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Sammanfattning 
Titel: Gymnasieskolans emotionsregim. En kvalitativ studie om hur lärare hanterar emotioner 

i sin yrkesroll. 

Title: The emotional regime of the Swedish high school. A qualitative study on how teachers 

handle emotions in their professional role. 

Författare: Sandra Lundström & Mattias Wikström 

Typ av arbete: Examensarbete på grundläggande nivå (15 hp) 

Examinator: Jana Hanzel Kratka 

Nyckelord: emotionssociologi, pedagogik, emotionsarbete, emotionsregim, känsloregler. 

 

Syftet med studien är att bidra till forskningsområdet emotionssociologi och pedagogik genom 

att skapa ökad förståelse om vilken roll och betydelse känslor och emotioner har för gymnasie-

lärare i deras arbete. Bland annat ämnar studien att besvara på vilket sätt känsloregler påverkar 

lärare, vilka strategier som lärare utvecklat för att hantera emotioner samt vilka konsekvenser 

som arbetet med emotionshantering har för lärare.  

 

Föreliggande studie är baserad på fem semistrukturerade djupintervjuer med gymnasielärare. 

Urvalet är baserat på lärare med ämnesbehörighet i företagsekonomi. Studiens resultat visar att 

gymnasielärare tillskriver känslor och emotioner stor betydelse och att lärare utövar både ett 

frekvent och komplext emotionsarbete. Vi finner indikationer på att det existerar en emotions-

regim i skolan, vilken är grundad på positiva emotioner, som styr lärare i deras 

emotionshantering samt att denna regim främst verkar skapas av samhället och lärarprofess-

ionen själv. Det emotionsarbete som visat sig mest emotionellt krävande för lärare är hantering 

och reglering av negativa känslor och vi har funnit olika strategier som lärare tillämpar i detta 

arbete. Ett annat utmärkande mönster från studien är att samtliga respondenter ger uttryck för 

att röra sig från en nära till en mer distanserad relation till sina elever. Detta går att koppla till 

ett behov av att minska arbetsbelastning, stress och känslomässig utmattning.   
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1. Inledning 
Lärares arbetssituation har under det senaste decenniet förvärrats. I Lärarförbundets medlems-

tidning Läraren (2020) skriver Nejman att lärare sjukskrivs i allt större utsträckning jämfört 

med tidigare men också jämfört med andra yrkeskategorier. Hårdast drabbas kvinnliga lärare. 

Danielsson skriver för Skolvärlden (2020) att ny forskning visar att lärare som i hög grad en-

gagerar sig i och tänker på elever oftare drabbas av stressrelaterad utmattning. Ola Nordhall, 

som utfört studien, intervjuas och belyser i artikeln att det också finns en problematik i att lärare 

förväntas lägga stora mängder tid och engagemang på att skapa goda lärar-elev-relationer. Må-

let är att förbättra elevers studieresultat och hälsa, men studien visar att graden av socialt 

engagemang, för att uppnå dessa relationer, är för hög. Detta anses leda till orimliga psykolo-

giska arbetskrav på lärare. Liknande problematik diskuteras i en debattartikel skriven av Lundin 

med flera för Skolvärlden (2021). Här menar författarna att lärares arbetssituation är ett moment 

22; en för hög arbetsbelastning utan möjlighet att påverka sin egen arbetsbörda innebär att lärare 

flyger rakt in i utbrändhetens heta eld.  

 

I relation till ovan skriver Örn i Psykologtidningen (2020) att ny forskning visar att elevers 

mentala hälsa förbättras av goda lärar-elev-relationer. Det är inte bara elever som mår bättre av 

denna relation utan forskning visar också att goda lärar-elevrelationer förbättrar den psykoso-

ciala hälsan för lärare på arbetsplatsen (Thornberg, 2020). Dessa resultat går att problematisera 

i relation till att lärare också drabbas negativt av arbetet med att skapa dessa goda relationer. 

Det finns flertalet publikationer där lärare kan läsa om hur de bäst skapar genuina, positiva och 

fördjupade lärar-elev-relationer (Hattie, 2014; Hirsh, 2020, Thornberg, 2020). Även Skolverket 

(2016; 2018a; 2018b) har publicerat skrivelser om relationens betydelse för kunskapsinhämt-

ning. En av dessa publikationer är skriven av Jonas Aspelin, forskare och professor inom 

pedagogik som myntat modellen relationell kompetens. I denna modell förklaras vilka tre över-

gripande kompetenser lärare bör besitta för att bäst lyckas etablera och bibehålla goda lärar-

elev-relationer. En av dessa kompetenser är socioemotionell kompetens, vilket innefattar för-

mågan att kunna hantera sina egna och andras känslor (Aspelin, 2018). Känslor är centralt för 

lärare i deras yrkesroll i flera avseenden. Bland annat finns det forskning som visar att elever 

lär sig bättre om läraren visar känslor i undervisningen samt också att effektiv undervisning 

grundas i positiv energi och engagemang (Hargreaves, 1998; Fredrickson, 2001). Känslor blir 

således viktiga för lärare att uttrycka inte bara i syfte att skapa goda lärar-elev-relationer utan 

också för att kunna undervisa och genomföra mer grundläggande aspekter av sitt yrke. Ovanstå-

ende ger en antydan om vilken press, förväntningar och påtryckningar, från såväl myndigheter 

som vetenskapen, som finns på lärares känslouttryck i deras yrkesutövande. 

