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Sammanfattning  
 

Uppsatsen belyser den aktuella emotionella arbetssituationen avseende yrkesverksamma 

socialsekreterare. Syftet med studien är att undersöka hur det emotionella arbetet påverkar 

socialsekreterare som arbetar i Umeå Kommun. Vidare är syftet att undersöka om detta 

påverkar dem utanför arbetslivet. För att besvara syftet har studien utgått från följande 

forskningsfrågeställningarna:  Hur påverkas socialsekreterare emotionellt av sitt yrke, hur 

hanterar socialsekreterare emotionell börda på jobbet samt hur märker socialsekreteraren av sin 

yrkesroll utanför arbetslivet? Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod där det 

empiriska materialet inhämtats med hjälp av en semistrukturerad intervjumetod. Urvalet består 

av yrkesverksamma socialsekreterare från Vuxenenheten samt Barn - och Ungdomsenheten, ett 

målinriktat urval som resulterade i snöbollsurval. Avgränsningen i urvalet avser 

socialsekreterare i Umeå Kommun. En konventionell innehållsanalys användes för att analysera 

det empiriska materialet. Vidare för analys användes teori bestående av Affektteori och 

Emotionellt Arbete som teoretiska begrepp. Studiens resultat visar på olika faktorer som 

påverkar socialsekreteraren emotionellt. Resultatet visar att det emotionella arbetet synliggörs 

i klientrelationer, arbetsmiljön, individuella och kollektiva strategier samt effekter på 

socialsekreterarens privatliv. Betydelsen av professionalitet och gränssättning var väsentlig för 

hantering av det emotionella arbetet. Således påverkar det emotionella arbetet 

socialsekreteraren både psykiskt och fysiskt på arbetstid som utanför arbetstid. Resultatet visar 

således på att de är individuellt hur mottaglig man är för emotionell påverkan. Vidare framkom 

att det är oundvikligt att vara i kontakt med det emotionella inom verksamhetsfältet.  Den 

emotionella påverkan upplevdes som negativ men resultatet visar även på att det emotionella 

arbetet kan ha en positiv inverkan på arbetsuppgifter. Detta som ett redskap för 

socialsekreteraren att använda sig utav. Studiens slutsats visar på en tydlig parallell mellan 

emotionell påverkan och socialsekreterarens arbete som likväl styrks av presenterad forskning. 
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1.Inledning 

Inom människobehandlande yrken kommer socialsekreteraren flitigt i direkt kontakt med sina 

klienter (Hochschild, 2003). Socialsekreterarnas situation är ett väldigt aktuellt och omtalat 

ämne och det är allmänt känt att yrkesrollen innefattar hög arbetsbelastning samt stresshantering 

(Barck-Holst, Nilsonne, Hellgren, & Åkerstedt, 2017). Den primära kontakten mellan två 

individer kan resultera i att klienten och att den professionella blir emotionellt sårbara 

(Hochschild, 2003). Socialarbetare som i sitt arbete möter och interagerar med sina klienter 

upplever högre stressnivåer än de vars arbetsuppgifter inte präglas av liknande nivå av 

interaktion (Jönsson, 2006).  

 

Arbetsmiljöverket (2016) redogör för att cirka 60% av yrkesverksamma socialsekreterare anger 

att de är utsatta för våld eller hot om våld i arbetet samt att 71 % av kvinnliga socialsekreterare 

uppgav att de hade svårt att släppa tankar kring arbetet efter jobbet och att det får en negativ 

effekt på deras liv. Detta synliggör en arbetsmiljö där en stor del av socialsekreterare blir 

påverkade av sin yrkesroll. På längre sikt kan en sådan arbetssituation vidare leda till 

känslomässig påverkan såsom stress gällande arbetet. Om arbetssituationen består av långvarig 

stress kan detta leda till emotionell utmattning (Jönsson, 2006). Detta kan resultera i att 

socialsekreteraren blir mer mottaglig för emotionell påverkan, såväl under arbetstid som i sitt 

privatliv (Hochschild, 2003). New Public Managment betonar uppföljning, utvärdering och 

kontroll av effektivitet i arbetet. Uppkommandet av nya krav gällande kontroll och granskning 

samt krav på tillgänglighet hos arbetstagaren kopplas till arbetsmiljöproblem i form av stress. 

Etisk stress kan likaså uppkomma i mötet mellan den anställda och organisatoriska hinder 

(Bornemark, 2018). 

 

Det anses viktigt som socialsekreterare trots profession och avlönat arbete att vara 

medmänsklig. Ställningen mellan professionalitet och medmänsklighet beskriver Skau (2007) 

som problematisk då professionaliteten ska ha företräde i arbetslivet. Uppsatsen vill belysa och 

problematisera de faktorer som emotionellt påverkar socialsekreteraren i yrkesrollen samt i 

privatlivet. Det anses relevant då det sällan talas om det på socionomutbildningen och i 

praktiken det vill säga hur och på vilket sätt socialsekreteraren påverkas. Att inte främja 

strategier för känslomässig hantering inom det sociala arbetet och för dess studerande kan leda 

till långsiktiga konsekvenser. Om studenter inte är beredda för de känsloreaktioner som arbetet 

kan medföra, kan det få långsiktig negativ påverkan på dennes välbefinnande och 

arbetsprestation i dess kommande yrkesroll (Grant, Kinman, & Alexander, 2014).  

 

Genom en djupare undersökning av detta fenomen hoppas studien väcka intresse för 

yrkesverksamma samt kommande socialsekreterare för det emotionella arbetar som väntar dem. 

Uppsatsen kan komma att ge utökad kunskap och förståelse gällande den mångfacetterade 

emotionella påverkan som uppkommer inom socialsekreterares verksamhetsfält. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur det emotionella arbetet påverkar socialsekreterare som 

arbetar i Umeå Kommun. Vidare är syftet att undersöka om detta påverkar dem utanför 

arbetslivet. För att besvara ovan nämnda syfte utgår arbetet från följande frågeställningar:  

 

• Hur påverkas socialsekreterare emotionellt av sitt yrke?  

• Hur hanterar socialsekreterare emotionell börda på jobbet? 

• Hur märker socialsekreteraren av sin yrkesroll utanför arbetslivet? 
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2.  Forskningsöversikt 

2.1 Socialtjänsten, socialsekreteraren och dennes myndighetsutövning 

  

Under 1900-talets början uppkom klientnära arbeten med människor, så kallade 

människobehandlande verksamheter. Detta utföll i en växande efterfrågan inom verksamheten 

gällande möten mellan människor (Leppänen, Jönsson, Petersson & Tranquist, 2006). I dagens 

samhälle förhåller sig den yrkesverksamma socialarbetaren till sitt arbete utefter rådande 

rutiner, regler, system och resurser (Meeuwisse & Swärd, 2013). 

 

Socialarbetaren kan likaså ses som välfärdens företrädare, en intermediär profession mellan stat 

och enskild, där klienten har åtagit sig att följa rutiner och regler. Klienter som är aktuella inom 

socialtjänsten hör i stor grad till de grupper som är svagast i socioekonomisk bemärkelse. Likaså 

är klienten en mottagare av kommunala och statliga insatser eller åtgärder. Således är mötet 

mellan parterna socialarbetare och klient ett ojämlikt förhållande (Meeuwisse & Swärd, 2013). 

Yrkesrollen innefattar relevant och viktigt kompetens hos socialsekreteraren. Som 

socialsekreterare hjälper man människor som på olika sätt hamnat i svåra livssituationer. Något 

som kännetecknar socialsekreterare är bland annat handlingsutrymmet att kunna bestämma 

olika insatser och behandlingar för sina klienter. Välfärdssystemet är väldigt brett och många 

socialsekreterare specialiserar sig i olika kompetensområden (Skau, 2007). 

 

Socialtjänsten erbjuder hjälp och stöd av varierande slag och omfattning utifrån situation 

(Socialstyrelsen, 2018). Definitionen av hjälp beskriver Skau (2007) som en handling där 

avsikten hos socialsekreteraren är att få sin klient att förbättra sin livssituation beroende på hur 

och varför de kommit i kontakt med socialtjänsten. Det kan också vara ett förebyggande arbete 

som handlar om att klienten kanske inte kan ändra sin situation helt, men att det sker 

förändringar i den riktningen som klienten och handläggaren önskar (Skau, 2007). 

 

2.2 New Public Management 

Välfärdssektorns styrning fick ett nytt system under 1990-talet vid namn New Public 

Management. Detta system betonar betydelsen av resultat, effektivitet, granskning, utvärdering 

och målstyrning i arbetet (Bornemark, 2018). Vidare redogör Bornemark (2018) att NPM kom 

till följd av 90-talets syn på privatiseringar och decentralisering. Granskning kom att vara 

betydande i verksamheter med tidigare decentralisering då detta upplevdes som ett redskap för 

ta tillbaka kontrollen. Granskningsarbetet liknas som en konsekvens av kvalitetsarbetet.  I 

dagens samhälle är uppföljningar, utvärderingar och kontroll av effektivitet, prestation och 

besparingar viktigt och tar mer tid. Genom att tid i större utsträckning läggs på administrativa 

uppgifter och att delar av verksamhetens arbetsuppgifter löses genom exempelvis skriftliga 

manualer, kan personalen bli utbytbar och lösningarna opersonliga. Att administrativa uppgifter 

framför datorn upplevs som mer eftersträvansvärda än att utveckla sin relation till klienten kan 
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upplevas som en oriktig utveckling. Det uppkommer ideligen nya krav för granskning och 

kontroll till det befintliga vilket har kopplats till stress. Arbetsmiljöproblem i form av stress har 

uppmärksammats som ett av de främsta. Det ökade kraven på effektivitet och administration 

samt kravet på tillgänglighet försämrar den psykosociala arbetsmiljön. Etisk stress kan 

uppkomma i en påfrestande arbetsmiljö. Begreppet etisk stress redogör för hur stress kan 

uppkomma när en anställds vision inte kan utföras på grund av ”organisatoriska hinder”. Kritik 

som uppkommit gällande NPM är risken för avprofessionalisering i form av ökad kontroll som 

kan uppfattas av de anställda som att de får mindre tillit och att de ska fokusera på granskning 

och mätning av resultat. Det istället för att fördela sin arbetstid på övriga arbetsuppgifter 

(Bornemark, 2018). 

 

2.3 Professionalitet och gränssättning 

Begreppet professionell innefattar att vara betrodd av de som använder sig av den 

professionellas tjänster, att ha relationer med andra yrkesgrupper som således är ömsesidigt 

givande. Vidare innefattar begreppet färdighet att ta på sig olika ledarskapsroller, ha kunskap 

över den kollektiva identiteten som befinner sig på arbetsplatsen samt att vara tydligt införstådd 

över den kunskapsframställning och kunskapskrav som råder på arbetsplatsen. Den 

professionella utvecklingen kännetecknas av värderingar, attityder, färdigheter som delas inom 

yrkesgruppen. Den professionella utvecklingen är således ett fenomen som utvecklas över tid 

(Beddoe, 2011).  

 

Som professionell är det viktigt att alltid förhålla sig till sin yrkesroll och inte bli privat. Det är 

viktigt att utgå från ett resursorienterat synsätt vilket innebär att se potential och viljan till 

förändring i klienten. Att tro och se till de givna resurserna klienten innefattar för att kunna 

förbättra sin livssituation. Vidare blir detta synsätt till klientens fördel då hon själv får känna 

sig betydelsefull och kompetent att förändra sitt liv utan att någon utomstående ska ta och göra 

val åt henne (Skau, 2007). Etisk och professionell gränssättning handlar om hur man som 

professionell ska förhålla sig till sin yrkesroll i arbetet i situationer där den egna moralen eller 

värderingarna sätts på spel. Det kan handla om viljan att ta ett steg i rätt riktning för att hjälpa 

klienter i en svår situation trots att detta inte ingår i professionen. Det är viktigt att ha en lämplig 

gräns och distansering i arbetet med människor för det egna välmående. Det kan vara svårt för 

den professionella att behålla en tydlig roll, dessutom kan det bli en utmaning att förhålla sig 

till dilemmat att veta vad som är rätt. Dilemman som kan uppstå i arbetet för socialarbetare kan 

te sig i form av att det går emot socialsekreterarens arbetsuppgifter och att de exempelvis 

präglas av egna religiösa eller politiska värderingar. Klienten blir i beroendeställning vilket 

både ter sig emotionellt och resursmässigt. Detta kan skapa förvirring hos socialsekreteraren på 

ett professionellt men även personligt plan. Sammanfattningsvis är gränssättning både viktigt 

och en utmaning i professionsrollen. Det är nödvändigt för socialsekreterarens välmående och 

för utförandet av arbetet (Shevellar & Barringham, 2016). 
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Socialt arbete handlar främst om mötet med människor och relationen dem emellan, relationen 

mellan socialsekreterare och klient är således en bärande punkt i arbetet. Genom 

kommunikation blir socialsekreteraren således informerad gällande klientens livssituation. 

