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Sammanfattning 

Denna intervjubaserade studie om emotionellt lönearbete hos skolkuratorer i Sverige 

visar att det emotionella lönearbetet präglas av olika normer för framträdanden och 

uttryck av känslor. Det emotionella arbetet är ett för skolkuratorn centralt verktyg för att 

upprätthålla känsloregler och sociala normer. Det emotionella lönearbetet används på 

olika sätt, genom ytagerande och djupagerande. Emotionellt lönearbete betraktas som en 

färdighet som kan förändras över tid, och som kan innebära en separation mellan 

privatperson och yrkesroll.  Hanteringen av andras känslor verkar som ett emotionellt 

lönearbete riktat mot den som bemöts. Auktoriteten som kurator ger möjligheter att 

agera som påminnare om känsloregler för andra. Arbetet innefattar bearbetningar av 

känslor personligen och med andra. Studien bygger på interaktionistiska och 

emotionssociologiska perspektiv från Arlie Russell Hochchild och Erving Goffman. 

Tillvägagångssättet baseras på fenomenologiska perspektiv. Med hjälp av ett målstyrt 

urval och semistrukturerade intervjuer har information inhämtats från fem skolkuratorer 

på svenska gymnasieskolor. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

I statistik från Försäkringskassan är kuratorer överrepresenterade bland sjukskrivningar 

relaterade till stress.1 Hur ser arbetet ut för en kurator i stressade arbetsmiljöer, och hur 

hanterar de känslor i arbetet? I denna studie undersöks specifikt skolkuratorer på 

gymnasieskolor. Skolkuratorerna utgör en profession i kontakt med unga människor i behov 

av hjälp, och studien tar genom sin inriktning reda på deras förhållningssätt till känslor i sin 

yrkesroll. Ett syfte är därför att på ett samhällsplan förstå hur den emotionella arbetsmiljön för 

kuratorn ser ut. 

  Med hjälp av sociologiska perspektiv på ämnet blir studien även angelägen som en del 

av ett emotionssociologiskt forskningsfält: med Arlie Hochschilds begrepp emotionellt arbete 

(emotional work), och emotionellt lönearbete (emotional labor) avses praktiker där personer i 

interaktioner arbetar på att förändra känslor i grad eller kvalitet, något som kan ske genom 

förändring av kroppsliga funktioner, uttryck och medvetande.2 Det kan till exempel handla 

om hur känslor uttrycks professionellt, då används begreppet emotionellt lönearbete. Det kan 

innebära en förväntan om att vissa känslouttryck krävs, som emellertid inte behöver 

överensstämma med personens verkliga känslor.3 Emotionellt arbete kan göras mot sig själv, 

mot andra, eller av andra gentemot en själv.4 Här används begreppen emotionellt arbete, 

respektive emotionellt lönearbete i Hochschilds bemärkelse, samt termen känslor för att 

 
1 Vision, Stressrelaterade sjukskrivningar ökar i socialt arbete. 2022, 
https://vision.se/nyheter/2016/februari/stressrelaterade-sjukskrivningar-okar-i-socialt-arbete/ (Hämtad 2022-
01-19). 
2 Arlie Russell Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure. American Journal of Sociology, Vol 
85. 1979: 551-575. 
3 Engdahl, Oskar & Larsson, Bengt, Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och teorier, 2., uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 186. 
4 Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure 

https://vision.se/nyheter/2016/februari/stressrelaterade-sjukskrivningar-okar-i-socialt-arbete/
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beteckna subjektiva upplevelser av sinnesförnimmelser som emotionella tillstånd.5 

Uppsatsens frågor berör också hantering av egna och andras känslor i bemärkelser som går 

utöver Hochschilds begrepp emotionellt lönearbete. Ett syfte med uppsatsen är också att 

undersöka på vilka sätt det emotionella lönearbetet ser ut i en speciell arbetsmiljö, något som 

tidigare forskning pekar på vikten av.6 

  Denna studie inriktar sig på hur det emotionella arbetet fungerar bland skolkuratorer. 

Skolkuratorns arbete innebär psykosocialt arbete som sakkunnig i skolan.7 Mot bakgrund av  

skolkuratorns roll på arbetet att förhålla sig till en psykosocial miljö där känslor ingår, är 

målsättningen här att ta reda på hur ett arbete med känslor fungerar i skolor. Studiens intresse 

är för de praktiker som det emotionella lönearbetet är kopplat till arbetsuppgifterna. 

 Mot ovanstående materials bakgrund av hur emotionellt lönearbete och arbetsmiljö är 

sammankopplade framstår det som av sociologisk vikt att vidare undersöka betydelser av hur 

det emotionella arbetet bland skolkuratorer faktiskt upplevs av de anställda. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda upplevelser av emotionellt lönearbete och hantering av 

känslor bland skolkuratorer, i förhållande till frågor som behandlar arbetsuppgifter, personliga 

känslor, andras känslor, uppträdande och förhållningssätt. Studien utgår från interaktionistiska 

och emotionssociologiska teoretiska perspektiv (se kapitel 2. Tidigare forskning, respektive 

kapitel 3. Teori) som anknyts till begreppet emotionellt lönearbete. I syftet ingår även att 

bedriva forskningen på ett etiskt försvarbart sätt i förhållande till forskningsetiska principer 

(se kapitel 4.7). 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

1)  Vilka upplevelser av emotionellt lönearbete har skolkuratorer? 

2) Vilka sätt att hantera känslor har skolkuratorer? 

 
5 Svensk ordbok, känsla. 2021, https://svenska.se/tre/?sok=k%C3%A4nsla&pz=1 (Hämtad 2022-01-02). 
6 Biszczanik, Kamila, & Gruber, Sabine. ’Statens särskilda ungdomshem som emotionellt täta platser’,  I 
Gränsöverskridande socialt arbete : teorier, tillämpningar, tolkningar, Dahlstedt, Magnus. (red.), 21-39.  
Malmö: Gleerups, 2018. 
7 Saco, Kurator. Årtal saknas. https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/kurator/ (Hämtad 2022-02-02). 

 

https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/kurator/
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1.3 Disposition 

Uppsatsen följer en disposition där detta inledningskapitel följs av ett kapitel med tidigare 

forskning, sedan teori, därefter metod och material, resultat och analys, för att avslutas av ett 

diskussionskapitel.  

  Under Teori och tidigare Forskning genomgås viktiga teoretiska röster för 

behandlingen av emotionellt lönearbete samt centrala forskningsområden. En utveckling av 

central teori som Arlie Russel Hochschilds begrepp och dess förhållande till Goffmans 

dramaturgiska interaktionistism behandlas, liksom en behandling av problem och områden 

inom forskning om emotionellt lönearbete. Kapitlet om tidigare forskning är med för att ge en 

bakgrund till uppsatsens inriktningsområde, vår studie är tänkt att ta avstamp i de definitioner 

som teori kan ge vår studie. Tidigare forskning kan ge information om resultat och problem 

att förhålla sig till inom forskningsfältet. Avsnittet syftar till att ge forskningsanknutna 

kontexter till ämnets och studiens relevans.  

   Metod och material utvecklar kritiskt tillvägagångssättet som studiens arbetssätt 

genomgår, till exempel val av metodansats, ontologiska grundantaganden, praktiska 

avvägningar, diskussioner av urval, val av tillvägagångssätt, och en diskussion om hur 

uppsatsen förhåller sig till reliabilitet och validitet.  

  I delen med namnet Resultat och analys redovisas en genomgång av det material som 

studien bearbetat. Resultaten från våra intervjuer redogörs här för i förhållande till 

frågeställningarna och uppsatsens syfte, följda av en analys som anknyter resultaten till teorin. 

 I den avslutande diskussionen diskuteras resultaten och analysen i förhållande till 

teori, metod och tidigare forskning. Områden för framtida forskning diskuteras också.  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis presenteras 

Erving Goffmans interaktionistiska perspektiv på hur presentationer av ett jag utförs med 

direkt anknytning till interaktioner som genom Goffmans perspektiv utförs på särskilda sätt.8 

Den andra teoretiska utgångspunkten utgörs av Arlie Russell Hochschilds 

emotionssociologiska perspektiv som presenterar det emotionella arbetet, och särskilt det 

emotionella lönearbetet som en central praktik i moderna organisationer.9  

2.1 Erving Goffman: teori och begrepp  

Ett viktigt begrepp i det interaktionistiska perspektivet är fronts (eller fasad). Genom 

perspektivet definieras interaktionssituationen som en scen. Fronten delas upp i en social front 

och en personlig front. I den sociala fronten ingår setting, miljön som utgör bakgrunden till de 

interaktioner som sker, en setting är i de flesta fall geografiskt fast, och en viss handling 

upphör utanför denna setting. Ett exempel på setting skulle kunna vara miljöer där ett visst 

handlingssätt förväntas: på en arbetsplats för en organisation där de anställda förutsätts vara 

professionella och förhålla sig till sin arbetsroll. Denna setting utgör alltså grunden för 

praktiker som ingår i interaktionen.10  

  En personlig front utgörs av de uttryck som individen använder under ett framförande, 

t.ex. utseendemässiga. Till fronts tillhör också beteenden: ansiktsuttryck, självsäkerhet, 

uppföranden. Till exempel kan ett sätt att tala uttrycka hur personen vill leda ett samtalsämne. 

Den personliga fronten är alltså sätt som det dramatiska framträdandet (dramatic realisation) 

upprätthålls på, genom beteenden och utseende, något som förväntas vara sammanhängande – 

och presentera en enhetlig, och normativ bild av personen. Här framgår det hur normer i 

 
8  Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday, 1959. 
9 Arlie Russell Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, Berkeley: University of 
California Press, 2012. 
10  Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday, 1959, 22. 
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grupper och i samhället påverkar det dramatiska framträdandet.11 

  Arbetet med att dramatisera en roll som ska framträda som självklar kan kräva mycket 

förberedelser. Ibland kan uttrycken vara en fasad som förflyttar fokus från aktivitet till 

uttryck. Dramatisering av arbete kan vara ett problem – till exempel sjuksköterskor som 

förväntas framstå som synligt arbetande samtidigt som de kan göra något som inte märks, 

t.ex. observera andning. Uttrycket kan distrahera från handlingen i sig:  

And so individuals often find themselves with the dilemma of expression versus action. Those who have the time 

and talent to perform a task well may not, because of this, have the time or talent to make it apparent that they 

are performing well..12 

  Begreppet idealisering innebär att en förenklad bild av hur framträdandet ska se ut 

framförs. Idealiseringen förhåller sig till samhällsnormer i den dramaturgiska presentationen, 

en expressiv bekräftelse av samhällets moraliska värderingar:  

that which is accepted at the moment as reality willl have some of the characteristics of a celebration.13  

Aktören döljer aspekter som inte hör hemma med idealiseringen, s.k. negativ idealisering. 

Denne döljer när flera värden ska upprätthållas men det inte är praktiskt möjligt, och 

segregerar därigenom publiken, genom att olika framföranden hör till olika publiker och 

miljöer.14 

 Begreppet uppriktigt framträdande innebär att personens framträdande är något som 

personen själv tror på. Cyniskt framträdande innebär att vara medveten om att agerandet är en 

dramatisering av en roll för att uppfylla mål som personen vill uppnå.15 

  Regioner är en annan viktig aspekt av Goffmans dramaturgiska perspektiv. Den 

främre regionen involverar den miljö där framträdanden är anpassade efter en publik som 

bevittnar de uttryck den framträdande visar. I denna region är framträdandet mer formellt och 

anpassat efter sociala normer om vad som är passande, och undviker offensivt beteende. I den 

bakre regionen kan handlingar som kan visa informalitet och brist på respekt för konventioner 

i den främre regionen. Den framträdande anstränger sig för att kontrollera den främre 

respektive bakre regionen.16 

  En central del av det dramaturgiska perspektivet bygger på hur en individ anpassar 

 
11 Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life, 24ff; 35. 
12 Ibid., 31ff. 
13 Ibid., 35. 
14 Ibid. 
15 Ibid., 18. 
16 Ibid., 128, 134. 
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ssig till hur intryck och uttryck i interaktionssituationer. Genom att förhålla sig till 

definitionen av situationen (the definition of the situation) kan detta göras. Genom egna 

uttryck, medvetna eller omedvetna, kan intryck skapas hos den som deltar i eller bevittnar 

interaktionen. Samtidigt försöker övriga deltagare styra definitionen av situationen;   

each participant is expected to suppress his immediate heartfelt feelings, conveying a   view of the     

situation which he feels the others will be able to find at least temporarily acceptable.
17  

Deltagarna anpassar därmed sina definitioner av situationen och sina uttryck till varandra i 

interaktioner, och samarbetar om en definition av situationen. En form av samarbete sker i 

performance teams, grupper som samarbetar i ett framträdande.18 

 När situationsdefinitionen inte efterföljs skapas negativa känslor i avsaknaden av den 

gemensamma definitionen. För att försvara och skydda intryck som skapas i interaktioner 

används olika tekniker för intrycksstyrning.19 Vid brott mot definitionen av situationen blir 

interaktionen desorganiserad. Därigenom blir varje framträdande ett test av hur väl 

definitionen av situationen kan hållas. Detta eftersom brott underminerar interaktionen och 

bilden av deltagarna i interaktionen, såväl som bilden av det dessa deltagare representerar. 

Desorganiserad social interaktion får konsekvenser för social struktur såväl som för 

individen.20 

 Vid brott mot regler kan av den i position både att definiera situationen, tillämpa 

sanktioner mot regelbrytaren. Kulturella normer i ett sammanhang kan styra hur deltagare bör 

känna, samtidigt som de stipulerar hur uttryck ska se ut, oavsett om det är känslor bakom 

uttrycken. Därav behöver aktören förhålla sig till situationsdefinitionen som riktlinjer för 

framträdandet i interaktionen. Detta gäller också då definitionen av situationen ligger utanför 

en enskild aktör, och ges av exempelvis en social grupp, en organisation med makt, eller 

kulturella samhällsnormer.21 

 

 
17 Ibid., 9. 
18 Ibid., 2ff; 254; 79. 
19 Ibid., 12ff. 
20 Ibid., 242f. 
21 Ibid., 241ff 
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2.2 Arlie Russell Hochschild: teori och begrepp 

 

 Hochschilds perspektiv på hur känslor är socialt sammankopplade utgår från tre 

aspekter: emotionellt arbete, känsloregler och interaktioner.22 

  Emotionellt arbete (emotional work) är en praktik som Hochschild använder 

synonymt med begreppen känslohantering (emotion managment), och djupagerande (deep 

acting). Med detta avses medvetna sätt att förändra känslor i grad eller kvalitet. Emotionellt 

arbete kan göras av jaget mot jaget, av jaget mot andra, och av andra mot en själv. 

Emotionellt arbete aktiveras oftast när känslorna inte passar situationen. Det förhåller sig 

alltså till interaktionen och till känsloregler.23 I The Managed Heart använder Hochschild 

begreppet för att beskriva praktiken att utföra ett känsloarbete, en ansträngning att förändra 

känslor.  

