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Abstrakt 

Denna studie har, utifrån den hermeneutiska traditionen, utförts på en psykiatrisk verksamhet i syfte 

att nå en förståelse för vad det på mikronivå kan innebära att arbeta emotionellt. Inledningsvis 

fördjupade vi oss i vetenskapliga artiklar vilka gav oss verktyg att arbeta med för att öka förståelsen 

av fältet. Detta uppmärksammade viktiga faktorer som betydelsen av samarbete, gemenskap och 

emotionshantering som de anställda utför. 

Psykiatrin betraktas som ett emotionellt arbete vilket gör att de anställda kan påverkas av de starka 

emotioner som råder. Den känslomässiga karaktären kan medföra ett behov för den anställde att 

hantera sina emotioner i syfte att undvika den eventuella belastningen det kan innebära. Strategier 

de anställda använder sig utav kan exempelvis vara genom deras förhållning gentemot patienterna 

och emotionerna, det samarbete som återfinns bland kollegorna samt de interaktionsritualer de 

ingår i. 

Vårt empiriska material samlades in genom kvalitativa intervjuer som sedan studerades utifrån 

teorierna kring emotionellt arbete, interaktionsritualer och effektiva team. Detta, tillsammans med 

vetenskapliga artiklar, gav oss material för att kunna besvara vår frågeställning. 

 

Nyckelord: Emotionellt arbete, Samarbete, Gemenskap, Emotionshantering, Interaktionsritualer  

 

Abstract 

This study has, based on hermeneutic science, taken place in a psychiatric workplace in order to 

reach an understanding of what it can imply on micro level to work in such organizations. We 

initiated the study by reading scientific articles in order to increase our understanding of the field 

which also gave us tools to work with. This brought up the significance of collaboration and 

solidarity in the workplace and also the management of emotions the employees performs as 

important components for the study. 

The psychiatry is seen as an emotional labor which implies that employees may be affected by the 

strong emotions that are found at work. The emotional nature may imply the need for the employees 

to manage their emotions in order to avoid the possible impact it might entail. Their attitude 

towards patients and emotions along with the interaction rituals and collaboration within the 

workgroup are examples of strategies the employees use to manage the emotions. This stated above 

was studied based on the theories of emotional labor, interaction rituals and effective teams. This, 

along with scientific articles and qualitative interviews, gave us material to reach a result.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle finns ett växande behov av den psykiatriska vården vilket ställer krav på 

verksamheten att utvecklas (1177.se). I denna uppsats avser vi att undersöka vad det emotionellt 

innebär att arbeta inom den psykiatriska verksamheten. Detta gör vi genom att intervjua åtta 

anställda kring deras upplevelser av sin arbetssituation. Vi intresserar oss för hur anställda i sin 

arbetsgrupp hanterar de starka upplevelser  som återfinns i arbetet samt kollegornas betydelse för 

emotionshantering. En anställd på en psykiatrisk vårdklinik stöter dagligen på flera emotionella 

intryck som kan beröra individen. Vår förförståelse säger oss att det finns ett behov hos den 

anställde för avlastning och bearbetning av emotioner samt en förmåga att separera vardagsliv och 

arbete för att upprätthålla ett välmående. I relation till detta fann vi ett intresse att bland annat 

undersöka hanteringen av emotioner och betydelsen av gemenskap. 

 

Forskning (Coté 2005) har uppmärksammat hur individen själv hanterar sina emotioner. Dock finns 

det en avsaknad av forskning av den interpersonella delen utav området. Ur vårt socialpsykologiska 

intresse väljer vi att lyfta fram betydelsen av arbetsgruppen i den anställdes emotionshantering. 

De starka emotioner som återfinns i det dagliga arbetet på en psykiatri gör att detta kan definieras 

som ett emotionellt arbete. Dessa arbeten kan påverka individen både fysiskt och psykiskt. Genom 

att bl.a. använda oss av teorin om emotionella arbeten ser vi hur den anställde hanterar sina 

emotioner som skapas i interaktioner i arbetet. Hochschilds (2012) studie visade hur flygvärdinnor i 

sitt emotionella arbete inte bara hanterade kundens emotioner utan även fick bortse från sina egna 

känslor för att tillgodose kundens behov. Denna slutsats kom sedan att bli en bas för hennes teorier 

kring det emotionella arbetet (Hochschild 2012). 

 

Vi har i denna uppsats valt att fokusera på hur den anställde påverkas av sitt emotionella arbete och 

vilka metoder som används för att hantera detta. Studiens slutsatser kan komma att användas av 

överordnade och anställda i liknande verksamheter för att exempelvis uppnå en viss förståelse kring 

metoder som kan användas för att minska den emotionella belastningen individuellt och gruppvis. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

För att besvara vår frågeställning utför vi en kvalitativ studie på en psykiatri med utgångspunkt i 8 

kvalitativa intervjuer på dess anställda. Då socialpsykologi intresserar sig för människans tankar, 

känslor och beteenden i relation till andra individer är det emotionella arbetet ett relevant 

studieområde. 
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Frågeställning: 

Vad innebär det emotionellt att arbeta i en psykiatrisk verksamhet? 

Underfrågor: 

Hur hanteras emotioner som uppkommer inom och mellan individer i verksamheten? 

Vilken betydelse har upplevelsen av samarbete och gemenskap i ett emotionellt arbete? 

 

Syftet i vår socialpsykologiska studie är att uppmärksamma förståelsen av det emotionella genom 

upplevelsen av det psykiatriska arbetet. Detta gör vi genom att söka förståelse kring bland annat 

hantering av emotioner, arbetsgruppen, vikten av gemenskap och samarbete samt individuellt 

välmående. Genom att studera dessa frågor kan vi lyfta fram betydelsen av arbetsgruppen för att 

minska de risker yrket kan medföra där de anställda exempelvis kan bli påverkade av sin relation till 

yrkesrollen samt av verksamhetens starka emotionskaraktär. 
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2. Bakgrund 

Den svenska psykiatriska vården bedrevs från 1900-talets början på olika hospital som ofta 

placerades utanför samhällets centrala delar i avsikt att skydda samhället från patienterna men även 

i omvänt syfte. Under denna tidsepok eftersträvades en ”hemlik” miljö på psykiatrin för att tona ned 

upplevelsen av att befinna sig på ett hospital. Arbetsstyrkan bestod av läkare och sjuksköterskor och 

det var inte förrän i mitten av 1900-talet som psykologer och kuratorer stationerades inom dessa 

verksamheter. I samband med detta minskade de biologiska behandlingsmetoderna (exempelvis 

lobotomi och elektrochockbehandling) och istället började läkemedelsbehandling användas vilket 

inledde den mer humana vården som finns idag. Under 70-talet producerade socialstyrelsen olika 

rapporter vilket resulterade i en uppdelning av slutenvården där det skapades separata mottagningar 

med olika expertisområden. Genom detta minskades slutenvården samt patienternas vårdtid. När 

tvångsvårdslagstiftningen upprättades (år 1992) medfördes en förändrad fokus inom psykiatrin där 

patientens hälsa och välmående sattes i första hand i syfte att minska riskerna för självskador. 

Genom denna lagstiftning ändrades även synen på tvångsvård där det istället endast användes som 

en sista utväg (langbrosjukhus.se).  

1177.se beskriver dagens psykiatri som en arbetsplats där uppgiften är att utreda, ställa diagnoser 

och behandla individer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det finns olika 

yrkesområden som exempelvis psykiatriker, psykologer, kuratorer och skötare. Psykiatrin behandlar 

sekretessbelagd information vilket gör att det gäller tystnadsplikt för de anställda (1177.se). 

 

2.1 Tidigare forskning  

Våra valda artiklar har tillsammans upprättat en bakgrund och stöd till vår insamlade empiri. 

Lantz och Laflammes (1996) studie återger den svenska psykiatrins arbetskaraktär och betydelsen 

av samarbete mellan kollegorna.   

Stephane Cotés (2005) sociala interaktionsmodell belyser hur interaktioner i arbetet kan gynna 

individen i dess hantering av emotioner. Han visar hur individens emotionella belastning minskar 

eller ökar beroende på den respons individen får från sin omgivning. 

Victoria A. Parker (2002) visar hur samarbete och gemenskap i en arbetsgrupp bidrar till att 

individen känner sig delaktig och till större utsträckning trygg i sin arbetsgrupp.  Lesley Griffith 

(1997) belyser hur arbetsplatsens metoder och miljö influerar både arbetsgruppernas engagemang 

och känslan av bidragande.   

 

2.1.1 Den svenska psykiatrins sociala karaktär 

Lantz, Annika & Laflamme, Lucie (1996): ”Leadership, Social and Work Influence – A study of the 

Group Form of Working in a Swedish Psychiatric Hospital”. 



4 

 

Artikeln är baserad på en studie som utfördes våren 1994 på en svensk psykiatri där enkäter från 

138 anställda formade det empiriska materialet. 

Studien berör hur olika grader av socialt stöd mellan överordnad och underordnad samt i 

arbetsgruppen påverkar individen och effektiviteten i arbetet. Resultatet visade att det sociala stödet 

mellan överordnad och underordnad hade ett samband med den enskilde individens motivation till 

arbetet. När de anställda visade varandra uppskattning och engagemang blev individen motiverad 

att arbeta effektivt eftersom detta bidrog till en upplevelse av betydelsefullhet i arbetet. Även det 

sociala stödet inom arbetsgruppen hade stor betydelse för effektiviteten eftersom flera 

arbetsuppgifter krävde grupparbete där de anställda var beroende av varandra i utförandet av arbetet 

(Lantz m.fl. 1996:695). 

Sammanfattningsvis visar forskarna hur en kollektiv arbetskultur bidrar till att skapa välmående och 

en känsla av delaktighet hos den enskilde. Inom psykiatrin finns ett behov av grupparbete för 

hanteringen av uppgifter och även ett socialt stöd mellan varandra för att behandla de känslor som 

uppkommer i relation till arbetet. Stödet skapar även en förutsättning för en involverad och 

självständig anställd i arbetet.  (Lantz m.fl. 1996:711,714). 

 

2.1.2 Den sociala interaktionsmodellen som stöd för den anställdes emotionshantering 

Coté, Stéphane (2005): ”A social Interaction Model of the Effects of Emotion Regulation on Work 

Strain”. 

 

Coté (2005) framför i relation till tidigare forskning och teorier en social interaktionsmodell i syfte 

att förstå hur belastning av emotioner kan regleras på arbetet (Coté 2005:509f). Han menar att 

forskning som utförts i detta område till största del fokuserat på det intrapersonella d.v.s. hur 

individen själv agerar för att reglera emotioner som uppkommer inom denne, vilket Coté anser har 

skapat en ofullständig bild av hur känsloreglering kan förstås. Han presenterar därmed den sociala 

interaktionsmodellen som ett alternativ för att förstå detta fenomen där han visar känsloregleringens 

interpersonella del. Här påvisas hur känsloreglering inte bara återfinns inom individen utan även i 

dess omgivning där interaktioner med andra har betydelse för hur hög eller låg individens 

emotionsbelastning upplevs. Modellen är uppdelad i tre delar som förklarar hur och varför 

känsloregleringen påverkar individens belastning av emotioner. 

Den första delen visar hur individen påverkar den egna känsloregleringen och förändrar sina 

emotioner genom val av agerande. Coté använder sig här av begreppen ytagerande och 

djupagerande för att påvisa hur individens belastning av emotioner påverkas av om individen 

skapat en medveten distans till arbetet (ytagerande) eller om arbetet har blivit en del av dess 

beteende (djupagerande). 
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Den andra delen anger hur individer använder sig av känsloreglering för att uppnå personliga mål 

och påverka andras attityder. Exempelvis visar individer uttryck av glädje och reglerar känslor av 

ilska och aggressivitet för att få andra att tycka om dem. Känsloreglering används också i syfte att 

orientera hur vi ska bete oss med andra genom jämförelser mellan varandra. Eftersom vi exempelvis 

i interaktioner lärt oss att ilska och aggressivitet är emotioner som bör undvikas väljer vi att ha 

glada individer i vår omgivning. 

Den tredje delen visar hur omgivningens svar på känsloreglering påverkar individen. I ett 

emotionellt arbete använder sig den anställde av känsloreglering i syfte att möta kundens behov och 

emotioner före sina egna. Svarar kunden positivt bidrar det till en minskad emotionell belastning 

hos den anställde då beteendet belönas. Skulle kunden istället besvara känsloregleringen negativt 

skulle detta öka den emotionella belastningen eftersom den anställde får hantera kundens negativa 

känslostämning och även borste från sin egen lust att besvara kundens beteende. 

Cotés refererar i sin artikel till tidigare forskning (Cordes m.fl.1993; Viswesvaran m.fl. 1999) som 

visar hur individer i interaktionen genom feedback kan påverka den anställdes emotionsbelastning 

då detta skapar positiva emotioner inom den anställde. Det visades även bidra till minskad 

belastning av stress för den anställde genom att synliggöra den skada detta kunde resultera i för 

individen. 

Sammanfattningsvis visar artikeln omgivningens påverkan på individen och hur interaktioner kan 

minska belastningen av emotioner. Den sociala interaktionsmodellen kan användas som ett verktyg 

att förstå hanteringen av emotioner i det sociala. Det är dock viktigt att påpeka att Cotés modell inte 

är generaliserbar då den är kontextbunden. Relationen och situationen individen befinner sig i är 

därför betydelsefull när vi ska använda oss av den sociala interaktionsmodellen (Coté, 2005:525). 

 

2.1.3 Relationens betydelse i vårdgivande organisationer 

Parker, Victoria, A (2002): ”Connecting Relational Work and Workgroup Context in Caregiving 

Organizations”. 

 

Ett av studiens syfte är att besvara hur vårdanställda kan upprätthålla sitt engagemang och 

responsivitet gentemot patienterna när denna interaktion ständigt påfrestas av nerdragningar och 

effektiviseringar på arbetsplatsen (Parker 2002:276). Resultatet visade att de anställdas förmåga att 

behålla en god relation till patienterna påverkas av organisationen och dess strukturer. 

Det empiriska materialet hämtades från intervjuer och observationer i två arbetsgrupper på ett 

sjukhus för behandling av fysisk och psykisk hälsa. Arbetsgrupperna namnges i studien som Site 1 

och Site 2 där den förstnämnda på grund av olika faktorer visades vara mer sammanhållen, 

strukturerad och effektiv (Parker 2002:282). 
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I Site 1 var samtliga medlemmar delaktiga i information och beslutsfattanden vilket medförde en 

känsla av sammanhållning som i sin tur bidrog till att gruppen tenderade att ta sig an utmanande 

uppgifter. Medlemmarna i Site 1 upplevde också ha en viktig roll i verksamheten pågrund av den 

ständiga uppdateringen av information. Parker (2002) drog slutsatsen att detta påverkades av att 

gruppens överordnad var närvarande i det dagliga arbetet vilket gjorde det möjligt för de anställda 

att kontinuerligt få svar på tankar och funderingar. Det reducerade uppkomsten av 

irritationsmoment inom gruppen delvis pågrund av att de anställda kunde förstå och ta del av 

meningen i det arbete de blev tilldelade. 

Site 2 hade andra förutsättningar då deras överordnad inte var närvarande i arbetet. Frånvaron 

bidrog till en minskad känsla av uppskattning hos de anställda och de upplevde vid vissa fall 

irritation gentemot sina tilldelade arbetsuppgifter. Resultatet av detta blev att Site 2 tenderade att 

avvisa utmanande uppgifter. När gruppen exempelvis blev tilldelad en patient besvarades detta ofta 

med missnöje då medlemmarna upplevde att de fick patienter utan någon tanke eller mening. 

Arbetsgruppen diskuterade inte detta med sin överordnad vilket resulterade att de anställda aldrig 

blev underrättade om anledningen bakom tilldelningen av patient (Parker 2002:289). 

Sammanfattningsvis visade studien att arbetskvalitén och de anställdas välmående var större i Site 1 

där grupparbetet var mer utvecklat. Tydliga gränser och säkert medlemskap skapade en trygghet i 

gruppen som tenderade till större öppenhet än i Site 2 där arbetarna inte kände sig trygga nog för att 

dela med sig av sina tankar och funderingar. 

 

2.1.4 Engagemang och motivation som resultat av strukturerade möten 

Griffiths, Lesley (1997): ”Accomplishing Team: Teamwork and Categorisation in two community 

mental health teams”. 

 

Studien utfördes genom deltagande observation på två nygrundade hälsokliniker där forskaren 

skildrade hur olika arbetsmetoder påverkade Team A och Team B på respektive arbetsplats 

(Griffiths 1997:60f). Båda team bestod av flera socialarbetare samt en psykiatriker som i båda fall 

hade blivit delegerade den överordnade rollen på grund av sin kompetens. Varje vecka utfördes ett 

informationsmöte i vardera team där socialarbetarna blev tilldelade patienter och arbetsmetoder av 

psykiatrikern. 

Team A tilldelades vid veckomötet ett informationsbrev från psykiatrikern eftersom denne sällan 

närvarade. I detta brev fick socialarbetarna information om patienter och psykiatrikerns val av 

behandlingsmetoder som ofta bemöttes med missnöje från gruppmedlemmarna i form av sarkasm 

och skämt. Det negativa bemötandet från socialarbetarna bidrog till en låg effektivitet som sedan 

påverkade patienternas behandling då gruppen exempelvis kunde resonera att patienten krävde för 
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mycket arbete eller inte var i behov av deras hjälp (Griffiths 1997:62f). 