Därav är det viktigt att ta hänsyn till både existentiella och moraliska frågor som berör klientens 

integritet, arbete och socioekonomiska situation för att utförandet av ett professionellt arbetssätt 

(Jönsson, 2006). Det kan upplevas som en känslig situation att hamna i en beroendeställning 

som klient till en yrkesutövare. Begreppet klient innefattar kontakt med den offentliga sektorn, 

myndigheter och professionella. När klienten går in i mötet är den i sin roll som privatperson 

och i mötet med myndighetsutövaren tillskriven rollen som klient.  Detta kan ses som en 

situation där en individ tidigare själv handlat och bestämt över sitt eget liv, ett subjekt till att 

ses som ett objekt som får beslut fattade av utomstående (Skau, 2007).  

 

En studie som redogörs av Adams & Webster (2013) belyser hur anställda som arbetar inom 

emotionellt arbete påverkas personligt och psykiskt av att bli dåligt behandlade av kunder. 

Vidare fokuserar studien på att förklara vikten av strategier för att reglera den emotionella 

påverkan som medförs i arbetet. Interaktion med kunder som upplevdes negativa sätter sina 

interna spår hos den anställda. Studien menar att denna påverkan är oundvikligt i emotionellt 

arbete. En viktig strategi för att hantera den emotionella påverkan hos den anställda presenteras 

med hjälp av Grandeys modell (Adams & Webster, 2013) vilket förklarar förhållningssättet 

mellan anställd och kund/klient. Den anställda får i sin professionella roll inte uttrycka negativa 

känslor även om denna känner så. Utifrån Grandeys modell blir detta problematiskt då de 

negativa känslorna vänds inåt istället för att uttryckas utåt. Reglering av känslor är viktigt i 

interaktion med medarbetare och chefer. Den anställda måste hela tiden förhålla sig på ett visst 

sätt till exempelvis för att upprätthålla goda relationer till övriga parter inom verksamheten. 

Studien tar upp detta som den mest väsentliga strategin för att upprätthålla en god 

professionalitet. 

Vidare beskriver Skau (2007) organisationskultur som det i verksamheten som går utanför det 

som regleras av ramar och regler. Detta kan innefatta hur anställda förhåller sig i relation till 

varandra. När en ny person kommer in i en arbetsgrupp sker en socialiseringsprocess där denne 

får lära sig vilka normer, värderingar och attityder som råder för verksamhetens anställda. 

Utifrån dessa finner den nyanställda sin roll och blir en i gemenskapen. 

 

Gorman (2000) redogör för hur det finns en historisk brist avseende tydlighet gällande roller 

inom omvårdnadsyrken och bristen av erkännande gällande betydelsen för relationsskapandet i 

arbetet. Vidare beskrivs utmaningen av att upprätthålla självkänsla inom rollen och att inte bli 

känslomässigt hämmad eller tvivla på sitt yrke och dess roll. Kopplingen mellan kvalitet och 

emotionellt arbete har i stor mån bortsetts från. Gorman betonar därav att se det känslomässiga 

som en del att vara mänsklig.  För att förbättra den professionellas arbetsförmåga i relation till 

klientens behov kan förståelsen för känslorna användas som ett positivt sätt i arbetet. 
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2.4. Psykisk och mental påfrestning till följd av arbetsutövandet 

Arbetsmiljöverket (2016) redogör för antal anmälningar avseende arbetssjukdom mellan 2011 

och 2015 var 673 stycken. De anmälningarna gällande arbetsolycka med följande sjukfrånvaro 

var under samma årtal 394 stycken. En ökning av anmälningar gällande arbetssjukdom 

uppnåddes med 123 % år 2014 och 2015. De mest förekommande anledningarna till anmälning 

av arbetsolyckor med sjukfrånvaro var på grund av hot eller våld från individer utanför 

företaget, detta innefattar 28 % av de anmälningar som inkom år 2014. Utifrån inkomna 

anmälningar gällande arbetssjukdomar redogjordes en avsevärd ökning gällande 

organisatoriska och sociala faktorer. I 2013 års Arbetsmiljöundersökningen redogörs för hur 71 

% av kvinnliga socialsekreterare upplever “Negativa effekter i form av svårigheter att koppla 

av tankarna på jobbet under fritiden” (Arbetsmiljöverket, 2016, s.1). Vidare framkommer den 

ovannämnda undersökningen att 56 % av de kvinnliga socialsekreterarna arbetat trots att de 

personligen ansåg att de borde avstått från att gå till arbetet på grund av sitt mående. 

Undersökningen uppger att psykiska påfrestningar och stress är de besvär som är de mest 

förekommande anledningarna hos män och kvinnor kopplat till arbetet som socialsekreterare 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

Grant, Kinman, & Alexander (2014) redogör för hur åtskilliga studier uppmärksammat högre 

nivåer av stress relaterat till arbetet hos yrkesverksamma inom socialt arbete än hos andra 

verksamma yrkesgrupper. En longitudinell studie som redogörs av Barck-Holst, Nilsonne, 

Hellgren & Åkerstedt (2017) tar vidare upp den höga stressnivån socialsekreterare i Sverige 

arbetar under. Studien tar upp idén om att minska arbetsbelastningen genom att minska antalet 

arbetstimmar med kvarvarande lön. Vidare tar studien upp vad som för socialsekreteraren 

utmärker som svårast i sitt arbete. Detta är att de blir tvingade till att ge negativa besked, hamnar 

i konflikt med klienterna samt erhåller en känsla av att verksamhetsledningen inte fungerat. I 

sådana situationer kan socialsekreteraren känna en negativitet gentemot sitt yrke, vilket kan 

leda till att socialsekretaren frivilligt frånträder tjänsten.  Som socialsekreterare är 

arbetsbelastning samt stress en del av vardagen. Detta är ett innebär ett högt arbetstempo, 

komplexa samt svåra ärenden som kan ta lång tid (Barck-Holst, m.fl, 2017). För att skapa en 

bra arbetsmiljö för socialsekreteraren är det viktigt att verksamheten bidrar till engagemang av 

individuell och gemensamma självreflektioner i arbetsgruppen, detta genom handledning 

(Skau, 2007). Gorman (2000) redogör för hur anställda som är verksamma inom 

omvårdnadsyrken upplevde svårigheter med att stödja klienter/patienter i arbetet om de själva 

inte kände att de fått erkännande och uppskattning. Det är väsentligt för ledningen i en 

verksamhet att skapa ett öppet klimat där medarbetarna känner att de kan diskutera och kritisera 

arbetsförhållanden, verksamheten samt chef och kollegor. Genom att utbyta synpunkter om 

arbetsförhållanden kan det som funkar mindre bra förebyggas till att bli rutiner dessutom kan 

motivation skapas hos medarbetarna då de får uttrycka och förändra sin arbetssituation (Skau, 

2007).  
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2.5 Emotionellt arbete   

En kvalitativ studie (Moesby-Jensen & Schjellerup Nielsen, 2015) från Danmark visar på hur 

mötet mellan klient och professionell socialsekreterare utgår från väsentliga utmaningar och 

förändringar som ska ske i klientens livssituation. Därav är mötet av emotionell karaktär. 

Känslor är en del av det sociala arbetet och hanteras på olika sätt av de yrkesverksamma. I 

studien identifierades tre olika typer av emotionellt arbete (emotional labour). Den första typen 

innebär att socialarbetaren stänger av sina känslor i mötet med klienten. Andra redogör för hur 

socialarbetaren skjuter upp sina känslor från arbetet och låter dem dröja för att hantera dem 

senare. Den tredje innefattar när känslorna tar överhand och dominerar socialarbetarens arbete. 

Studien visar att emotionellt arbete hanteras olika, men att de är kopplade till den emotionella 

kultur som råder inom arbetsgruppen och arbetsplatsen. Således är emotionellt arbete ett 

multidimensionellt begrepp. 

 

En fallstudie från Skottland (Grootegoed & Smith, 2018) belyser problematiken när regeringen 

stramar åt resurser inom välfärden. Åtstramning av resurser resulterade i etisk stress hos 

socialsekreterarna vilket innebär att de motsätter sig socialtjänstens etik samt sina egna 

moraliska värderingar. Till exempelvis då de gick utanför ramarna för att tillfredsställa sin 

klient eller när ett negativt besked behövde förmedlas på grund av brist på resurser. Vidare 

visade åtstramningen sig ha en negativ påverkan avseende tilliten till socialsekreterarna vilket 

ledde till en distans mellan professionell och klient. Den största utmaningen socialsekreterarna 

kände under beskärda arbetsförhållanden var de negativa känslorna som uppkom hos klienterna 

vid negativa besked. De upplevde en arbetsplats med starka känslor som ilska, rädsla och oro. 

Det kändes svårt för socialsekreterarna då de ville uppehålla en god relation till sin klient 

samtidigt som de ville vara lojala och följa verksamhetens riktlinjer. 

 

En kvalitativ studie (Dwyer, 2007) redogör för olika faktorer som gör det sociala arbetet till ett 

emotionellt krävande arbete. Studien tar upp extrema fall där socialsekreterare vaknat upp mitt 

i natten på grund utav oro över arbetet. Som professionell inom socialt arbete arbetar man 

vanligtvis klientnära vilket innefattar att bemöta, känna och sätta sig in i människors 

livssituationer. Det resulterar i skapandet av en mental process av alla de intryck som skapats i 

interaktionen med klienten. Denna mentala process är något individuellt som socialarbetaren 

oftast håller inom sig själv. Vidare redogör Dwyer (2007) för att det inte var något som 

diskuteras på APT-möten eller med verksamhetsledningen. Som socialsekreterare finns en 

förförståelse om att det sociala arbetet innefattar många svåra situationer och dilemman. 

Förberedelser för att arbetet kommer innebära möten med sorg, ilska, hopplöshet och andra 

starka känslor från till exempelvis missbruk och sexuella övergrepp. Socialsekreteraren är 

medveten om att alla ärenden inte kommer bli som planerat eller ha en enkel lösning. Tankar 

kring detta och bearbetandet av svåra ärenden leder till potentiell påverkan utanför arbetstid. I 

tunga ärenden där socialsekreteraren behöver hantera sina egna känslor kan det bli 

överväldigande att samtidigt känna pressen över ta på sig ännu fler ärenden. Detta blir särskilt 

synligt i verksamheter där ledningen inte uppmärksammar den stora mängd ärendefördelningar 
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som delas ut. Ärendefördelningen kan upplevas som orättfärdigt om antalet ärenden skulle 

fördelas jämlikt mellan personalen, då vissa får fler emotionellt tunga ärenden, som kräver mer 

och tar mer tid. Detta tar emotionellt på socialsekreteraren både mentalt och energimässigt. 

Studiens sammanfattning innefattar vikten av att belysa hur emotionellt påfrestande socialt 

arbete kan vara. Att framtida socialarbetare och de redan yrkesverksamma behöver sätta sig in 

och förbereda sig för det emotionellt krävande arbetet. Genom denna utgångspunkt kommer 

arbetet att kunna utvecklas och bli mer effektivt (Dwyer, 2007). 

 

3. Teori och teoretiska begrepp 

3.1 Affektteori 

Utifrån Affektteorin betonas vikten av en människas känsloupplevelser (Røkenes & Hanssen, 

2016). Utifrån affektteorin får upplevelserna en individuell betydelse och mening med hjälp av 

känslorna, därav är affekterna väsentlig i samtal mellan individer. Detta då en stor del av 

innehållet handlar om att förstå känslornas roll i upplevelsen.  Affektteori ser på emotioner som 

en helhet, således bestående av kroppsliga uttryck i form av känslor, handlingsimpulser, 

reflektioner och reaktioner. En situation kan upplevas olika från person till person. Känslorna 

som tillkommer kan således vara olika de med. Därav kan upplevelsen av samma situation vara 

olika. Vidare är upplevelserna en indikator på vad som är betydande för personen i fråga. 