 Emotionellt lönearbete (emotional labor) används synonymt med emotionellt arbete 

enligt Hochschild:  

I use the term emotional labor to mean the management of feeling to create a publicly observable facial 

and bodily display (…) I use the synonymous terms emotion work or emotion management to refer to 

these same acts done in a private context.24 

En viktig skillnad finns mellan begreppen: det emotionella lönearbetet definieras som det 

emotionella arbete som säljs till en lön och får ett bytesvärde. Det är den typ av emotionellt 

arbete som sker på arbetet, och som blir en del av offentligt socialt handlande genom att det är 

en del av det sålda lönearbetet, till skillnad från emotionellt arbete i sammanhang som inte har 

ekonomiska grund, exempelvis inom familjen.25 I denna studie används emotionellt 

lönearbete som en kategorisering av känsloarbete i arbetet, och emotionellt arbete som en 

bredare praktik av känsloarbete. Emotionellt lönearbete är min begreppsanvändning av 

begreppet emotional labor som det här har definierats. 

  Känslor blir genom det emotionella lönearbetet del av en arbetsmarknad där känslor 

kan främliggöras från individen, särskilt om det emotionella lönearbetet inte erkänns av 

arbetsgivaren som ett arbete. Med mindre påverkan över arbetsförhållandena ökar 

sannolikheten för utbrändhet eller distansering från arbetsuppgifterna. Det kan leda till att 

 
22 Arlie Russell Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, 76, 119. 
23 Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure. 
24 Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, 7, 
25 Hochschild, Ibid., 7, 119. 
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man hamnar i en situation där det blir svårt att skilja mellan den äkta känslan och den känslan 

som måste uppvisas vilket kan påverka individens välmående.26 

  Begreppet känsloregler utgör en del av ideologi som hör till känslomässiga 

upplevelser. Reglerna förhåller sig till normer kring vilka känslor som accepteras. Reglerna 

kan vara oskrivna och latenta.27 

 Påminnelser om regler och sanktioner för brott mot dem kan aktiveras om sådana 

normer bryts. Sådana påminnelser kan ske från en själv gentemot en själv, eller från andra. En 

annan aspekt av känsloregler är att sociala auktoriteter är de som har störst inflytande över hur 

känsloreglerna hålls, exempelvis en förälder i förhållande till ett barn, eller en lärare till en 

elev.28  

 Känsloregler förhåller sig också till sociala roller. En social roll hör samman med 

förväntningar kring vilka känslor som är passande för olika sammanhang, och om den sociala 

rollen förändras kan också känsloreglerna förändras. Exempel på det är hur kvinnorollen, eller 

arbetsroller förändras.29  

 Ytagerande (surface acting) innebär att förändra yttre känslouttryck som inte 

överensstämmer med inre känslor.30 Djupagerande (deep acting) är den form av emotionellt 

arbete som innebär förändringar av genuina känslor och definitioner av betydelser till 

situationer, som är en medveten ansträngning att förändra en känsla.31 

 

2.3 Likheter och skillnader mellan Goffmans och 

Hochschilds perspektiv 

De processer av intrycksstyrning som Goffman behandlar kan relateras till Hochschilds 

begrepp emotionellt arbete, som kan ses som ett sätt att anpassa känslor till interaktionen, på 

liknande sätt som aktören i Goffmans definitioner av interaktioner anpassar sig till den 

gemensamma definitionen av situationen. Både i Goffmans och Hochschilds behandlingar av 

interaktioner förhåller sig aktörer i interaktioner till sociala normer. Påminnelser om regler 

 
26 Ibid., 90; 13; 37; 189; 11. 
27 Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure. 
28 Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, 58, 75. 
29 Ibid., 74, 165f. 
30 Ibid., 33. 
31 Ibid., 33; Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure. 
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och sanktioner för brott mot dem kan aktiveras om sådana normer bryts, både enligt Goffmans 

respektive Hochschilds perspektiv, där sanktioner är en följd av brott mot regler i 

interaktionsordningen.32 

  Förhållandet mellan roller och känsloregler behandlas både av Goffmans och 

Hochschilds perspektiv, som hur en front i form av uttryck, tillsammans med miljön och 

graden av inflytande över situationsdefinitionen, tillsammans påverkar möjligheterna att 

presentera en social roll, som till exempel kan vara präglad av idealisering.33 I Hochschilds 

fall är också uttryck anpassade till hur situationer definieras mot bakgrund av roller och 

normer.34 

  Att sociala auktoriteter är de som har störst inflytande över hur känsloreglerna hålls, är 

en aspekt som delar en ordning Goffman beskriver: den person eller grupp med inflytande 

över situationsdefinitonen har också inflytande över sanktionerna som följer brott mot 

definitionen.35 På så vis finns det en likhet mellan situationsdefinitionens och känsloregelns 

funktioner i interaktioner – båda strukturerar social ordning. 

 Ytagerande motsvarar de försök att ändra sin front som Goffman använder sig av.36 

Emellertid kritiserar Hochschild Goffman för att undervärdera kopplingen mellan 

interaktionens personlighetens, såväl som makrostrukturers roller för reglering av emotioner. 

Dessutom ger hans perspektiv en för ytligt fokuserad bild på hur känslor hanteras:  

Goffman’s actors actively manage outer impressions, but they do not actively manage inner feelings.37  

Därmed saknas ett perspektiv på djupagerande i Goffmans teori.38 

 

 

 

 

 
32 Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life, 207; 14. 
33 Ibid., 22ff, 29, 35, 241ff. 
34 Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, 74, 165f. 
35 Ibid., 75; Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life, 241. 
36 Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure, 558, Goffman, Erving. The Presentation of Self 
in Everyday Life, 34. 
37 Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure, 557. 
38 Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, 226. 
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3. Tidigare forskning 

 

Då syftet med denna uppsats är att utreda upplevelser av emotionellt lönearbete och hantering 

av känslor bland skolkuratorer följer här en forskningsöversikt på området. Nedan presenteras 

tidigare forskning som bedrivits med emotionssociologiska perspektiv grundade på 

Hochschilds begrepp emotionellt arbete, och som innefattar studier av 

migrationsorganisationer, socialt arbete såväl som hälsoaspekter av emotionellt lönearbete.39  

 

3.1 Två grenar av emotionellt lönearbete 

   

Whartons genomgång av forskning om emotionellt lönearbete identifierar två 

huvudinriktningar, där den ena oftare är kvalitativt inriktad och fokuserar på emotionellt 

lönearbete i förhållande till organisationer och specifika arbeten.  

Den andra inriktningen är generellt kvantitativ i sin ansats och inriktar sig på 

individers hantering av emotionellt lönearbete, dels effekterna på kunder som bemöts av det, 

och för de som utför arbetet.40 Denna inriktning har operationaliserat emotionellt lönearbete i 

förhållande till faktorer som arbetskrav, hur anställda hanterar känslor, och hur känsloregler 

används. Denna forskning har bland annat inringat negativa hälsoeffekter av emotionellt 

lönearbete, som emotionell utmattning och utbränning. Emellertid har studier pekat mot att 

djupagerande (deep acting), d.v.s. en förändring av de verkliga känslorna i förhållande till 

arbetet, inte behöver vara sammankopplat med emotionell utmattning. Det har inte klarlagts 

att emotionellt lönearbete i sig är orsaken till negativa psykologiska hälsoeffekter. Studier har 

 
39 För definitioner av emotionellt lönearbete, se kapitel 4. Teori. 
40 Wharton, Amy S. The Sociology of Emotional Labor. Annual Review of Sociology. Vol 35, nr 1, 2009: 147-
165. Doi: 10.1146/annurev-soc-070308-115944  
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också undersökt “display rules”, känsloregler som förväntas i arbetet, som kan handla om 

känslouttryck eller känslighet gentemot andras känslor.41 

  Wharton identifierar en stor mängd forskning men understryker att forskningen trots 

det inte har gett särskilt stora bidrag till teori, eller integrering av teori. Bland annat saknar 

hon forskning som bygger på emotionellt lönearbete som ett centralt begrepp. Dessutom finns 

det lite konsensus i orsaker till faktorer som hör till upplevelser av känslor i arbetet.42 

 Wharton betonar att förståelsen för hur interaktivt arbete organiseras, och faktorerna 

bakom det, är viktiga områden som kräver mer forskning, och menar att forskning som 

identifierar förväntningar om känslor och formella eller informella förväntningar i förhållande 

till arbete, kan vara vägar att nå större kunskap om dessa förhållanden.43 Ett mål med vår 

uppsats är därför att utöka kunskapen om hur förväntningar som förhåller sig till känslor och 

normer påverkar det emotionella arbetet. 

 

3.2 Emotionshantering i migrationsorganisationer 

 

I två studier med fokus på hur anställda i migrationsorganisationer förhåller sig till hantering 

av känslor anknyts det emotionella arbetet bland annat till de emotionella kultur som råder på 

arbetsplatsen.  

Åsa Wettergren diskuterar både emotionellt lönearbete på jobbet och av jobbet, det 

vill säga emotionsarbetet både i arbetssituationen och efteråt. Wettergrens empiriska fallstudie 

från 2010 behandlar hur känslohantering fungerar på en arbetsplats för Migrationsverket. 

Genom sin struktur som en byråkratisk organisation förväntas arbetsplatsen vara icke-

emotionell, med hänvisning till Webers definition av byråkratier.44  

  Anställda på Migrationsverket förutsattes ha ett emotionellt skript, en förväntad 

föreställning som går ut på “empatisk misstro”.45 Genom hur myndighetens ledning uttalade 

sig kring deras uppgifter i till exempel visioner för myndigheten, framgick en bild av en 

myndighet som verkställande, demokratisk, professionell, serviceinriktad och laglydig.46  

 
41 Wharton, The Sociology of Emotional Labor. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Wettergren, Åsa. Emotionssociologi. Malmö: Gleerups, 2013. 
45  Wettergren, Emotionssociologi, 78. 
46  Ibid. 
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 Genom ledningen på arbetsplatsen och ritualer som utredningsprocesser, upprätthölls 

en normativ bild av hur arbetet skulle fungera, där en emotionsregim innebär oskrivna regler 

kring känslor och känslouttryck i arbetsrollen, s.k. emotionella skript. Det emotionella 

diskuterades sällan direkt utan hanteringen skedde implicit.47  

  Emotionella effekter av arbetsuppgifter grundade i tydliga regler som lagar, kunde 

vara positiva känslor. Misslyckande att upprätthålla förväntningarna om professionalitet 

kunde istället leda till negativa känslor som skam. Det fanns många osäkerhetsfaktorer i 

utredningsarbetet som kunde leda till svårigheter att fatta beslut på en säker grund. Till 

exempel kunde magkänsla då vara vägledande i beslut. Likså visar Wettergrens studie på att 

andra känslor är närvarande i beslutsfattandet, men kunde både förbises och anses vara i 

vägen. Känslor behandlades som problem i det rationella beslutsfattandet, men deras 

betydelse undertrycktes genom att betona just rationaliteten genom följande av lag, trots att 

det kunde finnas osäkerheter som gjorde det svårt att fatta beslut.48 

  Wettergren belyser problemen med att fatta beslut på rationella grunder i förhållande 

till personliga livsberättelser som grund för ett beslutsfattande, berättelser som inte behöver 

vara logiska eller rationella. Här identifieras alltså en dissonans mellan det individuella fallets 

osäkerhetsfaktorer, beslutsfattares känslor och organisationens förväntan att arbetstagaren ska 

fatta rationella beslut, ett glapp som kan bli ett problem vid avvägningar mellan rationalitet 

och känsla. Denna diskussion har även lyfts av Eggebø i diskussionen om byråkratiskt 

beslutsfattande och känslor.  

  Eggebøs intervjubaserade studie behandlar beslutsattande i Norges 

migrantadministration, och utgår från frågor om etik kring beslutsfattande för byråkrater. I 

förhållande till känsloarbete diskuteras begreppen emotionellt lönearbete och känsloregler 

som som signifikanta i förhållande till anställdas arbete. Anställdas roll till arbetsgivaren 

anges i organisationens etiska riktlinjer som fokuserar på lojalitet till arbetsgivaren och 

arbetstagarens egna ansvar för etiska reflektioner, samt att rapportera oetiskt beteende.49  

  Tjänstemännen i sektionen för familjemigration har inte direkt kontakt med sökande, 

något som kan minska det känslomässiga engagemanget i hanterade ärenden. I intervjuer med 

de anställda framkommer ändå att emotioner, och det emotionella lönearbetet, i arbetet är 

 
47  Ibid., 78) 
48  Ibid., 78) 
49 Eggebø, Helga.’With a Heavy Heart’: Ethics, Emotions and Rationality in Norwegian  
Immigration Administration, Sociology, Vol. 47, nr. 2, 2012: 201-317. Doi: 10.1177/0038038512437895 
 



 

 

 

18 

påtagliga, till exempel genom känsloreaktioner till beslut, magkänslor som kan leda 

utredningar av fall, känslor av medkänsla, ansvar, och skam, eller glädje och nöjdhet genom 

hjälpen av klienter. Det kan uppstå dissonans mellan känslor och de regler organisationen har 

för ansökningar, till exempel då en anställds upplevelse av medkänsla sammanfaller med att 

reglerna för avslag av ansökningar måste följas. En anställd förklarade att den emotionella 

distanseringen från fall är en strategi för att fortsätta jobba. Emotionell distansering verkar här 

som en form av känslohantering.50 

  Samtidigt är sådant som medarbetares magkänsla viktigt i att utreda fall vidare om det 

finns oklarheter, till exempel vid misstankar om tvingade giftermål, eller hänsyn till barns 

bästa. Känslor kan alltså vara ett verktyg i arbetet. Samtidigt betraktar anställda vikten av att 

vara objektiv i beslutsfattande, och kunde uppleva juridiska riktlinjer som en trygghet i 

beslutsfattandet. Känsloregler i organisationen bygger på byråkratiskt anknutna värderingar 

om objektivitet och demokrati, vilket innebär att personligt engagemang i ärenden ska 

undvikas. Samtidigt kan exkluderingen av icke-medborgare anses gå emot värden som lika 

behandling, eftersom medborgare och icke-medborgare behandlas olika.51  

 Sammanfattningsvis visar studierna från migrationsorganisationer aspekter av känslor 

bland anställda på migrationsorganisationer. Särskilt betonas vikten av hur organisatoriska 

normer påverkar det emotionella lönearbetet. 

 

3.3 Emotionellt lönearbete i socialt arbete 

 

Nedanstående studier om emotionellt arbete bland socialarbetare behandlar hur den anställde 

använder sig av olika tekniker, men också hur praktiker förankrade i arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna påverkar det emotionella arbetet. 

