bli ledsen över eftersom det då handlar om 
saker som ligger utanför deras möjlighet att kunna påverka. Connie menar att det är ledsamt att 
se vårdtagaren ensam då det inte finns anhöriga eller nära vänner.  
 
Lollo talar om hur denne förhåller sig känslomässigt till sina arbetskamrater. Lollo menar att 
det är viktigt att kunna prata om sina känslor med sina medarbetare eftersom de då vet om hur 
personalgruppen mår. Däremot vidareutvecklar inte Lollo sitt resonemang vilket gör det svårt 
att egentligen veta varför det är bra för arbetskamraterna att veta varandras sinnesstämning. 
Vidare upplever Lollo sin förmåga att hantera känslor i sitt arbete i relation till vårdtagaren på 
ett bra sätt. Lollo menar, att förhålla sig till känslor i arbetslivet bygger på erfarenhet och öv-
ning. Beskrivningen stämmer överens med Ulfsdotter Eriksson (2012) som påtalar att det krävs 
erfarenhet och trygghet för att veta hur individen ska förhålla sig och anpassa sina känslor i 
olika situationer. Lollo beskriver det som att det är något som kommer med åren och uttrycker 
det på följande sätt:  
 

Lollo ” Att jag kan göra mitt jobb ändå. För jag har varit i sådana situationer många gånger 
under årens lopp och tycker väl att jag, jag ska inte säga att jag blir bättre och bättre på det 
men man får ju en lärdom utav att man har varit i de situationerna [...]” 

 

6.3 Individens upplevelse av en vårdgivares egenskaper 
 
En uppfattning om hur individen ser på sig själv i sin yrkesroll som vårdgivare kan underlätta i 
förståelsen om vilka egenskaper som deltagarna förknippar med yrkesrollen. 
Kim anser att en vårdgivare bör vara en stöttande person eftersom syftet för vårdtagaren är att 
kunna leva så självständigt så möjligt. Kim menar att det finns vårdpersonal som tenderar 
hamna inom kategorin ”ta över för mycket” och förklarar att det finns en balans mellan hur 
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mycket respektive lite en vårdgivare bör hjälpa vårdtagaren. Vederbörande uttrycker det genom 
nedanstående citat: 
 

Kim” [...]för det är vårt problem att vi gärna tar över för mycket. Det är ett ständigt problem som 
vi brottas med att vi måste försöka backa många gånger[...]” 

 
Vidare menar Kim att en vårdgivare bör vara bestämd och visa vad man tycker. Men att det 
samtidigt handlar om att kunna läsa av situationen och vilken sinnesstämning som behöver 
tillämpas. Kim beskriver hur vårdtagare kan ”spåra” ur och menar att de ibland inte vet sina 
gränser i sitt sätt att vara i relation till ett sammanhang. Här räknar Kim upp ett flertal sinnes-
stämningar och nämner bland annat glad, positiv, ledsen och arg. Att som vårdgivare kunna 
visa sig glad, positiv, ledsen eller arg ser Kim som en fördel i yrket som vårdgivare och säger: 
 

Kim ”Men det finns en del som spelar upp sig och det blir väldigt [...]och då får man nästan 
ryta i att nu räcker det. Nu är det bra, nu slutar vi.” 

 
Kim menar att det är av stor vikt att anpassa sig till hur situationen ser ur där olika känslor kan 
uppstå. Anpassning får inte, i detta sammanhang, samma betydelse som Guoping och Weiss 
(2010) relaterar till när den anställde behöver anpassa sig till kundens krav. Här blir det istället 
kunden som får anpassa sig till sammanhanget med hjälp av vårdgivaren. 
 
Vårdgivaren Robin beskriver en vårdgivares egenskaper som något personligt. Robin menar att 
en vårdgivare måste vara intresserad av sitt yrke och ha en vilja i att arbeta som vårdgivare. 
Sjögren (2006) beskriver att en vårdgivarens arbetssätt är mycket närmre och personlig än andra 
arbetsrelationer eftersom vårdgivaren får stor insyn i vårdtagarens privatliv vilket också kan 
tolkas i Robins svar på följande fråga: Vilka egenskaper anser du att en vårdgivare bör ha?  
 

Robin ”Jag skulle önska att allt gick på personlig lämplighet om man får säga så. Att man är 
personlig, att man passar för det. Att man ser brukaren, deras behov och att de är i fokus. Allt 
är ut efter dem. Hur tänker dem? Inte våra värderingar, som jag känner.” 

 
 
Robins citat skiljer sig från hur en vårdgivare kan agera professionellt vilket gör det svårt att 
veta när deltagaren talar om en vårdgivares egenskaper och själva yrkesrollen. Möjligtvis upp-
lever Robin att frågorna ”överlappar” varandra. Goffman (2006) beskriver hur individen både 
spelar och framställer de roller som andra förväntar sig möta. Genom att vårdgivare uppfattar 
vad vårdtagaren behöver kan vårdgivaren i sin tur styra och kontrollera hur vårdtagaren ska 
uppfatta yrkesrollen. Att spela rollen som vårdgivare kan stämma överens med att vara profess-
ionell. Det gör att Robins beskrivning om att en vårdgivare bör ha personlig lämplighet samt 
vara personlig tenderar bli motsatsen till att vara professionell. Goffman (2006) menar också 
att vi är beroende av hur vi tillsammans med andra definierar en situation eller sammanhang i 
strävan att påverka vilket intryck vi utger oss för att ge. Om individen utger sig för att vara 
personliga går det indirekt isär med det som anses vara professionellt. 
 
Vidare tycker Charlie att en vårdgivare måste kunna respektera vad vårdtagaren vill istället för 
vad vårdtagaren behöver. Personen menar att det finns en skillnad i hur en vårdgivare anser att 
vårdtagaren behöver och vad denne faktiskt vill. Charlie menar att egna värderingar inte behö-
ver vara relevant eftersom det kan störa vårdtagaren i att ”stå på egna ben”. 
 

Charlie ”Jag upplever att det är ett problem i hur det är idag att man hellre ser vad brukaren behö-
ver och lägger in sina egna värderingar i det arbetet istället för att låta brukaren stå på egna ben 
och leda den och hjälpa den att dela upp problemet.”  
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Charlie föreslår därför att en vårdgivare måste kunna ha tålamod eftersom det finns saker som 
inte alltid kan lösas på en gång. Charlie menar samtidigt att det finns en balansgång mellan att 
hjälpa och stjälpa vårdtagaren. Oavsett vilken insatts som vårdtagaren behöver måste vårdgi-
varen vara lyhörd för det som önskas. Även vårdgivaren Inge nämner lyhördhet och på vilket 
sätt det är viktigt. Genom att en vårdgivare är lyhörd gentemot vårdtagaren kan det generera i 
att vårdtagarens önskemål lyfts fram. Inges upplevelse om att lyhördhet tillhör en vårdgivarens 
egenskap kan ses i Sjögrens (2006) utredning för Socialtjänsten. Sjögren (2006) beskriver att 
honnörsord för hur omvårdnadspersonalen ska förhålla sig i sitt arbete till exempelvis den 
funktionshindrade är attityder, empati och lyhördhet. Omvårdnadspersonalens arbete kräver 
även ett stort mått av social kompetens, vilket Sjögren (2006) förknippar med lyhördhet. Den 
empatiska förmågan belyses även av Chris som uttrycker att en vårdgivare bör ha ett ”stort 
hjärta” där empati är viktigt. Den empatiska förmågan förespråkas även av Carlsson et al (2003) 
där de menar att empatisk förmåga hos vårdgivaren kan komma att underlätta relationen mellan 
vårdgivare och vårdtagare som kan bidra till en god relation. Chris förklarar också att med-
mänsklighet samt medkänsla är två viktiga egenskaper som följer rollen som vårdgivare.  
 