Känslorna är således ett betydande mått på vad som faktiskt sker i upplevelsen. Att tolka en 

persons känslor utan att verbalt återge dessa, i form av exempelvis mimspel eller läge i rösten 

till den andra personen benämns som affektintoning. Detta innebär en förförståelse för den 

andras känslor. Vid möte med andra människor speglar man som individ ofta den andra 

personens känslor. Känslorna är det som ger en unik betydelse, innebörd och personligt avtryck 

(Røkenes & Hanssen, 2016). Begreppen emotioner och affekt används inom vetenskapliga 

sammanhang medan begreppet känsla används i det vardagliga talet. Dessa begrepp syftar oftast 

till samma sak, men ibland till lite olika, vilket avgörs i relation till kontexten (Scheff & Starrin, 

2013). 

 

Begreppet emotion redogör ör de kroppsliga omedvetna förändringar som oftast är 

observerbara. Känslor är i stor utsträckning medvetna och tar sig form som en reaktion av de 

föregående emotionerna. Känslor ter sig oftast subjektivt och innefattar en mängd sinnelag och 

uttryck varpå vi dagligen använder oss av för att förmedla budskap och sinnesstämningar. 

Betraktandet av emotioner kan skilja sig åt, således är det betydande att det finns förståelse 

kring känslan. Hur upplevs den och i vilken utsträckning känns den av? Hur känns skillnaden 

mellan nedstämd och djup sorg? Att upptäcka nyanser i det egna känslospektrat och hur dessa 

kan regleras av individen i relation till situationen. Människan anstränger sig för att förutspå 

andras beteenden, människor tolkar varandra och söker mening till andra personers handlingar, 

ord eller uttryck. Något som utgår från det personliga sinnestillståndet. Kapaciteten att se en 

annan inifrån och en själv utifrån är det som kännetecknar mentaliseringsförmågan (Røkenes 

& Hanssen, 2016). 
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3.2 Emotionellt arbete som begrepp 

Hochschild (2003) förklarar människans förmåga att känna känslor som det mest essentiella. 

Det är genom känslorna människan förstår sig på världen hon lever i. Detta då inre emotioner 

alltid beror eller har en påverkan på yttre faktorer. Hochschild (2003) beskriver några selektiva 

yrkesgrupper som direkt och i stor utsträckning blir emotionellt påverkade i sitt arbete. 

Socialarbetare är en av dessa yrkesgrupper. Några kriterier som benämns som relevanta för att 

kunna kallas emotionellt arbete är direkt interaktion ansikte mot ansikte eller via samtal med 

klient/kund. Vidare att skapa ett känslotillstånd hos en annan person och få utbildning eller 

riktlinjer i organisationen för att kunna hantera känslorna som uppkommer i yrket. I service- 

och klientnära arbeten är kundens eller klientens känslor väsentliga. Huvuddragen i det 

emotionella arbetet handlar om att professionella i det dagliga arbetet både bemöter och 

hanterar andras känslor och därigenom sina egna. Det blir emotionellt arbete då det emotionella 

inte går att undvika i utförandet av arbetet. De professionella är förväntade att kunna reglera 

och styra sina känslor i interaktionen med klienter och kollegor under arbetstid. Det handlar om 

att kunna uttrycka eller undanhålla de egna känslorna i interaktionen med andra, oberoende av 

hur den professionella känner.  Hochschild (2003) tar upp ett exempel där hon beskriver värdet 

av hur den professionella ser på sig själv i relation till sitt yrke. I sin studie om flygvärdinnor 

beskriver hon känslor utifrån arbetet, det vill säga det emotionella arbetet. Flygvärdinnorna 

bemöter dagligen passagerarnas känslouttryck, genom erfarenhet och utveckling lär de sig att 

hantera, kontrollera och bemöta dessa känslor samtidigt som de behöver kontrollera och hantera 

sina egna känslor och upprätthålla flygbolagets riktlinjer. Genom denna studie beskrivs det hur 

emotionellt arbete kan appliceras inom människobehandlande yrken. Således menar 

Hochschild (2003) att flygvärdinnornas hantering av emotionella situationer är en 

representation av företaget.  

Bolton & Boyd (2003) har vidare analyserat emotionellt arbete utifrån Hochschilds 

begreppsformulering. De menar att det finns svagheter i Hochschilds definition av emotionellt 

arbete. Att det inte nödvändigtvis behöver vara organisationen/företaget som definierar de 

känslomässiga ramarna. Vidare menar de att det finns två brister inom redogörelsen 

för organisatoriska känslor. De åsyftar att Hochschild förenklar begreppet genom att 

överbetona skillnaden mellan den privata känslohanteringen och arbetsrollen. Detta då 

Hochschild inte redogör för att det föreligger skillnader avseende emotionellt arbete beroende 

på kontext. De är även kritiska mot att hon liknar en emotionell arbetsprocess med en fysisk 

arbetsprocess, exempelvis i flygvärdinnostudien. Utifrån detta menar Bolton & Boyd (2003) att 

de olika typerna av känslomässig hantering inom organisationsramarna för det emotionella 

arbetet inte går att sätta i en kategori. De menade att anställda inom människobehandlande 

yrken själva uttrycker olika känslor oberoende organisationens riktlinjer. Det är inte alltid 

självklart att det är organisationen som reglerar de känslomässiga uttryck som visas vilket 

Hochschild menar.  
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4. Metod 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ intervjumetod för att ge svar på syftet och dess 

frågeställningar. Kvalitativ forskning kännetecknas av att teori och kategorisering utgår från 

insamling och analys av empiriska data. Således menar Bryman (2011) att forskningsprocessen 

inom kvalitativ forskning tar ståndpunkt i att utforma relevanta forskningsfrågeställningar. 

Valet av kvalitativ metod utgick från att studien skulle baseras på rent subjektiva upplevelser, 

varefter kvalitativa studier kännetecknas av Starrin (1994). Vidare utgjordes valet för metoden 

utefter den mätprecision som metoden skulle medföra. En kvantitativ metod utfaller i data som 

i stor mån är oberoende och objektiv av subjektiva varseblivningar, där resultatet kan ge en 

precis skattning av det undersökta, varpå kvalitativ forskningsmetod karaktäriseras av data som 

giver en ungefärlig skattning av det undersökta (Starrin, 1994).  Likaså skildras metoden av att 

det inte är mätbart eller kvantifierbart, men det som är möjligt för en individ att uppleva 

(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 

 

Riskerna och utmaningarna gällande användning av kvalitativ analys är bland annat att skapa 

mening och finna relevans i en stor mängd insamlade empirisk data, att följa en röd tråd och 

skilja mellan de betydelsefulla enheterna och det banala (Frejes & Thornberg, 2015). Vidare är 

det centralt avseende kvalitativ forskning att ta hänsyn till de mänskliga faktorerna som kan 

uppkomma. En risk kan vara att studien blir beroende av forskarens erfarenheter, intellekt samt 

utbildning. Det är väsentligt att se forskaren som ett centralt verktyg i studien då analysarbetet 

blir ett resultat av forskaren (Frejes & Thornberg, 2015). Således får resultatet och analysen en 

subjektiv prägel. Detta då författarna gemensamt har tolkat de meningsbärande koderna, de 

uppdelade tema och därefter analyserat den empiriska datan gemensamt utefter sina egna 

tolkningar. Det kan även ses som en styrka avseende den mänskliga faktorn då erfarenheter kan 

appliceras på studien och alstra ny förståelse (Frejes & Thornberg, 2015). Bryman (2011) 

redogör för hur kvalitativ forskning ideligen får kritik för att forskningen i allt för stor grad är 

subjektiv, med motiveringen att forskningen grundar sig i stor utsträckning på forskarens 

godtyckliga uppfattning om vad som är betydelsefullt ur datan.  Den kvalitativa 

forskningsmetoden innehåller forskningsrelaterade för- och nackdelar bundet till uppsatsens 

genomförda studie. Bedömningen är att den kvalitativa metoden har varit fördelaktigt för 

uppsatsen utifrån att personliga upplevelser och skildringar utgjort det rådande underlaget, samt 

varit väsentligt för att ge svar på frågeställningar och syfte. Barbosa da Silva & Wahlberg 

(1994) motiverade kvalitativ forskningsmetod med hänvisning till Kierkegaards citat 

“subjektivitet är sanning”. Detta syftar till att grunden till personliga upplevelser och dess 

kännedom inte kan uppnås genom den logiskt grundade kvantitativa vägen.  För att få svar på 

forskningssyfte samt frågeställning nyttjades semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) 

kännetecknar dessa genom att forskaren utformar en intervjuguide (Bilaga 2). Alvehus (2013) 

tillägger att de ska bestå av öppna frågor och utgå ifrån breda teman. Vidare är 

semistrukturerade intervjuer passande för kvalitativa studier då intervjurespondenterna får 

rörlighet att påverka innehållet i intervjun då forskarens uppgift endast är att ställa frågorna, 

lyssna och ställa följdfrågor utifrån svaren som ges. Detta är relevant då kvalitativ forskning 

grundar sig mer i mening och tolkning än statistisk mätbara samband (Alvehus, 2013). 
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Uppsatsens metod har utformats utefter dessa angivna aspekter för att syfte och frågeställningar 

ska besvaras på ett korrekt och relevant tillvägagångssätt ämnat det angivna forskningsområdet.  

 

4.1 Reliabilitet och Validitet 

Bryman (2011) redogör för begreppen validitet samt reliabilitet som bedömningskriterier för 

samhällsvetenskaplig forskning. Reliabilitet även kallat tillförlitlighet utgår från 

forskningsresultatet. Om undersökningen skulle gjort om på nytt skulle resultaten i den nya 

studien bli likartad. Begreppet besvarar tillförlitligheten i resultatet, om det är alstrat från 

slumpmässiga eller temporära betingelser. Vidare menar Bryman (2011) att reliabiliteten kan 

anpassas beroende på om det är en kvantitativ eller kvalitativ forskning. Exempelvis så blir det 

mindre fokus i en kvalitativforskning gällande mätning, men begreppet tappar inte sin 

betydelse. Intern reliabilitet redogör för hur forskarna som genomfört undersökningen 

gemensamt kommer fram samt tolkar det valda undersökningsområdet (Bryman, 2011). 

Studien baseras på kvalitativa data som redogörs från utvalda respondenters individuella 

redogörelse. Om undersökningen hade genomförts ännu en gång hade resultatet kunnat blivit 

annorlunda om det är nya personer i samma undersökningsgrupp. Detta beror på att resultatet 

är individuellt förankrat och avgörs utifrån den samhälleliga kontext som råder. 

Forskningskriteriet validitet redogör för bedömning huruvida undersökningens slutsatser är 

sammankopplade eller inte. Validitet inom kvalitativ forskning medför aspekter som 

Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Konfirmering som kriterium. Ovanstående 

kriterier kan användas som mått för undersökningens kvalité. Detta innefattar hur sannolikt ett 

resultat är, om undersökningens resultat kan appliceras i ett annat sammanhang, om resultaten 

blir liknande vid annan tidpunkt samt gällande objektiviteten i uppsatsen. Intern validitet 

redogör för att god överensstämmelse bland forskarens teoretiska begrepp och dennes 

observationer ska infinnas (Bryman, 2011). Uppsatsen uppnår validitet då ovanstående kriterier 

uppnås. Detta då respondenterna i undersökningen kommer från olika enheter och 

sammanhang, men att de i många fall har en enig resultatredogörelse. Om studien gjort om 

skulle troligen liknande resultat presenteras om den samhälleliga kontexten ser ut som den 

gjorde när uppsatsen skrevs. Författarna har tagit hänsyn och haft kontroll över personliga 

värderingar så att undersökningens utfall inte influerats på ett avgörande vis.  Vidare uppnår 

uppsatsen validitet genom att forskningsöversikt samt teoretisk ansats kopplas samman med 

den inhämtade empirin i analys och diskussion.  