  Moesby-Jensen och Schjellerup Nielsen behandlar i en explorativ etnografisk studie 

emotionellt lönearbete bland danska socialarbetare och identifierar tre typer av emotionellt 

lönearbete. Då socialarbetaren stänger av känslor före och efter möten; när socialarbetaren 

skjuter upp känslor för att processa dem senare, samt då känslor dominerar och ett fall 

 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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påverkar socialarbetaren påtagligt. Författarna betonar hur det emotionella arbetet är 

sammankopplat med den emotionella kulturen och praktiken på arbetsplatsen.52 

  Falkenström & Hjärpe diskuterar hur socialsekreterares ökade dokumentationsbörda 

kan förhållas till socialarbetares förväntan att framställa emotionellt lönearbete, i en analys 

som förs mot bakgrund av Arlie Hochschilds emotionssociologi. Resultaten visar hur 

dokumentationen kan vara ett sätt att känna kontroll känslomässigt i förhållande till ärenden, 

samtidigt som stress är sammankopplad med denna dokumentering.53 

  Biszczanik & Grubers fallstudie från två av Statens särskilda ungdomshem undersöker 

det emotionella arbetets betydelse i för anställda på arbetsplatsen. De identifierar det 

emotionella arbetet som kontinuerligt för de anställda, och genom hur organisationen fungerar 

vidmakthåller vissa sätt att arbeta med känslor. En institutionaliserad form av rädsla är en 

följd av anställdas känslohantering och deras arbetsuppgifter som är att behandla och 

kontrollera ungdomar. Strategier för att hantera känslor kan vara en inställning att stödja 

andra i personalen vid konflikter med ungdomarna, och att vara på sin vakt, utan att visa det.54  

  Författarna betonar slutligen vikten av en bred forskning om emotioner i 

organisationer som utför socialt arbete för att förstå specifika miljöer.55 Denna observation tar  

denna uppsats fasta på genom undersökningen av kuratoryrkets emotionella arbete. 

 Studier av emotionellt arbete i socialt arbete visar på olika tekniker och praktiker för 

emotioner tillämpas i arbetet, vilket kan anknytas till hur arbetsplatsen fungerar. 

3.4 Emotionellt lönearbete och hälsa 

 

Paula Mulinari diskuterar begreppet emotionellt lönearbete, där det framgår att det 

emotionella arbetet är ett arbete som kan medföra mental och kroppslig trötthet, och som 

kräver bearbetning och träning. Mulinari framhåller hur begreppet har varit ett verktyg i 

 
52 Moesby-Jensen, Cecile. K., & Schellerup Nielsen, Helle. Emotional Labor in social workers’ practice, European 
Journal of Social Work, Vol. 18, Nr. 5. 2015: 690-702. Doi: 10.1080/13691457.2014.981148 
53 Falkenström, Hanna, & Hjärpe, Teres. Dokumentation och känslor: socialsekreterares pappers- och 
känsloarbete. Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 24, Nr. 3-4, 2018: 177-199. 
54 Biszczanik, Kamila, & Gruber, Sabine. ’Statens särskilda ungdomshem som emotionellt täta platser’,  I 
Gränsöverskridande socialt arbete : teorier, tillämpningar, tolkningar, Dahlstedt, Magnus. (red.), 21-39.  
Malmö: Gleerups, 2018. 
55 Biszczanik, Kamila, & Gruber, Sabine. ’Statens särskilda ungdomshem som emotionellt täta platser’ 

https://doi.org/10.1080/13691457.2014.981148
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studier av serviceanställda samt i genusstudier.56  

 Melissa Sloan undersöker relationen mellan emotionellt lönearbete och arbetares 

mående i en surveystudie av anställda i offentlig sektor i USA. Resultaten tyder på att 

ytagerande som emotionellt lönearbete är skadligt för anställda då det ökar känslorna av 

alienation från jaget. Den anställdes upplevda självförmåga (self-efficacy), d.v.s. tilltron till 

förmågan att klara av uppgifter, är en medierande faktor som minskar negativa effekter av 

ytagerande. Genom att anställda som upplever djupagerande emotionellt lönearbete som en 

färdighet som kan användas effektivt på jobbet, kan känslan av ökad självförmåga vara en 

konsekvens. Däremot associeras ytagerande oftare med negativa konsekvenser och känslor av 

alienation från jaget och de egna känslorna. Däremot minskade känslan av alienation från 

jaget då anställda upplevde sig vara effektiva på jobbet, eller möjlighet att påverka andra.57 

Sloans resultat kan diskuteras i förhållande till resultaten från vår studie. 

 Ashforth & Humphrey undersöker identitetens roll i emotionellt lönearbete bland 

serviceanställda. Författarna menar att effekter av emotionellt lönearbete kan begränsas av 

sociala och personliga identiteter, och att emotionellt lönearbete bidrar till att motivera den 

anställde att identifiera sig med servicerollen. Ju mer den anställde identifierar sig med rollen, 

så minskar de negativa effekterna av emotionellt lönearbete för hälsan. Risker med att öka 

identifiering av jaget med arbetsrollen är att jaget kan bli alltför påverkat av hur väl arbetet 

går. Författarna betonar också de positiva effekterna av emotionellt lönearbete, bl.a. att 

interaktioner blir mer förutsägbara och kan öka känslan av självförmåga (self-efficacy) bland 

anställda.58 

 I studierna om hälsa framkommer att en positv effekter av emotionellt arbete kan vara 

mer förutsägbara interaktioner. Negativa effekter av emotionellt arbete är psykisk och fysisk 

stress, alienation från sig själv och från sina känslor. Däremot tyder resultat på hur tilltron på 

möjligheterna att klara av arbetet skulle kunna mildra de negtiva effekterna.  

 
56 Mulinari, Paula, 'Känslor och moral i arbetslivet [Elektronisk resurs], Genusvetenskap, politik och 
samhällsengagemang. 2014: 19-28. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-8601 (Hämtad 2022-
02-02) 
57 Sloan, Melissa. M. The Consequences of Emotional Labor for Public Sector Workers and the Mitigating Role of 
Self-Efficacy. The American Review of Public Administration, Vol. 44. Nr. 3. 2014: 274–290. doi: 
10.1177/0275074012462864 
58 Ashforth, Blake E. & Humphrey, Ronald H. Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity. 
Academy of Management Review, Vol. 18, Nr. 1. 1993: 88-115. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-8601
https://doi.org/10.1177/0275074012462864
https://doi.org/10.1177/0275074012462864
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 3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten på en variation av undersökta miljöer där 

emotionellt lönearbete förekommer. Litteraturöversikten om forskning om emotionellt 

lönearbete ger en bild av centrala forskningsfält.  

 Studier om migrationsarbete, socialt arbete och omsorg visar på olika aspekter av hur 

arbetets krav organiserar hur emotionellt lönearbete praktiskt kan se ut.  

 Behandlingar av hälsoperspektiv på emotionellt lönearbete är relevant för att förstå 

effekter av emotionellt lönearbete på hälsa, vilket är till hjälp vid kontextualisering av 

resultaten i förhållande till frågeställningarna.  
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4. Metod och material 

 

I metodavsnittet som följer motiveras den metodologiska ansatsen, intervjumetod, urval, 

kodning, frågor om validitet respektive reliabilitet såväl som forskningsetiska principer. 

 

4.1 Metodologisk ansats  

 

Denna uppsats utgör en kvalitativ studie med betoning på tolkning och förståelse av insamlad 

data.59 Med tanke på inriktningen att studera upplevelser av emotionellt lönearbete är en 

förståelse av intervjupersonernas egna perspektiv lämplig. Därmed har en fenomenologisk 

ansats använts som utgångspunkt för uppsatsen. Den fenomenologiska inriktningen studerar 

företeelser i förhållande till hur de upplevs, och deras betydelser, samt studerar mönster 

mellan dessa upplevelsers betydelser.60 Med fenomenologiska utgångspunkter är även 

forskaren en del i skapandet av mening i världen, och ansatsen kräver en induktivt präglad 

öppenhet för empirin.61 Detta kan vara en utmaning då teorianvändningen förutsätter att teorin 

är tillämpbar för resultaten.  

  Öppenheten kräver också ett kritiskt förhållningssätt till upplevelser och erfarenhet för 

att inte dra förhastade slutsatser om fenomen.62 Emellertid finns det skäl att anse att den 

fenomenologiska ansatsen på ett bättre sätt än exempelvis diskursanalys eller innehållsanalys 

kan komma närmare det uppsatsen vill undersöka. Detta eftersom fenomenologin tar fasta på 

just informanternas perspektiv. Målet är därigenom att komma närmare en beskrivning av och 

förståelse av hur människor tänker, känner och förhåller sig till olika fenomen.63 Då 

frågeställningarna behandlar upplevelser av och hantering av känslor, finns det skäl att hävda 

 
59 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2., [utök. och 
uppdaterade] uppl., Gleerup, Malmö, 2014. 
60 Dahlberg, Karin, Dahlberg, Helena & Nyström, Maria, Reflective lifeworld research, 2. ed., Studentlitteratur, 
Lund, 2008. 
61 Ibid; Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, 
Stockholm, 2015; Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Tredje upplagan, Liber, Stockholm, 2018: 
54f. 
62 Dahlberg, Karin, Dahlberg Helena & Nyström, Marco, Reflective lifeworld research. 
63 Smith, Jonathan A., Jarman, Maria and Osborn, Mike. Doing interpretative phenomenological analysis. I 
Qualitative Health Psychology: Theories and Methods. Murray, Michael and Chamberlain, Kerry (Red.), London: 
Sage, 1999: 218-241. http://dx.doi.org/10.4135/9781446217870.n14. 
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att exempelvis en enkät kan ge tillräckligt djupgående information, eftersom den inte på 

samma sätt tillåter detaljerade redogörelser för särskilda förhållanden av informantens 

erfarenheter.  

 

4.2 Intervjumetod 

  

Datainsamlingen från informanterna utgår från semistrukturerade intervjuer. Dessa förutsätter 

att en intervjuguide förberetts med frågor och teman (se intervjuguiden i bilaga 2) som tas upp 

i intervjun, men i varierande ordning och med utrymme för avvikelser från den.64 Den 

semistrukturerade intervjumetoden används av flera skäl: dels ger intervjuguiden en grund för 

vilka frågor som berörs i semistrukturerade intervjuer, vilket innebär en struktur som ökar 

möjligheterna att ställa ungefär likvärdiga frågor till samtliga informanter. Det ökar 

förutsättningarna för replikerbarhet, och studiens reliabilitet. Samtidigt finns det möjlighet att 

variera ordning och utöka frågorna efter intervjusituationens förutsättningar.   

  Att komma nära intervjupersonens perspektiv ställer höga krav på forskaren, krav som 

kanske inte alltid är möjliga. Det är förmodligen inte möjligt att i en intervju få ett fullständigt 

perspektiv på någons upplevelser, något som kräver att frågorna ringar in det personen kan 

svara på, att personen kan uttrycka det, eller känner sig bekväm att göra det. Det förutsätts 

också att forskaren kan förstå vad personen menar.  

  Som David & Sutton påpekar så kan bakgrundsfaktorer som kön, klass, etnicitet, m.m. 

påverka interaktionen i intervjun.65 Det är problem som är svåra att komma runt. Det finns 

hinder i intervjuns förmedlande av en persons upplevelser. En fråga som berör detta är det 

som fenomenologisk kritik av strukturerade intervjuer framhåller, “the problem of meaning”, 

vilket innebär att meningar kan etableras i intervjusituationen, samtidigt som olika 

bakomliggande sätt att förstå och tolka dem finns hos intervjuare respektive informant.66 Det 

kan göra att förståelsen för en företeelse tas för givet, och försvåra insamlingen av svar som är 

valida.  

 
64 Bryman, Alan. Social research methods. (4. uppl.) Oxford: Oxford University Press.  
 2012, 206. 
65 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, 
117f. 
66 Bryman, Alan. Social research methods, 224f. 
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  Intervjuguiden har utformats för att kunna ge svar som kan anknytas till uppsatsens 

frågeställningar och syfte. Olika teman har med den utgångspunkten identifierats, och utgör 

en grund för ordningen i vilken frågorna ställs.67 Samtidigt finns en öppenhet för att 

ordningen kan ändras i förhållande till informantens svar. Till exempel kan en fråga leda in på 

en annan på ett lämpligt sätt i situationen. Ledande frågor har undvikits, för att ge möjlighet 

till intervjupersonen att svara på sitt sätt. Intervjun har samtidigt utgått från vissa teman och 

begrepp som emotionellt arbete, som därför har förklarats för personen, men utan att leda in 

intervjupersonen på frågor som får denna att svara på ett särskilt sätt. 

 

 

4.3 Urval  

 

Urval av tidigare forskning 

 

Urvalet av tidigare forskning utgick inledningsvis från en tidigare inriktning på emotionellt 

arbete inom migrationsorganisationer, vilket motiverade inkluderingen av forskning därifrån. 

Dessa studier anses emellertid vara relevanta även för denna undersökning eftersom 

inriktningen är på de emotionella aspekterna av en form av socialt arbete. Därmed betonas 

likheterna mellan de båda arbetena snarare än skillnaderna. Däremot hade en grundligare 

analys av skillnaderna varit en intressant vidareutveckling. 

 Forskning om effekter av emotionellt arbete valdes ut på grundval av de 

hälsoperspektiv på emotionellt arbete som Hochschilds teori och data på stressrelaterade 

sjukskrivningar bland skolkuratorer som togs upp i inledningen. Målet med inkludering av 

den forskningen är att ge perspektiv på kopplingar mellan emotionellt arbete och hälsa. 

 Studierna om socialt emotionellt arbete i socialt arbete valdes ut för att ge perspektiv 

på dimensioner av hur emotioner hanteras på olika arbetsplatser präglade av socialt arbete. 

Vid genomgången av forskning uppdagades också en brist på perspektiv på just 

 
67 Jfr Ibid, 419. 
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skolkuratorers emotionella arbete, något som ökade vikten av att jämföra denna studie med 

tidigare forskning och teori.    

 

 

Urval av informanter 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda upplevelser av emotionellt lönearbete och hantering av 

känslor bland skolkuratorer. För att kunna genomföra studien används ett målstyrt urval som 

inriktar sig på skolkuratorer. Med detta avses ett urval där egenskaperna hos informanterna 

varit vägledande för urvalet: de ska vara skolkuratorer i Sverige. Detta urval kan alltså inte 

säkerställa ett tendensfritt urval som motsvarar totalpopulationen av alla skolkuratorer. 

Urvalet har inte skett på grunder som kön eller ålder, utan utgår från tillgången på 

informanter. Eftersom metodansatsen är inriktad på en förståelse och djupgående tolkning av 

människors egna perspektiv är en kvantifierad metodansats inte här motiverad.   