Inge nämner också respekt som en självklar egenskap hos en vårdgivare eftersom vårdpersonal 
oftast utför sin service i vårdtagarens hem. Det är återkommande för samtliga vårdgivare och 
deras syn på hur en vårdgivare bör förhålla sig till att arbeta i någon annans hem. Det känns 
därför bekant med Leppänens (2006) beskrivning om hur vårdtagaren hamnar i en beroende-
ställning med exempelvis; hushållssysslor, hygien, aktiviteter och annan praktisk hjälp som in-
går i vårdgivarens och vårdtagarens överenskommelse. Inge beskriver det på följande sätt: 

 
 
Inge ” Man är ju i någon annans hem med så man måste ju tänka på det. Man får ju inte bli 
hemmablind eller, det är ju brukarens hem man är i så att man visar den respekten för individen 
[...]”  

 
Majoriteten av respondenterna anser att en vårdgivare bör ha tålamod och visa förståelse i ar-
betet. De flesta nämner också att vårdgivaren måste sätta sig in i den andres situation vilket är 
själva kärnan för hur yrket kan förstås. Samtliga deltagare understryker vikten av att kunna 
bemöta människor och olikheten hos alla individer. Det är återkommande att respondenterna 
anser att oavsett situation i yrket som vårdgivare behöver förhålla sig till, måste individen alltid 
bibehålla respekten för vårdtagaren. Love beskriver det på följande sätt: 
 

Love ”Hur hade jag velat bli bemött eller hur hade jag velat att någon hade handskats med mig? 
Under lyft och den andres integritet t.ex.” 

 
 
Det finns ett flertal egenskaper som alla respondenter upplever att en vårdgivare bör ha. Det 
kan till exempel innefatta hur en vårdgivare bör vara mot sin vårdtagare respektive vilka kon-
kreta egenskaper som de upplever hör till själva yrkesrollen. De egenskaper som samtliga del-
tagare beskrivit är egenskaper som är självklara att tillämpa i arbetslivet i interaktion med andra 
människor. Om de nämnda egenskaperna är något som innefattar yrket skulle det i så fall inne-
bära att alla respondenter besitter någon av egenskaperna som har presenterats. De flesta re-
spondenter är överens om hur en vårdgivare bör vara vilket Alex uttrycker: 

 
 
Alex ”Man måste kunna bemöta människor.” 
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6.4 Individens förmåga av att hantera yrkesrollen 
 
Sjögren (2006) beskriver att det är en balansgång mellan olika roller för den som arbetar som 
vårdtagare vilket kan förstås av att Robin upplever sin arbetsplats som sitt hem. Robin förknip-
par sin arbetsplats som ”sitt andra hem” eftersom denne inte ser sitt arbete som ett yrke. Robin 
gör det som Leppänen (2006) kallar för ett rollövertagande och förklarar vikten av att kunna 
leva sig in i en annans människas tankar. Leppänen (2006) menar att det är av stor vikt för 
vårdgivaren att hitta ett förhållningssätt där det gäller att bedöma när individen ska använda sig 
av yrkesrollen och den privata rollen.  
 
Connie anser hur viktigt det är att föreställa sig hur någon annan människa har det, vilket både 
Robin och Chris instämmer i. Chris menar att en vårdgivare behöver utgå från vårdtagarens 
livsvärld genom att se utifrån den andra partens synvinkel och säger: 
 

Chris ” [...]man måste kunna se den andra partens synvinkel på det hela och tänka om man själv 
varit i den sitsen att man har den egenskapen det är väldigt viktigt.” 

 
Leppänen (2006) menar att rollövertagande är en oerhört viktig del i vårdyrket och det grund-
läggande för människor som arbetar inom vården. Robin talar om att försöka tänka tvärtom 
genom att låta sig gå in i vårdtagarens roll och dennes behov. Genom att Robin föreställer sig 
hur vårdtagaren hade agerat i ett visst sammanhang skulle det i sin tur underlätta för vårdgivaren 
i ett syfte att närma sig arbetets utförande och en eventuell lösning på problemet. Robin talar 
också om vikten över att låta vårdtagarens anhöriga bli medvetna om vårdgivarens syfte med 
ett rollövertagande och beskriver det i nedanstående citat:  
 

Robin ” [...]för att du ska kunna göra en bra yrkesroll så tänker jag alltid såhär ”Att jag är du”. 
”Jag ska lämna det finaste jag har i era händer.” 

 
Genom att de anhöriga tar vårdpersonalens yrkesroll på allvar kan det bidra till lugn hos de 
anhöriga som behöver lämna bort sina barn till vårdpersonal. Robin nämner hur denne även 
måste ha överseende och ta hänsyn till de anhörigas känslor. Robin menar att det förekommer 
hur anhöriga till en vårdtagare kan uppvisa mycket känslor mot vårdgivarna i form av irritation 
och frustration över vårdtagarens situation. För att kunna hantera dessa svårigheter menar Ro-
bin att känslor måste finnas. Robin gör också en skillnad i att besitta känslor respektive att inte 
besitta känslor och tänker sig in i hur det skulle vara om vederbörande inte hade känslor över-
huvudtaget. I ett sådant sammanhang kallar Robin det för att ”stänga av” eller att vara en ”järn-
vägg”. Här beskriver Robin på vilket sätt en vårdgivare inte bör agera och nämner det som 
Goffman (2001) beskriver om hur ett stigma kan skapas. Robin gör en tydlig avgränsning om 
vilka attribut som inte kan ingå i kategorin vårdgivare. Om en vårdgivare agerar som en ”järn-
vägg” kommer omgivningen att avslöja vederbörandes brist på egenskaper. Det kommer i så 
fall leda till att ett stigma skapas. Något som Jussara et al (2016) menar kan bidra till en för-
sämrad livskvalité för både vårdgivaren och vårdtagaren eftersom fördomar och stigma tenderar 
att gå hand i hand.  
 