 

4.2 Urval, rekrytering & avgränsning 

Studien baseras på sex intervjupersoner som arbetar som socialsekreterare inom Umeå 

Kommuns socialtjänst. Yrkesverksamma på Utredningsenheten IFO Vuxna, samt 

Utredningsenheten IFO Barn och Unga. Utifrån studiens forskningssyfte, ansågs det relevant 

att avgränsa undersökningsgruppen till socialsekreterare inom IFO Barn och Unga samt Vuxna 

då båda enheter arbetar klientnära. Detta blir relevant då yrkesverksamma som arbetar i direkt 
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kontakt med sina klienter dagligen får bemöta både kollegors och klientens känslor (Leppänen, 

2006). Respondenterna för intervju valdes därför utefter ett målinriktat urval. Bryman (2011) 

beskriver detta som ett relevant alternativ ur en strategisk synvinkel då respondenterna väljs 

utifrån forskningsfrågan. Vidare menar Bryman (2011) att fördelarna med målinriktade urval 

är att det inte blir ett sannolikhetsurval utan istället kan respondenterna skilja sig åt avseende 

åsikter och egenskaper. Detta kan resultera i en större variation. 

 

Utifrån det målinriktade urvalet och kontakt med samtliga tillgängliga socialsekreterare inföll 

en förfrågan om att få fler respondenter till studien genom de redan tillfrågade. Genom att 

använda redan tillfrågade intervjupersoner för att få ytterligare fler personer att intervjua 

beskrivs som ett snöbollsurval.  Fördelen med snöbollsurval är enligt Alvehus (2013) att det 

blir ett effektivt sätt att finna relevanta respondenter till forskningen. Nackdelen är att det kan 

bli en homogen grupp i aspekten gällande att personerna eventuellt kan känna varandra sen 

tidigare och därav kan ha likartade åsikter och värderingar.  

 

Efter utformandet av undersökningsgruppen samt avgränsningen av området togs kontakt med 

enhetschefer vid socialtjänsten inom Västerbottens Län. Via mejl skickades informationsbrev 

(Bilaga 1), där presentation av forskningssyfte, frågeställning samt etiska ramar presenteras.  

Efter en veckas tid utan svar med fråga om tid togs kontakt med Mottagningsenheten inom 

socialtjänsten, Umeå Kommun. Via mejl skickades informationsbrev samt presentation om 

studien som sedan mottagningsenheten vidarebefordrade till yrkesverksamma socialsekreterare 

inom kommunen. Respons om intresse för deltagande inkom inom 24 timmar varav samtliga 

var tre respondenter från IFO Vuxenenheten. Respondenter söktes likaledes via 

Facebookgruppen “Alla socionomer vid Umeå Universitet”, varpå information om studien 

presenterades utifrån informationsbrevet (Bilaga 1). Detta resulterade i svar från en respondent 

från IFO Barn som önskade medverka i studien. Via denne respondent fick vi ytterligare två 

respondenter som ville medverka utifrån att den tidigare respondenten talat om studien. Urvalet 

resulterades således i sex respondenter, varav tre respondenter från IFO Vuxenenheten och tre 

respondenter från IFO Barn och Unga. Majoriteten 5 av 6, var kvinnor och hälften hade arbetet 

under en längre tid. Respondenten som arbetat längst hade varit yrkesverksam i 16 år. 

Resterande hade varit yrkesverksamma i minst ett och ett halvt år. I avseende gällande fråga 

om antal och mättnad beror kvalitéten på studien på hur mycket relevant information som 

intervjuerna resulterat i. Vidare menar Alvehus (2013) att undersökningar baserade på en 

avgränsad undersökningsgrupp till slut kan nå en så kallad mättnad, vilket innebär att allt 

eftersom intervjuer genomförs återkommer liknande information vilket resulterar i att fler 

intervjuer inte kommer resultera till någon ny empirisk data. 

 

Val av geografisk avgränsning motiveras genom tillgänglighet för att genomföra intervjuerna 

på plats. Bryman (2011) redogör för hur direkta intervjuer kan vara lämpligt vid undersökning 

av känsliga forskningsfrågor. Nackdelen med direkta intervjuer är att de kan bli mer 

tidskrävande, då direkta intervjuer kräver att tid läggs åt till att finna tillgängliga respondenter, 

samt att finna en lämplig plats att ses på för att utföra intervjuerna. En fördel vid direkta 
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intervjuer är att det ger möjlighet för forskaren att reagera på respondentens uttryck. Vid direkta 

intervjuer möts forskaren och respondenten i person vilket gör det mer personligt och kan leda 

till att man känner sig mer benägen att prata om känsliga ämnen (Bryman, 2011). 

 

4.3 Genomförande 

Intresserade respondenter tog individuellt kontakt via mail för bestämmande gällande plats och 

tidpunkt. Platserna för intervjuerna skedde i inbokade samtalsrum nära beläget till 

respondenternas arbetsplats.  Intervjuerna baserade på en förskriven semistrukturerad 

intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuernas tid varierade från 20 minuter till 40 minuter i omfattning. 

Ena författaren ställde frågor i intervjun medan den andra observerade interaktionen. Den som 

observerade interaktionen transkriberade sedan intervjun. Detta delades upp varannan gång så 

båda författare fick hålla i lika många intervjuer och skriva lika många transkriberingar. Alla 

intervjuer ljudinspelades via röstmemon för säkerställning gällande empiriskt underlag för 

senare transkribering. Enligt Alvehus (2013) är det en fördel med att spela in intervjuer då 

möjlighet finns att återkoppla ord för ord vad som sagts. Fördelen är också att risken minskas 

gällande missförstånd som kan uppkomma om forskaren skriver ner intervjun för hand. Utan 

ljudinspelning kan viktig information utebli forskaren om denne är upptagen med att skriva ner 

informationen samtidigt som denne ska föra intervjun vidare. Efter intervjuerna 

avidentifierades respondenterna och det empiriska materialet transkriberades. Vidare 

sammanställdes all data till fem huvudteman som ligger till grund för resultatet i studien. 

Utifrån dessa huvudteman genomgicks data noggrant av författarna för fastställandet av 

resultat.   

 

4.4 Etiska aspekter 

Det har gjorts forskningsetiska överväganden där nyttan överväger riskerna som kan 

uppkomma på grund av studien. De möjliga riskerna med studien är att intervjupersonerna kan 

uppleva frågorna som en inskränkning i deras privatliv samt att frågorna kan väcka starka 

känslor. Den möjliga nyttan med studien är att resultaten kan ge nya data gällande emotionellt 

arbete hos socialsekreterare inom Umeå kommun. Resultaten kan komma att belysa 

förbättringsområden, ny empiri om strategi, tolkning och hur upplevelser kan kopplas till yrket 

och yrkesrollen det medför. 

 

I relation till de personer som valt att ställa upp i studien togs det hänsyn utifrån de 

grundläggande etiska principerna: frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

(Bryman, 2011). Det finns fyra etiska krav inom svensk forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innefattar 

att berörda personer ska bli informerade angående forskningens syfte. Detta innebär att 

information om frivillighet samt möjlighet till att hoppa av ska ges till de personer som ställer 

upp. Samtyckeskravet innebär att individerna som deltar för forskningsändamålet samtycker 
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och själva bestämmer över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet redogör för hur 

personuppgifter ska hanteras och behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Nyttjandekravet innebär att all fakta samt uppgifter som hämtas in endast får användas för 

forskningens ändamål (Bryman, 2011).  

 

Studien har utformats utefter de presenterade etiska kraven och principerna vilket resulterat i 

att god etik har uppnåtts. I studien undersöks hur det emotionella arbetet påverkar 

yrkesverksamma socialsekreterares privatliv. Att undersöka delar av en persons privatliv kan 

uppfattas som en inskränkning på den personliga sfären, därav har studien noga utformats för 

att vara etiskt korrekt. Bryman (2018) belyser följande etiska principer “Om deltagarna kan lida 

skada av eller uppleva obehag genom sin medverkan “ samt  “ Om man inkräktar på 

privatlivet”, ska de tidigare redogjorda fyra etiska kraven (s. 170-171). Dessa principer har 

genomsyrat arbetets etiska utformning. Informationskravet har uppnåtts utefter det 

informationsbrev som delgavs de intresserade för studien, samt muntligt vid start av varje 

enskild intervju. Betoning gällande information för respondenternas samtycke har varit en 

nyckel i utformandet av intervjuerna. Respondenterna har varit väl informerade om anonymitet, 

konfidentialitet och vad deras samtycke innebär för dem och studiens genomförande. Således 

poängterar Bryman (2018) att ovannämnda principer respekteras i undersökningar som 

innefattar individens privatliv för att ej förorsaka skada. 

 

4.5 Analysmetod: Konventionell innehållsanalys 

För att analysera det insamlade empiriska data har en kvalitativ konventionell innehållsanalys 

använts. Detta då denna analysmetod är relevant för studier vars fokus är att förklara ett 

fenomen.  Analysmetoden kännetecknas av att forskaren går in med öppna ögon utan en direkt 

förutbestämd teori eller förbestämda kategorier.  Detta kan ta sig form genom användandet av 

öppna frågor i intervjuerna för inhämtandet av det empiriska materialet. Utifrån detta har den 

konventionella innehållsanalysen en induktiv ansats (Hsieh & Shannon, 2005). Induktiv ansats 

utgår från att forskaren studerar forskningsobjektet utan att först ha stöd i en förutbestämd teori. 

Istället utgår forskaren från det insamlade empiriska materialet för att utefter det formulera 

relevant forskningsteori (Patel & Davidson, 2011). Vidare är det relevant med konventionell 

analysmetod för denna studie då teorier tas upp i diskussionsdelen tillsammans med 

forskningsresultatet. För att analysera data är huvuddragen i konventionell innehållsanalys att 

ta all insamlade empirisk data och läsa igenom allting ett flertal gånger för att få en tydlig 

helhetsbild. Vidare läser forskaren materialet mer ingående för kodskapande. Detta genom att 

markera nyckelord samt meningsbärande enheter som anses relevanta för forskningssyftet. 

Allteftersom forskaren analyserar samt finner mer relevant information skapas ett 

kodningsschema. Genom detta förhållningssätt sätts koderna in i kategorier som sätts in i teman, 

vilket i sin tur skapar en helhet. Genom att fördjupa sig i dessa skapas ny kunskap och insikter 

om forskningsobjektet (Hsieh & Shannon, 2005). 
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En fördel med att använda denna typ av analysmetod då fakta och förståelse ges ur den direkta 

informationen respondenterna anger, vilket gör det empiriska datan subjektiv och således 

ensamt i sitt slag. En nackdel med denna typ av analysmetod är risken för forskarens avsaknad 

i att finna relevanta kategorier vilket kan leda till bristande förståelse av den insamlade datan, 

vilket kan det leda till en felaktig bild av vad som faktiskt framkommit ur intervjuerna (Hsieh 

& Shannon, 2005). 

 

4.6 Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen för uppsatsens innehåll har fördelats jämlikt mellan författarna. De 

kvalitativa intervjuerna genomfördes gemensamt och således de transkriberingar som följde. 

Fördelning av intervjuerna och transkriberingarna resulterade i hälften var, detta för en 

likvärdig arbetsfördelning. Inhämtandet av empiriskt dataunderlag skedde gemensamt rörande 

övergripande begrepp och teman som var till nytta för studien. I övrigt inhämtades det 

empiriska underlagen individuellt för att sedan gemensamt överskådas för eventuell 

användning i uppsatsen. Det skriftliga genomförandet har utförts tillsammans, vidare har 

diskussioner och reflektioner som kom att lägga till grund för arbetet genomgående skett i 

samband med arbetet. 

 

4.7 Litteratursökning 

För att finna relevant data till studiens kunskapsöversikt har artikel - samt litteratursökning skett 

via Umeå Universitets databas och Google Scholar. Vetenskapliga Tidskrifter samt artiklar har 

även sökts via databaserna SocINDEX (EBSCOhost) genom filtrering samt Scholarly Peer-

Reviewed. Vidare har nyckelord för en så objektiv sökning som möjligt används som ansetts 

relevanta för att få fram svar på studiens syfte samt frågeställningar, exempelvis Emotional 

Labour, Social Work, Social Worker, Private Life, Children, Stress, Emotional, Sweden, Social 

Work Practice, Impact, Emotion, Boundaries in Social Work. Majoriteten av nyckelorden 

söktes på engelska men även några på svenska som Socialt Arbete och Emotionellt arbete och 

klientnära. Även relevant litteratur har använts i bokform samt elektronisk form. Vidare har 

även data inhämtats från myndigheter som Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.  