I Team B var psykiatrikern närvarande vid veckomötena vilket skapade möjligheten för direkt 

feedback och diskussion vid eventuella missnöjen och meningsskiljaktigheter. Socialarbetarna 

upplevde en sammanhållning med psykiatrikern då de kunde komma med synpunkter och idéer vid 

beslutsfattandet av metoder. Detta medförde ett större engagemang i gruppen där medlemmarna 

gärna tog sig an flera och utmanande arbetsuppgifter (Griffiths, 1997: 76f). 

Sammanfattningsvis visade studien att arbetsplatsens metoder och miljö influerade både 

arbetsgruppernas engagemang och känslan av bidragande. 

 

2.2 Motivering för val av artiklar  

Våra valda vetenskapliga artiklar berikade oss med information och idéer som tillsammans med vår 

empiri gav analysmaterial för att genomföra en socialpsykologiskt intressant analys. Samtliga 

artiklar fokuserar på betydelsen av det sociala och dess påverkan på individ och arbete vilket är det 

som gör dem socialpsykologiskt intressanta. Artiklarna visar att samarbete och gemenskap har stor 

betydelse vid emotionshantering och effektivitet inom psykiatrin och emotionella yrken överlag. 

Lantz & Laflammes (1996) studie om den svenska psykiatrin formade en del av vår förförståelse 

genom dess generaliserade bild av verksamheten. Artikeln beskriver hur grupparbetet haft en 

betydande roll i den psykiatriska verksamhetens historia vilket är intressant för oss i vår 

undersökning. Trots att studien är tjugo år gammal tror vi att betydelsen av det sociala inom detta 

yrke även återfinns i den moderna verksamheten. 

Parker (2002) och Griffith (1997) behandlar arbetsgruppens betydelse. Fastän Parker (2002) 

fokuserar på betydelsen av gruppens möten och Griffith (1997) på arbetets struktur visar båda hur 

samarbete inte bara gynnar arbetseffektiviteten utan även individen till välmående, motivation och 

engagemang. 

Cotés (2005) studie är i likhet till resterande artiklar intresserad av den sociala interaktionens 

betydelse. Hans studie är den som mest liknar vår egen eftersom emotionshanteringen är i fokus. 

Han visar hur emotionerna kan hanteras med hjälp av den sociala interaktionsmodellen vilket har 

kommit att bli en del av vår egen analys.       

Sammanfattningsvis ger dessa artiklar ett underlag och förståelse kring den tidigare forskningen 

inom emotionella arbeten. Lantz och Laflammes (1996) studie har visat att psykiatrin till stor del 

består av grupparbete för att utföra uppgifter men även som ett kollektivt stöd för den enskilde 

individen. Genom socialt stöd och respons kan den anställde med hjälp av sin omgivning 

möjliggöra en minskning av emotionell belastning och finna ett engagemang i sitt arbete. 

Gemensamt engagemang i arbetsgruppen har inte bara visats vara positivt för individens välmående 

men också för arbetsgruppens effektivitet och motivation. Artiklarna påvisar hur människor arbetar 
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i emotionella yrken, hur emotioner hanteras och hur individens omgivning har betydelse vid 

emotionshantering. 
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3. Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Beroende av forskarens val av kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångssätt finns flera alternativ av 

vetenskapsteoretiska perspektiv att använda sig av vid utförandet av en studie. I kvantitativa 

undersökningar vill forskaren uppnå statistiska svar för exempelvis hur vanligt ett fenomen är eller 

vilka samband som kan återfinnas. Den vanligaste kvantitativa traditionen är positivismen som 

grundas i forskarens vilja att finna säker, objektiv och mätbar kunskap med empirisk epistemologi, 

dvs. att den positivistiska forskaren utgår från att verkligheten existerar oberoende av sig själv. 

Detta skapar i sin tur en möjlighet att med kvantitativa metoder generalisera sitt resultat (Aspers 

2007:21f). 

Positivismen är den tradition som dominerat den vetenskapsteoretiska världen eftersom det 

generellt prefereras att forskaren använder sig av ett objektivt förhållningssätt i syfte att uppnå valid 

kunskap, dvs. en information som är giltig i det generella studieområdet (Widerberg 2002:15, 24f). 

Om denna studie var uppbyggd på den kvantitativa vetenskapsteorin skulle vi söka en förklaring för 

betydelsen av emotioner, samarbete och gemenskap i den psykiatriska verksamheten på makronivå.  

Vi skulle då vilja få svar på hur anställda i emotionella arbeten generellt hanterar detta. Istället var 

vi intresserade av att uppnå en förståelse för hur anställda på en psykiatri upplevde emotionerna på 

den specifika psykiatrin på mikronivå vilket kan uppnås med hjälp av intervjuer. Enligt oss blev 

därför den kvalitativa vetenskapsteorin mest lämplig för att besvara vår frågeställning. 

Vi arbetade utifrån kvalitativ metod ur den hermeneutiska ansatsen som definieras som förståelse- 

och tolkningslära. Forskaren söker en förståelse för sitt valda fenomen genom interpretativ 

epistemologi dvs. att utgångspunkten återfinns i subjektiviteten där forskaren integrerar med aktörer 

för att förstå deras upplevelsevärld (Aspers 2007:27; Allwood m.fl. 1999:59). Detta gjorde vi 

genom kvalitativa intervjuer där vi genom dialog med våra respondenter sökte en förståelse. 

I hermeneutiken är det forskaren och språket som har den centrala rollen i tolkningsarbetet då det är 

materialet som ställer frågor som ska besvaras. Intervju som forskningsmetod har tillåtit oss att 

genom transkribering ta del av de nyansskillnader och språkbruk respondenterna använder sig av. 

Intervjuernas detaljerade utskrifter gjorde det möjligt för oss som forskare att tolka respondenternas 

exakta uttalanden och genom dessa upprätta en förståelse. 

Den kvalitativa människosynen ser varje individ som unik vilket betyder att tolkningen påverkas av 

de individer som medverkar i studien. Valet av materialinsamlingsmiljö och respondenter påverkar 

därmed resultatet då olika individer kan ha varierande upplevelser kring händelser och erfarenheter. 

Eftersom vi valt att endast använda oss av en psykiatrisk verksamhet och åtta av dess anställda som 
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respondenter är vi medvetna om att vår empiri påverkas av dessa faktorer. Vi kan därför inte påstå 

att vi uppnår en säker kunskap i denna studie men att vi med vårt material söker en förståelse för 

hur det kan se ut i den specifika arbetsmiljön. Förutom informanterna kan även forskaren ha en viss 

påverkan för studiens resultat. Forskaren bör därför med hänsyn av sin förförståelse vara öppen för 

att materialet ska kunna tala för sig själv vilket vi har lagt stor vikt på genom studieprocessen 

(Ödman 2007:28f; Brinkmann 2014:48). 

Genom att definiera vår förförståelse och relatera denna till transkriberingarna har vi upprättat en 

balans mellan dessa komponenter i studien. 

I och med att forskaren påverkar studien med sin förförståelse kan det vara gynnsamt att i en grupp 

diskutera och analysera tankar och teorier under forskningens gång för att få alternativa 

infallsvinklarna och synpunkter på projektet (Widerberg 2002:31). I förarbetet och genom 

uppsatsens gång fick vi ta del av kontinuerliga möten med vår handledare samt andra uppsatspar. 

Detta gav oss möjligheten att ventilera tankar och funderingar och ge varandra råd och tips för att 

bredda infallsvinkeln till varandras studier. 

 

3.2 Förförståelse 

Inom den hermeneutiska vetenskapen spelar förförståelsen en viktig roll i processen för att 

forskaren ska uppnå förståelse. När vi står inför en ny upplevelse skapar vi en förståelse av 

situationen genom att se tillbaka på tidigare erfarenheter och upplevelser som vi förknippar med 

detta (Allwood m.fl. 2011: 86). När våra respondenter återgav upplevelser som vi kunde relatera till 

användes vår förförståelse som genom ett jämförande skapade en ny förståelse. 

När förförståelsen inte är tillräcklig skapas ett behov av tolkning från forskarens sida. Vid dessa 

situationer använde vi oss bland annat av följdfrågor i intervjuer och diskussion kring 

transkriberingarna som metod att nå förståelse. 

Den hermeneutiska cirkeln är en metod som synliggör betydelsen av förförståelsen i kvalitativa 

studier. Cirkeln visar hur både del och helhet i relation till varandra är viktiga för att förstå en studie. 

Våra intervjuer var en del i cirkeln där vi med respondenternas upplevelser skapade förståelse om 

vilken roll emotionerna spelade på deras specifika arbetsplats och hur dessa hanterades. Det 

empiriska materialet användes sedan i relation till teorier och begrepp från bland annat Wheelan, 

Hochschild och Collins i syfte att analysera vårt material och belysa eventuella teoretiska likheter 

och skillnader till vår studie. Även de vetenskapliga artiklarna bidrog till teoretiska infallsvinklar 

men också till en generaliserad bild av psykiatrin som arbetsplats. Detta är ett exempel på hur del 

och helhet håller ihop och arbetar tillsammans för att skapa förståelse (Allwood m.fl. 2011:77f). 

Forskaren rekommenderas även att ta hänsyn till cirkelns subjektiva och objektiva del. Genom att 

presentera den objektiva delen (litteratur och artiklar) i kapitlen Bakgrund och Teoretiska 
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utgångspunkter samt den subjektiva delen (vår förförståelse) i metodkapitlet separerar vi dessa delar 

och konkretiserar vad som är förförståelse och vad som är teoretisk fakta (Ödman 2007:101). 

I syfte att ansvara för vår subjektiva del i studien och skapa en medvetenhet kring denna redovisar 

vi vår individuella förförståelse nedan. 

 

3.2.1 Personlig förförståelse - Yasmine 

Eftersom jag inte har några egna erfarenheter inom området har min förförståelse formats från andra 

håll från både ett patientperspektiv och arbetarperspektiv. 

Vissa delar av förförståelsen kommer från bekanta som arbetar inom den psykiatriska sektorn och 

deras erfarenheter, andra delar från självbiografier jag läst där människor har beskrivit sina 

erfarenheter som patient inom psykiatrin. 

Mitt antagande är att största delen utav arbetet sker självständigt. Detta kan resultera i att de 

anställda inte får så stor chans att dela med sig och ventilera om svåra händelser som sker på 

arbetsplatsen. I och med att arbetet kan ses som känslomässigt påfrestande tror jag att det finns ett 

stort behov hos de arbetande att kunna bearbeta sina känslor i relation med andra. Jag kan tänka mig 

att det kan finnas en slags plan att arbetsgruppen hjälper varandra genom känslohanteringen, men 

att detta mestadels sker vid de riktigt svåra händelserna. Sådant som ses som "småsaker" tror jag ses 

förbi då detta anses vara en naturlig del av det vardagliga arbetet. Det är dessa händelser som jag 

tror kan komma att bli problematiska för individen. 

En bekant som arbetar inom sektorn kommer ofta hem helt slut och emotionellt uttömd. Detta 

grundar mitt antagande att det kanske krävs ett bättre stöd för dem anställa att hantera emotioner 

och ventilera sig om händelser. 

 

3.2.2 Personlig förförståelse - Cristina 

Den lilla erfarenhet jag har upplever jag inte som tillräcklig för att skapa en rättvis bild av området 

då min kunskap mestadels har grundat sig på bekantas erfarenheter, nyheter och den allmänna synen 

av verksamheten. Min förförståelse säger mig att anställda inom psykiatrin troligtvis möter tunga 

och emotionella situationer dagligen vilket jag anser kan leda till emotionell utmattning eller 

utbrändhet. Jag har en uppfattning av att arbetet till största del utförs självständigt vilket skulle 

kunna innebära att det kanske inte ges tillräckligt med utrymme för de anställda att ventilera och 

tala ut om situationer som uppstår. Jag kan tänka mig att det finns en plan för hur individen ska 

hantera situationer när de uppstår men att det kanske inte ges tillräckligt med tid till att på djupet 

reda ut eventuella problem eller oklarheter. Artiklar visar hur detta yrke har en belastande effekt på 

anställda och det tyder på att det brister någonstans. Anställda uppmärksammas säkerligen av 

ledningen till att inte hålla eventuella problem inom sig men jag upplever det kan vara lätt att ”se 
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förbi mindre problem” i takt med att dem uppstår för de i stunden kanske inte upplevs så farliga. 

Min förförståelse säger mig att det är viktigt att anställda på något vis avlastas, bearbetar 

upplevelser och separerar vardagsliv från arbetsliv för att må bra. Anställda inom emotionella yrken 

bör därför få stöd från sin omgivning för att hantera de emotioner som uppstår i arbetet. 

 

3.3 Metod 

I startperioden av vårt uppsatsarbete diskuterades möjliga ämnesval för studien. Efter vidare 

diskussioner upptäckte vi vårt intresse för att utforska individens upplevelse av hanteringen av 

emotioner samt samarbetet och gemenskapens betydelse. Pågrund av vårt gemensamma intresse 

bestämde vi oss för att utföra vårt fältarbete i en arbetsgrupp på en psykiatri. Genom att studera 

respondenternas upplevelser fick vi inte bara möjligheten att gå in på djupet av 

emotionshanteringen eller avsaknaden av den utan möjliggjorde även den avgränsning vi behövde 

för att upprätthålla "den röda tråden". 

För att undersöka vårt valda forskningsområde var kvalitativt semistrukturerade intervjuer den 

metod vi ansåg gav det mest utvecklande materialet. Vi kunde på så vis nå en förståelse för varje 

individs upplevelser, värdera dem som en unik del av vårt forskningsmaterial och hålla intervjuerna 

öppna för eventuella följdfrågor under samtalets gång. Vi tog därmed hänsyn till att varje 

respondent är unik och att intervjuerna ibland behöver omformas efterhand (Widerberg 2011:16f, 

28). 

Eftersom vår studie syftar till att belysa hur emotioner hanteras och betydelsen av samarbete och 

gemenskap på en psykiatri har artiklarna varit ett stöd av inspiration vid utformandet av 

intervjuguide och val av teoretiska utgångspunkter. Vid utformandet av intervjuguiden 

konstruerades varje fråga efter både tematiska och dynamiska dimensioner. Den tematiska 

dimensionen konstruerar frågorna till de teoretiska föreställningarna forskaren har om området 

medan den dynamiska dimensionen försöker hålla samtalet flytande genom att ställa frågor som är 

befriade från akademiskt språk (Brinkmann m.fl. 2009:146f, 173). 

I det inledande förarbetet författade vi en intervjuguide som sedan kom att bli en strukturell 

hjälpreda vid intervjuerna. Intervjuguiden inledde med att introducera och informera om etiken, vad 

vi ville undersöka och i vilken följd frågorna skulle stå i syfte att skapa en röd tråd i vårt tema. Med 

hjälp av detta fick vi en trygg bas att se tillbaka till och behövde inte oroa oss för risken att glömma 

frågor eller tappa bort sig. 

Det är rekommenderat att forskaren använder sig av en analysskiss när intervjuguiden ska utformas 

vilket även vi använde oss av i vårt uppsatsarbete (Widerberg 2011:68). Genom diskussion kring 

valda teorier, tidigare forskningar samt vår förförståelse fick vi fram olika teman som sedan bidrog 

till intervjuguidens struktur. Våra teman är uppbyggda utifrån vår frågeställning där varje rubrik 
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berör frågor inspirerade av denna. Tematiseringarna fick sedan rollen som rubriker där vi undertill 

formulerade ett antal frågor som tillsammans kunde besvara vår frågeställning. Syftet bakom de 

inledande frågorna såsom namn, ålder och yrkestitel är att påbörja intervjun med enkla frågor för 

att öka tryggheten för respondenten i intervjusituationen (Bryman 2011:422). Första 

temat, ”Emotionellt arbete”, ställer frågor kring den anställdes upplevelser kring det emotionella 

arbetet samt den individuella delen av emotionshantering och kan därmed kopplas till studiens hela 

frågeställning. Andra temat, ”Gruppen och dess betydelse”, ställer främst frågor kring samarbetet i 

det emotionella arbetet  vilket vi kopplar till den andra underfrågan i vår frågeställning. Det sista 

temat, ”Gemenskap och tillhörighet”, ställer frågor om gemenskap och engagemang kan gynna 

emotionshanteringen i arbetet vilket vi därmed använder för att få förståelse till båda underfrågorna 

i frågeställningen. Under intervjuns gång använde vi oss utav strukturerande frågor (Bryman 

2011:423, 427f) för att få respondenterna att tänka mer på ett visst ämne . Dessa slags frågor ger på 

så vis en möjlighet för forskaren att få mer utvecklade svar då respondenten upplyses kring studiens 

tema och syfte. När vi i våra intervjuer övergick till en ny kategori kunde vi exempelvis säga: ”Vi 

kommer nu övergå till frågor rörande samarbetet i arbetsgruppen”. 

 

3.4 Urval 

Samtliga respondenter arbetar på de tre slutenvårdsavdelningarna i Halland som tillsammans utgör 

en gemensam arbetsgrupp. Organisationens och dess anställdas prioritering är att erbjuda 

omvårdnad och behandling dygnet runt samt utredning och diagnostik för nyinsjuknande. 

Sammanlagt består arbetsstyrkan av cirka 190 anställda med yrkena läkare, sjuksköterskor, skötare, 

sekreterare och kuratorer. Våra intervjuer genomfördes på åtta individer där vi djupgående tog del 

av deras upplevelser om hur det är att arbeta på deras psykiatriska vårdklinik. Slutligen 

representerades våra respondenter av fyra kvinnor och fyra män från samtliga av de tre 

avdelningarna varav en är skötare och resterande sjuksköterskor. Vi valde att inte sätta några 

avgränsningar kring ålder, kön eller yrkesroll hos våra respondenter då detta inte skulle påverka 

besvarandet av vår frågeställning. 