Robin menar att om vederbörande själv skulle komma i kontakt med vårdpersonal som agerar 
som en ”järnvägg” hade Robin valt ett annat alternativ. Robins beskrivning om ett järnväggs-
liknande beteende påminner om Hochschild’s (2003) beskrivning av likgiltighet. Hochschild 
(2003) anser att ett sådant beteende blir motsatsen till att ta ansvar för sina handlingar. Robin 
upplevs vara genuint intresserad av sitt yrke och trivs i rollen som vårdgivare men beskriver 
hur enkelt det är att ta med sig arbetet hem, vilket kan förstås i nedanstående citat: 
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Robin ”Det är någonting jag får jobba på. Jag har haft väldigt svårt för det innan att man tar sig, 
alltså man har en sådan relation med dem och man tänker på dem liksom. Men sen är det inte så 
att jag sitter hemma och tänker liksom, åh just det måste jag göra på jobbet, det måste jag ringa 
om, alltså så. Utan det försöker jag stänga av, det tar jag nästa gång jag är här. Men har det hänt 
någonting med någon så givetvis så är det lite svårt att släppa tanken, det är det.”  

 
Svårigheten i att skilja på yrkesrollen och den privata rollen kan få konsekvenser vilket framgår 
om individen identifierar hela sin själ med sin yrkesroll. Hochschild (2003) menar att om en 
individ har en stor rollidentifikation kommer denne att erbjuda sina kunder en genuin service 
och bemötande vilket kan stämma överens med Joshi & Fast (2013) beskrivning av hur rolli-
dentifikationen grundar sig i en individs personlighet, livserfarenhet och kultur. Således menar 
Hochschild (2003) att en stor rollidentifikation kan leda till utbrändhet. I likhet med Hochschild 
(2003) och Joshi & Fast (2013) instämmer Abiala (2000) att det är en förutsättning hos den 
enskilde individen att distansera sig för att skilja på yrkesrollen och den privata rollen. Samti-
digt menar vårdgivaren Inge att det är viktigt att utföra det där ”lilla extra” inom vård-och om-
sorgen för att vårdtagaren ska bli nöjd. Det gör att Inge utför sitt arbete genom att ”bjussa” på 
sig själv för att leverera en god omsorg med god kvalité. Inge förklarar det genom hur vi män-
niskor kan efterfråga en vara eller tjänst och efterlyser det där ”lilla extra” som egentligen inte 
finns med i parternas överenskommelse. Motsatsen till att erbjuda mer än överenskommet 
skulle i så fall innebära likgiltighet. Inge pratar om vårdpersonal som utför sitt arbete på ett sätt 
som liknar en typ av likgiltighet och benämner det som: 
 

Inge ” [...]människor gör sitt jobb men inget mer.” 
 
Vårdgivaren Chris tenderar att prata utifrån ett generellt perspektiv där denne tror sig veta hur 
andra individer upplever att det är att arbeta som vårdgivare. Genom att Chris beskriver vilka 
fel som andra vårdgivare gör går vederbörande in i vad som kan upplevas vara normen eller 
inte. Det gör det en aning problematiskt att enbart förhålla sig till hur Chris upplever sig själv i 
sitt yrke och till sin yrkesroll när vederbörande reflekterar sig själv i relation till sina arbets-
kamrater. Chris upplever att det saknas ett flertal egenskaper hos arbetskamraterna som Chris 
förknippar med vårdgivareyrket och relaterar andra egenskaper med dennes arbetskollegor. Det 
kan till exempel handla om Chris föreställning om hur andra vårdgivare tror att man ska ”styra 
och ställa” med vårdtagarna. Trots att Chris arbetskamrater arbetar som vårdgivare anser Chris 
att deras agerande går utanför normen om vad kategorin vårdgivare bör innehålla. Goffman 
(2011) menar att egenskaperna eller egenheterna är specifikt kopplade till medlemmarna inom 
den specifika kategorin och som visar diskrepansen mellan de individer som tillhör och de in-
divider som inte tillhör kategorin (Goffman, 2011). Här tycks Chris bli något ambivalent ef-
tersom Chris inte riktigt vet vilken relation denne har till sin vårdtagare i relation till hur Chris 
upplever sina arbetskamrater agera gentemot vårdtagarna. Goffman (2011) beskriver att det är 
genom förväntningen som människor avgör huruvida en annan människa är normal eller inte. I 
detta fall så lever arbetskamraterna inte upp till de krav som Chris har. Det gör att Chris ifråga-
sätter sina arbetskamraters beteende.  
 
Vidare är det svårt att avgöra i vilken roll som Chris upplever sig själv på arbetet. Hur Chris 
definierar sig själv i sin yrkesroll framgår inte eftersom vederbörande ibland ser sig själv som 
en vän och ibland som en medmänniska till vårdtagaren.  
 

Chris ”Att man kommer dit som en medmänniska jag vill ju inte komma dit som personal egent-
ligen eller på något sätt har en makt över eller bestämma över… det är inte mitt syfte när jag går 
till jobbet [...]” 
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Något gör att Chris identifierar vårdgivare och personal med makt och menar hur personal ten-
derar att bestämma över vårdtagare. Något som Chris tycker är frustrerande. Senare i intervjun 
lyfter Chris kärnan i att arbeta som vårdgivare där syftet är att finnas som stöd för vårdtagaren 
och låta de göra så mycket som möjligt av egen kraft. Chris talar mycket om hur en relation till 
vårdtagaren kan liknas som en process. Det tar tid att lära känna människor och förstå hur de 
fungerar. Beroende på vilken problematik som vårdtagaren har kan det kännas olika svårt att 
förhålla sig till arbetet. Samtidigt menar Chris att tålamod ger resultat i en positiv riktning och 
uttrycker det på följande sätt: 
 

Chris ”I början kan det vara svårt beroende på vilken brukare och så och vilken problematik den 
har. Jag har haft så många goda relationer med dem jag har jobbat hos vi har haft väldigt roligt 
ihop.” 

 
Vårdgivaren Kim hanterar sin yrkesroll genom att ha en nära relation till vårdtagaren. Kim 
beskriver hur vårdtagarna har stor insyn i vårdgivarens familj och omgivning där en del av 
samtalen med vårdtagaren handlar om just familjen. Samtidigt menar Kim att arbetsgivaren 
numera har framfört tydligare riktlinjer för vilken relation som en vårdgivare bör ha till sin 
vårdtagare. Här menar Kim att det inte alltid har varit så utan kan minnas en tid då vårdtagaren 
kom hem till vårdgivaren för att umgås, utanför arbetsplatsen. 
 

Kim ”De har ju full koll på mig i min familj, min omgivning och det är ju väldigt viktigt för dem 
här att veta, hur mår de hemma? hur mår dina barn? vad ska ni göra nu? [...] alltså, de har ju varit 
hemma hos mig, jättemånga.” 