5.Resultat 

5.1 Det klientnära arbetet och den emotionella påverkan 

5.1.1 Relationen med klienten 

Respondenterna redogjorde för hur deras arbete innebär möten med människor från olika 

livssituationer och bakgrunder. Ett klientnära arbete som medför ansvar för de samtal, insatser 

eller beslut som tas i relation till klientens situation. Detta är arbete utfört av myndighetsperson 

i relation till klient.  Således kan sådana företeelser ha betydande påverkan för de som det avser. 
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Betydelsen av medmänsklighet och förståelse för situationen som personerna befinner sig i är 

en avgörande faktor inom det klientnära. 

 

Man jobbar med människor, så jag tänker att man måste ha ett hjärta, annars ska  

man nog inte vara här… Det handlar om andra människors liv som man har att  

göra med här. (Respondent 5) 

 

I arbetet med människor är det väsentligt att bygga en nära och tillförlitlig allians mellan 

socialsekreterare och klient. I sin yrkesroll som myndighetsperson uppgav respondenterna 

vikten av att skapa en förståelse för klienten genom möten för att förstå dennes situation. Vissa 

angav situationer där det kan skapas en personlig relation som kan liknas en kompis eller 

familjemedlem. 

 

Jag tycker nog utifrån det här jobbet. I alla fall det jag spontant tänker på att man  

är så klientnära och det är ett måste att bygga relation. Alltså att få med sig och  

ha en allians och få med sig klienterna. (Respondent 5) 

 

Det är således av ännu större vikt att socialsekreteraren förhåller sig till de professionella ramar 

som arbetet innefattar. Att inte låta känslorna som uppstår i mötet med klienten ta över. En 

balansgång mellan empatisk förståelse och upprätthållandet av den professionella yrkesrollen 

ska råda.  

 

Gränssättning, att inte låta hjärta ta över. Någonstans att man har den gränsen att 

man är professionell, förr var jag väldigt omfamnande, men det går ej att va så 

som myndighetsperson. Sen har jag inte tappat det helt, men det är även viktigt 

att vara gränssättande. (Respondent 4) 

  

Det klientnära arbetet innefattar likaså motstånd i form av att klienter som kan vara hotfulla, 

manipulativa, argumentativa eller passiva. Således upplevdes det som en utmaning i det 

klientnära arbetet och för respondenterna när klienter inte är villiga att själv medverka till 

förändring. De som har brist på motivation eller de som inte vill ha de stöd och hjälpinsatser 

som finns tillgängliga för dem.  

 

En del människor har ju väldigt mycket attityd och ställer mycket krav. Men är 

väldigt obenägen att göra nånting själv. Och så finns det andra som är mer som 

en blöt filt. (Respondent 3) 

 

Resultatet visar på att motivation och vilja hos klienten är en viktig del av arbetet tillsammans 

mellan socialsekreterare och dennes klient. Från intervjuerna framkom det att arbetet med 

klienten utgår i stor utsträckning från motivationsarbete. Motiverande samtal, 
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lösningsfokuserade samtal och andra dialoger i olika former. Genom att engagera sig i att få 

klienterna att bli motiverade till att förbättra sin livssituation blir också socialarbetaren 

involverad i processen.  

 

Eller det är inte så att dem alltid kan bestämma det men jag brukar ha en dialog  

med familjen [...] Ja, sen handlar det mycket om att samla information, att  

hantera den informationen och prata med familjen om vad man kommit fram till.  

Det är på något sätt ett motivationsarbete också att får dem att se. Att få dem  

komma till en insikt av vad som behöver ändras för att förhoppningsvis få det att  

komma från dem och sen föreslå insatser, och sen handlar det också om att följa  

de här insatserna och se hur det går. (Respondent 6) 

 

Denna process skildras på vilket sätt socialarbetaren kan bli emotionellt insatt i klientens 

situation. Genom att försöka förstå och finna lämplig behandling påverkas både den 

yrkesverksamma tillsammans med sin klient parallellt i det förebyggande arbetet, under 

processen samt uppföljningen. 

 

5.1.2 Utmanande omständigheter  

Att ge negativa besked till klienterna är likaså en utmaning inom det klientnära arbetet. Det 

angavs att ett negativt besked kändes mer påfrestande att ge då det kunde resultera i missnöje 

eller argumentation. Det uppkom även svar där socialarbetaren kände att den begränsade 

delegationen kunde bli problematisk. Detta då de ibland behövde ge vad klienten upplever som 

ett ogynnsamt besked, något som inte alltid var socialsekreterarens egna beslut, utan chefens. 

 

Den största utmaningen är att ge för klienten ett negativt besked, ehm, det tycker  

jag, det måste jag säga det tycker jag är den största utmaningen. [...]  

Mm, för någonstans, inte alltid, vi har ju inte alltid, nu söker jag ett ord här,  

delegation på alla beslut, vilket innebär att jag på min position kan ju ha en klar  

bedömning vad jag tycker jag vill bevilja och vad min utredning kommit fram  

till. Men så kan ju faktiskt min chef säga nej, och då är det någonstans ändå jag  

som ska lämna det beskedet till personen utan att skylla på någon annan. 

(Respondent 3) 

 

I klientnära arbeten är det trots utmanande omständigheter alltid viktigt att tro på klientens egna 

förmåga att förändra sin livssituation. En ömsesidig vilja till förbättring är en faktor som kan 

bidra till bättre inriktade insatser och klientkontakt. Det redogjordes för hur det är svårt att 

undvika att bli emotionellt investerad i relationsbyggande ärenden. Ett ärende som innefattar 

emotionell påfrestning och som sedan måste släppas av byråkratiska skäl kan således vara svårt 

att släppa, det upplevdes extra svårt då ärendet grundats på ett relationsbyggande arbete.  
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Ja… men man har ju några stycken som man har stött på sådär, som man kan 

fundera på sådär i efterhand. Ja men jag hade en hel familj på 6 stycken 

personer, som vi fick skyddsplacera i en annan kommun för dem var utsatta för 

människohandel. Och det var ju ganska påfrestande och man jobbade 

jätteintensivt varje dag sådär och så flyttade dem till en annan kommun och så 

var man nere i den kommunen och sen så fick man släppa dem...  för då gick 

dem in i asylprocessen via Migrationsverket. (Respondent 1) 

 

Samtliga respondenter upplevde sitt arbete som emotionellt och att detta tar sig till uttryck på 

olika sätt. De återgav om ärenden som varit emotionellt påfrestande för dem. Ärenden gällande 

kvinnofrid, tvångsomhändertaganden samt ärenden som omfattar barn och unga var alla 

situationer där socialsekreteraren blivit känslomässigt påverkad.  

 

 Men sen tänker jag alla kvinnofridsärenden, alltså påverkas av. När man träffar  

en kvinna som blivit halvt ihjälslagen, och så ska man hjälpa henne ta sig från  

den här mannen, så kanske man lyckas med det. Men efter några månader går  

tillbaka till den här mannen igen, man får processa i sig själv att förstå att det  

kan vara så, att många går tillbaka. Kvinnor beskriver det som att det är tryggare  

att vara nära, för då vet dom vart hon har honom. Istället för att gå runt och vara  

rädd hela tiden. Ibland måste man som rannsaka, försöka förstå varför det blir på  

vissa sätt. (Respondent 4) 

 

Somliga respondenter redogjorde för att möten med utmanande situationer kan väcka känslor 

inom dem. De respondenter som uttryckte sig ha en drivande vilja att påverka och hjälpa 

upplevde sig själva som tydligt emotionella. Vidare upplevde de som ville stötta och som inte 

fick ett större behov av att hantera de känslor som det medförde.  

 

Jag tycker att det är viktigt att jobba med hjärtat, men ja mycket med hjärnan 

också såklart. Men jag tycker att det är jätteviktigt att man har med sig hjärtat. 

Faktiskt, annars tror jag inte att man kan vara där och möta klienten riktigt fullt 

ut [...] Den största utmaningen är att se behovet hos någon men inte få möjlighet 

att kunna stötta. Ehm… när individen kanske inte själv ser behovet, det är de  

största… och att hantera det liksom emotionellt och så.… om klienten inte är  

redo helt enkelt. Det tycker jag är det svåraste. Att se att någon far så pass illa att  

det...ja, besluten som individen fattar är liksom inte rimliga, inte kloka. Men  

samtidigt så måste jag backa för att, klienten bestämmer över sitt eget liv.  

(Respondent 1) 

 

Tankar kring hur det går för klienterna, vad för konsekvenser det kan få för dem och hur deras 

framtid kan komma att se ut, kan väcka känslor hos den yrkesverksamma. Beslutsfattande var 

likaså en aspekt som kan ta sig i känslosamma uttryck hos socialsekreteraren. Reaktioner vid 
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negativa besked, misstänksamma och krävande klienter var faktorer som hade känslomässig 

påverkan.   

 

5.1.3 Känslopåverkan 

Jo men det är mycket, folks reaktioner och när de lägger över sin ångest  

liksom. De kan väcka väldigt starka känslor hos dem och så.  Man får all skuld  

och skam för det. Det vill liksom att man ska känna så. Då blir det lätt att man  

påverkas av det (Respondent 6) 

 

Respondenterna redogjorde för hur arbetet med människor oftast väcker någon sorts känsla. Ett 

arbete som kännetecknas av människor som befinner sig i svåra livssituationer. Den 

professionellas emotioner kan i människobehandlande yrken användas som redskap för att 

förstå sina klienter och medmänniskor. Respondenterna betonade värdet i att arbetet väcker 

känslor och att det blir oundvikligt att inte bli berörd av människorna de träffar. Något som 

uppfattades som emotionellt påfrestande var klienters reaktioner och känslouttryck. Dessa 

kunde ta sig till uttryck i missnöje, ångest och aggression. Klienternas känslotillstånd läggs på 

socialsekreterarna. 

 

För man är ju en människa och jag tänker också att de känslor som man  

själv känner kan vara ett redskap för att förstå en annan människa.  För ibland  

kan man bli sådär att man känner jättestarkt att ”Nu är jag arg eller nu blir jag  

rädd, nu känner jag ångest” och då kan det vara ett tecken på att ” Den här  

personen kanske också känner så”. Det kan bli en överföring, och det kan vara  

nyckel till att förstå vad som är problemet, liksom det kan vara till hjälp i  

utredningen. (Respondent 6) 

 

Detta kan ses som att emotioner inte bara är ett hinder i arbetet, utan likaså som ett positivt 

redskap att använda sig utav inom arbetet. Den yrkesverksammas känslor kan således tolkas 

som ett mått på den gällande situationen.  Påverkan av andras emotioner och känslor skiljs från 

person till person. Vidare upplever intervjupersonerna den emotionella påverkan i arbetet i olika 

stor grad.  Somliga upplevde att det emotionella kan bli överväldigande, medan andra beskrev 

att det blivit enklare att hantera med tiden. Genom arbetslivserfarenhet kan det även skapa ett 

engagemang och motivation till att sätta sig in och verka för en förändring, det emotionella 

skildras således som något som likaså kan vara positivt i arbetet.  

 

5.2 Effekter på privatliv 

Samtliga respondenter medger att deras yrkesroll har en emotionell påverkan på deras privatliv, 

varpå detta ter sig på olika vis. Individer med tragiska livsöden och dess livssituationer, såsom 

kvinnofridsärenden, barn - och ungdomsärenden och/eller hotfulla klientärenden var de 
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omständigheter som påverkade i störst utsträckning. Effekter på privatliv kan likaså skildras på 

sättet som arbetet visar sig utanför arbetstid. Att ta med arbetet hem kan te sig på olika sätt. 

Känslosamma hantering från arbetet eller läsning av arbetsmail, arbetsmaterial eller 

arbetstelefonen har alla inverkan på privatlivet. 

 

Jag känner att man inte kan göra allt för alla och jag måste avgränsa mig för att  

kunna må bra själv. Sen så hände det en incident när jag tog hem jobbmobilen en  

gång och det var min son, som svarade på min telefon, och det var en klient som  

ringde och det var ju inte bra. Alltså det var inte något så. Han räckte över  

telefonen och sa mamma det är till dig. Men det kändes sådär amen Gud, det  

kunde inte varit så bra kanske, eller det känns ju som så inte rimligt. Det ska  

stanna här. (Respondent 1) 

 

Detta skildrades som en situation som upplevs svår. En situation där arbetet mötte privatlivet, 

en icke eftersträvansvärd situation som kunde få stora konsekvenser om utfallet varit 

annorlunda.  Respondenten redogjorde för hur situationen inte var rimlig, således en situation 

med efterföljande känslor som respondenten ej vill uppleva i sitt privatliv sedermera.  