Vår urvalsmetod kan efterliknas med både bekvämlighetsurval och målstyrt urval. Då våra 

respondenter återfanns på en och samma arbetsplats användes ett bekvämlighetsurval. Detta 

eftersom vi inte önskade använda ett jämförelseperspektiv men även för att urvalsmetoden bidrog 

med de respondenter som hade möjligheten att ge oss relevant material (Bryman 2011:433). Genom 

att undvika ett jämförelseperspektiv skapade vi en avgränsning som medförde ett konkretiserat 

resultat för vår studie då detta utmynnade i en förståelse om hur det kan vara på en specifik 

emotionell arbetsplats. Vår urvalsmetod kan därför även efterliknas med ett målstyrt urval eftersom 

vi valde respondenter i syfte att kunna besvara vår redan preliminärt utformade frågeställning. 
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Intresset låg i att utföra fältarbetet på en psykiatri vilket gjorde det naturligt att söka respondenter 

inom denna verksamhet (Bryman 2011:194, 392, 433). 

3.5 Tillvägagångssätt 

I inledningen av vårt uppsatsarbete kom vi i kontakt med den person som sedan blev 

vår ”gatekeeper”. Denna person arbetade på den psykiatrin där vi var intresserade att genomföra 

vårt fältarbete och genom denne fick vi access till området. Via mejl gav vi information om studien 

som sedan med hjälp av gatekeepern vidarebefordrades till de anställda på psykiatrin. De som var 

intresserade av att delta meddelade gatekeepern som vidarebefordrade deras mejladress till oss för 

ytterligare information. Av de tretton individer som till början visade sitt intresse för vår studie 

valde åtta av dessa att gå vidare och medverka. Denna metod ansåg vi vara enklast, men även mest 

etisk eftersom de blivande respondenterna var anonyma även för oss till den punkt då de av egen 

vilja valde att medverka. Eftersom valet av respondenter till viss del utsågs genom ett 

bekvämlighetsurval var vi aldrig styrda av att välja utifrån kön eller ålder utan endast utifrån deras 

personliga intresse. 

Våra åtta respondenter fick enskilt välja den tid och plats de önskade att intervjun skulle ske i syfte 

att bibehålla tryggheten under materialinsamlingen. Vi båda närvarade vid intervjuerna eftersom det 

dels gjorde det möjligt för oss att föra anteckningar och stötta varandra under intervjun men 

framförallt för att vara lika insatta i vårt empiriska material. Trots att vi var två som medverkade 

under intervjun upplevde vi inte att detta gjorde respondenterna nervösa eller obekväma. Hade vi 

märkt att så var fallet skulle vi använt oss av en annan metod. 

Intervjuerna inleddes med att upplysa respondenterna om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se etik). De fick även information att intervjun inte 

skulle beröra frågor som kunde bryta deras tystnadsplikt i arbetet vilket ökade tryggheten för våra 

respondenter att tala fritt. 

Intervjuguiden var upplagd i olika teman som inspirerades av våra valda teorier och begrepp vilket 

förenklade vårt arbete med kategorisering och definiering av citat i det empiriska materialet. Det 

visade sig att frågorna var utformade på ett bra vis eftersom respondenterna förstod innebörden och 

ingen blev negativt påverkad av dem. 

I syfte att få utvecklade svar från våra respondenter användande vi tekniken som tyst lyssnare 

(Crafoord 2005:145). Den tysta lyssnaren ger plats för pauser efter respondentens uttalanden vilket 

ofta medför längre och utvecklade svar. Vi använde även den öppna frågandes princip i syfte att 

medvetet söka efter de frågor materialet kunde komma att ställa. Detta var en positiv metod för oss 

eftersom vår förförståelse till en början var begränsad och det därmed fanns ett behov att 

uppmärksamma den bristande delen i vår kunskap (Ödman 2007:105f).   Respondenter berättade i 

samband med intervjuerna att de var positivt inställda till studien och intresserade att ta del av den 
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färdigställda uppsatsen. Vid önskan skickade vi transkriberingen av intervjun till motsvarande 

respondent i syfte att de med egna ögon skulle kunna granska sina svar och se ifall vi som forskare 

uppfattat deras mening korrekt (Bryman 2012: 354f). Detta upplevde vi bidra med trygghet och 

ökad trovärdighet då respondenten i dessa fall kunde bekräfta att det empiriska materialet tolkats på 

rätt sätt. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

Det är rekommenderat att forskaren kontinuerligt genomför noggrann analys och dokumentation 

under studiens gång för att belysa de förutsättningar forskningen startade med, men också hela 

processen i syfte att öka studiens kunskapsanspråk (Widerberg 2002: 30). Vi har under 

forskningsarbetet använt oss av en ”loggbok” där vi dokumenterat arbetstillfällen, vad vi gjort under 

dessa, samt tankar och funderingar som uppkommit under forskningsprocessen. När läsaren blir 

insatt i tillvägagångssätt och de olika komponenterna forskaren använde sig av blir denne medveten 

om de förutsättningar studien stod inför och kan skapa sig en personlig uppfattning om studiens 

tillförlitlighet. Därmed kan läsaren ha en annan uppfattning gällande giltigheten i studiens resultat 

och slutsatser än vad forskaren har. 

För att mäta tillförlitligheten i våra kvalitativa intervjuer användes bedömningspunkten intern 

validitet som ett medel för att se giltigheten i våra slutsatser och för att undersöka deras hållbarhet. 

Inom hermeneutiken uppnår forskaren intern validitet när studiens resultat har en giltig betydelse 

inom det specifika forskningsområdet. När vi studerar vårt empiriska material finner vi slutsatser 

som har sin giltighet och betydelse på vår specifika psykiatri och förståelsen vi uppnår är därmed 

platsbunden. Exempelvis har inte vi en möjlighet att dra anpassningsbara slutsatser med vår studie 

eftersom den genomförs på en arbetsplats. Resultaten vi får fram kan därför inte förväntas 

representera hela det psykiatriska yrket då den enskilda verksamheten endast är en liten del av 

helheten (Brinkmann m.fl. 2009:224f; Bryman 2011:50; Ödman 2007:108).Vi är medvetna att den 

kvalitativa forskningsmetoden delvis baseras på vår förförståelse vilket kan påverka resultatets 

trovärdighet. Pågrund av detta är det viktigt att påminnas om materialets förmåga att tala för sig 

själv och inte låta slutsatser och analys helt styras av förförståelsen. Studien uppnår sin reliabilitet 

när det finns en möjlighet att återskapa en studie som resulterar i liknande slutsatser. Vårt empiriska 

material grundas från individer och deras personliga upplevelser. Då vår utgångspunkt hämtas i 

hermeneutiken ser vi att människan är unik och kan därmed anta att vi under andra omständigheter 

uppnått annorlunda resultat eftersom respondenternas upplevelser inte behöver vara detsamma som 

resterande kollegors. För att skapa en viss intern reliabilitet använder vi oss av samtliga 

respondenters upplevelser för att få en övergripande bild av verksamheten (Bryman 2011:351f).    
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3.7 Etisk reflektion   

Som riktlinjer vid insamlandet av empirin använde vi oss utav vetenskapsrådets fyra punkter för 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningar och var noggranna att ta hänsyn till följande 

direktiv: informationskravet (som innebär att informera berörande personer om forskningens syfte), 

samtyckeskravet (som innefattar deltagarens rättigheter att bestämma över dess deltagande), 

konfidentialitetskravet (som förespråkar att berörda individers uppgifter ska behandlas 

konfidentiellt och förvaras ifrån obehöriga) samt nyttjandekravet (som står för att insamlat material 

endast får användas i studiens syfte)(Vetenskapsrådet 2002:7, 9, 12, 14). Människan är skyddad av 

individskyddskravet som värnar om fysiskt och psykiskt skydd för individen mot exempelvis 

kränkning. Det etiska övervägandet är därför fundamentalt för studiens utgångspunkt och sätter 

krav på forskaren att reflektera över vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå. Vi tog kontakt 

med våra respondenter via mejl och informerade redan där frivilligheten att delta samt de olika 

aspekterna tillhörande individskyddskravet. Informationsmejlet berörde konfidentialiteten när vi 

meddelade hur materialet endast kommer användas i studiesyfte samt deras anonymitet. 

Respondenterna fick även information om att allt material skulle förvaras på ett säkert ställe och 

eventuella inspelningar skulle raderas efter att uppsatsen färdigställts (Brinkmann m.fl. 2009:109; 

Bryman 2011:420). Detta upprepade vi under intervjutillfällena genom att inleda intervjuerna med 

en introduktionsorientering där vi exempelvis berättade om deras rätt att avbryta intervjun samt 

godkännande angående inspelning. Detta skulle öka chansen av samtycke samt minska riskerna för 

uppkomsten av överraskningar (Bryman 2012:35). Vi uppmärksammade att vår undersökning 

berörde respondenter som arbetade med sekretessbelagd information. Med detta i åtanke 

formulerade vi oss på ett sätt som respekterade den etiska aspekten som råder på deras arbetsplats. 

Intervjuerna påbörjades med att förtydliga att studiens fokus låg i relationen mellan kollegorna då vi 

upplevde att respondenterna kände en sorts bekvämlighet när våra frågor inte berörde 

sekretessbelagda områden. Maximal komfort för respondenterna var fundamentalt för oss eftersom 

vi sökte respondentens upplevelse. Vi hade därför i åtanke hur samtalsprocessen kunde påverka 

respondenten då intervjufrågorna eventuellt kunde dra upp stress, sämre självkänsla, oro eller dylikt 

hos individen. Detta är någonting vi i största utsträckning försökte undvika genom utformning av 

intervjufrågor och intervjuprocessen samt hur vi höll oss till konfidentialiteten (Bryman 2011:132f).  

En etisk svårighet som kunde uppstå var ambivalensen hos intervjuaren då denne söker djupt och 

inträngande material till sin studie samtidigt som de månar om respondentens välmående under 

intervjuprocessen (Brinkmann m.fl. 2009:98, 197). Ur etiska principer var det därför viktigt för oss 

att finna en balans mellan individens välmående och vårt sökande efter material genom att 

upprätthålla en mellanmänsklig relation. Nyttjandekravet belyser vikten vid att ”uppgifter 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 
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2002:14). I relation till detta använde vi inga identitetsuppgifter som exempelvis namn under 

uppsatsen i syfte att skydda respondenten.   

4. Teoretiska utgångspunkter  

Syftet med vår studie är att undersöka vad det emotionellt innebär att arbeta i en psykiatrisk 

verksamhet med fokus på hantering av emotioner och betydelsen av samarbete och gemenskap. Vi 

kommer nedan redovisa de teorier och begrepp som vi ser relevanta för vår analys av vårt empiriska 

material. Eftersom fokus har legat på att studera betydelsen av samarbete och gemenskap samt den 

sociala delen av emotionshantering var Susan Wheelans teorier kring arbetsgruppen intressanta för 

oss. Wheelan visar definitionen av ett arbetsteam och de olika faser denna går igenom samt hur 

samarbete och engagemang har en primär betydelse för upprättandet av effektivitet. Arlie 

Hochschild skriver, liksom vi, om den emotionella arbetsmarknaden och dess påverkan på dess 

anställda. Hennes tankar om hur den anställde får hantera sina och kundens emotioner i syfte att 

utföra ett gott arbete har inspirerat vår frågeställning och analys. Randall Collins beskriver hur 

möten mellan människor i bästa fall skapar positiva emotioner och solidaritet. Dessa möten kallar 

han interaktionsritualer vilket vi använder främst i syfte att skapa förståelse om betydelsen av 

gemensamma möten i arbetsgruppen. 

 

4.1 Innebörden av samarbete i grupprocessen  

Majoriteten av befolkningen deltar dagligen i arbetsgrupper i bland annat syfte att utveckla nya 

idéer och upprätta produktivitet. I dagens samhälle kräver arbetets komplexa karaktär samarbete i 

högre utsträckning vilket leder till ett ökat intresse i kunskapen bakom arbetsgruppens kultur. 

Genom att definiera grupprocessens olika stadier förklarar Susan A. Wheelan skillnaden mellan en 

arbetsgrupp och ett team samt övergången mellan dessa två. Syftet bakom hennes framtagna modell 

är att belysa hur grupper blir kapabla att arbeta effektivt och produktivt i avsikt att uppnå specifika 

mål. Modellen hon fört samman grundar sig i forskningar från 1930-talet fram till idag vilket 

aktualiserar hennes studie till dagens arbetsmarknad (Wheelan 2013:14f). 

 

Vad är en grupp? 

En arbetsgrupp innefattar medlemmar som genom utvecklandet av en effektiv och välfungerande 

verksamhetskultur strävar att nå gemensamma mål. Medlemmar i ett team har upptill detta utvecklat 

ett engagemang i sitt medlemskap vilket bidrar till en känsla av involverande, uppskattande och 

samarbete för att tillsammans uppnå de gemensamma målen. Ett lyckat, högpresterande team är mer 

produktivt vilket i sin tur stimulerar medlemmarnas deltagande och engagemang (Wheelan 

2013:15f). 
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Samarbetets betydelse för medlemmarna 

Wheelan förklarar hur fundamentalt samarbete och sammanhållning är för en grupp att utvecklas till 

ett högpresterande team. Individer besitter unika kunskaper och färdigheter vilket genom samarbete 

kan effektivisera arbetet. Konflikter som uppstår i teamet är kortvariga då det redan etablerats 

strategier för att lösa dem. Lyckade konfliktlösningar leder till större konformitet då rädslan för 

avvisande minskar och tilliten ökar då en ”vi”-känsla uppstår. Detta bidrar i sin tur med en ökad 

kommunikation samt ett större engagemang bland arbetsgruppens medlemmar (Wheelan 2013:15, 

22, 111). 

 

De olika stadierna 

Modellen nedan som Susan A. Wheelan utformat visar hur ledare och medlemmar kan arbeta 

tillsammans för att skapa effektiva och produktiva team. Under processens gång går medlemmarna 

från att vara osäkra individer till ett moget, enat, högpresterande team. När arbetsgruppen uppnår 

effektiva metoder för förverkligandet av de gemensamt etablerade målen har arbetsgruppen 

genomgått utvecklingen till ett team.  

I det första stadiet, tillhörighet och trygghet, visar gruppmedlemmarna tecken på osäkerhet i sitt 

beroende av gruppledaren. Rädslan för att inte bli accepterad i gruppen gör att beslutsfattanden sker 

genom ledaren och medlemmarna får svårt för att ta egna initiativ. Fokus riktas bort från relevanta 

ämnen som planering eller arbetsuppgifter då deras strävan efter tillhörighet och trygghet prioriteras. 

I det andra stadiet, opposition och konflikt, försöker medlemmarna frigöra sig från beroendet av 

ledaren vilket medför att individers åsikter kring utveckling av gemensamma mål, värderingar och 

operationella procedurer börjar träda fram. Detta bidrar i sin tur till uppkomsten av arbetsrelaterade 

konflikter vilket tyder på en utveckling i gruppen då medlemmarna har gått vidare från 

interpersonella konflikter. Konflikter är på sitt sätt betydelsefulla då de etablerar tillit och ett 

accepterande klimat i arbetsgruppen som möjliggör ett utbyte av åsikter. För att komma vidare till 

nästa stadie, tillit och struktur, måste arbetsgruppen ha en enhetlig syn på deras syfte och procedur 

samt lösa de konflikter som uppstått kring arbetsuppgifter. I stadie tre råder en mer öppen och 

uppgiftsorienterad kommunikation mellan likvärdiga initiativtagande medlemmar. I det sista stadiet, 

arbete och produktivitet, räknas gruppen som ett högpresterande team med hög produktivitet och 

effektivitet. Eftersom konflikterna är lösta lyckas medlemmarna fokusera på teamets måluppfyllelse 

och genomförande av uppgifter (Wheelan 2013:23f).  

 

Regelbundna möten 

Regelbundna möten är ett sätt för gruppen att upprätthålla en utveckling då detta tenderar att minska 

uppkomsten av irritationsmoment. Detta eftersom gruppmedlemmar sällan uppskattar att avsätta tid 
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till långa utvärderingsmöten. Genom att anordna regelbundna kortare möten lyckas de anställda 

hålla motivationen uppe genom diskussionerna om grupputvärdering då det inte känns som 

bortkastad tid i lika hög grad. Dessa diskussionstillfällen är betydelsefulla för grupputvecklingen 

och genom en regelbundenhet effektiviseras även mötet (Wheelan 2013:36). 

 

Kommunikation 

En arbetsgrupp med öppen och accepterande kommunikationskultur som tillåter dess medlemmar 

komma till tals, delta i diskussioner, utbyta feedback och som samtidigt arbetar mot gemensamma 

mål har stor potential för att uppnå kriterierna för ett högpresterande team. Dessa faktorer förbättrar 

produktiviteten genom att medlemmars idéer och förslag yttras vilka öppnar för diskussioner och i 

sin tur utvecklar teamet. Det är viktigt att uppmuntra för dessa faktorer att komma till uttryck då 

feedbacken även förbättrar de anställdas individuella prestationer. Individer som inte yttrar sig på 

möten kan ofta grunda sig i en blygsam personlighet men kan även bottna i att denne inte känner sig 

inviterad till att dela med sig av sina åsikter då de kanske inte tas på allvar. Det är då viktigt att 

lägga vikt även vid att medlemmars åsikter ska bli hörda för att få en rättvis samt enhetlig 

utveckling hos individ och team (Wheelan 2013:101). 