  Urvalet utgick från ett en genomsökning av gymnasieskolor i Sverige. Avgränsningen 

gjordes av praktiska skäl för undersöka mer likvärdiga miljöer – gymnasieskolor är platser 

med en gemensam läroplan och åldersgrupp av elever. Målsättningen var att skapa 

förutsättningar för jämförelser mellan informanternas uppgifter. Emellertid har betydelsen av 

miljön inte påverkat analysen i särskilt stor grad. Genom kontaktuppgifter till skolkuratorer på 

skolor skickades informationsbrev ut. Fem informanter valdes ut. Antalet informanter baseras 

på överväganden gällande tid och informationsmättnad. Ett större urval informanter hade gett 

ett för stort datamaterial att analysera inom tidsbegränsningarna för uppsatsen. Fem 

informanter en begränsadgrund för ett varierat material, men kan ändå ge intressanta resultat 

om upplevelser av emotionellt lönearbete. En uppfattning är att det inte är antalet informanter 

eller mängden intervjumaterial som är det viktigaste, utan ett tillräckligt material inom 

uppsatskursens begränsningar, för att uppnå syftet med uppsatsen och besvara dess 

frågeställningar. 
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4.4 Tillvägagångssätt 

 

Intervjuerna pågick under ungefär en timmes tid, med utrymme för flexibilitet, för att få 

tillgång till ett resultat som kan ge mer utvecklade svar från intervjupersonen. 

 En intervju utfördes på plats, och resterande intervjuer skedde via videosamtal på 

Zoom. Intervjuerna spelades in för att få informanternas svar med deras egna ord, vilket är en 

grund för en tillförlitlig analys av materialet. Intervjuerna genomfördes i rum där bara 

intervjupersonen respektive intervjuaren befann sig, för att undvika störningsmoment.68 

Ljudmaterialet från intervjuerna transkriberades till skriven text, som därigenom utgjorde 

kodningsbart textmaterial som utgångspunkt för analysen av materialet.69  

  

4.5 Kodning och analys 

 

Med öppen kodning avses att markera allt som datan innehåller.70 Under kodningen följs 

denna metod genom att markerar texten och dela in stycken i olika kategorier.  

  Kodningen är induktiv då kategorierna utformas först efter genomgång av materialet. I 

viss mån är dock kategorier som “emotionellt lönearbete” förutsatta, eller deduktiva, givet 

uppsatsämnet, men det är inte givet att emotionellt lönearbete faktiskt skulle förekomma i 

intervjusvaren.71  

  Kodningen tog fasta på både manifesta och latenta koder. För sociologiska koder som 

kan identifieras, t.ex. “emotionellt lönearbete”, krävs förkunskaper om begreppets betydelser 

och applicerbarhet. Ett problem med sociologisk kodning kan vara att något som kan vara 

mångtydigt begränsas till en tydlig kategori.72 Detta kräver särskilt enligt de fenomenologiska 

arbetssätten en återkommande reflektion kring den kodning som gjorts. En svårighet med 

kodningen kan därför vara att återkomma till kodningen och tolkningen.  

  Kodningen förhölls i stora drag till kodningen i beskrivningen av IPA, tolkande 

 
68 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, 305f. 
69 Jfr. Ibid., 310 
70 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 117f. 
71 Ibid., 274. 
72 Jfr. Ibid., 274) 
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fenomenologisk analys, och börjades med en genomläsning av transkriptionen.73 Noteringar 

kring innehållet utgör senare grunden till de koder som användes.   

Vid kodningen delades intervjusvaren in i kategorier som belyser det innehåll som 

intervjupersonerna uppgav (Se kodningsexempel i bilaga 3). Här fokuseras på de erfarenheter 

och upplevelser som personen uppgav.  

  Tematiska kategorier valdes ut från materialet: emotionellt lönearbete, hantering av 

andras känslor, samt bearbetning av egna känslor. Under kategorin Emotionellt lönearbete 

ingår förändringen av känslouttryck i förhållande till arbetets uppgifter och förväntningar. 

Under Hantering av andras känslor ingår att förhålla sig till känslor hos andra i jobbet som 

kurator. Bearbetning av egna känslor betecknar resultat som inte är del av känsloarbete, men 

som hör till bearbetning och hantering av känslor på längre sikt, utanför enskilda situationer.  

Ovanstående kategorier ska illustrera innehållet i delar av transkriptionen som 

beskriver det som identifierats som tillhörande en kategori. 

 I analysen användes begrepp från teorin för att kontextualisera resultaten och sätta 

dem i ett sammanhang som rör det emotionssociologiska fältet. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

 

Gällande validiteten, huruvida det som påvisas i uppsatsen på ett tillförlitligt sätt visar det som 

uppges att de visar, finns också potentiella problem.74 Till exempel kan kodningen inte vara 

tillräckligt genomarbetad. Eller så kan den teoretiska anpassningen inte vara tillräckligt 

utarbetad för de fall som undersöks i studien. 

  I förberedelsen och genomförandet av intervjuerna kan frågor ställas som inte i 

tillräcklig grad fokuserar på uppsatsämnet. Våra resultat från vår pilotstudie om emotionellt 

lönearbete har dock kunnat ge en grund för frågor och teman som kan vara relevanta.75 

 Urvalet av informanter är begränsat och det blir svårt att hävda resultatens externa 

validitet, d.v.s. möjligheten att generalisera resultaten till andra kontexter, med ett så 

begränsat material.76 Detta utgör problem för vilka slutsatser resultatet kan ge grund för. Även 

 
73 Smith, Jonathan A., Jarman, Maria and Osborn, Mike. Doing interpretative phenomenological analysis. I 
Qualitative Health Psychology: Theories and Methods. 
74 Bryman, Alan. Social research methods, 171. 
75 Almassri, Nesma & Öberg, Gusten. Upplevelser av känsloarbete hos myndighetsanställda i möten med 
människor: en pilotstudie. Studentuppsats vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2021; Jfr. David, 
Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod 220. 
76 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 33 
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om resultaten kopplas till ett teoretiskt sammanhang och med tidigare forskning så kvarstår 

faktumet att resultaten hade kunnat se annorlunda ut med andra informanter, på andra platser. 

Detta innebär att den aspekten av studiens reliabilitet är svår att säkerställa. Däremot kan 

möjligheterna för replikerbarheten ökas genom t.ex. tillämpningen av semistrukturerade 

metoder istället för ostrukturerade, och en genomgående redovisning av tillvägagångssätt. 

  

 

4.7 Etiska överväganden 

 

Alan Bryman nämner fem centrala områden inom forskningsetik: skaderisken för deltagande; 

informanters informations- och samtyckeskrav; frivillighet och skydd av integritet.77 

Risken att intervjupersoner på något sätt skadas är en allvarlig fråga. Med denna studie 

vill vi att respons ska vara anonymiserad. I så hög grad som möjligt har anonymiteten hävdats 

för att personer inte ska behöva personligen stå till svars för den information som uppges i 

intervjuerna. Information om skolor som tas upp har därför varit generell för att inte kunna 

identifiera skolor eller personer direkt. 

 Eftersom intervjupersonens identitet är anonymiserad ska den inte heller kopplas till 

en särskild person. Intervjupersonen är likaledes informerad om användningen av resultaten 

och har gett sitt samtycke till sin medverkan i studien. Studien är frivillig, syftet med studien 

och hur informationsmaterialet används i studien är känt för informanten, och materialet har 

avidentifieras för att skydda integriteten. De forskningsetiska principer som Vetenskapliga 

rådet presenterar är också en grund för de etiska reflektionerna kring arbetet. I dessa ingår 

frågor om respekt för forskningsdeltagare genom integritetsbevarande åtgärder och säker 

förvaring av datamaterial, såväl som vidhållande av anonymitet.78 Den intervjuade har även 

rätt att utkräva en kopia av inspelningen från intervjun.79  

 Avslutningsvis måste även frågan om uppdelningen av arbetet som legat till grund för 

uppsatsen beaktas. Uppsatsen bedrevs som ett samarbete under en längre period. Problem 

med kommunikation och uppdelning av arbetet ledde slutligen till en splittring av samarbetet, 

 
77 Bryman, Alan. Social research methods, 126.  
78 Vetenskapsrådet, Etik i forskningen. 2018, https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html (Hämtad 
2022-01-21). 
79 Jämför Forskningsrådet, God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 2017, 27. 
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något som innebar dispyter kring upphovet till studiens text- och insamlingsmaterial. 

Uppdelningen har gjorts enligt en överenskommelse om vilka avsnitt som är gemensamma, 

och vissa textdelar kan därför användas av båda personer i skilda uppsatser, enligt ett 

godkännande av institutionen. De delar som av institutionen har ansetts vara gemensamma är 

Del 1 (Inledning), delar ur kapitel 4, avsnitt 3.2, och utdrag från respondent 5 i resultatdelen. 

Frågan om ägande av text kräver kunskap om vem som skrivit texten och samlat in 

informationen som ligger till grund för den, och är svår att praktiskt lösa då det råder olika 

uppgifter om detta. Därför är denna praktiska kompromiss ett sätt att förhålla sig till 

problemet. Konflikten om fördelning av material belyser en forskningsetisk fråga kring 

samarbete, hur ett arbete bedrivet av flera ska redovisas. Det är centralt för mig som författare 

till uppsatsen att påpeka vikten av att de avsnitt som inte har bedömts vara gemensamma är 

författade av mig, såväl som insamlade, bearbetade och analyserade av mig, och att ett brott 

mot detta skulle innebära plagiat och brott mot upphovsrätt, vilket inte är forskningsetiskt 

försvarbart.  

 Framtida etiska överväganden kommer att ta i ökat beaktande de etiska frågor kring 

samarbete som behöver övervägas genom hela forskningsarbetet, från insamling av material, 

författande av text och eventuella diskussioner om överväganden och val under arbetets 

gång.80 I denna uppsats har arbetet som här redovisats, förutom de undantag som tagits upp, 

varit självständigt och inte ett samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Jämför Forskningsrådet, God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 2017, 44f. 
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5. Resultat och analys 

 

I kapitlet presenteras de resultat som undersökningen framställt, såväl som en analys som 

kontextualiserar resultaten i förhållande till undersökningens syfte och teori. Kapitlet 

introduceras av en bakgrund om skolorna och skolkuratorerna. Därefter följer avsnitt 5.2 

Emotionellt lönearbete, som behandlar det emotionella lönearbetet för skolkuratorn. Denna 

del följs av underkapitlet 5.3 Hantering av andras känslor, där skolkuratorns sätt att förhålla 

sig till andras känslor redogörs för och analyseras. Därefter behandlas en genomgång av sätt 

att bearbeta känslor från arbetet i underkapitel 5.4 Bearbetning av egna känslor. 

 

5.1 Bakgrund om skolorna och skolkuratorerna 

 

Informant 1, i texten benämnd som Mahdi, arbetar på en gymnasieskola centralt 

belägen i en storstad. Eleverna beskrivs av informanten ha det generellt sätt materiellt okej, 

och oftast inte från utsatta områden eller lägre socioekonomiska skikt. Hen har arbetat som 

skolkurator under två år, men har decenniers erfarenhet av socialt arbete.81  

Informant 2, i texten benämnd som Jonas, arbetar på en gymnasieskola i en medelstor 

stad. Eleverna går i praktiska gymnasieprogram. Kuratorn har arbetat där i 1,5 år samt som 

skolkurator på en annan skola. Hen har arbetat med socialt arbete under 30 år 

Informant 3, i texten benämnd som Karina, arbetar på en skola i en storstad där en del 

elever har bakgrund från utanförskapsområden, och har arbetat som skolkurator under 6 år, 

och har tidigare erfarenhet av socialt arbete.  

Informant 4, i texten benämnd som Ernst, har arbetat som skolkurator i 8 år. Informant 

5, i texten benämnd som Annika, har arbetat på skolan i ett år och har tidigare erfarenhet av 

socialt arbete. De arbetar på gymnasieskolor i medelstora städer.  

 Genusneutrala pronomen har använts i texten av praktiska skäl. 

 

 

 
81 Namnen i denna studie är fingerade i enlighet med syftet att avidentifiera deltagare. 
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5.2 Emotionellt lönearbete 

 

I detta avsnitt behandlas resultat som förhåller sig till det emotionella lönearbetet för 

skolkuratorer: hur känslouttryck bearbetas i förhållande till arbetets förväntningar (del 5.2.1), 

för att sedan behandla känsloregler (del 5.2.2 och 5.2.5), situationell anpassning (del 5.2.3), 

och olika former normer om bemötande i förhållande till ideal som empati, genuinitet och 

majoritetssamhällets samhällsnormer (5.2.4; 5.2.5). Resultaten analyseras därefter i en 

analysdel (5.2.6).   

 

5.2.1 Emotionellt lönearbete som anpassning till arbetet 

 

Flera informanter har nämnt att känslor förekommer när man arbetar som skolkurator, 

och när man jobbar med andra människor. Det är vanligt att känna sig påverkad av att se 

elever gå igenom svårigheter och problem men som skolkurator försöker man dölja sina 

känslor för att det inte hjälper eleven. 

Jonas (1,5 år som kurator på skolan) uttrycker en medvetenhet om problem med att 

uttrycka negativa känslor som ilska i jobbet, och att hen inte är bra på att dölja detta. En 

strategi istället för att anpassa känslorna kan därför vara att gå därifrån.82 Annika beskriver 

det som att hen i jobbet utvecklat ett motstånd från att påverkas starkt känslomässigt då hen  

(…) kliver i en professionell roll, det blir efter ett tag tror jag att det blir ganska eh naturligt att göra det, 

eh, att man kanske utvecklar lite hårdare hud, kring saker.83 

Karina (6 år som kurator) beskriver en viktig poäng med att vara “en professionell 

samtalspartner” är att härbärgera andras känslor utan att själv påverkar för mycket av det:  

  Skillnaden är att vi kan härbärgera det mesta.84 

Ernst (8 år som kurator) berättar att yrket och det privata jaget är separerat, något som 

personen beskriver som en förutsättning för “att funka”:  

 
82 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
83 Informant 5, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
84 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
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(…) Det är ju en jättestor skillnad i min yrkesroll kontra privat. Och samma i samtalen med. I vilka 

frågor jag håller mig neutral eller inte visar vad jag tycker och tänker kontra privat där jag säger ifrån, 

så.
85 

I samband med medvetenheten om att visa känslor utgör regelbrott mot yrkesrollens 

känsloregler, framgår en professionalitetsnorm som innebär att vara neutral och inte 

känslomässigt påverkad av mötena med elever. 

 Karina (6 år som kurator) menar att temperament och personlighet är nära varandra i 

yrkesrollen och privat, och att känslor som frustration hanteras ungefär lika på jobbet liksom 

privat:  

när jag tänkt mycket på varför jag tycker om att vara kurator så är det för att jag är ungefär just i den här 

rollen så är jag ungefär så som jag är. Det är inte jättelångt mellan min kuratorsroll och vem jag är som 

privatperson. Jag pratar ungefär (skratt) som jag pratar med mina kompisar, jag är ungefär som när jag 

är med mina kompisar.86  

Begreppet “roll”, är också något som återkommer i intervjuerna. Jonas menar att hen är lika i 

temperament och känslohantering på och utanför jobbet:  

(…) men man har ju alltså jag är nog ganska lika men man har ju ändå olika roll.87  

Här betonas vikten av att uppfylla en professionell roll samtidigt som personen upplever sig 

vara sig själv. Informanten har också tillfällen då hen skiftar mellan privat respektive 

professionell: 

(…) jag kan lämna kuratorsrollen för 5 minuter och jag vill bara säga jag kan förstå det här även på ett 

privatplan.  Och det är några få gånger när jag känner nu behövs det, då behöver jag få personen att 

förstå att jag är med den här personen fullt ut, jag är med professionellt och jag är med privat, det kan 

va delikat när man använder sig av såna saker.88  

Personen nämner att “enligt boken är det nog tabu att göra så”.89 Genom användandet av ordet 

“delikat” och “tabu” signalerar kuratorn även en medvetenhet om det normbrytande i att skifta 

mellan olika roller.  