 
Idag kan Kim själv reflektera över att det skiljer sig från hur en vårdgivare bör vara och anger 
att en vårdgivare behöver framstå som professionell. Trots dagens nya riktlinjer från arbetsgi-
varen minns Kim dåtidens engagemang i vårdtagarna som en utav det roligaste upplevelserna 
någonsin. Det blir en ny relation till vårdtagaren som vårdgivaren ska förhålla sig till då den 
inte blir lika ”familjär” som förut. Det finns en medvetenhet hos Kim om att inte bli privat med 
vårdtagaren men att bedömning antas ligga hos vårdgivaren. Wettergren (2013) menar att den 
privata rollen på arbetsplatsen inte bör avvika för mycket eftersom det har ett samband med hur 
individen upplever sig själv. Hon menar också att i interaktion med andra människor aktuali-
seras känslor och tenderar bli starka. Vilket kan syfta i Sjögrens (2006) beskrivning av att ge 
en god omsorg med god kvalité. Det är komplicerat att veta vart gränsen går och för vem som 
upplever en god kvalité. Kim förklarar att båda parter upplevde lycka då vårdtagaren fick möj-
lighet att komma hem till respondenten. Kim beskriver att i vilken roll som denne befinner sig 
i beror på samtalsämnet och situation med vårdtagaren. Kim gör också en skillnad om veder-
börande träffar vårdtagaren utanför arbetsplatsen och menar att det då kan finnas ett utrymme 
för att kunna vara lite mer privat. Då kan man prata på ett annat sätt. Ovanstående resonemang 
är något som Kim inte har reflekterat över förut utan uppkom först under intervjun. 
 
Att förhålla sig på en ”lagom” nivå som Kim beskriver det upplevs svårt och respondenten 
menar att det egentligen inte finns några regler för hur mycket glad eller hur mycket ledsen en 
vårdgivare kan vara i sitt arbete. Det förekommer att Kim pratar om svårigheterna med sina 
arbetskamrater där de flesta uppmanas till att vara professionella. De uppmanas också att inte 
visa sig ledsen på arbetet eftersom ett sådant beteende skulle gå utanför normen för den speci-
fika kategorin. Goffman (2011) menar att omgivningen sätter gränser för vad som kan upplevas 
normalt eller inte normalt. Det skulle i så fall innebära att Kim har en föreställning att den 
stereotypa vårdgivaren normalt inte är ledsen på arbetet. Samtidigt beskriver Leppänen (2006) 
det som att vårdgivaren behöver beakta att det finns känslor som kan ”lockas” fram i både 
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interaktionen och rollövertagandet. Här tenderar också Hochschild’s (2003) rollidentifikation 
vara viktigt eftersom Kim har svårt att avgöra vart gränsen går och medger att det många gånger 
känns tufft att förstå vilken relation vederbörande ska ha till sin vårdtagare.  
 

 
Kim ” [...]det är en balansgång.” 

 
Det är en balansgång huruvida mycket eller lite som en individ ska trycka undan de riktiga, äkta 
känslorna. Ulfsdotter Eriksson (2012) väljer att beskriva hur individen måste anpassa sina käns-
lor i olika situationer. Det gör att emotionellt arbete kan handla om att trycka undan de äkta 
känslorna. Något som flera av respondenterna upplever vara svårt. 
 
Charlie trivs i rollen som vårdgivare när vårdtagaren ser vederbörande som ett verktyg. Det 
uttrycks som själva kärnan med att arbete som vårdgivare när vårdtagaren förstår vad vårdper-
sonalen kan hjälpa till med. Charlie förknippar vårdtagarens förnöjsamhet med vårdgivarens 
arbetsutförande som någonting lyckat och nämner att kommunikation kan vara nyckeln för hur 
vårdtagaren ska uppfatta individens yrkesroll. Charlie utvecklar också synen på relationen mel-
lan vårdgivare och vårdtagare: 
 

Charlie ”Jag ser inga problem i att lämna ut saker om sig själv, jag tycker inte att det är viktigt 
med en relation, men jag behöver inte ha en relation med en brukare för att stötta den i något men 
vi behöver ju ha någon typ av kontakt.” 

 
I Charlies verksamhet finns det tydliga riktlinjer och förhållningssätt mot vårdtagaren där den-
nes medarbetare är medveten om vad personalen får göra och inte göra i sitt agerande mot 
vårdtagaren. Det finns därför inget utrymme att gå utanför sin roll. Charlie upplevs ha distans 
till sina roller och har som mål att arbeta utifrån ett professionellt arbetssätt. Charlie ser endast 
fördelar med att förhålla sig på ett distanserat sätt eftersom det innebär att det skyddar veder-
börande som individ. Således förklarar Charlie att vårdtagaren inte får en vårdgivare. Vårdta-
gare får en insats som ska utföras av en vårdgivare men att det är irrelevant vem det är som 
utför själva insatsen. I slutändan är det en insats som vårdtagaren får och inte en personal. Char-
lie formulerar sig på följande sätt: 
   

 
Charlie ”Jag behöver inte gå in för djupt för det ligger ändå inte på mig personligen. Det är inte 
jag som är ansvarig för att någonting ska hända. Om jag inte är här imorgon så kan vem som helst 
av mina kollegor gå in och göra exakt samma sak så jag är ju inte oumbärlig på något sätt [...] det 
går inte välja en utav oss, vi kommer som ett paket för vi är här för att du ska klara detta.” 

 
 
Ovanstående förhållningssätt visar att vårdgivaren har skapat distans till sitt arbete och till de 
personer som denne interagerar med. Det betyder att individen har distans mellan yrket och 
självet. Ulfsdotter Eriksson (2012) förklarar att om individen har distans till yrket blir det yrket 
som bär upp individen istället för tvärtom. Charlie gör det som Abiala (2000) menar kan un-
derlätta för servicearbetaren genom att distansera sig mot kunden. Hon menar att det är en för-
utsättning för den enskilde individen att kunna skilja på yrkesrollen och den privata rollen för 
att kunna fungera inom servicebranschen. Precis som Ulfsdotter Eriksson (2012) poängterar 
vikten av att individen behöver distansera sig mellan yrket och självet, drar Abiala (2000) 
samma slutsats. 
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Vårdgivaren Inges berättelse om hanteringen av sin yrkesroll uppleves svårdefinierad. Veder-
börande uppges dela med sig av sig själv till vårdtagaren samtidigt som det finns en bild av det 
motsatta. Det kan till exempel förklaras genom att Inge är tydlig i att lämna privata angelägen-
heter hemma samtidigt som denne ”bjussar” på sig själv och förknippar det med att göra ett bra 
arbete. Inge gör en subjektiv bedömning om vilka samtal som känns rimligt att ta upp tillsam-
mans med vårdtagaren. Det kan exempelvis innefatta samtal om Inges familj eller sinnesstäm-
ningen hos vårdgivaren. Nämnda samtal är något som Inge ser som oprofessionellt men ut-
trycker samtidigt att det går att vara privat men ändå inte. Det blir en balansgång kring Inges 
känsla att agera mot vårdtagaren och Inges föreställning om hur andra upplever Inges agerande 
mot vårdtagaren. Resultatet kan då leda till att Inge agerar på ett sätt som är förenligt med 
omgivningens förväntan (Goffman, 2011). Om Inge skiljer sig för mycket från den tillskrivna 
gruppen kan det få förödande konsekvenser för hur Inge uppfattar sig själv i sitt yrke. 
 

Inge ”Jag menar, jag kan ju ge mycket av mig själv men ändå inte va privat. Så en del kan ju tro 
att dem känner en jätteväl men ändå har man inte givit det där som är det där innersta.” 