 

4.2 Definitionen av emotionella arbeten och dess konsekvenser  

På 80-talet studerade Arlie Hochschild flygvärdinnors hantering av emotioner i sitt arbete genom 

intervjuer och deltagande observation på Delta Airlines. Resultatet fann att de arbetande fick, som 

en del av sina arbetsuppgifter, lära sig hantera emotioner både i den intrapersonella och 

interpersonella dimensionen. Hochschilds teorier kring emotionellt arbete behandlar ämnen och 

begrepp som är inspirerande och relevanta till vår frågeställning. 

 

Emotionellt arbete 

Det finns fysiskt arbete som refererar till fysiskt ansträngande yrken, mentalt arbete som innefattar 

arbeten som kräver mentala ansträngningar samt det som Hochschild (2012) definierar som 

emotionellt arbete. Ett emotionellt arbete sätter krav på den anställde att antingen framkalla eller 

undertrycka en viss emotion i avsikt att frammana det sinnestillstånd hos kunden som verksamheten 

eftersträvar (Hochschild 2012:6f). Denna typen av arbete förekommer till största del inom 

serviceyrken där det skapas ett begär på emotionella utbyten vilket kan tära på den anställde. 

Exempelvis kan detta resultera i en alienation från jaget eftersom den anställde tvingas koordinera 

sina emotioner som gärna ska framstå som fritt från ansträngning för att kunna erbjuda ”bästa” 

möjliga service i hopp om att det mottas på önskat vis. Flygvärdinnans arbete är fulländat då 

kunden upplevs ha blivit nöjd med sin service. 
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Den anställde inom det emotionella arbetet förväntas utföra sina arbetssysslor som innebär både 

fysisk och mental ansträngning samtidigt som de även måste ta till med en emotionell insats för att 

arbetets ska vara genomfört (Hochschild 2012:5). För flygvärdinnan blir produkten av arbetet ett 

sinnestillstånd hos kunden vilket i sin tur kan medföra konsekvenser hos den anställde i form av 

exempelvis utbrändhet eller psykisk belastning. Individens hantering av emotioner kan göras på 

följande vis och detta förklarar hon bland annat utifrån nedanstående begrepp.  

 

Känsloregler 

Känsloregler är kulturellt skapade emotionella regleringar som bestämmer hur och när vi bör känna 

och i vilken grad det bör exponeras. Människan söker ständigt efter förklaringar till beteenden och 

använder ofta kulturella mått på vad som anses vara ett lämpligt beteende eller en lämplig emotion 

att uppleva (Hochschild 2012:59). Ibland kan det skapas en splittring mellan vad individen bör 

känna och exponera med vad denne egentligen upplever inom sig vilket kallas emotionell dissonans 

och kan medföra ångest eller ambivalens (Hochschild 2012:61f). Den anställde tar till sig de 

känsloregleringar verksamheten kräver för att utföra sitt arbete korrekt vilket i sin tur medför att den 

anställdes emotioner får ett bytesvärde. Ett exempel på ett bytesvärde är när den anställde utför ett 

emotionellt arbete i utbyte av belöning som arbetsgivaren ger i form av lön. De känsloregler som 

finns inom arbetslivet styrs därmed oftast av överordnade individer såsom exempelvis arbetsgivaren. 

Arbetskulturen sätter på så sätt normer på vilka känslor och uttryck som är accepterade att visa. 

Detta har likheter i Cotés (2005) sociala interaktionsmodell där han beskriver hur responsen av 

känsloregleringen har betydelse för hur individen belastas av emotionshanteringen. 

 

Yt- och djupagerande  

Individer i emotionella arbeten kan hantera sina känslor genom yt- eller djupagerande vilket både 

Hochschild (2012) och Coté (2005) nämner i sina teorier. Det förstnämnda är då individen visar 

känslan som är förväntad att komma till uttryck men har upplevelsen av en annan. Individen döljer 

då medvetet för andra vad den egentligen känner vilket under en längre period kan komma att 

prägla dess identitet. En flygvärdinna på Delta Airlines förstärkte detta i sitt uttalande om att 

hon ”fann det fullkomligt svårt att släppa den konstgjorda glädjen som hon behövt på arbetet” 

(Hochschild 20012:4). När känslor hanteras utifrån ett ytagerande blir individens kropp verktyg för 

exponeringen av känslor istället för dess själ och sinne. Detta kan exemplifieras när en individ visar 

det mod en situation kräver istället för att exponera rädslan den egentligen upplever inom sig. 

 Motsatta hanteringsmetod kallas djupagerande och innebär att det emotionella arbetet har blivit en 

del av individens beteende. Känslorna som denne vill uttrycka är då samma som den upplevda 

emotionen vilket bidrar till att individen slipper ta avstånd från inre emotioner då beteendet 
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uppfattas som äkta (Hochschild 20012:37f). 

När vi upplever att våra emotioner inte passar situationen, och uppmärksammar detta som ett 

problem, påbörjar en intern evaluering där det ifrågasätts vare sig den upplevda känslan är äkta eller 

om det bör arbetas fram en annorlunda emotion. Den interna bedömningen möjliggör ändringar i de 

upplevda känslorna som gör individens uttryck av emotionen till ett djupt agerande (Hochschild 

20012:43).   

Detta sammanfattar hur både yt- och djupagerande är hanteringsmetoder som kräver arbete från 

individens sida vilket förklarar varför detta definieras som ett emotionellt arbete. 

 

4.3 Interaktioner och relationer inom arbetsgrupper  

Sociologen Randall Collins (2005) teorier om interaktionsritualer och dess påverkan på gruppen och 

individen har varit en intressant utgångspunkt i syfte att analysera betydelsen av gruppmöten och 

Spegling för våra respondenter. För att förstå teorins betydelse måste vi anpassa interaktionsritualen 

till sin unika kontext då den förändras och utvecklas med tiden och miljön. 

 

Interaktionsritualer 

Interaktionsritualer är en given del av den sociala människans liv då vi medvetet eller omedvetet 

söker oss till dem för deltagande. Ritualerna har inte bara en bidragande roll vid utvecklingen av 

samhälleliga strukturer och gruppsammanhållningar utan även vid den enskilde individens 

identitetsskapande. Detta eftersom individen genom att socialisera sig och identifiera jaget med 

jämförelser mellan sig själv och andra skapar en självbild. 

Collins (2005) har definierat fyra kriterier som förutsätter upprättandet av en interaktionsritual: 

1. Två eller fler fysiskt närvarande individer som ingår i en interaktion med varandra. 2. Definierade 

strukturer och regler som tillsammans gör det möjligt för individen att identifiera de som medverkar 

och de som står utanför interaktionsritualen. 3. Gruppen har ett gemensamt fokus och mål. 4. 

Gruppmedlemmarna delar likartade emotioner och upplevelser genom interaktionsritualen (Collins 

2005:48). 

 

Emotionell Energi 

Interaktionsritualen är ett belysande exempel på hur emotioner påverkas i interaktionen (Collins 

2005:105). Collins (2005) definierar begreppet emotion från två utgångspunkter. Den ena är den 

som vi i vardagen förknippar med begreppet emotion dvs. starka kortvariga känslor såsom ilska, 

skräck, ångest och glädje. Den andra är mindre synliga, långvariga emotioner och känslodrag som 

förknippas med individens emotionella energi. 

Varje individ besitter en emotionell energi som i interaktionsritualen förändras och transformeras till 
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en ny emotionsnivå. När interaktionsritualens fyra kriterierna är uppfyllda leder detta till en hög 

emotionell energi hos medlemmarna som genererar känslor av glädje, solidaritet och tillit. Denna 

energi bidrar till att skapa motivation hos gruppmedlemmarna då långtidsemotionerna skapar 

förutsättningar för känslouttryck såsom glada leenden men även då den inspirerar individen till 

aktivitet och engagemang. Motsatsen till detta sker vid misslyckade interaktionsritualer när den 

emotionella energin blir låg och resulterar i att aktiviteten minskar och individen tappar sin 

motivation. Individen försöker därför distansera sig från dessa då de resulterar i en känsla av 

uttömdhet och ensamhet. 

Ritualens misslyckande kan bero på olika faktorer. Exempelvis kan den vara en tvingad 

interaktionsritual vilket uppstår när individerna i interaktionen inte uppnår en gemensam upplevelse 

och emotionell status (Collins 2005:105f). 

 

Interaktionsritualskedjor/Densitet 

Människan består av en unik uppsättning interaktionskedjor som denne samlar på sig genom livet. 

Dessa kedjor skapas när interaktioner återupptas och därmed upprättar symboler och försätter 

medlemmarna i en emotionell energi som håller dem samman. Hög densitet skapas när 

interaktionskedjan består av ritualer som upprättas kontinuerligt. När medlemmarna möts fysiskt i 

kedjan skapas social densitet samt en känsla av sammanhållning och tillhörighet. Om individen 

ständigt omringas av människor är den sociala densiteten hög. När individen befinner sig utanför 

umgänget blir den sociala densiteten låg vilket resulterar i känslor av utanförskap och ensamhet 

(Collins 2005:105f, 116). 

Collins (2005) talar om det konstanta medlemskapets roll för upprättandet av tillhörighet. Om det 

alltid är samma medlemmar som deltar i interaktionsritualen medför detta en tydlig definition av 

medlemskap, tillhörighet och symboler. Detta gynnar gruppen i det anseende att det skapas en 

känsla av konformitet och trygghet hos medlemmarna. Idealisering av gruppen är också något som 

förekommer vilket upprättar den höga emotionella energin. Dock kan detta även ge konsekvenser 

då medlemmarna tenderar att uppleva en ökad fientlighet mot individer som står utanför 

medlemskapet i syfte att skydda gruppen och dess symboler (Collins 2005:109, 116f). 

 

Symboler 

Interaktionskedjan hålls delvis samman med de gemensamma symboler som medlemmarna skapar 

(Collins 2005:50). Symbolerna definieras i den specifika interaktionsritualen och ökar i betydelse i 

takt med upprättandet av interaktionskedjan (Collins 2005:97f). Om interaktionsritualerna upprättas 

kontinuerligt bidrar detta till starka symboler som idealiseras av gruppmedlemmarna men om dessa 

inte vårdas försvagas symbolerna och den emotionella energin (Collins 2005:44). 
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Symbolerna får sin betydelse i interaktionen och håller den och dess medlemmar samman då de 

skapar en gemensam mening och mål. De ger också individen en mall som formar dess identitet då 

de visar vilket beteende som uppskattas i interaktionen (Collins 2005:81) Symbolerna behandlas 

därför med respekt och ses ofta som ”heliga” (Collins 2005:83f). 

 

Solidaritet 

Solidaritet skapar känslor av medlemskap och konformitet hos individen och är ett resultat från den 

lyckade interaktionsritualen (Collins 2005:25,47). Denna upplevelse kan förstärkas med exempelvis 

symbolerna då dessa framkallar gemensamma minnen och upplevelser som knyter medlemmarna 

samman med interaktionsritualens fokus. 

Solidaritet uppnås även med den vardagliga kommunikationen mellan individer. När ritualens 

medlemmar exempelvis frågar varandra hur de mår blir individen uppmärksammad och får en 

upplevelse av att ha en viktig roll och tillhörighet (Collins 2005:84). 

Solidariteten är positiv på många vis men kan även ge konsekvenser om den blir för intensiv. Detta 

eftersom medlemmarna tenderar att idealisera sin grupp vilket resulterar i en ökad fientlighet mot 

individer som står utanför medlemskapet i syfte att skydda gruppen och dess symboler (Collins 

2005:109). 

 

4.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Våra teoretiska utgångspunkter skapar tillsammans en god bas vid analysen av det empiriska 

materialet i syfte att finna förståelse kring studiens frågeställningar. De kompletterar varandra 

genom att visa intressanta infallsvinkar om vår studiemiljö och förståelse gentemot våra 

respondenters upplevelser. 

För att kunna undersöka ett arbetsteam finns det ett behov att förstå dess uppbyggnad och 

genomgående process. Med hjälp av Susan Wheelans teorier och begrepp har vi skapat oss en 

definierad bild av gruppens karaktär och därmed en förståelse för våra respondenters arbetsgrupp. 

Den har även genom infattande av grupprocessen skapat en förståelse för de utmaningar och 

svårigheter en grupp kan komma att ställas inför vilket är intressant till vår studie. Detta eftersom 

den visar hur gruppen hantera emotioner och svårigheter mellan medlemmarna samt hur en 

sammansatt gruppen uppfyller kriterierna för ett effektivt team där de anställa tillsammans bidrar 

för att nå gemensamma mål. 

Arlie Hochschilds teorier om emotionellt arbete var en av de delar som inspirerade oss inför 

utförandet av denna studie då hon exempelvis beskriver hur den anställde i sitt emotionella arbete 

har ett behov av att hantera sina emotioner för att vara kapabel att fullfölja sina arbetsuppgifter. 

Hennes begrepp känsloreglering är ett exempel på en intressant utgångspunkt för att finna förståelse 
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kring individens emotionshantering och den sociala påverkan detta har för gruppen och den 

enskilde. Den visar ett exempel på hur omgivningen påverkar individens hantering av emotioner 

och hur detta kan komma att gynna eller missgynna denna process. Detta kan även förknippas till en 

av våra vetenskapliga artiklar där forskaren med en social interaktionsmodell beskriver 

känsloregleringen och dess sociala påverkan. 

Människan är en social varelse som söker sig till grupper där interaktionen kan resultera i positiva 

emotioner och välmående. Dessa möten mellan individer kallar teoretikern Randall Collins för 

interaktionsritualer. När vi intervjuade våra respondenter fann vi att det genomfördes ett antal 

gemensamma möten på arbetsplatsen. Med hjälp av Collins teorier vill vi finna förståelse för vilken 

betydelse dessa möten har för hanteringen av emotioner och upprättandet av samarbete och 

gemenskap i den emotionella verksamheten. Collins redovisar i sin teori begrepp som exempelvis 

emotionell energi och solidaritet som vi anser kan ge oss verktyg för att förstå hur 

interaktionsritualerna på arbetsplatsen kan resultera i olika emotionella upplevelser och 

tillhörighetskänslor inom gruppen. 
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5. Presentation av material 

Vi kommer nedan introducera vårt empiriska material och strukturera detta med två teman som 

tillsammans utgör sju kategorier. Detta kapitel kommer inledas med en presentation av arbetsplatsen 

och dess emotionella struktur för att sedan övergå till hur verksamheten, gruppen och individen 

hanterar emotioner som uppkommer i arbetet. Slutligen förklarar vi arbetsgruppen och kollegornas 

engagemang och betydelsen av samarbete och gemenskap. 

I denna presentation refererar vi till våra respondenter genom att namnge dem till R1, R2, R3 osv. 

med avsikt att upprätthålla deras anonymitet. 

 

Beskrivning av arbetsplatsen 

De anställda på arbetsplatsen består av skötare, sjuksköterskor, läkare och kuratorer. Skötarnas 

primära arbetsuppgift är att vara nära patienten, förebygga hotfulla situationer, finnas till hands vid 

behov av stöd samt skapa trygghet för patienterna. Även sjuksköterskan har denna närhet till 

patienten och är utöver det ansvarig inom medicin, administration, triagering och praktisk 

omvårdnad. Sjuksköterskan fungerar också som informatör till patient och anhöriga samt som 

mellanhand mellan patient och läkare där de bland annat ansvarar för att läkarens behandlingsplan 

för patienten genomförs. På arbetsplatsen finns även kuratorer vars uppgift är att stödja patienter, 

anhöriga och anställda med deras emotionshantering. 

Verksamheten är inriktad till slutenvården inom psykiatrin och är uppdelad i tre avdelningar. Den 

första avdelningen är en akutmottagning där patienterna stannar under en kortare vårdperiod eller 

omplaceras till en av de övriga avdelningarna. Den andra avdelningen arbetar mestadels med 

äldrepsykiatri inriktat på patienter som är 65 år eller äldre men har även ett antal psykosplatser. Den 

tredje avdelningen fokuserar på en allmänvård för psykiatriska sjukdomar. De anställda är 

mestadels stationerade på en avdelning men flyttas till de övriga vid behov. Trots att verksamheten 

är uppdelad i tre avdelningar ingår de anställda i samma arbetsgrupp och har gemensamma möten 

om hur arbetet ska organiseras. 

 

5.1 Psykiatrin som en emotionell verksamhet 

På en psykiatri förekommer det olika emotionella inslag i det vardagliga arbetet. Eftersom det är ett 

yrke där de anställda ständigt arbetar i relation med människor som är i behov av vård är det 

naturligt att det uppkommer situationer där de anställda exempelvis får hantera patienternas ångest, 

utbrändhet, ensamhet, självmordsbenägenhet och sorg. När vi frågar våra respondenter om de anser 
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att deras arbete är känslomässigt svarar samtliga ”ja” och att detta ligger i relationerna och 

samspelet med patienter och kollegor. De berättar att flera starka emotioner, både negativa och 

positiva, uppkommer dagligen på arbetsplatsen vilket den anställda och arbetsgruppen måste 

hantera. Exempel på känslomässiga situationer kan vara i möten med patienter med svåra livsöden. 

I dessa situationer tvingas den anställda avskärma patientens emotioner från sina egna för att kunna 

utföra sitt arbete och minska risken för påverkan. 

Våra respondenter berättar om situationer där det krävs tvångsvård och de anställda behöver utföra 

så kallad ”bältning” och spänna fast patienten då denne exempelvis inte inser sitt behov av 

medicinering. 