 

 

5.2.2 Ett “bra liksom teflon”: att inte vara för känslomässigt påverkad 

 

 
85 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
86 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-10. 
87 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
88 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
89 Ibid. 
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Jonas (1,5 år som kurator på skolan) beskriver det som att hen med erfarenheten har ett “bra 

liksom teflon”, som innebär att hen inte tar på sig för mycket känslomässigt ansvar gentemot 

en person, detta för att orka med jobbet på lång sikt. Personen beskriver det som en “tillgång”. 

Detta menar hen inte innebär att stänga av känslorna helt, och det händer att hen får känslor 

av svåra situationer. Detta kan tolkas som en form av djupagerande emotionellt lönearbete där 

känslorna är anpassade till jobbet, och internaliserat förhåller sig till känsloreglerna på 

arbetsplatsen. Personen beskriver att arbetets värderingar och förväntningar fungerar väl med 

hennes egen person:  

Vi har ju lite idéer om hur man ska vara såklart, och det stämmer väl överens med mig, hur jag tänker 

också, så det har väl egentligen aldrig varit någon krock (...) jag är som jag har varit under lång tid. och 

det funkar fint.90  

Detta tyder att personen inte anstränger sig medvetet för att anpassa sina personliga uttryck 

eller känslor. Eftersom det inte uppstår en konflikt mellan egna värderingar och jobbets 

värderingar förefaller inte arbetet innebära särskilt mycket anpassningar mellan personlighet 

och yrkesroll, detta samtidigt som känslorna är anpassade till arbetets känsloregler.   

Personen menar att om det uppstår skillnader mellan egna värderingar och 

arbetsplatsen behöver denne arbeta med det genom att anpassa sig till kollegorna:  

(…) då skulle jag behöva brottas med mig själv för att jag inte liksom ska sälja ut mina kollegor för det 

skulle inte vara så bra, så då skulle jag ändå behöva gå ifrån det.91  

Här aktualiseras det Goffman beskriver som en bakre regionens solidaritet med 

teammedlemmar i arbetet, där känslor i förhållande till andra måste anpassas, eller “brottas 

med” för att inte svika kollegorna.92 

Karina (6 år som skolkurator) nämner ett tillfälle då personen fick arbeta emot känslor 

och att visa dem:  

Det är kanske bara en gång genom alla år som jag blivit så påverkad att jag är nära att börja gråta, och 

det var nog ett mord, nu är det så nära och jag behöver hålla tillbaka. Jag kommer ihåg, nu är jag så 

känslomässigt påverkad. Den här ångesten som projiceras på mig nu är så stark den är så stor. Någon 

har fått sin mamma mördad och då kommer jag ihåg, jag kämpar med min egen affekt.93  

Det är ett exempel på hur det emotionella arbetet är en medveten ansträngning för att 

upprätthålla yrkesrollen. Då personen känner egna känslor behöver den dölja dem med hjälp 

 
90 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
91 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
92 Jfr Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life, 238. 
93 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
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av ett ytagerande. Informanten upplever sig med erfarenheten i yrkesrollen mer trygg och 

mindre känslomässigt påverkad. Exempelvis känner hen väldigt sällan nervositet inför samtal, 

vilket kunde hända när hen var nyanställd.  

Samtidigt nämner Karina att den värderar distans till känslor som viktigt, detta för att 

kuratorns egna känslor kan ge mindre utrymme till den hen möter:  

Jag börjar konkurrera om utrymmet om jag blir känslomässigt påverkad, speciellt om man har en 

medberoende personlighet så kommer ungdomen känna omsorg om mig (...) det är elevens utrymme, 

jag är där för att bolla tillbaka nånting.94  

Här uppvisar Karina en separation mellan yrkesroll och egna känslor. 

Mahdi (2 år som skolkurator) berättar att hen med tiden utvecklat en förmåga att 

hantera känslor bättre:  

Jag är inte offer för mina känslor längre som jag kanske kunde vara i början så. Sen att alltid, eh och det 

tänker jag har med erfarenhet att göra, det har med, men det har också, jag tänker att det har både med 

yrkeserfarenhet men det har också med livserfarenhet och göra någostans.95  

Kuratorns svar visar hur erfarenheten bidragit med en förbättrad förmåga till emotionellt 

lönearbete. 

Ernst berättar att för att förhålla sig neutral till olika personers roll i konflikter försöker 

hen att inte känna för mycket känslor:  

Man kan empatisera med en förälder till brottsoffer, förälder till förövare och a dom parterna som är 

inblandade i det också. Och det är otroligt mycket känslor och väldigt svårt att va saklig. Så då försöker 

man koppla från sina känslor så mycket det går.96  

Hen nämner att känslomässiga reaktioner från kuratorn oftast inte är till hjälp, istället är 

hanteringen av klientens känslor i fokus:  

  (…) då ska ju jag hantera den personens känslor.97 

 

 

5.2.3 Att anpassa känslor till den specifika situationen 

 

Mahdi (2 år som skolkurator) menar att hens känslor anpassas i förhållande till ett möte med 

någon, när hen förlorar nyfikenhet eller känner uppgivenhet så behöver detta identifieras och 

 
94 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
95 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
96 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
97 Ibid. 
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kunna döljas för att inte få den bemötte att känna negativa känslor. Hen beskriver att hen 

ibland behöver sätta egna känslor “på paus” i möten med personer, för att sedan ta upp 

känslorna genom att prata med kollegor som skolsköterskan.98 En annan attityd som Mahdi 

bemödar sig om är att vara empatisk och känna med den bemötte, samtidigt som kuratorn är 

närvarande i sin profession. Detta förhållningssätt kan vara att motverka att kuratorn avfärdar 

ett problem, även om den inte håller med om det, genom att vara nyfiken på personens 

upplevelse, ofta personens känsloupplevelser:  

(…) Och där kan det vara att ha ett empatiskt förhållningssätt, det behöver inte betyda att jag håller med 

dig. som alltså så, men däremot att jag kan möta upp och, ja, eh, att finnas där och lyssna liksom.99 

Karina (6 år som skolkurator) beskriver att hen anpassar sitt engagemang och sinnesstämning 

i förhållande till situationen och den hen möter, samtidigt som hen vill vara neutral, i 

förhållande till sitt ansvar i yrkesrollen.  

Jag försöker tänka på vad jag har för ansvar, liksom hur engagerad jag ska vara, hur jag doserar det […] 

Jag är rätt noga med vad jag tar på mig för sinnestämning. Och den kan jag ju justera själv, det är jag 

nog noga med beroende på vem som är i rummet.100  

Informanten nämner att flexibilitet och att ta problem på allvar är attityder som hen har i 

förhållande till att justera sig mot en annans sinnesstämning och problem. Personen säger att 

det i början av kuratorsarbetet var något som hen tänkte på men att det idag sker automatiskt. 

Kuratorns förhållningssätt förhåller sig till normer kring ansvar, anpassning till situationen, 

och anpassning av känslor. Därigenom pågår ett emotionellt lönearbete som innefattar 

normer, känsloregler och situationsdefinitionen i den specifika interaktionen, ett arbete som i 

början var medvetet, men med tiden har blivit automatiserat. Det emotionella arbetet har 

internaliserats i personens yrkesroll. 

  Ernst beskriver hur hen undviker att visa känslor eller åsikter under möten med andra, 

för att istället göra det i andra miljöer:  

Jag tycker saker. Som man får kräka ur sig på andra tillfällen men inte i mötet liksom med den 

personen. Där kan det finnas en konflikt eller nåt man får lära sig att hantera.101  

Detta visar på en medvetenhet om rollen som kurator i den främre regionen, och vad som 

förväntas där, kontra den bakre regionen där personen kan säga saker som inte kan uttryckas 

någon annanstans. Hen berättar även om förväntningarna att både vara emotionell bl.a. genom 

att visa empati, men också att kunna distansera sig från känslorna:  

 
98 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
99 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
100 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
101 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
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Jag tänker att det är nödvändigt att ha känslor och empati i dom situationerna (...) Jag tänker att man 

inte kan jobba som kurator utan att ha ett känslospann, empati eller nåt register, eller förståelse (...) Men 

det blir också fundamentalt att kunna separera det och kunna hantera det i stunden, annars tror jag inte 

heller att man är nån bra kurator om man bara tar in allting fullt ut.102  

Här uttrycks vikten av en effektiv hantering av djupagerande och emotionellt lönearbete i 

förhållande till arbetsrollen. 

 Mahdi beskriver det som att en brist på nyfikenhet i ett samtal behöver döljas för att 

utföra arbetet. Detta kan betraktas som en form av ytagerande:  

Om jag förlorar min nyfikenhet till exempel (...) om jag tappar den lite liksom litegrann, blir lite 

hopplös, ger upp, ehm den behöver jag ju stoppa undan på nåt sätt, jag får på nåt vis, förhoppningsvis 

får jag ju fatt i att det är på gång liksom och då får jag ju sätta det på paus en stund.103 

Också Annika (1 år som kurator på skolan) beskriver vikten av att vara “professionell” och att 

anstränga sig för att hålla uppe tålamodet och dölja vissa känslor, vilket är en form av 

emotionellt lönearbete:  

(…) i mitt liksom privatliv är det klart att jag kanske har en lägre, alltså tålamodet ibland (skratt) alltså, 

där släpper man väl lite på det där som kan vara ansträngande i att förhålla sig professionellt, att jag är 

medveten om att i den här situationen så måste jag hålla tillbaka, jag måste hålla igen.104 

 

5.2.4 Att anpassa sig till samhällsnormer 

 

Karina (6 år som kurator) anpassar sig till majoritetssamhällets normer i mötet med elever 

som uppvisar vad han kallar “antisocialt”. På det sättet blir det emotionella arbetet som hen 

använder sig av ett sätt att påminna om normer genom ett användande av känsloregler med 

Hochschilds terminologi:  

(…) Och då kan jag ju känna jag är ju själv från förorten. Jag förstår precis vad det är hon pratar om. 

Men jag jobbar med min förvåning. “Är det sant?! Säljer han droger när ni är på dejt?” (spelad 

förvåning) och det är ju för att stå för en normalitet också, att jag kan hänga med på massa grejer, 

framför allt de här mer antisociala grejerna (...) då jobbar jag ju jättemycket med att vara liksom såhär 

“Amen gud, vad är det sant, hur är det för dig?”. För att där känner jag att jag är skyldig att trycka 

tillbaka och stå för ett majoritetssamhälle eller en norm och att dom ska känna att det här du pratar om 

är jättekonstigt.105  

 
102 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
103 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
104 Informant 5, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
105 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
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Genom att reagera på ett visst sätt och uttrycka känslor på ett visst sätt genom ytagerande, 

uttryck av känslor som personen inte egentligen känner, uppnår kuratorn ett mål med sitt 

emotionella arbete, att frammana en viss reaktion som förhåller sig till samhällsnormer. 

 Ernst nämner hur ett mer automatiserat arbetssätt, som förhåller sig till uttalade regler 

som handlingplaner, kan vara en strategi för att distansera sig från egna och andras känslor i 

pressade situationer:  

(…) Där kan man inte gå med i alla känslor, när en mamma ringer och är hysterisk (...) då förhåller man 

ju sig till att man försöker hålla sig till dom handlingsplaner som finns på skolan, då kanske man blir 

lite mer (paus) amen maskinell i det på nåt sätt (...) då försöker jag koppla bort mina känslor så mycket 

det går.106 

 

 

5.2.5 Att visa känslor 

 

Samtidigt som Karina (6 år som skolkurator) värderar en distans till egna känslor som central 

i yrket nämner hen undantag då personliga emotioner kan förhållas till det som behandlas i ett 

samtal.107  

Jonas menar att hen är dålig på att dölja känslor, vilket kan göra att hen avslutar en 

kontakt tillfälligt, till exempel om känslor som ilska uppstår:  

 (…) Vi måste kanske båda ta en time out och gå. Undan.
108  

Kuratorn uttrycker här en medvetenhet om att uttryckt irritation inte leder till positiva möten, 

och en medvetenhet om normer för uppförande, eller med ett annat begrepp, känsloreglerna. 

Mahdi nämner att känslor av frustration och irritation i förhållande till exempel kollegor kan 

uttryckas om hen inte “ (…) har koll (skratt) på mig själv och vad det är som gör att jag går igång”. En 

konsekvens av att visa negativa känslor kan vara att kontakten i mötet störs och den andra 

försvarar sig, vilket försvårar en bra kontakt. Hen menar att sådana situationer oftare händer 

med andra anställda, som lärare och chefer, snarare än gentemot elever. Här blir det tydligt att 

när det emotionella arbetet, att “ha koll” på sig själv, är viktigt i arbetet och kan förenkla 

möten. 

 
106 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
107 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
108 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
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 Samtidigt som personen är medveten om vikten av att “ha koll” betonar hen att 

genuinitet är viktigt för att få elever att känna. Tillvägagångssättet blir alltså att med hjälp av 

egna känslor agera för att få eleverna att känna.  

(…) att kanske hjälpa dom att börja känna, litegrann. eh, så att det är ju ett annat sätt att jobba med, och 

att i det faktiskt vara lite genuin, ah, hade jag fått höra en sån sak så hade jag det hade känts på det här 

sättet för mig.109  

Det kan betraktas som att detta är ett sätt för en auktoritet att bekräfta eller påminna om 

känsloregler, som en del i att få eleven att själv göra ett emotionellt arbete, genom att kuratorn 

själv visar genuina, upplevda känslor. Genuiniteten kan därmed också agera som en 

påminnelse om vilka känslor som är normen. Mahdi beskriver det som att empatin med eleven 

är central för arbetet:   

(…) jag vill bli berörd, för den gången jag slutar bli berörd då tror jag inte att jag ska jobba med 

psykosocialt arbete (...) man behöver också nånstans komma åt den här, känslonerven eller vad jag ska 

säga. för det gör nånting, att jag också kan bli lite, va ska jag säga lite genuin och ärlig i mitt arbete.110  

Här uttrycker personen vikten av att vara ärlig, och att empatin hör samman med de genuina 

känslorna hos personen, och inte bör vara spelad eller obefintlig. 