 

En klar majoritet uppgav att sömnproblem är en påföljd av arbete gällande ovannämnda 

klientärenden. Sömnproblemen innefattar tankar och funderingar innan läggdags, men även 

situationer såsom sömnlösa nätter. Sömnproblem kännetecknas således gällande bearbetningen 

av dialoger, situationer och i somliga fall även hot från klienter. Frustration över arbetet, oro, 

söndagsångest, gråt och huvudvärk var likaså fenomen som uppstod hos de tillfrågade. Det 

klargjordes att respondenterna hade varierande skildringar gällande hur stor påverkan deras 

arbete hade på deras privatliv.  

 

Man kommer på sig själv när man diskar och att man bara tänker på det. Man  

har svårt att sova vilket gör en frustrerad att man ”vafan nu ska jag sova, jag har  

ju aldrig sömnsvårigheter, jag ska upp till jobbet i morgon, liksom, kan jobbet  

bara inte låta mig vara!” Alltså så. Sen känner jag det väldigt sällan men det har  

hänt och det är ju väldigt frustrerande. Man vill bara lämna det. Det liksom  

ligger där. Man har gråtit på jobbet, man har…  jag tror inte att jag gråtit för  

jobbet hemma…eller har jag det?... Jag tror inte det. Så det är ju klart att det är  

känslomässigt. Och sen även om jag har gråtit på jobbet för ett ärende så  

processar jag ju det hemma även om jag inte gråter, så det blir ju ändå 

känslomässigt liksom. (Respondent 5) 

 

Vissa uppgav större påverkan än andra. Respondenterna redogjorde för att graden av påverkan 

skiljer sig beroende på personlighet, tidigare erfarenheter samt hur kontexten allmänt ser ut 

utanför arbetet.  
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Alltså jag gjorde det mer förut, innan jag hamnade på socialtjänsten så tog jag  

ofta med mig saker hem, men jag har lärt mig att är det jobbiga ärenden där det  

händer saker som påverkar mig på nåt sätt, så då pratar jag om det innan jag går  

hem, så jag slipper ta med mig det hem. Men ibland är det såna ärenden som… 

där folk far illa och är som tragiskt, så tragiska livsöden så man har i 

bakhuvudet, men man kanske inte tänker på det hela tiden. Men att man undrar 

hur de har det. (Respondent 4) 

 

Vidare uppgav respondenterna att somliga ändrat hur de förhåller sig till vardagliga rutiner 

såsom var de handlar, vilka områden de rör sig i samt hur de uttrycker sig på nätet. Således 

skildrades dilemmat hur de skulle förhålla sig till sin professionella och privata roll, utanför 

arbetstid.   

 

Att man träffar dem på stan i värsta fall. Och man kan känna sig liksom inte sådär 

fri kanske att ”aha, amen nu kan jag inte gå och handla på Ica för där vet jag att 

den familjen alltid handlar där. Jävla skit också liksom, då får man gå och handla 

någon annanstans om man just nu ska ta de med utredningarna. Det kan jag 

faktiskt känna ibland. Och det är typ när man ska köpa något begagnat på blocket 

eller så, så bara känner man att det där är klientens namn…det kan ju inte jag 

ringa om”. Så lite låst kan man bli faktiskt. Att man inte till träffa på dem. 

(Respondent 2) 

 

Att bli begränsad i sitt vardagliga liv utanför arbetet på grund av arbetet är en tydlig form av 

påverkan på privatlivet. Det kan te sig i olika former och några uttryckes genom att vara extra 

noga med vart de går och handlar, hur de klär sig, vilken buss de tar och hur de förhåller sig på 

internet. Samtliga respondenter uppgav någon form av påverkan i privatlivet. De som 

påverkades mest var de som upplevde sig ha högre arbetsbelastning, upplevelse av stress och 

hot från klienter. En effekt på privatlivet är likaså hur man förhåller sig till sin yrkesroll och de 

tankar den medför utanför arbetstid. 

 

Jaa… alltså man är lite emotionellt uttömd helt enkelt liksom. Att när man 

kommer hem på kvällarna så är det liksom (pust) amen åh, bara inte liksom, jag 

vill inte bli påmind om jobbet! Om någon pratar jobb så är det liksom nä, snälla 

ta mig härifrån! (Respondent 2) 

 

5.3 Betydelsen av arbetsmiljön 

Resultatet av intervjuerna visar på att arbetsmiljön har stor betydelse för den emotionella 

påverkan som kan uppkomma. En relevant faktor som uppgavs av samtliga var betydelsen av 

en nära och god relation till kollegor och chefer. Goda relationer inom yrkesgruppen innefattar 

ett trivsamt klimat med skratt, där de blir respekterade och blir hörda. En arbetsplats där 
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arbetstagarna mår bra och känner att det är högt i tak, att deras åsikter spelar roll och värda att 

tas i åtanke vid exempelvis fördelning av arbete och ärenden.  En god arbetsmiljö innefattar 

således att socialsekreteraren blir hörd och respekterad om denne utger sig för att vara under 

för stor arbetsbelastning.  Vidare framkom det att goda relationer till kollegor skapade 

gemenskap vilket resulterat i en stabil och långvarig arbetsgrupp. Det uppgavs av några 

respondenter att de haft turen att de fått behålla sina kollegor. På grund av högt arbetstempo 

och stress har många socialsekreterare på andra enheter sagt upp sig vilket resulterat i ett utbyte 

av kollegor och arbetsgrupp.  Detta har i sin tur skapat oroligheter i form av att enheten både 

förlorat erfarna arbetare och även osäkerhet hos de kvarvarande medarbetarna. Nya kollegor 

betyder att nya relationer samt tillit måste byggas upp för att kunna skapa en stabil arbetsgrupp. 

När personal stannat länge på arbetsplatsen vidmakthålls viktig erfarenhet inom just den 

specifika enheten men även kunskaper och relationer till kollegor och chefer.  En god relation 

mellan kollegor innebar ett klimat där det finns stöd vid känslomässigt belastande 

situationer.  Genom detta skapades gemenskap och bevarad erfarenhet vilket nämns som viktigt 

i betydelsen av arbetsmiljö.  

 

Kollegor, du kan ha världens sämsta jobb och världens bästa kollegor, och det  

blir drägligt. Eller så har du ett jättebra jobb, men dina kollegor fryser ut dig, då  

blir det inget bra ändå. Och man är ju faktiskt mer på jobbet än vad man är 

hemma. Så att det är extremt. Arbetsförhållanden måste vara drägliga, och där  

tänker jag att där måste man känna sig trygg i att säga ” nu räcker det.  

(Respondent 3) 

 

Arbetsmiljön innefattar likaså betydelsen av en förstående ledning och chef. Ett yrke som 

socialsekreterare innefattar i perioder högre arbetsbelastning i form av deadlines och 

produktionsstress. Respondenterna angav detta och vidare redogjorde för hur stress är en 

ständig faktor som genomsyrar arbetsmiljön inom enheterna. Vissa angav att stressen var 

hanterbar och som en del av det arbete som de genomför. Med förstående chefer och kollegor 

underlättades stressen. De som upplevde att stressen är hanterbart, var således de som 

redogjorde för att de befann sig i en arbetsmiljö där de kunde meddela om de inte hade förmågan 

ta på sig ytterligare ärenden i den rådande stunden. Detta uppgavs som en trygghet och något 

positivt inom arbetsmiljön. 

 

Ja jag pratade om det på jobbet efteråt, vi måste ha bättre rutiner för hur vi gör  

hembesök och så, för jag tror att de på huset har jobbat, alltså mer erfarna chefer  

och de har jobbat mycket längre med sånt här. De skulle nog inte hända att man  

åker iväg sådär på ett hembesök själv när det finns en sådan typ av risker  

liksom. (Respondent 6) 

 

Trygghet var ett begrepp som förekom genomgående under intervjuprocessen. Somliga 

redogjorde för en arbetsmiljö där rutiner för säkerheten ej var i den omfattning som önskades. 

Vidare framkom skildringar av en arbetsmiljö som saknar vissa säkerhetsåtgärder som på andra 
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enheter är självklara. Bristande åtgärder avseende risker vid hembesök, hotfulla klienter samt 

inom lokalerna som uppdagades. En ytterligare viktig faktor som påverkar arbetsmiljön är 

konstellationen av arbetsplatsen. Samtliga respondenter arbetar i moduler, även kallade öppna 

arbetslandskap. Detta upplevs som störande och problematiskt i fråga om ljudnivå och 

hantering av sekretessbelagda ärenden. Arbetsmiljön blir påfrestande och säkerheten blir dålig. 

Det framkom en vilja att få egna kontor av respondenterna och att detta skulle förbättra 

arbetsmiljön.  

  

Men det som påverkat mig mycket är flera situationer samlade när jag inte blir 

hörd om jag tar upp då att nä men nu går min energi i gräns, jag orkar inte fler 

ärenden just nu och man inte blir hörd i det. “Fast min bedömning är att du kan 

ta fler ärenden”, Då är det liksom jaha så min känsla och min energi den räknas 

inte liksom! Det har påverkat mig jättemycket tycker jag. Just då, och det är 

liksom flera stycken sådana händelser. (Respondent 2) 

 

Handlingsutrymmet uppgavs som en betydande faktor för arbetsmiljön. Respondenterna 

berättade om en begränsad delegation vid bedömning och behandlingsåtgärder. Chefen är den 

som bär det slutgiltiga ansvaret för att godkänna eller avslå dessa. Det framkom att somliga 

upplevde att den egna kompetensen kunde bli förbisedd. Vikten av att satsa på personalen och 

att bli synliggjord för sina prestationer var en betydande omständighet. De som skildrade en 

arbetsmiljö med sämre relation till kollegor och chef som inte lyssnar när arbetsbelastningen 

blir för hög, upplevde en högre grad av emotionell påverkan av sitt arbete.  

 

5.4 Strategier i arbetet   

I relation till emotionellt arbete uppgav respondenterna variationer av strategier i arbetet.  Det 

uppgavs att erfarenhet inom arbetet gav tydliga tillvägagångssätt för hur olika situationer och 

ärenden kan hanteras. Strategin kan ses som ett verktyg i arbetet för hantering i en emotionell 

kontext.  

 

5.4.1 Gränssättning 

Samtliga respondenter uttryckte att det är väsentligt med gränssättning i arbetet. Gränssättning 

i form av att bland annat hålla sig professionell i sin yrkesroll. Professionella ramar, en form av 

förhållningssätt till den eventuella emotionella investering som kan ske i arbetet. Vidare är 

gränssättningen något som kan bemötas med motstånd från klienterna. Hantering av motstånd 

gällande gränssättning kan förefalla olika beroende på situation och kontext. En strategi 

gällande aggressiva eller oförutsägbara klienter var att planera hur samtalets utfall kunde ske. 

Planering av lokal, vilka besked som sägs när samt placering av individerna i rummet är alla 

exempel på olika strategier gällande hantering av sådana emotionella situationer.  

 



24 

 

Jag tänker inte gå in i ett ärende och bli privat, att jag inte kan låta klienten gå in 

i ett ärende och låta den bestämma, säga, tycka som den vill. Där måste jag ha 

den professionella yrkesrollen att jag ska se vad som är bäst för den [...] 

(Respondent 4) 

 

5.4.2 Distansering  

Respondenterna uppgav vikten att kunna avgränsa sig själv till klienten och situationen. En 

form av distansering till det emotionella inom arbetet, för att den emotionella påverkan ska 

upplevas hanterbar. Likaså en distansering till klienterna som individer. Ett förtydligande 

gällande relationen som myndighetsperson och klient. Fingertoppskänslan som begrepp 

benämndes som en viktig strategi när det handlar om att bemöta människor, likaså som för att 

avgöra lämplig distansering till klienten. Fingertoppskänslan är något som socialsekreterarna 

förklarade som erfarenhetbundet och som enligt dem utvecklas med erfarenhet och tid.  