 

”Tvångssituationer har vi ganska många här och eftersom de alltid ser olika ut och man kan känna sig obekväm i 

relation till varför och hur det gick till. Vad är det för patient? Är det här rätt? Patientens bakgrund och autonomi. Det 

är ett övergrepp kan man nästan se det som från patientens synpunkt. Men patienten kanske inte är i sitt sinnes fulla 

bruk för att kunna förstå det.” (R6) 

 

Majoriteten av våra respondenter nämner liknande upplevelser vid tvångsåtgärder där situationen 

känns obekväm för den anställde pågrund av att den är mot patientens vilja. De anser dock att de i 

relation till obekvämligheten har en förståelse för deras vidtagande då det syftar i patientens och 

arbetsgruppens bästa. De påfrestande emotionerna som skapas inom den anställde hanteras på så 

sätt genom att se syftet i deras handling istället för det annars etiskt felaktiga i att göra något emot 

en persons vilja. Det förekommer även att anställda inom psykiatriska verksamheter emellanåt står 

inför hotfulla situationer. I syfte att upprätthålla en trygghet och en rätt hantering av patientens 

känsloyttringar får den anställde ta sig an hotfulla situationer vilket kan upplevas som obehagliga 

och skrämmande. I dessa fall behöver kollegorna bortse från sina egna reaktioner kring händelsen 

för att kunna utföra arbetsuppgiften. 

 

”Det känns obehagligt ibland förstås när man har patienter som är väldigt sjuka och skriker och är väldigt hotfulla. Då 

kan man ju inte visa sig rädd och springa därifrån. Då får man också bortse från sina känslor och stålsätta sig och 

utföra vad man behöver göra.” (R3) 

 

I vårdsammanhang finns ett behov av en professionell behandling för att patienten ska uppnå 

psykisk välmående. Respondenterna berättar hur detta inte kan uppnås enbart genom empati och 

sympati, utan främst genom belysning av patientens emotioner för att få denne att förstå sina egna 

känslor och sitt behov av medicinering. Fastän den anställdes primära reaktion skulle kunna vara att 

trösta och ge patienten en kram krävs det att denne utgår från den professionella yrkesrollen i sin 

behandlingsmetod och skapa en neutral och trygg bas som tillåter patienten ventilera och bearbeta 
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sina emotioner. 

 

Våra respondenter menar att fastän deras arbete kan vara emotionellt påfrestande så balanseras detta 

upp genom det positiva de utvinner ur arbetet. De förtydligade vikten av att belysa det positiva som 

uppkommer i det dagliga arbetet då de upplever arbetet lönar sig när det ger resultat. Exempelvis 

berättar de hur värdefullt och givande det är när samarbetet och struktureringen i behandlingen 

resulterar i en frisk, välmående patient vilket sker i majoriteten av fallen. 

 

”Dom tragiska är ju inte på långa vägar så många som dom positiva. Och det är när det blir en bra planering.[…] Ja 

när den här apparaten funkar som den ska funka!” (R8) 

 

Känslomässiga situationer sker inte bara i mötet med patienter utan upplevs även i samband med 

meningsskiljaktigheter kring behandlingsplanen inom arbetsgruppen. R5 berättar exempelvis hur 

konflikter som uppstår mellan anställda påverkar individen i högre utsträckning då det finns en 

närhet i relationerna till skillnad från konflikter som uppstår med patienter där den anställde agerar 

utifrån sin professionella yrkesroll och därmed upprättar en viss distans. Samtliga respondenter 

upplevde att det var viktigt att lösa konflikter omgående eftersom det annars riskerade skada 

arbetskvalitén och relationerna i arbetsgruppen. Detta ansågs dock vara något som arbetsgruppen 

var duktig på med hjälp av en god kommunikation där kollegorna aktivt tenderade att diskutera 

känslor mellan varandra. Samtidigt som de anställda var måna om att uppdatera kollegorna kring 

emotioner ansåg de även att de fick samma information och öppenhet tillbaka. 

 

Verksamhetens hantering av emotioner 

Den psykiatriska vårdkliniken använder sig av diverse tillvägagångssätt vid hantering av emotioner 

för den anställda och arbetsgruppen. R2 berättar att det alltid finns kuratorer tillhands vid behov och 

att samtliga anställda har rätt till prästhjälp, psykologhjälp och dylikt. Det finns även möjlighet att 

exempelvis ta ledigt efter svåra situationer på arbetsplatsen eftersom arbetsstyrkan är såpass stor. 

Respondenterna uttrycker att det till och med i vissa fall kan kännas överbemannat, men att detta är 

viktigt för säkerheten och för att behålla möjligheten för tjänstledigt för den enskilde. 

Utöver dessa åtgärder arbetar verksamheten och dess anställda utifrån modellen Spegling vilket 

oftast äger rum vid skiftbytet inför kvällspasset. Tidigare har Speglingen endast genomförts efter 

extrema situationer såsom vid självmordsförsök eller hotfulla händelser, men då dessa möten gav 

positiv effekt ansåg ledningen att mötet utöver detta skulle hållas dagligen i arbetsgruppen. 

Speglingen är baserad på ”Anna Björkdahls 9D modell” (se bifogat dokument) och fungerar som en 

mall genom mötet där varje individ får tillfälle att komma till tals och lätta på sina känslor och 
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tankar i syfte att minska den emotionella påfrestningen. I samband med detta uttalar våra 

respondenter att de känner sig bekväma att vid behov yttra sig vid Speglingarna. Dock tror flertalet 

att det finns kollegor som inte alltid vågar träda fram och dela med sig och att detta måste förbättras 

för att Speglingen fullt ut ska uppfylla sitt tänkta syfte. Respondenterna förklarar att Speglingen inte 

bara är betydelsefull i syfte att hantera individens emotioner utan även för att uppdatera varandra 

om situationer som uppstått under dagen. 

 

”Man går laget runt. Olika situationer och olika tolkningar av situationen kommer upp och man kan se vad alla varit 

med om och hur de tolkar situationen. De kanske var mer delaktiga eller hörde mer saker än vad andra gjorde och då 

blir man uppdaterad.” (R6) 

 

Speglingen har bidragit till utveckling på arbetsplatsen då detta ger en möjlighet att framföra tankar 

och åsikter samt ett utbyte av konstruktiv kritik. Dessa möten upplevs även ha resulterat i ett 

minskat skvaller mellan de anställa då de får möjlighet att tala ut med varandra dagligen. R4 

upplever att Speglingen även underlättar för de anställda att inte ta med sig arbetet hem eftersom 

arbetsgruppen ventilerar och behandlar känslor och tankar. Arbetsgruppen reder direkt ut eventuella 

situationer och upplevelser samt ger stöd till varandra. 

 

”Så Speglingen tycker jag är ett bra verktyg för att just lätta på sina känslor. Och sen är det ju lite så med att när man 

har haft det så är det på nått sätt så att när jag går hemifrån och stämplar ut och går ut genom dörren så är det liksom 

fine. Det är någon slags nollställning.” (R8) 

 

Detta citat sammanfattar hur majoriteten av våra respondenter ställer sig till Speglingen och dess 

effekt på arbetsgruppen. 

R5 anser som samtliga respondenter att Speglingen är positiv och nödvändig men också att det inte 

finns ett behov för det dagliga genomförandet då detta är tidskrävande för personalen. 

 

Individens och gruppens hantering av emotioner 

Arbetets känslomässiga karaktär kräver att de anställda kan hantera sina emotioner. Respondenterna 

använder sig av olika strategier för att hantera dessa men har även en gemensam syn om att det är 

vid stor vikt att särskilja sitt personliga ”jag” och sin yrkesroll i syfte att hålla en viss distans till 

arbetet och minska den känslomässiga belastningen. R2 berättar att yrkesrollen och upprätthållandet 

av professionalismen används både i syfte att ge patienten en god behandling men även för att 

fungera som en ”rustning” och skydda den anställde från att brytas ner emotionellt. 

 

”Vi har nog en kultur där det är bra att vara hårdhudad men inte en robot. Man kan inte kleta in alldeles för mycket 
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känslor för patienterna behöver sjuksköterskor och vårdare. De behöver inte en vän eller en mamma eller ett 

ställföreträdande samvete och ansvar. Samtidigt så får vi ju aldrig bli så hårdhudade så att vi får någon slags 

pliktmentalitet och börjar tycka det är häftigt när vi måste binda fast folk och sånt för då är man på fel ställe. Så jag 

tycker att man förväntas ha en bra balans mellan distans och empati.” (R5) 

Ett fåtal respondenter berättade även hur yrkesrollen upprättade en distans mellan arbetet och det 

privata. Detta gjorde det möjligt för den anställde att relatera de känslor som uppkom på arbetet 

med arbetsplatsen och sin yrkesroll och lämna dessa när de ”hängde av sig rollen” och åkte hem. 

Detta är ett sätt att uttrycka den distans som arbetet kräver för att den anställde ska förmå sig 

hantera de påfrestande emotionerna och inte brytas ner. 

 

”Där kände jag att det kunde vara väldigt skönt att när man stämplar ut och hänger av sig att man liksom kan hänga av 

sig yrkesrollen och att man försöker ändå att skilja på vad som är ens professionella jag och vad som är mitt personliga 

jag så man inte tar med det hem.” (R2) 

 

De anställda behöver således upprätta en balans mellan distans och närhet i syfte att uträtta sitt 

arbete och samtidigt inte bli påverkad av de påfrestande emotionerna. För att de anställda ska skapa 

den relation till patienten som krävs i behandlingssyfte finns ett behov för närhet och äkthet till 

yrkesrollen. Balansgången mellan distans och empati kan vara svår att upprätthålla då de anställda 

till viss del måste hålla en personlig relation i syfte att vara sig själv med patienterna men i samband 

med detta inte bli emotionellt påverkad. När vi frågar respondenterna om de känner sig äkta i sin 

arbetsroll svarar samtliga ”ja” och menar att det inte finns några större skillnader mellan deras 

vardagsbeteende och arbetsbeteende. De skillnader som respondenterna observerade var de som 

krävdes för utförandet av arbetsuppgiften, exempelvis genom att vara noggrannare, mer bestämd 

eller dylikt. Respondenterna säger att fastän det ska finnas en viss distans till yrkesrollen får det 

aldrig övergå till ett falskt beteende. Detta eftersom det kan skada relationen till patienterna vilket 

resulterar i att den anställde inte kan upprätthålla kvalitén och effektiviteten i arbetet. Kollegorna 

måste exempelvis känna en vilja att vara på arbetsplatsen och hjälpa patienterna. Patienterna 

uppmärksammar direkt om engagemanget saknas vilket kan orsaka oro gentemot de anställda och 

dess behandlingsplan och i sin tur försvåra processen för tillfrisknad. En annan strategi 

arbetsgruppen använder sig av för att hantera emotioner är genom humor. Under samtliga intervjuer 

får vi berättat att humor använts som ett medel för att lätta stämningen på arbetsplatsen. R6 berättar 

hur det ibland skämtas väldigt grovt på arbetsplatsen i syfte att ventilera emotioner som exempelvis 

kan uppstå då de anställda ser mycket misär. 

 

”Man måste ju kunna skämta också! Även i dom kanske mest tragiska lägen, alltså inte att man skämtar emot patienten, 

men att man alltså… ja förstår du?[…] Det blir ju något slags skydd för en själv kanske man kan säga att det blir.”(R8) 
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Detta möjliggörs genom det accepterande klimat som återfinns på avdelningarna då det är ”högt i 

tak”. Vid särskilt tunga perioder uppmärksammar flertalet respondenter hur humorn ofta fungerar 

som en slags motvikt. 

Lika mycket som det är accepterat att använda sig av humor i syfte att ventilera emotioner är det 

tillåtet att bli arg eller ledsen så länge det hålls från patienterna. Samtliga respondenter anser att 

acceptansen i arbetsgruppen är hög och att de anställda har en möjlighet att hantera sina emotioner 

så som de önskar. R3 berättar leende att även en stor stark kille kan vara ledsen och att detta är okej 

och R2 understryker hur skönt det är att kunna hantera sina emotioner med kollegorna. 

 

5.2 Arbetsgruppen 

Våra respondenter berättar att samarbete och gemenskap har en betydande roll i arbetet. Majoriteten 

beskriver sin arbetsgrupp som en samling individer som använder sig av kunskap och erfarenheter 

för att nå ett gemensamt mål. Genom en gemensam prestation erbjuder de anställda en god 

behandling till patienten då det öppna dialogklimatet möjliggör framförandet av olika infallsvinklar 

och lösningar. Arbetet sker mestadels i grupp, men det uppkommer även individuella uppgifter. R5 

berättar exempelvis hur medicindelen i arbetet tas individuellt av sjuksköterskorna. 

 

Personligt engagemang 

Samtliga respondenter upplever sig ha ett stort engagemang i det gemensamma arbete som krävs för 

upprättandet av patienternas behandlingsprocess men även för stödjandet i arbetsgruppen vid 

emotionshanteringen. Det personliga engagemanget anses ha en grundläggande betydelse för 

samarbetet och ett väl utfört arbete. Det skapar en strävan efter ett fungerande arbete för patienterna, 

ett samspel i arbetsgruppen samt ett välmående hos den enskilde individen och kollegorna. Detta 

bidrar i sin tur till att anställda tar hänsyn till upprätthållandet av hanteringen av emotioner som 

krävs för att skapa en hälsosam, fungerande arbetsplats. Kollegornas engagemang för varandra ger 

ett stöd inom arbetsgruppen. Ser en anställd att dess kollega är i behov av uppbackning ses det som 

en självklarhet att engagera sig i situationen. Exempelvis kan den anställde överta kollegans 

arbetsuppgifter om denne behöver tas ur tjänst samt ta sig tid att stödja dess bearbetning av 

emotioner. Detta beteende är någonting respondenterna inte bara anser de själva använder sig av 

utan även upplever sig få tillbaka från sina kollegor vilket uppfattas som positivt. 

Trots att samtliga respondenter ser ett engagemang i arbetsgruppen finns det ett tycke att detta alltid 

kan förbättras. R2 och R7 anser att ett ökat engagemang hade kunnat skapas genom mer beröm 

inom arbetsgruppen. Genom att visa mer uppskattning vid dagliga arbetsuppgifter skulle det kunna 

resultera i att individen i högre grad känner hur betydelsefullt dess arbete och roll är. Pågrund av 
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arbetsplatsens känslomässiga karaktär anses det vara extra viktigt att lyfta fram det positiva för att 

skapa en mer uppskattande miljö och en ambition hos de anställda för ett fortsatt engagemang. 

 

 

Samarbete och gemenskap 

Majoriteten av respondenterna upplever att det mest positiva på deras arbetsplats är då samarbetet 

i ”vårdkedjan” fungerar effektivt, dvs. när patienterna får den bästa möjliga vården. Detta innebär 

att varje yrkesgrupp genom samarbete och öppen kommunikation möjliggör att varje anställd 

effektivt kan utföra sina arbetsuppgifter med en god behandling som resultat. Ett fungerande 

samarbete gör det dessutom möjligt för arbetsgruppen att vid eventuella situationer stötta och hjälpa 

den anställde vilket ger denne en möjlighet att hantera sina emotioner. 

 

”Ja men då rycker man ju in… och… frågar… 'Behöver du gå undan lite? Jag kan ta över här.' Det är jätteviktigt med 

uppbackning. […] Är det nått de håller på med så kan man ju erbjuda sig att ta över och göra färdigt och så.” (R1) 

 

Samarbete har en betydande roll inom hela vårdyrket men upplevs av majoriteten av våra 

respondenter som extra viktig inom psykiatrin pågrund av de risker som kan återfinnas i arbetet i 

form av exempelvis hot och självmordsförsök. Flertalet berättar att det ibland kan uppkomma 

hotfulla situationer på arbetsplatsen och att det i dessa fall är viktigt att samarbeta för patientens och 

arbetsgruppens trygghet. Den anställde måste därför känna säkerhet i att dess kollegor agerar för att 

assistera vid eventuella hotfulla situationer. 

 

”Det är långt ifrån alla, men vissa patienter innebär en hotbild så det är jätteviktigt att man känner sig trygg med sina 

kollegor för... hamnar jag i en situation och då rycker i larmet så måste jag känna mig trygg i att jag kommer få hjälp 

inom de närmsta sekunderna nästan.” (R1) 

 

För att upprätthålla denna trygghet krävs att arbetsgruppen håller en öppen kommunikation och 

följer de stadgar och riktlinjer som finns. Om detta följs gynnas samarbetet med ökad tillit, trygghet 

och lugn mellan de anställda. Den öppna kommunikationen upprättar även en grund för gemenskap 

mellan kollegorna. Exempelvis är det accepterat att dela med sig av känslor och upplevelser och 

flertalet respondenter berättar att detta uppmuntras av att kollegorna är intresserade och engagerade. 

Kollegorna är även måna om att på eget initiativ ställa frågor rörande varandras emotionshantering 

och välmående. 

 

”Man är engagerad i varandras liv, man är engagerad i hur man mår, man är engagerad i hur det gick hos tandläkaren 

igår o.s.v. Man vill umgås, så det är ett tecken på en bra gemenskap.” (R2) 
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Respondenterna säger att det är viktigt att hålla dialogklimatet öppet där varje individ kontinuerligt 

blir uppdaterad kring vad som behöver göras, vad som har gjorts och hur detta har upplevts. R2 

understryker vikten av detta då de anställda exempelvis behöver veta vilka som finns på 

avdelningarna, vilka som behöver gå ifrån och hur detta är planerat i tiden för att minska riskerna. 

Situationer där den anställde är ensam på avdelningen får aldrig uppstå då detta äventyrar 

säkerheten. Exempelvis finns det patienter som är självmordsbenägna och behöver ständig tillsyn 

från arbetsgruppen vilket sätter krav på att kollegorna är uppdaterade om patientens uppsikt. Utöver 

detta uppkommer det även hotfulla situationer som skapar ett behov av ett samarbetande arbetsteam 

för att minska risker genom dess sammanhållning och effektivitet. Samtliga respondenter anser att 

samarbetet är välfungerande på deras arbetsplats. Trots detta upplever fåtalet en viss ”klyfta” mellan 

de olika yrkesrollerna eftersom kommunikationen kunde varit bättre. De anser i samband med detta 

att varje anställd bör lägga ett större engagemang i upprätthållandet av det öppna dialogklimatet och 

uppdaterandet i arbetsgruppen i syfte att utveckla samarbetet mellan yrkesrollerna. Samtliga 

respondenter upplever dock att samarbetet är positivt och att det finns ett behov att se den viktiga 

roll som de anställda har i arbetsgruppen. 