 
Här är det en balansgång mellan vilken information om privata saker som vårdgivaren ska ge 
till vårdtagaren. En balansgång som Inge verkar vara tillfreds med. I de fall som Inge väljer att 
berätta privata saker för vårdtagaren ser Inge det som en fördel för andra att veta i fall något 
oförutsägbart skulle inträffa med vårdgivaren på arbetsplatsen. Det finns en medvetenhet hos 
Inge om att göra rätt eller fel i arbetet. Det kan exempelvis märkas genom att Inge beskriver en 
känsla av något som skulle kännas fel vilket i sin tur inte skulle kännas bra. Vidare kategoriserar 
Inge på vilken nivå vissa arbetsuppgifter kan utföras. Respondenten menar att det finns männi-
skor som gör sitt arbete men inte mer än så och beskriver det som att utföra arbetsuppgifter på 
en acceptabel nivå. Det kan upplevas som att det finns en besvikelse hos Inge när vederbörande 
talar om de personer som ”bara gör sitt jobb” parallellt med en reflektion över sitt eget förhåll-
ningssätt på arbetsplatsen: 
  

Inge ”Fast jag känner ändå inte att det är mitt jobb så, men jag känner att det inte tillhör mig 
personligen på det viset utan jag går till jobbet och gör ett bra jobb och sen går jag hem liksom.”   

 
Det finns tillfällen som Inge har blivit arg i sitt arbete och associerar det till att agera oprofess-
ionellt. Dessa aggressioner har främst riktats till andra vårdgivare där konflikten ligger i att 
utnyttja vårdtagarens oförmåga att förstå. Det gör att det kan uppstå situationer där Inge känner 
med sin vårdtagare och agerar därefter. Här gör respondenten det som Wettergren (2013) kallar 
för beredskap att handla. Wettergren (2013) menar att det är svårt att bortse ifrån känslor ef-
tersom de är kopplade till handling.  
 
Vårdgivaren Love sätter kunden i centrum och påpekar betydelsen av att förhålla sig profess-
ionellt mot vårdtagaren. En yrkesrelation upplevs primärt att handla om att vara professionell 
där det inte finns något utrymme för att vara privat eller personlig. Att hålla någon form av 
distans men ändå gå efter hur vårdtagaren vill ha det anser respondenten vara viktig i sin roll 
som vårdgivare. Love lyfter frågan om hur mycket närhet det bör finnas mellan vårdgivaren 
och vårdtagaren och nämner hur detta har diskuterats i personalgruppen. Det finns en osäkerhet 
i när vårdgivarna ska dra en gräns gällande närhet trots att det kanske är en kram som en vård-
tagare behöver. 
 

Love ”Man finns där för att ge stöd och hjälp i vardagen. Om brukaren inte får närhet någonstans, 
är det då så fel att ge en kram? Det är kanske det stödet som den brukaren behöver.” 
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Vidare förklarar Love att arbetet går ut på att inta en roll och menar att det kan uppstå situationer 
som kräver specifika egenskaper av vårdgivaren. Egenskaper som inte hade tillämpats av indi-
viden utanför arbetslivet. 
 

Love ”För mig är det lite som att ta på sig en roll. I det privata är jag inte så social, jag är gärna 
den som lyssnar än pratar och jag är en väldigt lugn person. Men i yrket kan det behövas att man 
är tvärt om[...]” 

 
Goffman (2006) beskriver hur människor utger sig för att spela sina roller så trovärdigt som 
möjligt, så länge vi övertygar oss själva om att vi klarar av det. Han anser att övertygelsen är 
direkt kopplad till hur individen upplever sin egen trovärdighet kring dennes agerande. Samti-
digt poängterar Goffman (2006) att de finns individer som låtsas spela en roll och försöker på 
så sätt härma den förväntade rollen, så som vederbörande tror att den ska spelas. Han menar att 
när vi kommer på att någon har lurat oss blir det tydligt hur personen i fråga egentligen inte 
hade rätt att spela den roll som han eller hon försökte spela. Om Love är öppen med att spela 
sin yrkesroll för andra behöver vederbörande spela rollen som vårdgivare på ett sätt som över-
tygar dennes omgivning. En utmaning som kräver en förståelse för hur och för vem rollen ska 
spelas. Vårdgivaren Alex agerar vårdgivare genom att ge det där ”lilla extra” till sina vårdta-
gare. För Alex del gäller det att utöva yrkesrollen med respekt, både till sig själv och till den 
som ingår i interaktionen.  
 

Alex ”Jag brukar ta mig tid att prata även fast jag bara ska ge medicin. Titta in fast ingen har 
larmat, sitta med när mat serveras. Ge kramar eller hålla en hand.” 

 
Det upplevs vara viktigt för Alex att agera på ett respektfullt sätt och möta utsatta människor 
där de befinner sig just nu. Där är egna värderingar inte välkomna eftersom det kanske inte 
stämmer överens med vad vårdtagaren behöver. Det finns ett genuint och omsorgsfullt sätt i 
respondentens sätt att se sig själv i relation till sin yrkesroll. Genom att lyssna, möta, trösta och 
hjälpa andra menar Leppänen (2006) att vårdgivaren använder sig av egenskaper som direkt 
kan gynna båda parter. Som tidigare nämnts menar Leppänen (2006) att det är grundläggande 
inom omsorgssektorn att kunna ”överta den andres roll”. En vårdgivare behöver till exempel 
sätta sig in i vårdtagarens roll för att närma sig arbetets utförande och en eventuell lösning på 
problemet. Om Alex fortsätter att bidra med det där ”lilla extra” kan det generera i att lösa de 
problem som en vårdtagare befinner sig i. Att hålla en hand kanske betyder mer för en vårdta-
gare än vad omgivningen kan förutspå.  
 
Vårdgivaren Connie pratar en del om hur viktig kommunikationen är mellan vårdgivare och 
vårdtagare eftersom kommunikationen behandlar på vilket sätt vårdpersonalen kan hjälpa vård-
tagaren. Connie kopplar därför ihop kommunikation med en god vård och ser ett samband mel-
lan dessa två komponenter. Argumentationen kan förklara Wettergrens (2013) syn på att käns-
lor skapas genom språket och bidrar exempelvis hur vårdgivaren kommer att handla gentemot 
sin vårdtagare. I rollen som vårdgivare anser Connie att det är betydelsefullt med en bra relation 
till vårdtagaren. Det kan till exempel framgå genom att vårdgivaren lyssnar och stöttar vårdta-
garen. Samtidigt beskriver Connie stunder då denne upplevt sig ledsen i arbetet genom följande 
citat: 
 

Connie ”Ibland kanske man har åkt hem och gråtit men ändå när man är på jobbet så har man 
försökt visa att vara professionell då med andra ord.” 
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Connies utsaga för tankarna till Guoping & Haihua (2010) beskrivning av att det kan finnas en 
nackdel med en social interaktion eftersom någon av parterna eller båda får bära kostnaden av 
agerandet. På så sätt menar Guoping & Haihua (2010) att social interaktion även kan vara något 
negativt för den anställde och förknippar social interaktion med stress och utbrändhet. 
 