 

 

5.2.6 Analys av emotionellt lönearbete 

 

Informanternas uppgifter om vikten av professionalitet i förhållande till kuratorsyrket visar 

uttryck och handlingar i jobbet präglas av professionalitet som norm. Detta kan anknytas till 

Goffmans begrepp som behandlar intrycksstyrning, ansträngningarna att få uttryck att stämma 

överens med definitionen av situationen. De normer som yrkesrollen kräver skapar 

förutsättningar för hur situationsdefinitionen upprätthålls för att styra intrycken och uttrycken 

i framträdandet vid interaktioner med andra i yrket. Normen om professionalitet innebär bland 

annat att sätta yrket framför egna känslor samt att vara opartisk. Då möten med elever och 

andra definieras som en del av den främre regionen, kräver framträdandet ett upprätthållande 

av dessa normer.111 Det emotionella lönearbetet i förhållande till normen om professionalitet 

 
109 Ibid. 
110 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
 
111 Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life, 128, 134. 
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blir därmed en central uppgift för skolkuratorn. Med begreppet känsloregler kan vi analysera 

professionalitet som något som kräver ett uppfyllande av vissa känslomässiga regler.112  

 Upprätthållandet av flera normer och uppgifter samtidigt i jobbet kan innebära att 

kuratorn både förutsätts dölja egna känslor och uttrycka särskilda känslor, till exempel 

framträda med empati. Andra förväntningar kan vara att framträda som genuin. Förhållanden 

mellan olika förväntningar medför att kuratorn behöver behålla en anpassning till de olika 

interaktionernas förutsättningar och situationsdefinitioner. Då möjligheterna att utföra ett 

emotionellt lönearbete som döljer eller förändrar känslouttryck är begränsade kan strategier 

vara att undvika eller lämna situationen. Att undvika situationer blir därigenom ett sätt att 

undvika att känslorna uttrycks, för att istället hantera dessa i den bakre regionen.113 Flera 

informanter visar en medvetenhet om vikten av att handla i en yrkesroll i den främre regionen, 

där emotionellt lönearbete krävs, för att senare, i den bakre regionen bearbeta känslor på 

andra sätt, något som framgår i avsnittet “Bearbetning av egna känslor”, nedan. 

Genom att olika förväntningar på känslomässigt engagemang kan finnas samtidigt  

aktiveras förhållandet mellan uppriktiga framträdanden, att tro på det egna framträdandet som 

genuint, och cyniska framträdanden, där kuratorn är medveten om sin roll i att uppfylla en 

uppsättning förväntningar.114 Begreppen uppriktigt respektive cyniskt framträdande kan 

jämföras med ytagerande och djupagerande med Hochschilds perspektiv. Ytagerande handlar 

om att förändra synliga uttryck, medan djupagerande innebär att förändra känslor som känns. 

För någon som utför ett ytagerande blir det emotionella arbetet “cyniskt”, medan 

djupagerande kan vara både en medveten ansträngning, men också omedvet internaliserat.115  

Den kurator som anstränger sig för att vara genuin kan utföra ett medvetet emotionellt 

lönearbete för att framstå som genuin, eller för att visa känslor, och därigenom bryta mot 

andra normer om neutralitet. Kuratorn kan vara genuin genom att visa sina egna känslor men 

bryter då mot normen att inte visa personliga känslor. För en kurator som inte anstränger sig 

för att dölja känslor men ändå inte visar dom kan anpassningen vara omedveten och 

internaliserad med erfarenheten av jobbet, eller så är de personliga känslorna inte så 

påträngande att de skulle bryta mot några känsloregler.  

 
112 Hochschild, Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure. 
113 Jfr Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life, 128, 134. 
114 Jfr Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life, 18. 
115 Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, 260. 
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Hochschild menar att en arbetare med tiden avpersonaliserar situationer och skapar en 

distans mellan det personliga och yrkesrollen.116 Detta tillsammans med en erfarenhet av att 

öva på djupagerande, kan vara en förklaring till varför flera kuratorer uppger att de i början av 

sin tid som anställda var mer påverkade av egna känslor än efter en tid av erfarenhet med 

arbetet. Resultaten tyder på att erfarenheten av att uppfylla sin yrkesroll och att utföra 

emotionellt lönearbete upprätthåller en distans mellan rollen, det emotionella lönearbetet, och 

det privata jaget. 

Det finns olika strategier för att separera ett privat jag från det professionella jaget, ett 

kan vara att bli mer automatiserad i sitt utförande.117 Exempelvis beskriver sig Ernst vara mer 

“maskinell” vid känslomässigt ansträngande situationer.118 Karina  uppger sig också ha ett 

automatiserat emotionellt lönearbete.119 Strategierna för att hantera känslor genom djup- eller 

ytagerande visar på en medvetenhet om de känsloregler som präglar kuratorssamtalen. Dessa 

regler förhåller sig till normer om vad som är passande, och till förväntningar av yrkesrollen. 

Sammanfattningsvis visar resultaten på att navigering mellan olika känsloregler och 

situationsdefinitioner är centrala för upprätthållandet av ett emotionellt lönearbete i 

förhållande till yrkesrollen som kurator. Kuratorn kan också agera som en påminnare om 

känsloregler genom sin auktoritet och yrkesroll. 

 

 

5.3 Hantering av andras känslor 

 

Hanteringen av andras känslor berör hur det emotionella arbetet ska anpassas till andras 

känslor. Inledningsvis presenteras hur känslor påverkar skolkuratorerna. Därefter behandlas 

exempel på kuratorns förhållningssätt till känslor på arbetsplatsen (5.3.2). I de två 

efterföljande avsnitten (5.3.3; 5.3.4) tas tillvägagångssätt och tekniker för hantering av andras 

känslor upp. Delkapitlet avslutas av en analys (5.3.5). 

 
116 2012, s. 132f 
117 Jfr. Ibid., 135) 
118 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
119 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
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5.3.1 Känslor på skolorna och följder för kuratorn 

 

Alla informanter uttrycker att arbetsplatsen som skolkurator är fylld av känslor. Mahdi (2 år 

som skolkurator) beskriver hur hen oftast kopplas in just när känslor berör elever eller 

kollegor.120 Annika (1 år som kurator på skolan) säger:  

 man blir såklart påverkad, både arg och glad och ledsen och det är väl det som också gör jobbet värt 

liksom (skratt).121 

Jonas (1,5 år på skolan) uttrycker att konflikter mellan andra på skolan inte påverkar henne 

personligen:  

(…) då kan jag liksom stå utanför, jag blir inte ens indragen i det ens, jag kan se och märka av deras 

starka känslor men jag blir inte påverkad.122 

Karina (6 år som skolkurator) uttrycker att det är svårare att känna sig motiverad av att möta 

en person som uppvisar samma negativa känslor och problem över längre tid:  

(…) det är statiskt negativt, man försöker leta gråskalor, är det ljusgrått nånstans, och är det inte någon 

progression så är det svårare att känna motivation (…).
123  

Annika (1 år på skolan) menar att en stor trötthet och brist på ork att ta beslut efter 

jobbet är en effekt av påfrestningar med att ta beslut på jobbet som rör känslomässigt svåra 

ämnen. Att inte kunna få utlopp för känslor kan vara påfrestande och leda till stress.124 Ernst 

nämner att undertryckandet av egna känslor i samtal med andra kan göra att hen funderar mer 

över känslorna efter jobbet, och att det kan öka stressen om svåra situationer har uppstått. 

Personen uppger att det särskilt är svårt att hantera anhöriga som uttrycker starka känslor, och 

att sådana situationer är särskilt komplexa för kuratorn.125  

 

5.3.2 Förhållningssätt till känslor 

 

Jonas (1,5 år på skolan) uttrycker att det inte är fel att uttrycka känslor men att det kan vara 

bra att hjälpa eleven lära sig att hitta verktyg för att visa starka känslor och förstå varför de 

uppkommer:  

 
120 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
121 Informant 5, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
122 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
123  Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
124 Informant 5, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
125 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
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ja, men alltså egentligen så handlar det om att bekräfta att alla känslor är okej och att man får på nåt sätt 

lov att känna så. Det är alltid tillåtet att få vara ledsen och arg, glad eller besviken och så. Men man 

kanske behöver hjälp och få prata om hur man ska visa det då [...] att på nåt sätt koppla in rätt känsla i 

rätt situation så att det blir så begripligt för personen att förstå.
126  

Också andra kuratorer pratar om vikten av att eleven ska lära sig att hantera starka känslor.127 

Här agerar kuratorerna som vägledare i elevernas egna emotionella arbete. Annika (1 år på 

skolan) uttrycker att lärare på skolan ibland kan “patologisera känslor” genom att kuratorn 

ständigt kontaktas när känslor uppstår bland elever: 

Jag har kunnat gå i skolan och så har det kommit en lärare springandes o ba: det sitter en elev och gråter 

i en fåtölj där uppe kan du gå och prata med den.128  

Kuratorn menar att hen ibland får ta ett oproportionerligt stort ansvar för att förhålla sig till 

känslor, och menar att det är problematiskt att kuratorn ständigt ska hantera känslor som 

uppstår hos elever, vilket gör att känslor blir betraktade som något konstigt och fel. Kuratorn 

efterfrågar i stället att fler vuxna på skolan pratar med elever om känslor.129 En värdering hos 

kuratorn är att det är okej att visa känslor men inte okej att låta det få konsekvenser över 

andra: 

(…) attityden är att det är okej att känna saker och att tänka kring det man känner. Men att det inte är 

okej att hela tiden, alltså det är ingen mänsklig rättighet att visa exakt hur man känner hela tiden. För 

det, det påverkar ju också liksom andra.130  

En attityd som Ernst visar är en tro på att samtal med elever hjälper, och att känslor är en 

effekt av att prata om jobbiga saker. Kuratorn blir glad av att andra visar känslor  

(…) Jag är glad när folk visar känslor på ett (skratt), på ett ordnat sätt liksom.131  

Med ett ordnat sätt avses att känslor inte går ut över andra. En strategi som nämns är att 

eleven kan lämna en situation om starka känslor uppstår, och på så sätt undvika negativa 

handlingar med negativa konsekvenser för andra:  

(…) känslor är inga problem, det är ageranden som är problemen, vad man gör av dom.132  

Här uttrycker kuratorn en attityd till känslor som oproblematiska om de inte leder till negativa 

konsekvenser. 

 

 
126 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
127 Informant 5, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
132 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
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5.3.3 Hantering av andras känslor: tillvägagångssätt 

 

Hanteringen av andras känslor betraktas som betydelsefull av Karina (6 år som kurator), 

särskilt betonar hen förmågan att härbärgera känslor, att göra det utan att själv bli för 

påverkad:  

  (…) Om man ska ha en sån roll, då måste man också kunna härbärgera det också. Annars ska man inte 

göra det, det är den stora skillnaden.133  

Kuratorn säger att hen kan ta emot känslor utan att påverkas för negativt, och hantera effekter 

av det i efterhand:  

(…) ibland är man ju som en papperskorg, nån som bara häller ångest i en såhär, då ska man ju helst stå 

pall för det, och hantera det man inte står pall för utanför, så klart, men inte i rummet.134  

Personen betonar att bearbetningen av känslor ska ske utanför interaktionen med eleven, eller 

i en bakre region med Goffmans terminologi.135 

Praktiska tillvägagångssätt för att hjälpa elever att hantera känslor, till exempel genom 

att ge negativa besked till en elev:  

(…) sänka förväntningarna och säga att det här kommer inte lösa sig. Det handlar om att överleva, att 

hantera. Och det kan vara tufft.136  

Vid starka känslor kan kuratorn försöka vara lugn och uppmana personen att berätta vad har 

för känslor så att kuratorn kan förstå. 

Annika menar att kuratorn kan hjälpa eleven att sätta ord på känslor och sortera 

känslor genom sina egna kunskaper, och hjälpa elev att göra det arbetet. Hen menar att många 

är ovana att prata känslor med andra och att samtal med elever kan problematisera känslor, 

och prata om konsekvenser av känslor. Om en person visar starka känslor kan kuratorn 

distrahera från själva känslan, vara lugn och samtidigt bekräfta känslan. En effekt av att ta 

emot känslor utan att själv visa känslor kan ta mycket energi, menar hen.137  

Flera informanter talar om vikten av att få eleven att själv identifiera känslor, vilket 

sker ofta:  

(…) att man ringar in vad är det för känslor, hur kan man hantera den och hjälpa till med den (…).138 

 

 
133 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
134 Ibid. 
135 Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life, 128; 134. 
136 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
 
137 Informant 5, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
138 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21 
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Det mesta utav jobbet handlar ju egentligen om vad känner du, hur känns det, vad gör det med dig, 

vilka tankar drar det igång. Eh. Och hur kan vi förhålla oss till dom tankarna.139 

Svaren visar på hur viktigt kuratorerna anser det är att få eleverna att reflektera kring hur de 

påverkas känslor, men också hur de kan hantera känslorna.  

Ernst använder humor för att bygga relationer till elever med målsättningen att eleven 

ska vara “lite lättare i steget man går ut efter att ha pratat med mig”. I bemötandet av elever med 

starka känslor betonas vikten av att vara lugn och inte visa starka känslor, samt att låta 

personen lugna ner sig i en lugn miljö.140 

 

5.3.4 Framkallande av känslor  

 

Hanteringen av känslor i jobbet kan handla om att få andra att känna vissa saker, exempelvis 

trygghet, något som Mahdi nämner.141 Ibland använder sig Karina av vad hen beskriver som 

en uttänkt teknik:  

(…) att ställa kritiska frågor som är lite såhär kanske lite mer raljerande, med vaddå du tycker inte att 

det är nå problem att knarka tre gånger i veckan, skulle du kunna knarka 7, går det? å att man, då ändrar 

man ju helt, då tänker du ju på ett MI-tänk, finns det någon benägenhet till förändring eller inte (…).142  

Detta kan betraktas som ett sätt att använda ytagerande.143 Genom användandet av en teknik 

och ett begrepp som MI-tänk visar kuratorn att denne inte fritt förhåller sig till samtalen utan 

till uppsättningar av tankar som visar på ett särskilt förhållningssätt. Också Jonas nämnde 

begreppet MI-tänk i en intervju vilket visar att det finns en samstämmighet kring vissa 

förhållningssätt som skolkuratorer använder i förhållande till samtal med elever.144 Begreppet 

MI står för Motiverande samtal. Det beskrivs av folkhälsomyndigheten som innefattande en 

syn på  

att människan har en inneboende förmåga och önskan att välja det goda. Man ser det som centralt att 

människan ska få möjlighet att reflektera över sina tankar, känslor och handlingar.145  

 
139 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
140 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
141 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02; Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
142 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
143 Jfr Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure. 
; Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, 37. 
144 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
145 Folkhälsomyndigheten. MI-anda, 2021. https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-
sexuell-halsa/introduktion-till-mi/mi-anda/ (Hämtad 2022-01-02). 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/mi-anda/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/introduktion-till-mi/mi-anda/
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Genom användandet av ett vedertaget begrepp visar kuratorerna på förhållningssätt som utgår 

från värderingar av hur människor är och bör vara i förhållande till samtal om exempelvis 

känslor, något som visar att reflektionen är central för personen. Det emotionella arbetet för 

en kurator kan alltså vara att uppmuntra reflektion kring känslor. Emellertid utgår MI-tänket 

från en tanke om “det goda”, vilket förutsätter en reflektion kring känslor i förhållande till vad 

som är “det goda”. Kuratorn kan på så sätt ses som en vägledare till självreflektion om etik 

och känslor.  