 

”Vissa saker vet man att man klarar av något bättre än andra och att man blir tillfrågad eftersom man har en speciell 

åsikt pågrund av sin erfarenhet till exempel och det bidrar ju också såklart till att det blir roligt.” (R5) 

 

De ser betydelsen i sin insats i relation till sina kollegor och är medvetna om hur viktiga alla 

yrkesroller är för att arbetet ska genomföras. Exempelvis hade sjuksköterskorna på arbetsplatsen 

inte kunnat utföra sitt arbete utan hjälp från skötarna och tvärtom. Alla yrkesroller har sin uppgift 

och därmed varje enskild individ sin roll att uppfylla i verksamheten vilket visar vikten av ett 

fungerande samarbete för utförandet av de tilldelade arbetsuppgifterna. Belysandet av detta behov 

gör att individen blir uppmärksammad i sitt arbete vilket ses som positivt då det bidrar till en glädje 

i arbetet när den anställde känner uppskattning. Följaktligen betyder det att arbetsgruppen 

tillsammans stödjer upprättandet av en positiv arbetsmiljö. 

Den goda gemenskapen respondenterna upplever inom arbetsgruppen anses som betydande för 

emotionshanteringen. Tystnadsplikten som återfinns i arbetet försvårar för de anställda att hantera 

emotioner med individer utanför arbetsplatsen vilket ökar gemenskapens betydelse för att 

kollegorna ska kunna ventilera eventuella känslor och skapa trygghet. Eftersom psykiatrin 

behandlar påfrestande emotioner från patienterna kan arbetsbördan bli tung vid vissa situationer. R2 

berättar att det finns en föreställning av att anställda på psykiatriska verksamheter ska tåla mycket 

mer i sitt arbete. Exempelvis kan det uppkomma situationer med verbal misshandel vilket tenderas 
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vara mer accepterat på psykiatrin än i resterande verksamheter. R2 upplever att gemenskapen på 

grund av detta kan ha större betydelse för arbetsgrupper inom psykiatrin. 

 

 

5.3 Sammanfattning 

På psykiatrin återfinns emotioner som en del av det dagliga arbetet. Verksamheten har därmed en 

känslomässig karaktär där de anställda möter patienternas starka emotioner såsom sorg, ångest och 

depression. Fastän de anställda vill upprätthålla en viss distans till detta så finns det tillfällen då de 

påverkas av det emotionella arbetet. I syfte att hantera detta finns ett antal strategier för den 

anställde att bearbeta sina emotioner på individnivå, gruppnivå och verksamhetsnivå. Individen 

upprättar ett skydd från de påfrestande emotionerna genom att etablera en balans mellan närhet och 

distans till situationen med sin yrkesroll. Genom att hantera händelser med professionalism tenderar 

de anställda att inte påverkas i lika stor utsträckning då detta upprättar en distans. Dock är närheten 

viktig i syfte att hantera patienternas emotioner då det krävs en relation för att erbjuda en god 

behandling. Arbetsgruppen hanterar emotioner med hjälp av tillit, engagemang, samarbete och 

gemenskap. Eventuellt belastande emotioner reduceras då det finns en tillit att kollegorna utför 

arbetet när den anställde lämnat arbetsplatsen. Kollegorna har även ett engagemang att stötta 

varandra med exempelvis hjälp av det öppna dialogklimaten samt genom att samarbeta med 

arbetsuppgifter när behovet finns. Verksamheten ger ett antal alternativ i syfte att hjälpa dess 

anställa i hanteringen av emotioner. Om behovet uppkommer har arbetsgruppen exempelvis rätt till 

professionell hjälp såsom psykolog, prästhjälp m.m. Våra respondenter berättar dock att dessa 

åtgärder sällan behöver vidtas då eventuella emotioner brukar behandlas direkt i arbetsgruppen. De 

anställda får även möjlighet att berätta och diskutera kring upplevelser och emotioner vid den 

dagliga Speglingen vilket ses som positivt då det upplevs ha ett emotionellt avlastande effekt. 

Samarbetet har stor betydelse inom verksamheten i syfte att utföra arbetsuppgifter, hantera 

emotioner och upprätthålla säkerheten. I verksamheten återfinns en vårdkedja som består av ett 

samarbete mellan yrkesrollerna med syfte att tillsammans uträtta de arbetsuppgifter som krävs i 

behandlingsprocessen. Arbetsstyrkan medför möjligheter för den anställde att hantera sina 

emotioner genom att exempelvis ta avstånd från situationen i någon minut samtidigt som det även 

upprättar säkerheten då uppkomsten av hotfulla situationer kan kräva större arbetsstyrka. 

Samarbetet fungerar här som ett skydd för både personal och patient. Även gemenskapen har en 

betydande roll i arbetsgruppen och våra respondenter återger hur positiv den är i deras verksamhet. 

Fastän personkemin måste upprättas för att nå gemenskap så har arbetsgruppen en samhörighet som 

exempelvis visas i den gemensamma viljan att stötta varandra. På grund av tystnadsplikten kring 

arbetet finns det ett behov av att kunna hantera och bearbeta emotioner tillsammans med kollegorna 
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där lagen inte är ett hinder. Gemenskapen genererar en acceptans inom arbetsgruppen som gör det 

möjligt för de anställa att visa tankar och känslor för varandra. Arbetsgruppen visar även en tolerans 

för hur individen väljer att hantera sina emotioner och stöttar varandra i processen. 

 

6. Analys 

Nedan följer analys av vårt empiriska material i anknytning med teoretiska utgångspunkter och 

vetenskapliga artiklar vi tidigare presenterat. Analysen struktureras utifrån vår problemformulering 

där vi söker förståelse för den emotionella innebörden i den psykiatriska verksamheten, hur de 

anställda hanterar emotionerna som råder samt samarbetet och gemenskapens betydelse i 

arbetsgruppen. 

 

6.1 Psykiatrins emotionella karaktär 

Psykiatrin kan ses som ett emotionellt arbete då det under vår studie framkommit hur de anställda 

dagligen möter arbetets känslomässiga karaktär. Patienternas emotioner som exempelvis ångest och 

depression är en del av de anställdas arbetsmiljö vilket skapar ett behov för de anställda att 

avskärma sina emotioner från patienternas för att minska risken för påverkan. Ett emotionellt arbete 

sätter även krav på den anställde att antingen framkalla eller undantrycka emotioner i avsikt att 

frammana det sinnestillstånd hos patienten som verksamheten eftersträvar (Hochschild 2012). Våra 

respondenter arbetar med detta då målet är att få patienten att uppnå ett psykiskt välmående då de 

genom att bland annat hantera sina emotioner framkallar ett optimalt sinnestillstånd hos patienten. 

 

Fastän en del situationer är svåra för såväl patienten som den anställde krävs de ibland för 

patientens välmående. Vi ser i dessa situationer hur våra respondenter utför ett emotionellt arbete 

genom undantryckande av sina inre emotioner som annars gärna hade kommit till uttryck. Ett 

exempel som flertalet respondenter berättar om är vid tvångssituationer där den anställde behöver 

utföra handlingar mot patientens vilja. Fastän det kan vara emotionellt påfrestande att se patienten 

bli arg eller ledsen så kräver situationen att den anställde agerar professionellt för samtligas säkerhet 

och välmående. Den anställde bortser då från den primära reaktionen och de upplevda emotionerna 

för att hantera patientens. Vi ser hur våra respondenter får ta yrkesrollen för att göra detta då 

samtliga beskriver hur deras beteende kan verka känslokallt för utomstående men att detta krävs då 

patienten behöver den neutrala bas som yrkesrollen medför. De anställda undantrycker i dessa fall 

sina emotioner genom att agera utifrån sin yrkesroll vilket även skapar en viss distans till den 

anställdes personliga roll. 

 

Hochschild (2012) beskriver hur den anställde sätter sig själv i andrahand för att frammana 
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den ”rätta” responsen hos verksamhetens klient. Detta gör våra respondenter då de låter patienten 

och dess tillfrisknad stå i centrum. I interaktionen mellan patient och anställd ligger fokus på 

patientens emotioner och gör det möjligt för denne att bli medveten om sina känslor. Våra 

respondenter berättar om vikten av att lämna sina egna emotioner utanför interaktionen eftersom 

patienten inte har ett behov av att ta del av dem. Istället ska det finnas plats för patientens emotioner 

att stå i fokus i syfte att få denne att bli medveten om varför känslorna uppstår och hur dessa ska 

hanteras. Behandlingen som används för att uppnå denna förståelse kan ske i form av samtal där 

frågor som ”vad känner du nu?” eller ”varför känner du så?” ställs för att upplysa patienten om dess 

känslor och kring vilka konsekvenser de har vilket i sin tur gör att patienten uppnår förståelse över 

sin situation och hur framtida emotioner kan hanteras. 

Då patienten och dess emotioner står i fokus i interaktionen kan detta ge konsekvenser för den 

anställde då det inte gynnar den arbetande känslomässigt. För att den anställde ska finna motivation 

för att utföra sitt emotionella arbete krävs därför att de belönas i olika former. Hochschild (2012) 

beskriver hur de anställdas emotioner fungerar som ett slags bytesvärde vilket vanligtvis motiveras 

med belöning i from av lön från arbetsgivaren. Den anställde ger emotionella tjänster i utbyte mot 

utbetalning av lön från verksamheten vilket även blir en metod för att visa uppskattning för sina 

anställda och upprätta engagemang och motivation. 

Förutom lönen finns det ofta flera källor för motivation vilket kan upprättas individuellt hos den 

anställde. I vår studie fick vi upplevelsen av att våra respondenters främsta drivkraft återfanns i 

patientens tillfrisknande där den lyckade vården fungerar som belöning. Flertalet av respondenterna 

berättar om de positiva emotioner som upplevs då ett fungerande arbete resulterar i en behandling 

som hjälper patienten att tillfriskna. Patientens tillfrisknande blir ett slags bevis för hur den 

anställdes arbete och ansträngningar gör skillnad för andra vilket ger den motivation som krävs för 

den anställde att hantera sina emotioner i arbetet. 

 

Hochschild (2012) definierar emotionellt arbete som ett yrke där anställdas emotioner kontrolleras 

vilket våra respondenter erfar vid exempelvis tvångssituationer. I dessa fall kräver situationen att 

den anställde kontrollerar sina känslor i syfte att utföra sitt arbete. 

Vid intervjuerna upplever respondenterna att arbetet i de flesta fall motiveras av den egna viljan att 

utföra arbetet vilket gör att emotionskontrollen inte behövs. Det emotionella arbetet inom denna 

psykiatri kan därför ses som situationsbundet. Mestadels av arbetet motiveras av den anställdes 

egna vilja att utföra arbete i verksamheten. Respondenterna berättar att de inspireras och motiveras 

av de resultat som skapas av arbetet och även detta efterliknas som ett slags bytesvärde (Hochschild 

2012). Respondenterna utbyter då sina tjänster då de uppnår välmående genom de resultat arbetet 

visar.   
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6.2 Emotionshantering av den anställde och arbetsgruppen   

I emotionella arbeten kan det finnas ett behov av emotionshantering vilket både Hochschild (2012) 

och Coté (2005) intresserar sig av. Cotés sociala interaktionsmodell påvisar bland annat hur det 

sociala kan minska belastningen i arbetet för den anställde vilket är intressant i relation till vår 

frågeställning. Modellen är också ett intressant tillägg till Hochschilds teorier kring det emotionella 

arbetet. Hochschild (2012) menar att emotionshanteringen sker på olika plan. Exempelvis återfinns 

känsloregler som mallar för emotioner och yt- och djupagerande för upprättandet av balansen 

mellan närheten och distansen till arbetet. 

Våra respondenter berättar hur hanteringen av emotioner är betydelsefull för den anställdes 

välmående. Balansen mellan närhet och distans till arbetet gynnar såväl den anställde som 

behandlingsprocessen. Närheten krävs för den anställde att skapa en relation till patienten och 

därmed engageras av den behandling som sker i verksamheten. Upprättandet av distans behövs 

däremot eftersom det återfinns påfrestande emotioner i arbetet som den anställde inte ska påverkas 

av i syfte att hantera sina arbetsuppgifter och skydda sig själv emotionellt. Våra respondenter 

upprättar denna balans genom särskiljandet mellan den privata rollen och den professionella 

yrkesrollen vilket kan ske genom ett yt- eller djupagerande. Hochschilds (2012) och Cotés (2005) 

begrepp yt- och djupagerande kan ge oss en förståelse för hur de anställda kan hantera sina känslor 

inom den emotionella verksamheten. När den anställde tar avstånd från sitt agerande och går in i en 

slags roll använder denne sig av ett ytagerande. Detta uppstår när individen tar avstånd från sina 

personliga känslor i syfte att utföra sitt arbete vilket våra respondenter gör vid extrema situationer 

som bältning. I situationen uppstår en konflikt mellan vad som måste göras och den anställdes 

etiska principer kring att göra något mot patientens vilja och den anställde behöver då bortse från 

detta och utföra det som situationen kräver. Hochschild (2012) beskriver att den anställde i 

konsekvens till ytagerandet kan uppleva en känsla av alienation dvs. en känsla av främlingskap 

gentemot sin identitet. Detta kan uppstå då den anställde inte känner igen sig själv i sina handlingar 

och börjar då tvivla på sin självbild och identitet. 

Våra respondenter uttrycker dock ingen upplevelse av alienation i samband med ytagerande. En 

anledning till detta kan vara att arbetsgruppen hanterar de känslor som uppkommer i situationen 

med hjälp av diskussioner då den anställde skapar en medvetenhet kring sitt agerande och de 

upplevda emotionerna. 

Anställda kan även använda sig av djupagerande för emotionshantering i arbetet. Hochschild (2012) 

beskriver att den anställde i dessa fall övar in en känsla och ett beteende så att detta tillslut blir en 

del av individen. Om arbetet exempelvis kräver att inte tala om sina egna känslor med patienten så 

blir det ett naturligt beteende och inställning hos den anställda. 
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Vi upplever att våra respondenter mestadels agerar utifrån ett djupagerande där det emotionella 

arbetet ses som en del av individens beteende. R4 berättar exempelvis hur dess personlighet 

återspeglas i yrkesrollen när situationen tillåter. Det kan bland annat vara i syfte att skapa en tillit 

eller för att bygga en relation vilket är positivt för både patient och anställd. De försöker i största 

utsträckning uttrycka sina emotioner vilket karaktäriserar ett djupagerande och kan upplevas som en 

äkta relation mellan individens beteende och dess känslor. 

Arbetets emotionella karaktär skapar flera känsloregleringar (Hochschild 2012) som syftar att de 

anställda hanterar sitt arbete genom den professionella yrkesrollen. Våra respondenter berättar hur 

de måste prioritera patienternas emotioner före sina egna vilket skapar en känsloreglering. R4 

berättar hur det är viktigt att sätta fokus på patienten och arbetsuppgiften och att i efterhand 

behandla de egna upplevelserna. Verksamheten ställer ett krav på den anställde att hantera sina 

emotioner på ett sådant vis som gör det möjligt för dem att upprätta ett visst beteende. Den anställde 

tar då till sig dessa riktlinjer och reglerar sina känslor efter dem. 

Kollegorna får även reglera sina känslor i bemötandet av patienten då de ibland kan motta en 

negativ respons. Omgivningen skapar känsloregleringar genom att exempelvis säga ”ta det inte 

personligt” eller ”du blir väl inte ledsen?”. Dessa uttalanden berättar för den anställde hur denne ska 

hantera svåra situationer. När den anställde exempelvis får en negativ respons kan den primära 

impulsen vara att bli arg eller ledsen. Denna impuls stoppas av känsloregleringen som då berättar 

hur den anställde ska hantera situationen professionellt. 

Även Coté (2005) beskriver hur den anställde påverkas av omgivningens respons av 

känslohanteringen och förklarar hur detta resulterar i ett gynnande eller missgynnande gentemot 

individens emotionella belastning. R2 förklarar hur uppskattningen från patienter och kollegor 

fungerar som en motivationskälla i arbetet vilket kan liknas med Cotés (2005) förklaring av hur 

positiv respons upplevs som belöning för den anställde. Responsen visar den anställde att dess 

arbete är uppskattat och blivit uppmärksammat vilket motiverar denne för fortsatt arbete. 

Utöver detta förekommer det även situationer där de anställda får en motsatt respons av 

känsloregleringen. På psykiatrin kan svårt sjuka patienter i vissa fall vara oförstående av deras 

psykiska tillstånd och inte acceptera sitt behov av vård. Situationer som dessa kan medföra att den 

anställdes arbete får ett negativt mottagande vilket kan öka den emotionella belastningen då de 

tvingas hantera patientens negativa känslor samtidigt som de måste bortse från sina egna. 

 

Både individen och arbetsgruppen har olika metoder och strategier för att hantera de emotioner som 

uppkommer i arbetet. Griffiths (1997) studie belyser hur acceptans medför en upplevelse av ökad 

sammanhållning där det ges möjlighet att komma med synpunkter och idéer. Respondenterna 

upplever att detta underlättas av att det finns ett accepterande klimat på arbetsplatsen. Genom att 
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ha ”högt i tak” upprättar kollegorna en frihet där den gemensamma synen är att varje individ själv 

får välja hanteringsstrategi. Detta har på våra respondenters arbetsplats resulterat i ett välmående 

hos de anställda och en tillit bland kollegorna. 