 

Att man har distansen på något sätt, ibland vill man bara som människa ”amen ja  

åh… de måste vara tufft” Och så, det är ju viktigt att bekräfta o så men det är  

ändå alltså att kunna utmana dem lite men att ändå ha kvar alltså ett annat  

perspektiv. [...] Det känns som att man utvecklas hela tiden. Det är verkligen en  

fingertoppskänsla att kunna möta människor, att kunna känna av att ”hur ska den  

här personen kunna ta emot de här jag ska säga” ”hur behöver jag göra det?”  

Ofta behöver man väga upp och säga positiva saker, det handlar väldigt mycket  

om hur man göra ett samtal.  Om klienten känner att de blir bra eller inte. Där  

känner jag att det alltid finns något nytt att lära sig liksom. Så det sättet känner  

jag att man alltid kan lära sig av för man kan alltid utvecklas. (Respondent 6) 

 

5.4.3 Kollektiva och personliga strategier 

Lösningsfokuserade samtal samt MI gav vägledning för respondenterna i sitt arbete. Detta gör 

att arbetet blir mer hanterbart och effektivt i hänseende till klientrelationen samt dess tidsaspekt. 

Genom att arbeta ur detta förhållningssätt gavs även socialsekreterarna möjlighet att både 

utveckla klientens levnadsförhållanden och även sin arbetskontext. Vidare uppgav 

respondenterna vikten av att inte ta med sig jobbet hem. Det framkom strategier för detta såsom 

att lämna tidsutrymme i arbetet för deltagande i samtal med arbetsgrupp, kollegor eller med 

chef. Handledning med psykolog och/eller stöttning från arbetsgrupp uppkom likaså, där ett 

öppet klimat var essentiellt för hantering av känslor, frågor och reflektioner. 

 

Strategin att inte ta med jobbmobilen hem eller läsa jobbmejl hemma gjorde det enklare att 

lämna känslorna på jobbet. Ett beslut att inte sammanfoga arbetsuppgifter utanför arbetstid var 

således ett tillvägagångssätt. 
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Förut kunde jag ha med mig mobilen hem till exempel... om någon hör av  

sig sådär på jobbmobilen.  Men den lämnar jag alltid på jobbet nu, kollar inte 

mejlen hemma så som jag gjorde förut. (Respondent 1) 

 

Somliga respondenter uppgav att de skrev ner sina känslor och tankar. Detta genom listor eller 

dagboksanteckningar. Dessa kunde innehålla tips, råd men likaså strukturering kring 

kommande arbetsuppgifter. Detta för att ej behöva ta med dessa känslor utanför arbetstid.  Att 

få utrymme för en egen reflektionstid på arbetstid gav likaså känslomässig avlastning.  En 

strategi för hantering av den emotionella påfrestning som arbetet frambringar.  

 

Det är bra att skriva dagbok varje dag. Speciellt om man inte har lärt sig att 

lämna jobbet på jobbet. Att man skriver ner tankarna för dagen innan man går 

hem, det har hjälpt mig mycket. (Respondent 4) 

 

6. Analys och Diskussion 

Utifrån Moesby-Jensen & Schjellerup Nielsens (2015) redogörelse samt de redovisade 

resultaten från denna studie är det tydligt att socialsekreterarnas arbete är emotionellt i ett flertal 

aspekter. En aspekt är hanteringen och bemötandet av klienters och socialsekreterarens egna 

känslor i det dagliga arbetet, vilket Hochschild (2003) belyser som det mest väsentliga i 

emotionellt arbete. Resultatet visar större emotionell påfrestning avseende ärenden eller som 

behandlar känsliga uppgifter. Det kan handla om när socialsekreteraren får bemöta starka 

känslor från klienter vilket resulterar i emotionellt mental och energimässig påfrestning (Dwyer, 

2007). Resultatet visar på hur socialsekreterare i större mån blev påverkade av hotfulla, 

manipulativa, argumentativa eller passiva klienter. När negativa besked skulle förmedlas till 

klienter blev socialsekreteraren i större mån påverkad, och den emotionella påfrestningen 

ökade. Detta är i enlighet med Adam & Websters (2013) redogörelse angående negativa 

interaktioners emotionella påverkan på den professionella. Utifrån detta och resultatet kan det 

vidare tyda på att interaktioner som upplevs negativa sätter känslomässiga spår hos 

socialsekreteraren. Barck-Holst m.fl. (2017) redogjorde för att motstånd i dess olika slag från 

klienter vid negativa besked kan resultera i att socialsekreteraren ser negativt på sitt yrke. Något 

som kan leda till att socialsekretaren frivilligt frånträder tjänsten. Resultatet visar på en hög 

omsättning av personal på vissa enheter inom kommunen. År 2014 och 2015 uppnåddes en 

ökning gällande arbetsolyckor med sjukfrånvaro med 123 % gällande socialsekreterare i 

Sverige (Arbetsmiljöverket, 2016). Detta kan ses som problematiskt fenomen då detta visar på 

socialsekreterares arbete som ett yrke med arbetsmiljömässiga problem. Problem som även tar 

sig uttryck utanför arbetstid och visar på hög omsättning av personal. Vidare är detta 

problematiskt ut ett rekryteringsmässigt synsätt. Hur ska man locka framtida socialsekreterare 

till en sådan arbetsplats? 
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Resultatet visar på betydelsen av en god relation mellan socialsekreterare och klient, där vikten 

av en tillförlitlig och nära allians med klienten är förutsättning inom motivationsarbete. Genom 

motivation till en förbättrad livssituation för klienten blir socialsekreteraren emotionellt 

engagerad. Egen motivation hos klienten är av stor vikt och det betonades hur tron på klientens 

förmåga är viktigt i hänseende till klientkontakten och dess eventuella insatser. Detta styrks 

således av Skau (2007) som menar att synsättet att tro på klienten är fördelaktigt då detta får 

klienten att känna sig betydelsefull och känna styrkan till förändring i sig själv. Att klienten 

reagerar starkt vid negativa besked kan bero på den beroendeställning de befinner sig i vid mötet 

med socialsekreteraren. Skau (2007) betonar just detta då klientens situation kan upplevas som 

känslig då denne befinner sig i ett ojämlikt maktförhållande. Vidare kan man förstå klientens 

frustration utifrån Skaus (2007) liknelse med en klient som subjekt som sedan blir ett objekt i 

mötet med den professionella.  Røkenes & Hanssen (2016) redogör inom affektteorin att de 

känslor som uppkommer i mötet med den andra är det som skapar mening och helhet. Därav är 

det ovidkomligt att inte beröras av känslomässiga aspekter inom ett arbete som kännetecknas 

av nära klientkontakt. Kopplat till affektteorin kan mötet mellan socialsekreterare och klient 

känslomässigt upplevas olika trots samma situation (Røkenes & Hanssen, 2016). Att ha 

kunskap om detta kan vara fördelaktigt i mötet med andra människor i sin professionsroll som 

socialsekreterare. 

 

För att hantera det emotionella visade resultatet på betydelsen av professionalitet och dess 

ramar. Detta bekräftas av Skau (2007) som menar likaså att professionell innebär att inte bli 

privat i yrkesrollen. Resultatet visar på att det även finns en subjektivitet i betydelsen i rollen 

som professionell. Professionella ramar innefattar således tydliga riktlinjer och regler inom 

arbetsplatsen (Beddoe, 2011). Professionalitet utifrån Adam & Websters (2013) redogörelse 

om Grandeys modell visar även på värdet av förhållningssätt till den professionella yrkesrollen. 

Genom medvetenhet av känslor gör det möjligt för socialsekreteraren att hålla en god 

distansering mellan synliga känslor och de inre. Denna medvetenhet kan leda till att 

vidmakthålla goda relationer till klienter och övriga i verksamheten. Resultaten visar på 

professionell roll i form av gränssättning, ett förhållningssätt i arbetet där socialsekreteraren vet 

sin roll och inte låter sig talas över av klienten. En distansering till de emotioner som kan 

uppkomma var av betydelse för att emotionerna som uppstod i arbetet skulle bli hanterbara, 

vilket Shevellar & Barringham (2016) även visar på genom redogörelse för etisk och 

professionell gränssättning. Grootegoed & Smiths (2018) redogjorde för problematiken som 

kan uppstå när socialsekreterarens egna etik och moral går emot de professionella ramarna 

Detta styrks av Bornemarks (2018) redogörelse för etisk stress. Därav är det viktigt att vara 

medveten om detta då Bolton & Boyd (2003) menar att medarbetare inom emotionella arbeten 

både hanterar och uttrycker sina känslor utefter professionsrollen, men även utifrån egna 

individuella motiv. Detta kan vara viktigt att belysa för framtida socialsekreterare så de är 

förberedda för eventuella arbetsrelaterade hinder då detta kan resultera i negativ emotionell 

påverkan.  

 

Resultatet visar på värdet av god relation till medarbetare och chefer. God kollegial gemenskap 

och inlyssnande chefer samt ledningar uppmättes som väsentliga för en god arbetsmiljö. En 

trygg och stabil arbetsgrupp menade respondenterna var bland annat det som utgjorde en 
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gemytlig arbetsmiljö. Skau (2007) menar likaså att genom utbyte av synpunkter kollegor 

emellan, skapas förtroende i arbetsgruppen som leder till ett förbättrat och effektiviserat 

arbetssätt. Stress och produktionstress inom arbetet var bidragande till upplevelsen av en dålig 

arbetsmiljö. Samtliga angav att det är en del av arbetet, men i vilken omfattning och hur 

hanterbar den var skilde sig. De som upplevde tryggheten att bli hörd av chefer och kollegor, 

upplevde stressen i högre grad som hanterbar och upplevde sig ha en bättre arbetsmiljö än de 

som inte hade samma upplevelse. Barck-Holst, m.fl. (2017) belyser den höga arbetsbelastning 

många socialsekreterare arbetar under.  Hur det leder till en hög stressnivå vilket påverkar på 

en individuell- och arbetsmiljömässignivå. I resultatet redogjordes det för betydelsen av att 

satsa på personalen genom exempelvis handledning. Resultatet kan kopplas till resonemanget 

gällande att en hållbar arbetsmiljö utgår från en engagerad verksamhetsledning som investerar 

i sina medarbetare genom stöd och handledning (Skau, 2007). Detta var väsentligt för 

socialsekreteraren att känna sig betydelsefull och få stöd i tunga ärenden. Det fanns en klar 

koppling mellan större emotionell påverkan och de som upplevde avsaknaden av handledning, 

stöttning och uppmärksammande från kollegor, chef eller ledning. Detta är värt att ha i åtanke 

då det kan kopplas till Gormans (2000) redogörelse angående personal som inte upplevde 

erkännande och uppmärksammande för sitt arbete och som därav fick problem med att kunna 

stödja sina klienter. Detta är sannerligen intressant då det visar på hur arbetsmiljön är en central 

faktor för arbetsprestationer utifrån emotionell påverkan.  

 

I resultatet redogjorde socialsekreterarna i Umeå Kommun för en arbetsmiljö bestående av 

moduler och öppna kontorslandskap, något som upplevdes ha inverkan på arbetsron. Bristande 

rutiner vid hembesök och bristfälliga lokaler upplevdes likaså som en påfrestande arbetsmiljö. 

Arbetsmiljömässiga faktorer som innefattade bristfällig sekretess och trygghet visades även i 

resultatet. Moseby-Jensen & Schjellerup Nielsen (2015) redogjorde för att det emotionella 

arbetet är kopplat till den emotionella kultur som råder på arbetsplatsen och att socialsekreterare 

således hanterar detta olika. I arbetet skildrade socialsekreterare i Umeå Kommun hur de 

hanterade det emotionella arbetet samt den emotionella påverkan med hjälp av olika strategier. 

Socialsekreterarna både bemöter och hanterar klienters känslor och därigenom måste hantera 

sina egna känslor som uppstår i det dagliga arbetet (Hochschild, 2003). I resultatet framgår det 

i vilken grad den emotionella påverkan är individuell och att graden av påverkan beror på 

personlighet, den sociala kontexten och hur det allmänt ser ut utanför arbetet. Utifrån 

Hochschilds definition avseende emotionellt arbete riktar Bolton & Boyds (2003) kritiken om 

att definitionen är en förenkling av begreppet. Detta framgår i resultatet som visar på att det 

emotionella arbetets påverkan inte primärt är kopplat till organisatoriska riktlinjer, utan 

känslorna uttrycks oberoende dessa, vilket ter sig individuellt. 