Att kunna känna av en situation och vad som krävs av vårdgivaren är något som vårdgivaren 
Lollo tycker är viktigt. Att anpassa sig till sammanhanget kräver att vårdgivaren kan agera på 
ett flexibelt sätt. Något som Lollo förespråkar. Respondenten menar att det är viktigt att tänka 
på vem som tar emot servicen. Att det är människor och inte ting. Hochschild (2003) menar att 
det finns en avsevärd skillnad inom det postindustriella samhället än i industrisamhället och 
förklarar hur människor idag måste kunna hantera människor snarare än att hantera maskiner. 
De interpersonella färdigheterna efterfrågas i större utsträckning idag än de mekaniska färdig-
heterna. I mötet med andra människor är det därför viktigt att ta hänsyn till hur människor kan 
agera utifrån en spontan handling eftersom en spontan handling kan resultera i en oönskad ut-
gång beroende på dess kontext. Något som kan förstås i Lollos citat: 
 
 

Lollo ” [...]vi jobbar inte med saker vi jobbar med människor och vi är olika hela tiden och då 
måste jag förhålla mig till det. Så jag känner väl att relationen, jag tycker nog att jag är ganska bra 
på att bemöta, att vara föränderlig, att försöka skapa en bra relation. För det är det som jobbet går 
ut på och det är det som jag försöker göra och det är det som jag tycker om.”   
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7.0 Diskussion 
 
Både Goffmans (2006) beskrivning av roller samt Hochschild’s (2003) beskrivning av emot-
ionella arbeten ligger till grund för mina frågeställningar i denna uppsats. I föregående kapitel 
har jag presenterat för hur flertal vårdgivaren upplever sin yrkesroll i relation till emotionellt 
arbete. Jag har även presenterat individens upplevelse av vad känslor är och hur de kan kopplas 
direkt till individen. Wettergren (2013), Hochschild (2003), Abiala (2000) samt Ulfsdotter Er-
iksson (2012) belyser de konsekvenser som uppstår när den enskilde individen inte kan skilja 
på sin yrkesroll respektive den privata rollen. Ulfsdotter Eriksson (2012) lägger även beto-
ningen på hur viktigt det är att en servicearbetare distanserar sig från kunden för att yrket ska 
kunna bära upp individen istället för tvärtom. Att kunna skilja på när individen bör visa känslor 
i arbetet och hur omgivningen förväntar vilka känslor som bör visas i arbetet är oerhört kom-
plicerat. I den aktuella empirin framgår det tydligt att det finns klara direktiv om hur en vård-
givare ska förhålla sig mot vårdtagaren och visar exempel på hur enkelt det är att distansera sig 
från vårdtagaren. Ett sådant förhållningssätt kan upplevas vara det ultimata förhållningssättet 
där det direkt skyddar individen från en ohälsosam arbetsmiljö. Att beskriva arbetet inom om-
sorgssektorn som insatser där varje vårdtagare blir erbjuden en insats oberoende av vem som 
utför den låter både enkelt och pragmatiskt, inte minst utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det 
skulle i så fall betyda att fokus enbart ligger på själva insatsen och inte på den som utför den. 
Men hur stämmer det överens med Hochschild’s (2003) syn på hur vi idag utgår från att hantera 
människor, mer än att hantera maskiner? Det finns en explicit skillnad mellan dagens postin-
dustriella samhälle i förhållande till dåtidens industriella samhälle. Det handlar om att se till 
varje individs behov vilket i sig betyder att det finns ett underliggande syfte om att värna om 
både vårdgivare och vårdtagare. Något som framgick tydligt i respondenternas utsagor. 
Hochschild’s (2003) beskrivning om de interpersonella färdigheterna efterfrågas i större ut-
sträckning idag än de mekaniska färdigheterna vilket gör det viktigt att fokusera på mötet med 
andra människor. Hennes beskrivning går även i linje med Sjögrens (2006) förklaring om hur 
varje vårdgivare arbetar i tron om att ”ge god omsorg med hög kvalité. Att människor besitter 
olika egenskaper så som; empatisk förmåga, lyhörd, ha förmåga att inge hopp samt ödmjukhet 
inför andra människor bottnar i individens personlighet, livserfarenhet och kultur. Något som 
Joshi & Fast (2013) argumenterar tydligt för när det kommer till rollidentifikation. Deras teo-
retiska perspektiv kan förstås i den aktuella empirin när respondenterna beskriver sina upple-
velser av hur en vårdgivare bör vara mot en vårdtagare. Men enligt Goffman (2011) så finns 
det en skillnad i att tillhöra en kategori och tror sig tillhöra en kategori, i detta fallet vårdgivare. 
Om en vårdgivare inte lever upp till de krav som denne tror att omgivningen har kan vårdgiva-
ren komma att stigmatisera sig själv. Således är det svårt att veta utifrån vems verklighet och 
föreställning som vårdgivaren upplever sin yrkesroll i relation till emotionellt arbete.  
 
En individs kulturella bakgrund och miljö spelar därför en avgörande roll för hur människor 
interagerar med varandra. Beroende på hur individer upplever makt i förhållande till hur de 
identifierar sig själva blir utgången det mest väsentliga. Det empiriska materialet visar att det 
inte är vem som helst som kan arbeta som vårdgivare med målet om att tillhandahålla ”en god 
omsorg med hög kvalité”. Om en individ med opassande egenskaper agerar vårdgivare skulle 
det innebära en direkt fara för vårdtagaren. Det problematiska blir när vårdgivarens utförande 
bedöms av omgivningen. En subjektiv bedömning där den enskildes förväntningar och krav på 
den specifika yrkesrollen tillsammans med vårdgivarens utförande ska leda och styra det som 
kan uppfattas som legitimt. Således finns det en risk för att vårdtagare inte får den goda vården 
som Sjögren (2006) och Socialstyrelsen strävar efter om individen inte besitter de egenskaper 
som utgör grunden för hur en vårdgivare ska vara. Vilka krav och förväntningar har vårdgivaren 
på sig själv för att kunna leverera ”en god omsorg med hög kvalité”? 
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Empirin belyser vad som händer i de fall där individen kan skilja på sin yrkesroll samt den 
privata rollen. Men den belyser även det motsatta. Det finns en påtaglig uppfattning hos 
Hochschild (2003) och Ulfsdotter Eriksson (2012) om hur servicearbetare bör förhålla sig på 
ett distanserat sätt mot kunden eftersom det motsatta i så fall skulle innebära att individen drab-
bas av utbrändhet. Men på vilket sätt tjänar den goda omsorgen sitt syfte mot vårdtagare om 
vårdgivarens förhållningssätt bygger på distans mellan denne och vårdtagaren? Vårdgivaren 
kan då framstå som falsk och likgiltig i mötet med vårdtagaren, något som Hochschild (2003) 
beskriver som ytagerande och Goffman (2013) beskriver som ett stigma eftersom verkligheten 
och förväntningarna kommer här att bedömas olika. Den enskilde individen riskerar att skilja 
sig för mycket från den tillskrivna gruppen. Diskrepansen är ett faktum där frågan blir: Vilka 
konsekvenser skulle den goda vården med god kvalité få då?  
 