Även Coté (2005) nämner hur individer i interaktioner kan influera emotionsbelastningen genom att 

i en stödjande miljö ge utrymme för feedback och hjälp vilket skapar positiva emotioner hos den 

anställde. Detta visar den sociala interaktionsmodellens syfte då den påvisar hur individen påverkas 

av sin omgivning och kan genom interaktion minska belastningen av emotioner. Wheelan (2013) 

talar om betydelsen av utvecklandet av strategier runt konfliktlösning vilket även våra respondenter 

berättar om. Wheelan menar att en arbetsgrupp blir sammanhållen och effektiv om denne lär sig att 

snabbt ta sig igenom de situationer som skapar svårigheter för gruppen. Respondenterna berättar att 

arbetsgruppen hanterar konflikter direkt när de uppstår genom att diskutera lösningar på 

meningsskiljaktigheter. Detta upplevs som viktigt på deras arbetsplats eftersom eventuella 

konflikter kan skada arbetets process och relationen mellan kollegorna. Samtliga respondenter ser 

det därför som en självklarhet att aktivt ta reda på hur andra känner och visa sina egna emotioner. Vi 

ser på detta vis hur arbetsgruppen genom strategiska metoder bearbetar konflikter och finner 

lösningar som gör dem kortvariga. Samtliga respondenter berättade hur de använder sig av humor 

för att hantera emotioner mellan kollegorna. Genom skämt och en glad stämning kan de anställda 

ventilera sina känslor samt skapa ett slags skydd mot de negativa emotioner som återfinns i 

verksamheten. En del respondenter återger hur kollegorna till och med tenderar att skämta mer 

under svåra perioder vilket gör att de uppfattar beteendet som en motvikt till de påfrestande 

emotionerna. Även Griffith (1997) såg i sin studie hur Team A använde sig av humor som en 

motvikt mot deras missnöje och kunde genom detta ventilera känslorna mellan varandra. Vi 

upplever att de anställda på psykiatrin använder sig av de positiva emotionerna då detta dessutom 

skapar närhet och gemenskap. När kollegorna skapar en humoristisk miljö hjälper de varandra i 

syfte att hantera emotioner som kan påfrestas av arbetsuppgifterna. 

 

6.3 Verksamhetens strategier för hantering av emotioner 

I syfte att hantera emotioner på arbetsplatsen använder sig verksamheten av metoden Spegling som 

är ett uppskattat moment för samtliga respondenter. Denna metod uppfyller de fyra kriterier Collins 

(2005) använder sig utav för att beskriva en interaktionsritual: 1. Kollegorna träffas fysiskt i 

gruppen efter arbetspasset. 2. Den anställde vet vilka som tillhör i interaktionen då mötet är inom 

verksamheten. 3. Gruppen har gemensamt fokus eftersom de tillsammans följer ett protokoll som 

tydligt visar vad som ska diskuteras och reflekteras under mötets gång. 4. Respondenterna har en 

liknande inställning gentemot Speglingen då samtliga anser att den är betydelsefull.  Uppfyllandet 

av dessa kriterier gör att Speglingen karaktäriseras som en interaktionsritual som genererar glädje, 
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solidaritet och tillit genom den höga emotionella energin som uppnås. Respondenterna berättar hur 

den dagliga Speglingen gynnar kollegorna att hålla sig uppdaterade och medför en känsla av 

gemenskap då alla involveras. Deras upplevelse av sammanhållning och tillhörighet kan förstås 

med den sociala densiteten (Collins 2005) Speglingen skapar. Densiteten uppstår då medlemmarna 

möts fysiskt för att diskutera dagens händelser och därmed socialiserar med varandra. 

Vid speglingarna får de anställda inte bara tillfälle att hantera sina egna emotioner utan det ges även 

möjlighet att diskutera eventuella meningsskiljaktigheter och infallsvinkar från situationer som 

uppkommit under dagen. På så vis löses konflikter direkt och samtliga anställda blir uppdaterade 

kring de situationer där det skapats individuella upplevelser hos kollegorna. Genom diskussion av 

detta upplevs återigen en känsla av delaktighet och samhörighet då de finner en gemensam 

utgångspunkt. I relation till teorin om interaktionsritualer ser vi att ett gemensamt fokus bland annat 

stärker den höga emotionella energin som åstadkommits genom uppfyllandet av de fyra kriterierna. 

I ett emotionellt arbete återfinns tvingade interaktionsritualer (Collins 2005) som kan resultera i en 

emotionell uttömning för den anställde då dess emotioner måste hanteras i andrahand gentemot 

patientens. Vi ser att interaktioner inom psykiatrin kan förstås som tvingade interaktionsritualer 

pågrund av avsaknaden av en gemensam upplevelse och emotionell status. Då den anställde inte bör 

ha med sina egna emotioner i interaktionen befinner inte denne sig på samma emotionella våglängd 

som patienten (Collins 2005). Pågrund av detta stärks behovet av Spegling ytterligare eftersom den 

anställdes emotionella energi höjs i mötet med kollegorna i relation till interaktionen med patienten 

där den anställdes emotionella energi kan tömmas ut. 

 

Eftersom Speglingarna har bestämda ramar och är kontinuerligt återkommande skapas 

interaktionsritualskedjor. De anställda väljer att medverka vid dessa möten flera gånger eftersom de 

resulterar i en hög emotionell energi.  Om det finns skillnader i de anställdas upplevelser kan detta 

dock störa fullbordandet av den gemensamma emotionsupplevelsen som interaktionsritualen bör ge 

för att uppnå sitt syfte. Exempelvis upplever en av våra respondenter att Speglingen används mer än 

den behövs och en annan upplever att en del inte tar mötet på fullt allvar. Dessa skiljaktigheter kan 

komma att reducera en del av den höga emotionella energin hos en del anställda och skapa en viss 

klyfta mellan kollegorna. Olikheter mellan våra respondenters upplevelser är dock så små att det 

inte verkar har en större påverkan på Speglingen då den ändå upplevs uppfylla sitt syfte och 

upprätta en hög emotionell energi i gruppen. Detta eftersom majoriteten ändå har den gemensamma 

synen att den är betydelsefull för verksamheten och dess anställda. 

Griffiths (1997) studie visar hur möten med bestämd struktur skapar förutsättningar för trygghet och 

tillförlitlighet som möjliggör för den anställde att dela med sig om emotioner. Då våra respondenter 

berättar att Speglingarna sker dagligen skapar detta en struktur som gynnar möjligheten för 
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kollegorna att öppna upp sig. Eftersom de tidigare endast haft dessa möten vid extremsituationer 

kan de nu också hantera de dagliga svårigheterna som uppkommer i samband med 

emotionshanteringen. Även Wheelan (2013) beskriver hur mötens regelbundenhet upprätthåller 

arbetsgruppens utveckling då de blir mindre tidskrävande och därmed håller motivationen uppe. 

Genom att ha ett kortare möte dagligen istället för ett längre varannan månad blir de mindre 

tidskrävande. Detta ökar produktiviteten och effektiviteten under mötena och minimerar 

irritationsmomenten som annars hade uppstått. Regelbundenheten kan även skapa förutsättningar 

för individen att våga tala om sina känslor. Detta uppmuntras även under Speglingarna då de 

anställda använder sig av ”Anna Björkdahls 9D- modell” som tillåter varje individ att komma till 

tals. Våra respondenter upplever dock att en del av kollegorna inte vågar öppna upp sig. Detta kan 

förstå som ett resultat av kollegornas skiljande anseende om den dagliga Speglingens behov. Då en 

del ser den som överflödig kan detta missgynna det öppna dialogklimatet då samtliga inte har 

samma emotionella upplevelse av interaktionsritualen (Collins 2005). 

Då mötena sker kontinuerligt kan vi se en del symboler som skapats i samband med 

interaktionsritualerna. Collins (2005) beskriver att dessa symboler kan vara allt från en individ till 

ett objekt. Exempelvis kan symboler vara kungen för ett land eller en sjuksköterskas vita rock då 

den blir en symbol för medicinsk kunskap. 

Vi ser i vår studie att emotionshanteringen och det öppna dialogklimatet har blivit symboler för 

Speglingen och kollegorna. Deras sätt och metoder att utföra Speglingen på genom exempelvis 

Anna Björkdahls 9D-modell och det accepterande diskussionsklimatet fungerar som symboler som 

håller samman interaktionsritualen och dess medlemmar. Då Speglingen återkommer dagligen ses 

symbolerna som starka eftersom de ständigt blir mer etablerade ju mer de används och 

uppmärksammas. Dessa symboler upprätthåller i sin tur den emotionella energin som erhålls i 

interaktionsritualen då de skapar en gemensam mening och mål. Att hantera sina emotioner såsom 

individen vill är en viktig norm och symbol som genomsyrar hela verksamheten och som 

respekteras av kollegorna. Om detta inte skulle accepteras skulle beteendet bemötas med ovilja från 

arbetsgruppen då det bryter mot deras symboler. 

 

6.4 Betydelsen av samarbete på en psykiatrisk verksamhet 

Respondenternas arbetsgrupp uppfyller Wheelans (2013) krav för vad som kännetecknar ett 

högpresterande team och befinner sig därmed i det sista stadie som karaktäriserar arbete och 

produktivitet. De visar tecken på uppskattning, ett gott samarbete, en tydlig bild av gemensamma 

mål samt en känsla och vilja att involvera sig i varandras välmående och arbetsuppgifter. Samtliga 

respondenter upplever att deras arbetsgrupp är ett välfungerande team vilket stimulerar deras 

deltagande och engagemang. 
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Wheelans (2013) betoning på effektiva team ger oss en förståelse för hur betydelsefullt samarbetet 

kan vara för en arbetsgrupp. Våra respondenter upplever att denna betydelse återfinns på alla 

psykiatriska verksamheter bland annat på grund av de risker som återfinns i arbetet. Dessa risker 

återfinns exempelvis då patienter blir hotfulla eller självmordsbenägna vilket skapar ett behov av att 

arbetsgruppen samarbetar för att minska uppkomsten av detta. 

Lantz & Laflamme (1996) berättar hur den svenska psykiatrin arbetat i form av grupparbete under 

lång tid då detta krävs för utförandet av arbetsuppgifterna. Detta sätter krav på den anställde att 

samarbeta och hantera emotioner som eventuellt kan komma mellan kollegorna på arbetsplatsen. 

Eftersom arbetsgruppen utvecklats till ett effektivt team har de gjort sig bekanta med 

konfliktlösande strategier. Konflikter som uppstår blir mindre tidskrävande och stärker deras fokus 

på arbetsuppgifter vilket i sin tur ökar deras produktivitet, effektivitet och samarbetskänsla. 

Wheelan (2013) beskriver hur konflikter bland annat kan skapa rädsla bland kollegorna. För att 

reducera denna krävs en hantering av konflikten för att medlemmarna ska upprätta tillit och 

gemenskap. Våra respondenter erfarar att det finns ett fungerande samarbete i gruppen och att 

kollegorna har en tillit till varandra vilket anses vara betydelsefullt för att upprätta trygghet på 

arbetsplatsen. Flertalet respondenter berättade exempelvis hur det fanns ett behov av tillit hos 

kollegorna i deras förmåga att hjälpa till vid hotfulla situationer. Skulle tilliten och samarbetet inte 

fungera skulle det resultera i att patienter och anställda riskerade att komma till skada. Tryggheten 

som återfinns i arbetsgruppen är även fundamental för ett öppet diskussionsklimat där individerna 

kan uttrycka idéer, åsikter och utbyte av feedback. Detta möjliggör en uppgiftsorienterad 

kommunikation vilket återfinns i Wheelans (2013) tredje stadie för utvecklande av arbetsgruppen. I 

likhet med Parkers (2002) och Griffiths (1997) studier upplevde respondenterna att ett öppet 

dialogklimat var betydande för samarbetet. Dock fanns det respondenter som upplevde en 

viss ”klyfta” mellan yrkesrollerna. Parker (2002) visar i sin studie hur en god strukturering i arbetet 

kan gynna dialogklimatet vilket vi kunde se en likhet med vårt empiriska material. R2 berättar att 

strukturen på en del möten inte var lika tydlig som vid andra. En klar struktur skulle kunna 

möjliggöra en öppnare dialog då de anställda skulle uppleva en klarhet i informationen och en 

trygghet till att ifrågasätta. Griffiths (1997) beskriver också betydelsen av gemensamma möten för 

en arbetsgrupp då detta möjliggör en sammanhållning mellan kollegorna samt en upplevelse av 

delaktighet i verksamheten. Studien visar hur möten i arbetsgruppen ökar effektivitet och minskar 

uppkomsten av belastande emotioner såsom irritation eller brist på motivation. Då de anställda 

informeras, blir delaktiga vid beslutsfattanden och kan diskutera synpunkter och tankar vid möten 

upprättas en samhörighet. Vi ser Speglingen som ett möte som gynnar sammanhållningen där de 

anställda blir uppdaterade och delaktiga i det dagliga arbetet. 

Samarbetet är även betydelsefullt för att upprätta engagemang och motivation hos de anställda. 
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Lantz & Laflamme (1996) berättar hur socialt stöd i arbetsgruppen genererar motivation då 

kollegorna visar uppskattning för varandra och ser därmed betydelsen i arbetet. En del av 

respondenterna berättar hur de känner sig ha en viktig roll i arbetet då de blir medräknade vid 

beslutsfattanden kring patientbehandlingen och organisationsstruktureringen. Respondenterna 

upplevde positiva emotioner i samband med en fungerande vårdkedja där kollegornas samarbete 

fungerade bra och resulterade i god behandling för patienten. I relation till detta såg våra 

respondenter meningen med sin yrkesroll då den visade hur alla kollegor gemensamt hade en viktig 

roll att fylla vilket i sin tur gav motivation och engagemang gentemot arbetsuppgifterna. 

 

6.5 Betydelsen av gemenskap på en psykiatrisk verksamhet 

Collins (2005) beskriver hur lyckade interaktionsritualer resulterar i hög emotionell energi och 

solidaritet vilket i sin tur skapar känslor av tillhörighet och gemenskap som förstärks med tydliga 

skillnader mellan medlemmarna och dem som står utanför interaktionen. På en psykiatri är de 

anställda bundna av tystnadsplikt vilket betyder att de inte tillåts tala öppet om händelser som sker i 

arbetet. Detta skapar ett behov av gemenskap mellan kollegorna då de utgör det närmaste stödet för 

emotionshanteringen. Gemenskapen upprättas bland annat i relation till de gemensamma 

upplevelser kollegorna har i sin yrkesroll, i arbetsuppgifterna och i mötena. Vid exempelvis 

Speglingarna upplevs klimatet som tryggt och öppet i syfte att skapa en miljö som gör det möjligt 

för den anställde att hantera sina emotioner i gruppen. När de genomgår dessa emotionella 

upplevelser tillsammans höjs inte bara den emotionella energin utan stärker även gemenskapen. 

Även Griffiths (1997) illustrerar hur mötet skapar samarbete och gemenskap i arbetsgruppen när de 

anställda har ett gemensamt engagemang för varandra. Detta stöds dessutom av Lantz & Laflammes 

(1996) begrepp socialt stöd som visar hur uppskattning skapar förutsättningar för motivation hos 

den anställde men även tillhörighet till sina kollegor. Detta är i sin tur betydande för utförandet av 

arbetsuppgifter och hanteringen av emotioner i arbetsgruppen. 

Gemenskapen och engagemanget mellan kollegorna bidrar till att de i stor utsträckning slipper ta 

med sig arbetet hem då emotionerna tillåts hanteras på arbetsplatsen. R1 upplever att det aldrig 

finns ett behov att ta med sig det emotionella i arbetet hem eftersom det finns en tillit i att 

kollegorna kan utföra ett utmärkt arbete. Ibland uppkommer svåra situationer som den anställde kan 

tendera att tänka på och R1 menar då att vetskapen att kollegorna kan utföra det arbete som krävs 

tillåter den anställde att inte ta med sig oroskänslor och dylikt hem. Respondenterna upplever en 

struktur på arbetsplatsen där samtliga har en tydlig bild av verksamheten och de anställdas 

arbetsuppgifter. Detta skapar tydliga gränser vilket tillsammans med de anställdas säkerhet i sina 

roller bidrar till trygghet och öppenhet inom arbetsgruppen. Dessa komponenter återfinns i Parkers 

(2002) studie varpå Site 1 når en trygg arbetsmiljö där ett utbyte av tankar och åsikter är accepterat. 
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Våra respondenter uttrycker hur arbetsplatsens acceptans för diskussion och feedback reducerar 

deras oro för utanförskap då de skapat en samhörighet i gruppen. 

 

 

7. Sammanfattning 

Psykiatrin är en emotionell arbetsplats som på flera vis påverkar dess anställda känslomässigt. 

Arbetets karaktär kräver ett etablerat samarbete dels för att skapa välmående i arbetsgruppen men 

även för att upprätta säkerheten på arbetsplatsen. Vid exempelvis händelser av hotfulla situationer 

återfinns ett behov av ett strukturerat arbetsteam som samarbetar för att gemensamt stödja varandra 

vid behov. 

Pågrund av de starka emotioner som återfinns i det vardagliga arbetet skapas ett behov av 

emotionshantering för att bearbeta svåra situationer och upprätta ett välmående hos de anställda. Vi 

fann att de anställda på vår valda psykiatri använde sig av tre olika stadier av emotionshantering: 

individuellt, i arbetsgruppen samt organisatoriskt i verksamheten. 