En kurator beskriver det som att det ibland kan vara viktigt att få en elev att komma i 

kontakt med sina egna känslor, genom att ställa raka frågor och provocera lite:  

(…) det kan ju va dom då till exempel som man inte når fram till eller har en fasad uppe hela tiden, då 

kan man ta till dom för att nå in liksom, eh att man är jätterak eller att man blir lite mer såhär men den 

här läraren sa att du har gjort det här, eller, tycker du, är du så här som person, att man blir spetsigare, 

kanske för att bara, att det inte bara blir nån som inte vill svara (…) för att nå känslor. Absolut. Kanske 

nån typ av provokation, där man inte bara är följsam och mjuk hela tiden (…).146  

Genom denna strategi använder sig kuratorn av sätt att frammana känslor hos eleven. 

Ett sätt att använda egna känslor i arbetet är hur Mahdi (2 år som skolkurator) reagerar 

genom att uttrycka känslor i förhållande till elever för att hjälpa dem att identifiera känslor, 

hen:  

(…) speglar ofta elever i samtal. jaha åh det där som du berättar det sätter sig här hos mig, det känns, oj 

nu blev jag väldigt. när du berättar att du får de där tankarna då blir jag, det landade så här i min kropp 

(...) hade jag fått höra en sån sak så hade jag det hade känts på det här sättet för mig tror jag.147  

Detta kan vara ett sätt att få en person att förhålla sig till känslor för att få dem att förstå sina 

känslor, menar hen.148 Detta sätt att reagera på känslor nämner också en annan informant:  

(…) Ibland så visar man känslorna för att man tänker att det är viktigt att se hur jag reagerar eller vad 

man tycker och sådär (…).149  

Detta är exempel på hur djupagerande är medvetet uttryckt och visat, hur egna känslor 

presenteras med ett visst syfte av kuratorerna. 

 

5.3.5 Analys: hantering av andras känslor 

 

 
146 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21 
147 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
148 Ibid. 
149 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
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Flera av kuratorerna nämner olika konsekvenser av att hantera andras känslor i yrket: 

känslomässig påverkan, stress, svårighet att känna motivation och påverkan på tankar utanför 

jobbet. Flera informanter nämner vikten av att inte ta känslouttryck från andra personligt, 

vilket innebär att en emotionell separation mellan det personliga och det yrkesmässiga 

upprätthålls.150 Hanteringen av andras känslor kräver att kuratorn på något sätt förhåller sig 

till de känslor som förekommer. Möten med elever handlar ofta om att hjälpa elever att 

reflektera över känslor. Vid starka personer kan en strategi vara att lugna ner personen. Ett 

annat tillvägagångssätt är att försöka bygga en relation till den bemötte, och att skapa trygghet 

i mötet. 

Kuratorernas arbete kan i vissa fall handla om att få eleven förstå känslor, att 

reflektera över dem, och att anpassa känslor till normer om passande sätt att hantera dem. 

Kuratorn kan till exempel agera genom att påminna om känsloregler. Arbetet med att bistå i 

att eleven ska hantera sina känslor gör kuratorns roll som en slags medhjälpare till emotionellt 

arbete. Genom det emotionella lönearbetet som kuratorn genomför tillsammans med de 

samtal om känslor som förs, är ett mål som kuratorer nämnt att få eleven att själv kunna 

använda sig av reflektion kring känslor, vilket är ett steg i tillämpandet av emotionellt arbete.  

Kuratorn får i rollen som en av få anställda med ansvar för psykosocialt arbete en 

auktoritet från andra anställda och elever. Kuratorn får en position som medför att 

påminnelser om känsloregler kan genomföras. Samtidigt visar flera förhållningssätt till 

emotioner att kuratorerna vill att eleven ska reflektera på egen hand, att få eleven själv att 

utföra ett emotionellt arbete, som i sig innefattar uppskattningar av känsloregler och djup- 

respektive ytagerande, eller andra strategier som undvikande av situationer. Ett sätt som en 

kurator kan agera som en auktoritet med möjlighet att påminna om känsloregler är att reagera 

känslomässigt på medvetna sätt, genom yt- eller djupagerande för att leda in en person på hur 

reaktioner kan se ut. 

 

 

 
150 Jfr Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, 19; 30; 37. 
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5.4 Bearbetning av egna känslor 

Detta delkapitel tar upp aspekter av skolkuratorernas sätt att bearbeta känslor. Inledningsvis 

presenteras handledningstillfällen med utomstående kuratorer för att sedan gå in på 

bearbetning med kollegor, såväl som sätt att sätta en gräns mellan arbete och fritid i 

förhållande till känslor. 

5.4.1 Handledning  

 

Flera kuratorer får tillfälle att träffa utomstående professionella inom områden för 

psykosocialt arbete, för att samtala om exempelvis svårigheter i arbetet. Mahdi använder 

handledningstillfällen som verktyg för att reflektera över känslor i arbetet. Andra sätt hen 

bearbetar känslor på är genom att prata med andra, arbetskamrater och hemma, och genom att 

reflektera över situationer, hur det kändes och hur hen reagerade.151 Också bl.a. Karina, Ernst 

och Annika får hjälp av handledning för att ta upp emotionellt krävande moment i arbetet med 

utomstående parter.152  

  En annan kurator saknar en handledning för att bearbeta ärenden och problem, till 

exempel menar hen, är dessa frågor ofta sammankopplade med egna känslor och bearbetandet 

av dem:  

(…) knepigheter, men som oftast ändå har med sin egna känslor att göra vad som hände då, varför blev 

det så starkt eller vad hände i mig, det kanske blev nån låsning eller så. så att det saknar jag (…).153 

Handledningstillfällen ger ytterligare möjligheter till att analysera hur känslor påverkar 

arbetet. På en skola finns en utomstående psykolog med handledarutbildning tillgänglig och 

används för att bearbeta känslor som frustration, irritation eller problem som uppstår i möten. 

Ofta handlar det om att analysera hur hen agerar i förhållande till sina egna känslor vid 

handledningen.154 

 

 
151 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
152 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13; Informant 9, intervju av skolkurator 2021-12-21; 
Informant 5, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
153 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
154 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
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5.4.2 Samtal med kollegor 

 

Mahdi beskriver att hen ibland behöver sätta egna känslor “på paus” i möten med personer för 

att sedan ta upp dem genom att prata med kollegor.  Hen hanterar och pratar om känslor 

genom att tala mycket med kollegor, särskilt skolsköterskan, eller ibland med chefen.155 

Informanten beskriver att egna känslor som uppstår på jobbet, särskilt starka känslor, kan 

behöva ta tid att hanteras och förstå. Hen kan ibland vara upptagen av känslor efter jobbet 

även om hen menar att erfarenheten med jobbet har gjort henom bättre på att hantera detta 

genom att skilja på det privata och andras känslor. Personen pratar ibland om känslor på 

jobbet med någon hemma hos sig. Oftast bearbetas emellertid känslor på egen hand.156 Jonas 

betonar att hen inte samtalar med kollegor om jobbet om känslor eller deras betydelse på 

jobbet.157  

Karina nämner att informella samtal med kollegor kan vara till hjälp vid bearbetning 

av emotionellt krävande händelser:  

  (…) mer informellt mer när vi vi går ofta in i varandras rum, såhär, fan det här kändes såhär (…).158  

Personen beskriver det som en förutsättning för att klara arbetet:  

(…) att komma in till varann och snacka skit, bjuda varann på kaffe (skratt), men också såhär, det här 

hände och det var så jävla jobbigt, och det tror jag är en förutsättning, att kunna tryckutjämna när helst 

man önskar (…).159  

Det personen nämner som tryckutjämning kan förstås som att personen tillsammans med 

kollegor i ett team gemensamt bearbetar händelser i den bakre regionen som hände i den 

främre regionen.  

En annan strategi är att jobbiga möten undviks på fredagar för att istället ta det dagar 

då det är möjligt att kunna samtala med en kollega om dem.160 Att skjuta upp krävande 

uppgifter är också något som Annika uppger som ett sätt att hantera en emotionellt krävande 

arbetsmiljö.161 

 

 
155 Informant 1, intervju av skolkurator 2021-12-02. 
156 Ibid. 
157 Informant 2, intervju av skolkurator 2021-12-06. 
158 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
159 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
160 Ibid. 
161 Informant 5, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
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5.4.3 Att lägga jobbet åt sidan  

 

Ernst är ibland påverkad av tankar och känslor efter jobbet, men det sker sällan. Personen 

beskriver att detta kan hända när känslor undertrycks, vilket kan leda till stress och trötthet 

Andra negativa känslor som kan uppstå är oro. Samtidigt menar hen att jobbet också ger 

mycket energi till personen.162  

  Karina bearbetar känslor genom att vara ute i naturen och ta hand om hälsan privat, 

som strategier för “coping”.163 Annika lyssnar på musik efter jobbet och läser om något som 

inte har med jobbet att göra för att skilja mellan jobb och privatliv.164 

 

5.4.4 Analys av bearbetning av egna känslor 

 

Resultaten visar att bearbetning av känslor sker i grupp och genom samtal med kollegor, såväl 

som genom egen bearbetning själv. Bearbetningen av känslor utanför elevsamtalet kan 

betraktas som ett sätt att i den bakre regionen reflektera över händelser i den främre regionen, 

i kuratorns samtal med eleven. Bearbetningen kan ske i team eller med en annan person.165 

Flera informanter uppger att känslor ibland behöver bearbetas efteråt, och att det kan 

påverka tankar och känslor på fritiden. Ingen uppger dock att detta är något som påverkar 

deras hälsa på ett ohållbart sätt för dem själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
162 Informant 4, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
163 Informant 3, intervju av skolkurator 2021-12-13. 
164 Informant 5, intervju av skolkurator 2021-12-21. 
165 Jfr Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 79, 254. 
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6. Avslutande diskussion 

 

I diskussionen presenteras en sammanfattning av resultat. Relationen mellan uppsatsarbetets 

olika delar diskuteras därefter kritiskt då frågor om metod, teori och tidigare forskning tas 

upp. Därefter presenteras studiens slutsatser och förhållanden till aspekter från tidigare 

forskning och frågor som berör möjlig framtida forskning.  

Frågeställningarna för uppsatsen är: Vilka upplevelser av emotionellt lönearbete har 

skolkuratorer? och Vilka sätt att hantera känslor har skolkuratorer? Nedan presenteras 

centrala resultat. 

  

6.1 Sammanfattning av resultat 

Studiens resultat visar på att kuratorsyrket för flera kuratorer präglas av professionaliteten 

som norm. Normer som yrkesrollen kräver skapar förutsättningar för hur 

situationsdefinitionen upprätthålls vid interaktioner med andra i yrket. Det emotionella 

lönearbetet blir därmed en central uppgift för skolkuratorn. Med begreppet känsloregler kan 

professionalitet ses som något som kräver ett uppfyllande av vissa känslomässiga regler.166 

  Upprätthållandet av flera normer samtidigt kan innebära att kuratorn både förutsätts 

dölja egna känslor och uttrycka särskilda känslor. Förhållanden mellan olika förväntningar 

medför att kuratorn behöver behålla en anpassning till de olika interaktionernas 

förutsättningar och situationsdefinitioner. Då möjligheterna att utföra ett emotionellt 

lönearbete är begränsade kan strategier vara att undvika situationer, för att istället hantera 

känslor i den bakre regionen (jfr Goffman, 1959, s. 128, 134). Flera informanter visar en 

medvetenhet om vikten av att handla i en yrkesroll i den främre regionen, där emotionellt 

lönearbete krävs. 

 Genom att olika förväntningar på känslomässigt engagemang kan finnas samtidigt, 

 
166 Hochschild, Emotion Work, Feeling Rules and Social Structure. 
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aktiveras förhållandet mellan uppriktiga framträdanden, att tro på det egna framträdandet som 

genuint, och cyniska framträdanden.167 Begreppen kan jämföras med ytagerande och 

djupagerande med Hochschilds perspektiv. Ytagerande handlar om att förändra synliga 

uttryck, medan djupagerande innebär att förändra känslor som upplevs. För någon som utför 

ett ytagerande blir det emotionella arbetet “cyniskt”, medan djupagerande kan vara både en 

medveten ansträngning, men också omedvet internaliserat.168  

 Hochschild menar att en arbetare som genomför ett krävande emotionellt lönearbete 

med tiden separerar sig själv från yrkesrollen.169 Detta kan förklara varför flera kuratorer 

uppger att de i början av sin tid som anställda var mer påverkade av egna känslor än efter en 

tid av erfarenhet med arbetet. Resultaten tyder på att erfarenheten av att uppfylla sin yrkesroll 

och att utföra emotionellt lönearbete upprätthåller en distans mellan rollen, det emotionella 

lönearbetet, och det privata jaget, och att det emotionella arbetet medför en erfarenhet av att 

öva på djupagerande som en färdighet. Strategierna för emotionellt lönearbete visar på en 

medvetenhet om de känsloregler som präglar kuratorssamtalen. Dessa regler förhåller sig till 

normer om vad som är passande, och till förväntningar av yrkesrollen. 

  Sammanfattningsvis visar resultaten på att navigering mellan olika känsloregler och 

situationsdefinitioner är centrala för upprätthållandet av ett emotionellt lönearbete i 

förhållande till yrkesrollen som kurator. 

  Flera av kuratorerna nämner negativa konsekvenser av att hantera andras känslor: 

känslomässig påverkan, stress, svårighet att känna motivation och påverkan på tankar utanför 

jobbet. Arbetet med att hjälpa eleven att hantera sina känslor gör kuratorn till en form av slags 

medhjälpare till emotionellt arbete. Genom det emotionella arbetet som kuratorn genomför 

tillsammans med de samtal om känslor som förs, är ett mål som flera kuratorer nämnt att få 

eleven att själv kunna använda sig av reflektion kring känslor, vilket är ett steg i 

användningen av emotionellt arbete. En kurator kan agera som en auktoritet med möjlighet att 

påminna om känsloregler är att reagera känslomässigt på medvetna sätt, genom yt- eller 

djupagerande för att leda in en person på hur reaktioner kan se ut. 

 Bearbetning av känslor sker i grupper och enskilda samtal med kollegor och 

handledare, och genom egen bearbetning. Bearbetningen av känslor utanför elevsamtalet kan 

analyseras som ett sätt att i den bakre regionen reflektera över händelser i den främre 

 
167 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 18. 
168 Jfr. Hochschild, The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling, 260. 
169 Ibid., 132f. 
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regionen. Bearbetningen sker i team eller med en annan person.170 

 Flera informanter har uppgett att känslor kan behöva bearbetas efteråt, något som kan 

påverka tankar och känslor på fritiden. Ingen av informanterna uppger att detta är något som 

påverkar deras hälsa på ett mycket negativt sätt på lång sikt, även om effekter av arbetet på 

kort sikt har observerats. 

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat, analys och tidigare forskning  

 

I kapitlet med tidigare forskning presenterades relevant forskning som bedrivits inom 

forskningskontexten som vår studie omfattas av. Nedan diskuteras relationen mellan studiens 

resultat, analys och den tidigare forskning som presenterades. 