 

Den emotionella påverkan ter sig även utanför arbetstid. Det framgår i resultatet att det 

emotionella arbetet påverkar socialsekreterare i Umeå Kommun och belyser de effekter som 

påverkade dem i deras privatliv. Sömnproblem, stress, frustration över arbetet, ändringar i 

vardagsrutiner och ångest påverkade dem utanför arbetstid. Dwyer (2007) redogör i sin 

kvalitativa studie för hur socialsekreterare påverkats av sitt arbete utanför arbetstid. Fall där 

socialsekreterare vaknat upp mitt i natten på grund utav oro samt upplevt emotionell utmattning 
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och oro under sin lediga tid. Bearbetningen av dialoger och situationer från arbetet var en 

vanligt förekommande påverkan på deras privatliv. Detta är intressant då det finns tydliga 

kopplingar till statistik gällande socialsekreterare utförd på uppdrag av Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket (2016) uppger att år 2013 upplevde 71 % av kvinnliga socialsekreterare 

“Negativa effekter i form av svårigheter att koppla av tankarna på jobbet under fritiden”.  56% 

av de kvinnliga socialsekreterarna arbetat trots att de personligen ansåg att de borde avstått att 

gå till arbetet på grund av sitt mående (Arbetsmiljöverket, 2016). Detta visar på att 

socialsekreterare påverkas emotionellt av sitt arbete och att många upplever att det är en negativ 

påverkan i deras privatliv. Vidare visar detta på att socialsekreterare faktiskt är väl införstådda 

i att arbetet påverkar dem.  

 

Resultatet visar på att en mängd socialsekreterare har sagt upp sig då det redogörs för att de inte 

får behålla sina kollegor samt arbetsgrupp. Även redogörelse för att stress är en ständig faktor 

som genomsyrar arbetsmiljön inom enheterna vilket resulterat i ett yrke som innefattar högre 

arbetsbelastning i perioder, deadlines och produktionsstress. Detta kan ses som en följd av 

Bornemarks (2018) begreppsdefinition av New Public Managment som system för 

välfärdssektorns styrning. Kontrollen av effektivitet, prestation och stressen som kan tillkomma 

på grund utav detta synliggörs i resultatet. Produktionsstressen kan kopplas till NPMs 

redogörelse för hur administrativa uppgifter upplevs som mer eftersträvansvärda, ett system där 

mer arbetstid ska läggas på kontroll av effektivitet, uppföljning och utvärdering. Vilket 

prioriterar administration, granskning, utvärdering och kontroll före utveckling i 

klientrelationen (Bornemark, 2018). Något som kan tolkas som en faktor till negativ emotionell 

påverkan. Resultatet visar på att i arbetet som socialsekreterare är det väsentligt att bygga en 

nära och tillförlitlig allians mellan socialsekreterare och klient. Det är i mötet med klienten som 

en förståelse för dennes situation kan uppkomma. Utifrån NPM och den ökade administreringen 

på övrig arbetsuppgifters bekostnad kan det leda till en bristande relation mellan klient och 

socialsekreterare. Något som vidare kan leda till negativ emotionell påverkan. Bornemarks 

(2018) redogörelse för etisk stress kan likväl ses i resultatet. Organisatoriska hinder i form av 

begränsad delegation vid bedömning och behandlingsåtgärder resulterade i emotionell 

påverkan och kan tolkas som etisk stress. Socialsekreterares emotionella påverkan kan vara ett 

resultat av NPM. Ett system där kontroll och mätning gällande administrering, ekonomisering 

samt effektivisering anses som det mest eftersträvansvärda. I en tidsålder där NPM genomsyrar 

en allt större del inom organisatoriska verksamheter är det viktigt att vara medveten om hur 

mätning och kontroll inom arbetet kan ske på bekostnad av arbetets övriga områden samt 

arbetstagarens välmående. Särskilt inom människohandlande verksamheter varpå 

socialsekreterare är verksamma, detta för att inte förlora fokus på det klientnära, själva kärnan 

inom det sociala arbetet. 

Resultatet visade på hur hantering av arbetsmaterial har en koppling till påverkan av privatlivet. 

Genom att medvetet undvika att till exempelvis ta med jobbmobil eller läsa arbetsmejl hemma 

underlättas den emotionella påverkan utanför arbetstid.  Det är individuellt hur mottaglig man 

är för emotionell påverkan, dock framgår att det är oundvikligt att komma i kontakt med det 

emotionella i arbetet. Socialsekreterarna påverkades särskilt i möten med utsatta individer och 

dess livssituationer. Resultatet visade på värdet att jobba med hjärtat för att möta klienten fullt 
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ut. Detta är i enlighet med Gorman (2000) som menade att det känslomässiga är en del av att 

vara människa. Den emotionella förståelsen för klienten kan i vissa fall ses som affektintoning, 

exempelvis vid klientmöten (Røkenes & Hanssen, 2016). Detta kan ses som en förklaring för 

hur socialsekreterare använder sig utav känslor som ett verktyg i samtal. Detta visar även 

resultatet på då emotioner och dess påverkan även upplevdes som ett positivt redskap för 

socialsekreteraren att använda sig av inom sitt arbete. Vårt resultat stärks vidare av Gorman 

(2000) som betonade att förståelse för känslorna kan förbättra arbetsförmågan i hänseende till 

klienten. Således kan denna förståelse för emotionerna tillämpas positivt i yrket.  

 

7. Slutsats 

Studiens resultat, samt analys- och diskussion visar på en tydlig parallell mellan 

socialsekreterarnas arbete och emotionell påverkan. Socialsekreterarna påverkas emotionellt av 

sitt yrke dels genom klientnära arbete, likaså i möten med kollegor, arbetsgrupp, chefer och 

ledning. Socialsekreterare i Umeå Kommun påverkas genom att bli emotionellt engagerad och 

uppgav större emotionell påfrestning i samband med företeelser av känslig karaktär. 

Arbetsmiljön visade sig ha en betydande emotionell påverkan för socialsekreterarna. 

Produktionsrelaterad stress var även en betydande påverkan. Den emotionella påverkan kan te 

sig i negativ och positiv bemärkelse, dock visade resultatet på att majoriteten upplevde den 

emotionella påverkan i arbetet som negativ. Likaså kan New Public Managments inflytande 

och den ökade grad av administrering ses som en faktor till negativ emotionell påverkan hos 

socialsekreterare. Utöver detta visar resultatet på att den emotionella påverkan kan nyttjas som 

ett positivt redskap i arbetet. Sammanfattningsvis visar detta på att det är individuellt för hur 

mottaglig socialsekreteraren är för den emotionella påverkan i arbetet. Socialsekreterare 

hanterar den emotionella bördan genom olika strategier. Detta genom ett 

professionellt förhållningssätt i relation till arbetsplatsens ramar, riktlinjer och regler.  Vidare 

var hantering genom gränssättning och distansering betydande. Kollegial relation och utbyte 

däremellan med reflektering och ventilering var strategier för känslomässig 

avlastning. Medvetna strategier genom undvikande av arbetsrelaterade företeelser var likaså en 

strategi. Således är dessa individuella och kollektiva strategier väsentliga för att hantera 

utmaningarna i det emotionella arbetet. Socialsekreterare upplever negativ påverkan utanför 

arbetslivet i form av emotionell utmattning, sömnproblem, stress, ångest och frustration. Vidare 

märker socialsekreteraren av sin yrkesroll utanför arbetslivet vid hanterandet av 

arbetsrelaterade tankar utanför arbetsplatsen. Detta styrks således i den redogjorda statistiska 

empirin.  

Utifrån undersökningen ses ett samband gällande påverkan av emotionellt arbete hos 

socialsekreterare i Umeå Kommun och den presenterade forskningen. Uppsatsen är av relevans 

då den redogör för det emotionella arbetets inflytande på socialsekreteraren och belyser 

socialsekreterares strategier för detta. Genom synliggörandet av negativa och positiva aspekter 

som finns inom emotionellt arbete, kan denna kunskap leda till utveckling och förbättring inom 

detta område. Detta genom att ändra och utveckla problematiska aspekter i arbetet och vidta de 

positiva aspekterna. De problematiska aspekter som uppkommer är inom yrkets 
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arbetsmiljömässiga problem. Hur ska man locka framtida socialsekreterare till en sådan 

arbetsplats? Hur ska man som socialsekreterare förhålla sig till NPMs allt större inflytande? 

Hur kommer den emotionella påverkan se ut i framtiden för kommande socialsekreterare? 

Utifrån denna studie kan nya studier genereras om emotionellt arbetet. Således ger denna 

uppsats utökad kunskap för framtida socialsekreterare om hur deras arbete kan te sig, strategier 

för hanterandet och vilken emotionell påverkan den kan ha både i yrkesrollen och i det privata. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev. 

Hej! 

Vi är två studenter som går termin 6 på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet, som är 

intresserade av att undersöka hur socialsekreteraren påverkas av det emotionella arbetet i 

Umeå Kommun.  

Därav är vår avsikt att skriva en kandidatuppsats för att belysa dessa aspekter. Studien 

kommer baseras på kvalitativa intervjuer. Därav söker vi fyra eller fler socialsekreterare som 

vill delta. Vi räknar med att intervjuerna kommer att ta cirka 20-35 minuter.  

Intervjuerna kommer bestå av frågor som rör emotionella aspekter i arbetet samt vidare om 

detta påverkas inom arbetet och utanför. 

Deltagandet är frivilligt och rätten att dra sig ur eller ändra sig är naturligtvis möjligt i och 

under processen av hela arbetet. All hantering av uppgifterna vi samlar in kommer behandlas 

konfidentiellt och enbart för forskningsändamålet.  

Det skulle betyda mycket och vara synnerligen uppskattat om ett fåtal vill medverka till 

färdigställandet av vår kandidatuppsats. Detta för berättigad Socionomexamen VT19. 

Uppsatsen ska vara färdigställd 28 november 2018. Detta innebär ett kortare 

handlingsutrymme för oss gällande genomförandet av dessa kvalitativa intervjuer. 

Vi har full förståelse för att det kan finnas ont om tid men hoppas på att det kan finnas någon 

lucka så snart som möjligt.  

Vi kommer gärna in till er och presenterar oss så fort ni har möjlighet och tid! 

Vid frågor och funderingar kontakta gärna tel: 

  

Jennie Svensson: XXX@gmail.com,  tel: 07-XXX 

Sanna Hallqvist: XXX@gmail.com, tel: 07-XXX 

  

  

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Jennie Svensson och Sanna Hallqvist, Socionomprogrammet termin 6, Umeå Universitet 

  

  

  

mailto:XXX@gmail.com
mailto:XXX@gmail.com
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Deltagandet är frivilligt och rätten att dra sig ur eller ändra sig är naturligtvis möjligt i och 

under processen av hela arbetet. All hantering av uppgifterna vi samlar in kommer behandlas 

konfidentiellt och enbart för forskningsändamålet. Det är endast vi som kommer ha tillgång 

till materialet och ni kommer avidentifieras i uppsatsen.  Om det är okej med dig spelar vi 

gärna in samtalet för en säkrare materialgenomgång. Samtalet kommer ta cirka 30 min, med 

förbehåll för eventuella ändringar utefter hur samtalet går. 

- Hur påverkas socialsekreterare emotionellt av sitt yrke? 

- Hur hanterar de emotionell börda på jobbet? 

- Hur märker socialsekreteraren av sin yrkesroll utanför arbetslivet? 

 

• Kan du berätta om ditt arbete? 

• Hur skiljer sig din enhet i jämförelse med andra enheter här på Socialtjänsten? 

• Finns det en typ av klienter som påverkar dig utöver det vanliga i ditt arbete? Isåfall 

vilka gäller det och varför?   

• Hur var din bild av yrket innan du började jobba här? 

• Hur är din bild av yrket idag? 

• Hur upplever du att andra ser på ditt yrke? 

• Vad kännetecknar en bra arbetsmiljö på din enhet? 

• Vad är svårast med att jobba klientnära? 

• Finns det någon händelse i arbetet som har påverkat dig särskilt? Isåfall vill du berätta? 

• Tänker du på jobbet utanför arbetstid? Och isåfall vad kan det vara? 

• Hur får det dig att känna? 

• Ser du några utvecklingsmöjligheter i rollen som socialsekreterare, och i så fall vilka? 

• Avslutningsvis finns det något mer du vill berätta om ditt arbete? 
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