 

7.1 Emotionshantering: Individ 

Den anställde använder sig av olika emotionella strukturer för att upprätta balansen mellan närhet 

och distans till sitt arbete. Dels finns en vilja att inte påverkas emotionellt vilket influerar deras 

inställning till det känslomässiga. Då samtliga respondenter uttrycker aktivt hur de inte vill eller 

tänker påverkas emotionellt av sitt arbete sätts förutsättningarna för detta redan där. 

De anställda skapar även en känslomässig distans genom att använda sig av sin ”professionella” 

yrkesroll i sina arbetsuppgifter. Situationer som på olika vis känns obekväma, hotfulla eller 

skrämmande hanteras därmed genom att distansera det känslomässiga i händelsen från det 

personliga jaget. De anställda uppfattar då att det som sker i situationen inte är något som ska tas 

personligt då det känslomässiga är riktat mot yrkesrollen. 

En annan strategi som används är upprättandet av positivitet. När den anställde ställs inför negativa 

emotioner och svåra händelser hanteras detta till viss del genom känsloreglering. De hanterar 

emotionerna genom upprättandet av en vilja att söka efter det positiva i varje situation i ett försök 

att reducera negativiteten. 

 

7.2 Emotionshantering: Arbetsgrupp 

Det sociala stödet upplevdes som fundamentalt av samtliga respondenter på arbetsplatsen. Då de 

anställda var engagerade i arbetsgruppens emotionshantering skapade detta förutsättningar för ett 

samarbetande team. Respondenterna berättade hur medlemmarna i arbetsgruppen tog det som ett 



44 

 

personligt ansvar att fråga om kollegors känslomässiga sinnestillstånd och underrätta andra om sitt 

eget genom upprätthållandet av ett öppet dialogklimat. 

Arbetsgruppens samarbete och gemenskap upplevdes som en viktig del vid utförandet av 

arbetsuppgifter och emotionshantering. När det fanns ett behov av känslomässigt stöd tillgodosåg 

kollegorna detta mellan varandra och accepterande olika alternativ för hanteringen. Vi fann att 

respondenterna ansåg det vara viktigt att tillåta varje anställd att hantera dess emotioner såsom de 

önskade och vid dessa situationer skapa ett socialt stöd. Detta upprättade bland annat möjligheten 

att prata ut, gråta, skämta, gå ur tjänst eller lämna svåra situationer. Respondenterna återgav hur 

de ”backade upp” varandra vid svåra situationer då de kunde ta över arbetsuppgiften från kollegan 

för att denne skulle kunna gå ifrån. 

Den goda gemenskapen i arbetsgruppen var en av de faktorer som ansågs skapa förutsättningar för 

det sociala stödet. När de anställda upplevde en samhörighet och acceptans från varandra ökade det 

bland annat modet för de anställda att öppna upp sig kring känslomässiga frågor. Den anställde 

kunde då känna att dess emotionella yttringar inte var en belastning för andra, utan något som 

arbetsgruppen hanterade tillsammans i gemenskapen. 

 

7.3 Emotionshantering: Verksamhet 

Verksamheten använder sig av olika strategier och metoder för emotionshantering. Möjligheter 

såsom psykologhjälp, prästhjälp och dylikt var en obligatorisk tillgång som finns för samtliga 

anställda. 

Vår studie visade bland annat att det var gynnande för arbetsgruppen när verksamheten försåg dem 

med verktyg för emotionshantering. Speglingen är exempelvis en metod som används aktivt i syfte 

att låta de anställda hantera emotioner med kollegorna. Detta möte hade tidigare bara används vid 

extremsituationer men användes nu dagligen pågrund av dess positiva effekt på de anställda. 

Speglingens regelbundenhet upprättade tydliga strukturer för mötet och skapade tendenser för tillit 

och öppenhet bland kollegorna. De flesta kunde tala öppet om sina känslor, men våra respondenter 

upplevde ändå att en del inte vågade yttra sig. Detta var något som ansågs behöva förbättras vilket 

möjligtvis kommer ske med tiden då interaktionskedjan och dess symboler blir starkare. 

Den omfattande arbetsstyrkan utgjorde även ett verktyg för emotionshantering. Då det fanns 

tillräckligt med personal för att tillgodose behov av exempelvis tjänstledighet, överförande av 

arbetsuppgifter mellan kollegorna samt tid för den dagliga Speglingen vid skiftbytet upprättades 

möjligheten för alternativa hanteringsmetoder. 

 

Sammanfattningsvis ser vi hur våra respondenter befinner sig i en trivsam och trygg arbetsmiljö där 

de kan arbeta under goda förhållanden. I relation till vår frågeställning upplever vi att de anställda 
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har de verktyg som behövs för att varje individ ska kunna genomföra den emotionshantering som 

krävs för att kunna bidra bästa möjliga vård för patienterna, samt för upprätthållandet av eget 

välmående. Detta ser vi kommer till form genom respondenternas egna engagemang samt genom de 

hjälpmedel verksamheten erbjuder. 

 

8. Reflektioner 

Vi har i denna studie sökt förståelse för hur anställda på en psykiatri använder sig av diverse 

strategier för att behandla de emotioner som förekommer på arbetet. Eftersom vi inledningsvis hade 

en begränsad förståelse kring området kom upplevelserna vi tagit del av att bli intressanta både i 

studiesyfte och för vårt personliga intresse. 

Vi fann Hochschilds teorier kring det emotionella arbetet intressanta för vår studie och ansåg att 

dessa kunde ge ett gott komplement till att besvara vår frågeställning. Hon skriver i sin bok The 

Managed Heart (2012) att en studie på flygvärdinnors arbete ligger till grund för hennes teorier och 

att hon anser att det i framtiden kan behöva tillföras studier kring andra emotionella arbeten till 

teorierna. Vi ifrågasatte därmed hållbarheten i teorin då den var baserad på endast en yrkesgrupp. Vi 

fann dock att flera av hennes begrepp kunde appliceras på psykiatrin och ge en förståelse för flera 

komponenter. 

   

När vi kom i kontakt med vår gatekeeper fick vi mejladresser till de personer som eventuellt kunde 

tänka sig medverka som respondenter i vår studie. Vi upplevde att den ”väntetid” vi stod inför innan 

våra respondenter godkände sitt deltagande var aningen tidskrävande. I efterhand tänker vi att detta 

hade kunnat undvikas om vi tagit kontakt via telefon eller annan mer direkt kommunikation. 

Däremot upplevde vi vårt tillvägagångssätt som mer etisk då det upprätthöll de eventuella 

respondenternas anonymitet fram till deras godkännande. 

Valet av kvalitativa intervjuer som metod anser vi var mest givande för vår studie. Även om vi tog 

del av ett fåtal individers upplevelser anser vi att empirin vi utvann var mer utvecklande och 

uppgiftsorienterad än den vi hade kunnat få genom exempelvis enkäter eller deltagande observation. 

Med en större tidsram till förfogande upplever vi att deltagande observationer hade kunnat erbjuda 

intressanta infallsvinklar med spännande tillägg som hade kunnat utveckla studien för ökad 

förståelse med ett bredare perspektiv. Vi förhöll oss effektivt till den tidsbegränsning vi var försedda 

med vilket möjliggjorde att vi kunde hålla ett produktivt tempo genom uppsatsarbetets gång. När vi 

diskuterade kring studiens slutliga resultat väcktes en nyfikenhet kring vad vidare forskningar hade 

kunnat medföra för inslag. Om vi hade genomfört studien på flera psykiatriska verksamheter hade 

vi dels kunnat studera utifrån ett jämförelseperspektiv men även kunnat nå en ökad förståelse och 
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en högre reliabilitet. Detta val uteslöts dock tidigt då medvetenheten kring tidsramen upplyste oss 

om våra begränsningar. Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att inte bli påverkad av 

arbetet på fel vis för patienternas och deras egna välmående. Det var därför positivt att se de 

anställdas förmåga att upprätta de olika strategier de använder sig utav för att inte påverkas negativt. 

Vi fick upplevelsen av att det var den enskilde individens engagemang för emotionshantering som 

hade en betydande roll för det emotionella välmående som återfanns hos våra respondenter. 

Arbetsstyrkans gemensamma prestation för upprätthållandet av en trygg och positiv arbetsmiljö 

uppfattades som fundamental för samtliga vilket även etablerade ett slags skydd mot eventuella 

påfrestningar. I inledningen av vårt uppsatsarbete funderade vi kring vilka teorier och begrepp vi 

kunde använda oss utav. Vi diskuterade fram att ett begrepp som förklarar en slags avlastning för 

individer kunde vara användbart för oss vilket vi dock inte kunde finna i någon litteratur. Denna 

avsaknad utvecklades senare till utformandet av vårt egna socialpsykologiska begrepp som vi valt 

att kalla för avlastningsalternativ. Det är ingen ovanlighet att individer ställs inför krävande 

situationer som kan vara belastande i både privata relationer och i arbetslivet. Genom etableringen 

av avlastningsalternativ i de olika nätverken kan individen vid svårare situationer vända sig mot 

personerna i omgivningen som utgör avlastningen. Detta kan generera att individen får stöd vilket i 

sin tur minskar den eventuella belastningen. Vi återfinner detta på vår valda psykiatriska 

verksamhet då kollegorna använder varandra som avlastningsalternativ när de under olika 

omständigheter stöttar och hjälper varandra i både emotionshantering och arbetsuppgifter. Vi tror 

detta kan gynna individerna på lång sikt i ett ökat välmående och förbättrade relationer i sin 

omgivning, både privat och i arbetslivet. 

 

Överlag anser vi att uppsatsarbetet gått bra och vi är nöjda med vår gemensamma prestation. 

Studieprocessen har kontinuerligt utvecklats utan större motgångar vilket vi delvis upplever beror 

på vårt goda samarbete. Vi har haft fördelen att ta del av respondenternas intressanta upplevelser, 

åsikter och erfarenheter som vi på bästa sätt försökt relatera till vår förförståelse samt olika 

teoretiska och vetenskapliga utgångspunkter för att avslutningsvis kunna sluta den hermeneutiska 

cirkeln. Studien har visat hur de anställda inom den psykiatriska verksamheten utför ett emotionellt 

arbete vilket överensstämde med vår tanke om arbetsplatsen. Respondenternas utsagor gav oss även 

en inblick i vad det faktiskt innebär att emotionellt arbeta i en psykiatrisk verksamhet vilket 

berikade oss med material för att kunna besvara vår frågeställning. Den förståelse vi utvann som 

resultat från studien var inte helt olik från den förförståelse vi inledde studien med. Den största 

skillnaden vi upptäckte var att de anställda inte arbetar individuellt som vi tidigare trott. Istället 

arbetade våra respondenter mestadels i grupp vilket vi anser är positivt eftersom den anställde på så 

sätt har närmare tillgång till stöd från kollegor. Behovet av emotionshantering visade sig existera på 
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psykiatrin vilket har gjort att studien medfört betydelsefull information som skulle kunna användas 

för att upprätta ett välmående hos de anställda. Den psykiatrin vi besökte hade en god 

sammanhållning och arbetade med de problem och frågor som vi ville studera med vår forskning. 

Denna uppsats fick därmed en vändning då vi med vår valda psykiatri kunde ge ett gott exempel på 

de positiva utfall emotionshantering kan ge på en psykiatri. Hade vi istället hamnat på en psykiatri 

där dessa frågor inte uppmärksammades hade studien antagligen fått ett annorlunda resultat. Vår 

studie resulterade därmed med att bli en upplysande forskning kring vad det kan innebära att arbeta 

i ett emotionellt arbete där emotioner hanteras effektivt. Vi anser att den förståelse vi funnit med 

studien är lika givande för oss som den kan vara för exempelvis anställda eller överordnade på 

psykiatriska verksamheter. Då vi belyser hur emotionshanteringen är en fundamental del för 

verksamheten upplever vi att det finns ett behov av att även uppmärksamma detta. Med stöd av vår 

studie kan individer inom emotionella arbeten komma till insikt för vikten av att upprätta metoder 

och strategier för att organisera verksamheten på ett sådant sätt som gynnar de anställda, och i sin 

tur patienterna. 
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10. Bifogade dokument 

10.1 Intervjuguide 

Inledning 

Vi läser socialpsykologiska programmet i Halmstad och är inne på vårt tredje och sista år. Vi 

intervjuar er i syfte att samla information till vår C-uppsats där vi kommer ställa frågor som berör 

arbetsgruppen, arbetsuppgifter, gemenskap på arbetsplatsen o.s.v. Går det bra om vi spelar in 

intervjun? Det är så vi ska kunna gå tillbaka och minnas innehållet i intervjun samt att det som sagts 

på ett korrekt sätt uttrycks i uppsatsen. Inspelningen kommer endast användas till denna studie och 

kommer därefter raderas.  

 

Anonymitetsskydd 

Informationen vi samlar in kommer endast användas i studiesyfte och ni är självklart anonyma. Ni 

har rätt att avbryta intervjun när som helst. Vi kommer fråga om ditt namn men det är endast för att 

vi lättare ska kunna sortera och organisera bland våra inspelningar av intervjuer. Namnen kommer 

inte användas i uppsatsen. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Öppningsfrågor 

Namn:                        

2. Hur gammal är du? 

3. Vilken är din arbetstitel? 

4. Om någon inte vet hur ditt arbete ser ut, hur hade du förklarat ditt arbete för denne? 

5. Hur länge har du varit anställd här? 

6. Vad fick dig att söka denna typ av tjänst? 

7. Hur många avdelningar finns här? 

 

Emotionellt arbete (Hochschild) 

8. Skulle du beskriva ditt arbete som ett känslomässigt arbete?  

- På vilket sätt? 

9. Kan du beskriva hur du känslomässigt påverkas av ditt arbete?  
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 - Vad gör du i situationen? 

Om ja: 

 - Känner du ett behov att dela med dig?  

 - Känner du att du kan dela med dig? 

 - Om ja, till vem? (kollegor eller familj? 

10. Har det uppkommit en situation där du känt att du fått bortse från dina känslor för att kunna 

utföra ditt arbete? - Berätta!  

 - Har du känt att detta har påverkat din vardag? 

 - På vilket sätt? 

11. Om du märker att en kollega behöver stöd på arbetet, vad gör du åt detta? 

 - Vad gör arbetsplatsen åt detta? Berätta. 

12. Vad finns det för normer om hur man förväntas hantera känslor på er arbetsplats? 

13. Vad är det mest positiva du varit med om med en kollega? Beskriv! 

14. Vad är det svåraste du varit med om med en kollega? Beskriv! 

15. Vad skiljer ditt beteende på fritiden från beteendet på arbetet? 

 

Gruppen och dess betydelse för individen (Wheelan) 

16. Arbetar ni i grupp eller individuellt? 

17. Vilken betydelse har samarbete i din arbetsgrupp? (Finns samarbete - viktigt?) 

18. Har du några exempel på hur man kan få ett ökat samarbete? 

19.Vad karaktäriserar enligt dig en ”team”? 

 - Vilka av dessa kriterier anser du att ni uppnått? 

20. Om vi talar om arbetsgruppen, hur skulle din drömarbetssituation se ut? 

 - Vad saknas för att uppnå detta? 

 - Vad har ni redan uppnått? 

 

Gemenskap och tillhörighet (Collins) 

21. Känner du dig engagerad på arbetet?  

 - På vilket sätt? 

22. Känner du att du har en viktig roll? 

 - På vilket sätt? 

23. Hur ser gemenskapen ut mellan er kollegor? 

24. Har ni gemensamma möten i arbetsgruppen?  

Om ja: 

 - Hur ofta är dessa möten?  
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 - Är alla inkluderade?  

 - Vad diskuteras här? (Tas endast arbetssituationen upp eller är det även de individuella

 upplevelserna?)  

 - Berätta vilken effekt du känner att mötena bidrar med för dig. 

Om nej: 

 - Anser du att ni bör ha någon form av möten? 

Avslut 

25. Något ni vill tillägga som inte redan blivit sagt? 

26. Önskar ni att lyssna på inspelningen? 
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10.2 Anna Björkdahls 9D-modell 

  

Situation Om ja Om nej 

Nivå 3 
 

Har det förekommit 

våldsamma situationer eller 

tvångsåtgärder under 

arbetspasset? 

Diskutera: 

 

Hur funderade ordningen på 

avdelningen under/efter den 

aktuella situationen? 

 

Vilken känslomässig balans 

upplever du har funnit i 

personalgruppen under/efter 

den aktuella situationen? 

 

Vilken inställning upplever du 

har funnits i personalgruppen 

under/efter den aktuella 

situationen? 

 Fortsätt till nivå 2 

Nivå 2 

 

Har det förekommit hot 

om/risk för våld eller 

diskussion om/förberedelse för 

tvångsåtgärder under 

arbetspasset? 

                Diskutera: 
 

Hur funderade ordningen på 

avdelningen under/efter den 

aktuella situationen? 

 

Vilken känslomässig balans 

upplever du har funnit i 

personalgruppen under/efter 

den aktuella situationen? 

 

Vilken inställning upplever du 

har funnits i personalgruppen 

under/efter den aktuella 

situationen? 

 Fortsätt till nivå 3 
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                    Nivå 1 
 

Har det förekommit övriga 

diskussioner/problem under 

arbetspasset? 

                 Diskutera: 
 

Hur funderade ordningen på 

avdelningen under 

arbetspasset? 

 

Vilken känslomässig balans 

upplever du har funnit i 

personalgruppen under 

arbetspasset? 

 

Vilken inställning upplever du 

har funnits i personalgruppen 

under arbetspasset? 

                 Diskutera: 
 

Vilka problem/diskussioner 

kunde uppkommit eller kan 

uppkomma under de närmaste 

arbetspassen.  
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