I motsats till Hochschild’s (2003) beskrivning av faktorer som kan leda till utbrändhet, behöver 
emotionellt arbete diskuteras utifrån ett annat perspektiv. Goffmans (2006) teori avseende roller 
handlar om att människor försöker framställa sina roller olika mycket. Att spela en roll kan 
tyckas framstå som enkelt men när publiken ser individens framförande kommer de ganska så 
snabbt att bedöma huruvida denne brister i sitt framförande eller inte. Publikens bedömning 
ligger därför till grund för hur människor ser på sig själva. Kan de roller som Goffman (2006) 
talar om kopplas till hur en människa kan förstås? Yrkesrollen tillsammans med den privata 
rollen kan kopplas samman med en och samma individ. En individ som besitter empatisk för-
måga, lyhördhet och ödmjukhet. På så sätt är människor beroende av hur de tillsammans med 
andra definierar en situation eller sammanhang i strävan att påverka vilket intryck som fram-
träder. Men det blir mer komplicerat än så. Det handlar inte enbart om att spela en roll. Det 
handlar också om att det finns förväntningar av hur rollerna ska spelas vilket betyder att för-
väntningar talar om för omgivningen hur individer ska agera (Goffman, 2006). Handlar inne-
hållet i en yrkesroll enbart om förväntningar? Om individen inte spelar sin roll på ett sätt som 
är förenligt med omgivningens krav kan individen komma att skilja sig för mycket från de andra 
vårdgivarna. Goffman (2011) menar att problematiken ligger i hur individen ser den förestäl-
lande verkligheten och den faktiska verkligheten. Om individen enbart lever i den föreställande 
verkligheten kan det komma att bli en självuppfyllande profetia som blir en direkt konsekvens 
av hur individens ser sig själv i sin yrkesroll. 
 
När jag behöver vård, tar det emot att tänka sig någon kylig, ointresserad och likgiltig människa 
som ska utföra det som behövs. Jag har en förväntning och föreställning om hur vårdpersonalen 
kan ge mig en god omsorg med hög kvalité. Förväntningen av hur individen ska spela sin roll 
som vårdgivare blir det primära. Wettergren (2013) beskriver hur emotion innefattar en bered-
skap att handla (Wettergren, 2013). Oavsett roll så betyder det indirekt att det är individen 
bakom rollerna som känner en känsla för att därefter handla. Vårdgivaren kan exempelvis upp-
leva och känna händelser runt omkring i beredskap att agera. Det Wettergren (2013) belyser är 
att det inte går att avgöra på förhand vilka emotioner som har störst betydelse då begreppet 
grundar sig i hur sammanhang, tolkningsramar och de inblandades avsikter påverkar på ett sätt 
som kan vara svårt att förutspå (Wettergren, 2013, s.27). Är det individen bakom yrkesrollen 
eller är det individen bakom den privata rollen som tolkar, känner och avgör sammanhanget? 
Eller är det en kombination av båda rollerna? Wettergren (2013) konstaterar dessutom att den 
privata rollen på arbetsplatsen inte bör avvika för mycket eftersom det har ett direkt samband 
med hur individen upplever sig själv (Wettergren, 2013). Om individen har som syfte att spela 
rollen som vårdgivare men upplever sig inte lyckas kan vederbörande komma att stigmatisera 
sig själv. Vårdgivaren kan då uppfatta sig själv stå utanför andra medlemmar som direkt anses 
tillhöra den givna gruppen vårdgivare. Det kan till exempel förstås i hur respondenterna tende-
rar bli osäkra när yrkesrollen ska behandlas i relation till någonting annat. Följaktligen kan det 
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tolkas som att problemet ligger i hur innehållet i yrkesrollens är svårdefinierat. Ulfsdotter Er-
iksson (2012) definierar vad en yrkesroll är, men anser samtidigt att det blir svårt att definiera 
vad en yrkesroll innehåller, i relation till individens personlighet. Genom att en yrkesroll på-
verkar individens liv nämnvärt kan ett yrke förklaras som en del av en individs livssammanhang 
(Ulfsdotter Eriksson, 2012). Det skulle i så fall förklaras genom att individen bakom rollerna 
hittar en balans mellan de roller som används istället för att skilja på yrkesrollen och den privata 
rollen.  
 
Om vårdpersonal kan bli erbjudna verktyg i form av resurser och kunskap för att förstå de olika 
rollernas betydelse skulle det kunna få positiv effekt. En blandning av både yrkesrollen och den 
privata rollen kan skapa förutsättningar för den bästa vårdgivaren. Det kan även minska illus-
ionen som endast bidrar till att individen hamnar i ett ingenmansland. En verklighet som egent-
ligen inte finns men som individen skapar. Guterstam, Petkova & Ehrssons (2011) beskriver 
hur illusion kan påverka hjärna till den grad att vi får en fysisk åkomma. När människor tenderar 
att skapa förväntningar som inte känns hållbara kommer det leda till att individen blir kvar i 
illusionen och den bubbla av verklighet som egentligen inte finns, en föreställande verklighet. 
Att öka vissa komponenter för att minska andra kan skapa en stabilitet hos vårdgivaren istället 
för stress som till mestadels handlar om skillnaden mellan rollerna, distansen, illusionen och 
förväntningen. Det skulle även bidra till att minska stigmatiseringen. Enligt Jussara et al. (2016) 
tenderar psykisk sjuka personer stigmatisera sig själva, något som samhället i övrigt är med och 
skapar. Tillsammans hjälps omgivningen åt att stigmatisera det som skiljer sig från normen. 
Kunskapen om det okända kan därför bidra till en förståelse istället för en försämrad livskvalité 
vilket är motsatsen till hur en god omsorg med en hög kvalité, ska bedrivas.  
 
Samtliga respondenter uppgav vid första anblick en osäkerhet om vad är en känsla är för något, 
men svarar sedan att en känsla är något man känner oberoende om det är glädje eller sorg. 
Följaktligen kan det tolkas som att ”man” i detta fallet är individen vilket också förstärks av hur 
respondenterna beskriver känslor till något som finns inuti en individ. Det kan även tolkas som 
att det bakomliggande skälet till varför respondenterna först vad osäkra över vad känslor är, 
bygger på deras föreställning om vad en yrkesroll innehåller och osäkerheten kring vilken roll 
som känner vad. Skulle det i så fall uppfattas som oprofessionellt om individerna kopplar käns-
lor direkt till den privata rollen? Om individen agerar som vårdgivare enbart utifrån sin privata 
roll minskar vårdgivarens trovärdighet samtidigt som individen får en stor rollidentifikation. 
En insikt om att kunna kombinera flera roller för ett specifikt sammanhang skulle således kunna 
bidra till en positiv arbetsmiljö. Möjligtvis handlar emotionellt arbete om huruvida människor 
kan ha överseende eller inte med hur förväntningen av yrkesrollen karaktäriseras och är dessu-
tom helt beroende av sin kontext. Oavsett hur individen spelar rollen som vårdgivare kommer 
det alltid att finnas en publik som söker och strävar efter något annat eftersom utförandet av hur 
individen spelar rollen som vårdgivare ligger i betraktarens ögon.  
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8.0 Slutsats 
 
Syftet med studien är att få en förståelse av hur vårdgivaren upplever sin yrkesroll i relation till 
emotionellt arbete. Syftet är också att belysa individens beskrivning av sin yrkesroll i mötet 
med vårdtagaren. 
 