  Wharton identifierade att förväntningar i förhållande till emotionellt lönearbete är ett 

viktigt område för vidare forskning.171 Denna studie har bland annat gett resultat om hur 

förväntningar och normer har påverkat det emotionella arbetet, exempelvis förväntningar om 

professionalitet, men även andra förväntningar, som genuinitet. Liksom Wettergrens 

observationer om betydelsen av oskrivna regler för känslor och känslouttryck har denna studie 

visat vikten av normer för emotionell interaktion.172  

  Moesby-Jensen & Nielsen identifierade hur distansering från känslor vid möten, 

uppskjutning av känslor till senare och oförmåga att distansera sig från känslor utgjorde tre 

distinkta former av emotionellt lönearbete bland socialarbetare.173 Också Eggebø identifierar 

distansering från känslor som ett form av emotionellt arbete.174 I vår studie har alla tre former 

av emotionellt arbete förekommit bland någon av informanterna, vilket visar på att typerna 

gäller även för skolkuratorer.  

  Däremot saknas data för att förhålla oss till resultaten om hur den emotionella kulturen 

på arbetsplatsen påverkar den emotionella lönearbetet, något som både Wettergren, Eggebø 

 
170 Jfr. Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life, 79, 254. 
171 Wharton, The Sociology of Emotional Labor. 
172 Wettergren, 2013 
173 Moesby-Jensen & Nielsen 2015 
174 Eggebø (2012) 
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och Moesby-Jensen & Nielsen diskuterar.175 Detta är något som skulle vara intressant att 

undersöka vidare. 

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori  

 

 

Hochschilds och Goffmans perspektiv och begrepp har varit vägledande för analysen av 

resultaten. Dessa båda perspektiv fokuserar på interaktioners betydelser för känslor, men 

mindre på bearbetandet av känslor utanför en särskild interaktion. Därför har dessa perspektiv 

inte varit lika betydelsefulla för analysen av hur känslor bearbetas. De teoretiska perspektiven 

ger en tolkningsram för hur emotioner och interaktioner kan tolkas men kan också verka 

begränsande för urvalet av resultat. Med en fokusering på arbetsmiljöns koppling till 

emotioner med andra perspektiv hade det förmodligen resulterat i helt andra resultat och 

analyser. 

 

6.3 Diskussion av metodens betydelse  

 

De semistrukturerade intervjuer som utgjort materialet för informationen om hur emotionellt 

lönearbete upplevs har givit rika resultat som visar på sätt som emotionellt lönearbete och 

hantering av känslor sker på. Svårigheter med insamlingen av datamaterialet innefattar 

problemen att hämta djupt personlig information om känslor, ett område som kan vara 

komplicerat att uttrycka under en begränsad intervju. Jag upplevde det som svårt nå djup i 

redogörelser av emotionella upplevelser, något som kan kräva en erfarenhet som intervjuare, 

samt ett mod att ställa följdfrågor som kan uppfattas som personliga.  

Därför kan observationer vara av intresse för mer information om specifika praktiker 

av emotionellt lönearbete vid vidare forskning. Kuratorsrummet som en plats där både elever 

och kurator samarbetar i att upprätthålla interaktionen skulle vara intressant att observera av 

 
175 Wettergren (2013), Eggebø (2012) och Moesby-Jensen & Nielsen (2015). 
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den anledningen. Med andra insamlingsmetoder följer dock nya problem, till exempel 

bearbetning av material och påverkan från den som insamlar datamaterialet.  

 

6.4 Slutsatser och vidare forskning 

 

Frågeställningarna för uppsatsen är: Vilka upplevelser av emotionellt lönearbete har 

skolkuratorer? och Vilka sätt att hantera känslor har skolkuratorer? Resultaten visar att det 

emotionella lönearbetet präglas av olika normer för framträdanden och uttryck av känslor. Det 

emotionella lönearbetet är ett för skolkuratorn centralt verktyg för att upprätthålla 

känsloregler och sociala normer. Det emotionella arbetet används på olika sätt, genom 

ytagerande och djupagerande. Emotionellt lönearbete betraktas som en färdighet som kan 

förändras över tid, och som kan innebära en separation mellan privatperson och yrkesroll.  

Hanteringen av andras känslor verkar som ett emotionellt arbete riktat mot den som bemöts. 

Auktoriteten som kurator ger möjligheter att agera som påminnare om känsloregler för andra. 

Arbetet innefattar bearbetningar av känslor personligen och med andra.  

Tidigare forskning har betonat vikten av att undersöka specifika miljöer, något som 

denna undersökning tagit fasta på. Resultat från tidigare forskning som är intressanta att 

diskutera i förhållande till resultatet är bland annat resultaten om hur en upplevd känsla av 

inflytande över andra människor, såväl som en upplevd självförmåga kan minska negativa 

effekter av emotionellt lönearbete.176 Då flera informanter har uppgett en frihet från tydliga 

skriftliga förväntningar på yrket och en frihet att själv bestämma inriktning för jobbet, är 

frågan om detta haft påverkan för de emotionella arbetets negativa konsekvenser, särskilt som 

ingen kurator uppgett långvariga negativa effekter av det emotionella arbetet. Samtidigt skulle 

rollen som en av få anställda på skolan med den psykosociala inriktningen betraktas som en 

stressfaktor. Diskussionen av hälsoeffekter av det emotionella lönearbetet för skolkuratorer är 

därför ett intressant ämne för vidare forskning. 

 Vid mer tid för genomförandet av studien hade det varit intressant att jämföra 

skillnader mellan hur det emotionella arbetet upplevs, både mellan olika skolkuratorer och 

 
176 Ashforth, & Humphrey, Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity;  
, Sloan, The Consequences of Emotional Labor for Public Sector Workers and the Mitigating Role of Self-
Efficacy. 
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andra yrkesgrupper på skolan, samt att undersöka orsaker till skillnaderna. I denna begränsade 

studie var sådana frågor inte möjliga att besvara. 
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Bilaga 1. Informationsbrev  

 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

  

  

En förfrågan om deltagande i studie om känslor bland skolkuratorer 

  

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi upplevelser 

av emotionellt arbete bland skolkuratorer. Syftet är att utreda hur känslor hanteras i arbetet och 

deras effekter för arbetet och utanför arbetet. Vi vill med studien utveckla förståelsen och 

kontexten kring emotionellt arbete bland skolkuratorer. 
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Exempel på frågor som kan komma att av intresse är är: Hur hanterar du egna känslor i 

arbetet?; Hur hanterar du andras känslor i arbetet?; Hur påverkas du av händelser där starka 

känslor förekommer i jobbet, både i situationen och senare?; Finns det stöd att få från ditt 

arbete vid svårigheter som konflikter?; Diskuteras någonsin det emotionella arbetet när du 

talar med arbetskamrater, chef, eller vänner om jobbet, på vilka sätt och varför? 

Du tillfrågas därför i din egenskap av skolkurator. Data samlas in under 45 minuter till en 

timme, genom en intervju. Du väljer om samtycke till inspelning av intervjun ges. I fokus för 

datainsamlingen är dina egna redogörelser för upplevelser av hur känslor hanteras i förhållande 

till arbetet som skolkurator. Minnesanteckningar på papper eller dator kommer förekomma för 

att samla in informationen.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare har tillgång till 

det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att 

inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet kan komma att förvaras 

digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare har tillgång det. Materialet 

kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid Sociologiska 

institutionen. 

  

Vi kommer att kontakta dig i ärendet så snart som möjligt! Vi är flexibla med tider för 

intervju. 

  

Uppsala den 16 november 2021 

  

Med vänliga hälsningar, Gusten Öberg 
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Student på Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 

  

Telefon: 0769477501 (Gusten) 

E-post: gusten.oberg@gmail.com 

Handledare: Agneta Hugemark, agneta.hugemark@soc.uu.se 
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Intervjuguide: Känsloarbete bland skolkuratorer 

 

Ålder:  

Kön: 

Arbetsroll/arbetstitel:   

Tid anställd som kurator:  

Annan bakgrundsinformation? Annan erfarenhet i liknande områden?  
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1. TEMA ARBETSUPPGIFTER 

 

1. Hur skulle du beskriva ditt arbete? Hur ser dina arbetsuppgifter ut, kortfattat? 

2. Har du upplevt att arbete som inte finns med i arbetsbeskrivningen någonsin 

förekommit? om ja, i vilka sammanhang, på vilka sätt?  

3. Hur skulle du beskriva hur du förväntas bemöta elever? Upplever du att det sker?  

4. När fungerar möten på jobbet bra eller dåligt? Hur skulle du beskriva vad en sådan 

situation skulle innebära i bemötande från elever och från dig? 

5. Hur skulle du beskriva hur du förväntas bemöta andra i jobbet? Arbetskamrater och 

andra. 

6. När fungerar möten mellan arbetskamrater eller andra på jobbet bra eller dåligt? Hur 

kan det se ut, varför tror du? 

7. Förhåller du dig till vad du upplever förväntas av dig som anställd, och hur påverkar 

det ditt arbete?  Påverkar det dig personligen?  

8. Upplever du att din förväntade arbetsroll å ena sidan, och dina egna värderingar eller 

känslor, å andra sidan, fungerar att hantera samtidigt i arbetet? Blir detta någonsin 

svårt? 

9. Trivs du ofta på jobbet? När gör du det? När inte? Vad bidrar till det? Varför, och i 

vilka sammanhang? 

10. Vilka hinder upplever du i att uppfylla din arbetsroll - i förhållande till arbetsgivarens 

förväntningr och dina egna förväntningar? (exempelvis: stress, känslor, utmattning, för 

många arbetsuppgifter, m.m.). 

11. Hur är det att hjälpa en elev med något du tycker är utmanande på något sätt, till 

exempel som kräver mycket förkunskaper eller att du sätter dig in i en personlig 

situation? 

12. Hur förhåller du dig till att möta elevers personliga problem på arbetet? 

 

 

2. TEMA KÄNSLOR  

 

13. Upplever du arbetet som en plats där känslor förekommer? På vilka sätt? och vilka 

situationer?  
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14. Hur hanterar du egna känslor i arbetet?  

15. Finns det tillfällen när känslorna har upplevts vara i vägen? Eller när de varit till hjälp 

i arbetet? 

16. Döljer eller förändrar du uttryck i ditt bemötande, uttryck av känslor som du 

“egentligen känner”? På vilka sätt? 

17. Har ditt förhållande till känslor i jobbet förändrats över tid från att du var nyanställd, 

jämfört med att ha erfarenhet i jobbet?  

18. Hur hanterar du elevers (och andra anställda, eller anhörigas) känslor i arbetet?  

19. Är hanteringen av elevers (och andra anställdas) känslor betydelsefull i ditt jobb, 

tänker du? På vilka sätt?  

20. Hur bemöter du en elev (eller anställd) som agerar otrevligt? Eller som verkar ledsen, 

orolig eller arg. Eller uttrycker andra starka känslor? 

21. Har det uppstått konflikter i ditt jobb? Berätta hur du hanterade det.  

22. Hur påverkas du av händelser där starka känslor förekommer i jobbet, både i 

situationen och senare?  

23. Hur känns det efter en lång arbetsdag, eller period av att uppfylla din arbetsroll? Är 

det lätt att gå vidare från jobbet, att sätta punkt mellan vardag och fritid? 

24. Finns det skillnader mellan hur du hanterar känslor i jobbet jämfört med i privata 

situationer? 

25. Diskuteras någonsin det emotionella arbetet när du talar med arbetskamrater, chef, 

eller vänner om jobbet? På vilka sätt och varför? Finns det skillnader mellan vem du 

pratar med? 

26. Finns det skillnader mellan arbetsroller i hur känslor hanteras, tror/upplever du?  

27. Samarbetar du med andra på skolan i ditt arbete, särskilt i förhållande till det 

emotionella arbetet - hanteringen av egna och andras känslor? 

28. Finns det någon på arbetet du kan vända dig till om du behöver prata? 

29. Finns det något du saknar på arbetet som skulle kunna vara ett stöd vid hanteringen av 

känslor?  
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Bilaga 3. Kodningsexempel  

 

Nyckelord/underkategorier Transkriptionsutdrag Kategorier 

Emotionellt arbete, 

Genuinitet,  

Värderingar 

 det har väl egentligen aldrig 

varit någon krock eller så, 

liksom något som jag har 

behövt tänka på att jag ska 

anstränga mig att vara på ett 

speciellt sätt, utan jag är som 

jag har varit under lång tid. 

och det funkar fint 

 

Emotionellt lönearbete 

Emotionellt lönearbete, 

ytagerande 

eh, jag är ju skitdålig på att 

mörka känner jag. det är ju 

verkligen inte nåt som jag är 

bra på så att (paus, harklar 

sig) är jag arg eller blir jag 

Emotionellt lönearbete 
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irriterad så så kommer det att 

märkas och jag kan liksom 

inte, det har jag jättesvårt att 

liksom mörka 

Känslor,  

Ilska,  

Tillvägagångssätt 

det är alltid tillåtet att få vara 

ledsen och arg, glad eler 

beskriven och så. men man 

kanske behöver hjälp och få 

prata om hur man ska visa 

det då, eller hur man ska 

liksom för det kan ju vara 

jättejobbigt att gå runt med 

massa starka emotioner hela 

dagarna, att vara arg eller 

vara eh så så att det kanske 

handlar om att hitta bra 

verktyg för det då  

Hantering av andras känslor, 

känsloregler 

Känslor,  

Handledning 

 att jobba på skola privat så 

är det inte liksom lika 

självklart att ha handledning 

som det är i allt annat socialt 

arbete, så har alltid haft det. 

Där man kan ta upp både 

ärenden som man har och 

knepigheter, men som oftast 

ändå har med sin egna 

känslor att göra  

Bearbetning av egna känslor 

Privatliv, distansering från 

känslor 

Nu har jag några år på 

nacken så jag tycker inte det 

är så komplicerat att skilja på 

Bearbetning av egna känslor 
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vad som är mitt och vad som 

är den jag träffar, eh, och att 

jag kan hålla det i jobb 

sammanhanget och att det 

inte spiller över så mycket i 

andra sammanhang 

egentligen.  

Genuinitet, emotionellt 

lönearbete, djupagerande 

 i mötet med elever så kan 

jag jag speglar ofta elever i 

samtal. jaha åh det där som 

du berättar det sätter sig här 

hos mig, det känns, oj nu 

blev jag väldigt. när du 

berättar att du får d edär 

tankarna då blir jag, det 

landade så här i min kropp, 

för att kanske hjälpa dom att 

börja känna, litegrann. eh, så 

att det är ju ett annat sätt att 

jobba med, och att i det 

faktiskt vara lite genuin 

Hantering av andras känslor, 

Emotionellt lönearbete 

Empati, känslor, emotionellt 

lönearbete 

 att vara lite nyfiken, okej 

hur upplever, nyfiken på 

elevens upplevelse liksom. 

Och då är det ju oftast en 

känsloupplevelse som finns 

där.  

Emotionellt lönearbete, 

hantering av andras känslor 

 