Respondenternas utsagor kan förstås utifrån hur de upplever sin yrkesroll och den privata rollen 
i att hantera känslor. Genom att respondenterna beskriver och uppger hur de känner eller inte 
känner i interaktion med vårdtagaren skapas en förståelse för hur känslor hör ihop med kontex-
ten. Jag anser att Hochschild’s (2012) och Ulfsdotter Erikssons (2012) syn på emotionellt arbete 
i avseende att trycka undan de äkta känslorna i interaktion med servicetagaren tenderar att bli 
något överdriven i relation till verkligheten. Det blir också en klar motsägelse till Sjögrens 
(2006) beskrivning om vilka egenskaper en vårdgivare bör besitta som kan förknippas med hur 
känslor visas. Däremot efterfrågar jag mer kunskap och stöttning från arbetsgivaren eftersom 
empirin visar att det är svårt för en vårdgivare att veta hur denne bör förhålla sig till de krav 
som yrkesrollen faktiskt har. Det är även svårt att lokalisera huruvida respondenterna anser att 
personlig lämplighet och att ”vara personlig” hör ihop eller inte. Majoriteten av respondenterna 
kan ge en tydlig bild av vilka egenskaper en vårdgivare ska ha men uppger samtidigt flera 
händelser och exempel som visar på ett oprofessionellt agerande. Min slutsats leder därför till 
att respondenterna är osäkra på hur definitionen av yrkesrollen hänger ihop med känslor och 
handlingar. Jag menar att när vårdgivaren agerar utifrån arbetsgivarens krav samt hälso- och 
sjukvårdslagen behöver det inte vara förenligt med vårdgivarens känslor och rollövertagande. 
Det gör att direktiv, önskemål och omgivningens förväntningar utifrån ett samhällsperspektiv 
kan upplevas omöjligt i förhållande till individens känslor då det inte går att förutse hur män-
niskor kommer att handla. Samtidigt som det kan anses vara direkt möjligt utifrån en specifik 
kontext. Det rationella handlandet vad gäller en vårdgivares arbetsuppgifter blir därför inte helt 
enkelt eftersom definitionen av ett problem, hur det ska lösas samt åtgärden kan påverkas av 
hur aktörerna interagerar med varandra och vilka känslor som uppstår.   
 
Olika typer av känslor behöver få finnas hos de individer som interagerar med varandra ef-
tersom det kan skapa välmående hos båda parter. Här behöver vårdgivaren veta hur denne ska 
förhålla sig till de känslor som uppstår för att inte riskera sin hälsa. Om vårdgivaren inte hittar 
ett förhållningssätt kommer den goda omsorgen med hög kvalité att utebli och den likgiltiga 
och falska vårdgivaren kommer så småningom att avslöjas. Känslor tycks ändå vara grunden 
för hur omsorgen och vårdgivareyrket kan förstås. På så sätt anser jag att känslor är själva bä-
raren för hur vårdgivaren och vårdtagaren ska interagera med varandra. Hochschild’s (2012) 
och Ulfsdotter Erikssons (2012) resonemang om att trycka undan de äkta känslorna är således 
inte en lösning.  
Människor kan komma långt genom att förstå och undersöka hur människor fungerar i sina 
roller utifrån vårdgivare respektive vårdtagare. Vårdpersonal behöver emotionella verktyg för 
att veta hur de ska tillämpa sina roller i arbetet. Riley & Weiss (2015) resonemang kan därför 
tillämpas för att på ett kritiskt sätt granska känslomässig påverkan inom vård- och omsorgssek-
torn för personal och organisationer i en önskan om att ge stöd och utbildning. Genom att or-
ganisationer inom vårdsektorn använder sig av egenskaper hos vårdpersonal som till exempel 
empatisk förmåga, lyhördhet och ödmjukhet gentemot kunden skapas förutsättningar för att 
också stärka patientsäkerheten. Det skulle i så fall innebära att vårdgivaren lever upp till de 
krav som Hälso- och sjukvårdslagen syftar till (HSL 1982:763).  Det är genom mötet med vård-
tagaren som egenskaper visas där exempelvis vårdpersonalens och individens medkänsla och 
skicklighet bedöms av andra. Konsten i att agera omsorgsfullt betraktas här som ett arbete där 
agerandet får ett explicit värde.  
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8.1 Framtida forskning 
 
Att arbeta som vårdgivare innebär att kunna hantera situationer där samarbetet mellan vårdgi-
vare och vårdtagare blir något viktigt eftersom intimitet, fysisk närhet och oavsiktlig insyn i 
vårdtagarens privatliv är ofrånkomligt. I den inledande delen av den aktuella studien beskriver 
Leppänen (2006) hur vårdgivaren behöver anpassa sig till flera verkligheter samtidigt; organi-
sationens, vårdtagarens och vårdgivarens egen verklighet (Leppänen, 2006, s.79–80). Av denna 
bakgrund hade det varit intressant att studera vårdgivarens dilemma gentemot de nämnda verk-
ligheterna. Det skulle även vara intressant att studera huruvida arbetsgivare själva är medveten 
om vad som behövs för att främja medarbetares förståelse för hur känslor kan påverka deras 
arbete. För de individer som finner det svårt att veta hur mycket respektive lite känslor som bör 
visas, lämnas åt sitt öde i form av utbrändhet. Om psykosocial ohälsa hos individen uppstår i 
interaktionen med vårdtagaren behöver arbetsgivaren ta sitt ansvar och skydda det värdefullaste 
de har, sin personal.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide: 
 
Bakgrundsfrågor 
 
• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som undersköterska/ personlig assistent/ habiliterings assistent? 

• Beskriv en vanlig dag på jobbet. (Generellt) 

 

Frågor om interaktion: 

• Hur ser relationen ut mellan dig och den du arbetar för? Ge gärna något exempel. (Interakt-

ion, samspelet, närhet) 

 

Frågor om emotion (känslor) 

• Vad är känslor för dig? (Ge exempel) 

• Hur hanterar du känslor i yrket? (till exempel gentemot brukaren) 

 

Frågor om yrkesrollen: 

• Vilka egenskaper anser du att en vårdgivare bör ha? (professionell?) 

• Vad är en yrkesrelation för dig? (till vårdtagaren) 

• Har du någonsin känt att du engagerat dig för djupt i relationen med vårdtagaren? (medve-

tenhet) 

• Har du någon gång gått ”över gränsen” i arbetet med brukaren? (Ge exempel) 

• Är detta något som du pratar med dina arbetskamrater om?  

• Tänker du på ditt arbete när du är ledig? I så fall, på vilket sätt? 
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