 

Ovan nämnda litteratur och forskning må vara välmenande, i syfte att hjälpa lärare uppfylla sin 

lärargärning, må bra och bidra till elevers välmående. Läraryrket är ett människobehandlande 

yrke och många som arbetar som lärare drivs och motiveras av att hjälpa sina elever (Månsson, 

2004). Men litteraturen kan också ses som ett symtom på ett samhällsproblem, en vinklad och 

ensidig konsensus som ger intrycket av att alla lärare själva har makt att påverka sin arbetssitu-

ation; ”om jag bara lär mig det här, skapar den här goda relationen, så kommer min arbetsbörda 

att lättas och hela min arbetssituation att lösa sig”. Verkligheten är sällan så enkel. Tvärtom 
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utgör denna uppsjö av publikationer och litteratur en samtida normativ styrning av lärare vad 

gäller vilka känslor och emotioner som de förväntas förmedla i klassrummet. 

 

Detta går att relatera till hur lärare förväntas att arbeta med, reglera och hantera de känslor som 

de uttrycker. Inom forskningsområdet emotionssociologi benämns detta känsloarbete som 

emotionsarbete. Arlie Hochschild är en förgrundsgestalt på området (Stets & Turner, 2014; 

Wettergren, 2013) och i en studie från år 1983 undersökte hon hur flygvärdinnor bearbetar sina 

känslor för att bemöta sina kunder med positiva emotioner som exempelvis leenden och positiv 

energi. Detta för att möta sina arbetsgivares krav och målsättningar. Denna form av emotions-

arbete benämner författaren som emotionellt lönearbete. Utbrändhet är en kostnad som detta 

arbete i värsta fall resulterar i. Tidigare forskning i exempelvis Storbritannien och Polen visar 

både att lärare utövar ett frekvent emotionsarbete och hur detta arbete leder till negativa konse-

kvenser för läraren så som utbrändhet (Kinman, Wray & Strange, 2011; Wrobel, 2013). 

Styrningen av såväl flygvärdinnors som lärares känslouttryck, alltså emotioner, kallas inom 

emotionssociologin för känsloregler. Ett system av känsloregler bildar vad Hochschild (2012) 

benämner som en emotionsregim. Baserat på de publikationer som presenterats ovan, vilka 

ålägger lärare att skapa goda elevrelationer, kan lärare hävdas utföra ett emotionsarbete under-

ordnade den svenska skolans emotionsregim.  

 

Vår studie ämnar undersöka vilken roll emotioner spelar i arbetslivet för yrkesgruppen lärare. 

Studien motiveras av att lärare har särskilt höga krav på sig att bygga förtroendefulla relationer 

till elever men också för att skapa gynnsamma undervisningssituationer. Studien motiveras 

också av att lärare är en utsatt yrkesgrupp gällande sjukskrivningar relaterade till utbrändhet. 

Vi har identifierat en kunskapslucka inom emotionssociologin då svenska gymnasielärares 

emotionsarbete inte har undersökts i någon vidare utsträckning. Här är vår förhoppning att vår 

studie ska bidra genom ökad förståelse och nybruten kunskapsmark. Sammantaget belyser 

ovanstående att emotioners roll och betydelse i lärares yrkesutövande är något som behöver 

studeras närmare.  

 

1.1 Syfte 

Föreliggande studies syfte är att bidra till forskningsfälten sociologi och pedagogik genom att 

skapa ökad förståelse om vilken roll och betydelse emotioner har för gymnasielärare i deras 

dagliga arbete i svensk skola.  

 

1.2 Frågeställningar 

Ovanstående syfte mynnar ut i följande frågeställningar vilka denna studie ämnar besvara: 

 Vilken betydelse tillskriver gymnasielärare emotioner i klassrummet? 

 På vilket sätt är känsloregler och emotionsregimer närvarande för gymnasielärare i deras 

yrkesutövande? 

 Vilka strategier har gymnasielärare utvecklat för att hantera emotioner och hur ser dessa 

strategier ut? 

 Vilka konsekvenser får emotionshantering för gymnasielärare? 

 



3 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka gymnasielärare med behörighet inom ämnet företagse-

konomi. Studien behandlar lärares perspektiv på känslor och emotioner och utgår således inte 

från ett elevperspektiv. Syftet med studien är inte att presentera ett ”best practice”, det vill säga 

hur lärare bör agera i olika situationer. Det ligger inte heller inom ramen för studien att presen-

tera organisatoriska lösningar även om organisatoriska perspektiv på lärares arbetssituation 

tillämpas. Vidare kommer studien inte gå in på psykologiska förklaringsmodeller till varför 

enskilda lärare agerar eller uttrycker sig som de gör. Vi undersöker lärares emotionshantering i 

relation till yrkesrollen och undersöker därmed inte i större utsträckning hur gymnasielärarna 

agerar i situationer utanför skolans värld. 

 

1.4 Disposition 

Föreliggande rapport består av sex kapitel. Det första kapitlet ger en kort introduktion och bak-

grund till vårt valda forskningsområde inom emotionssociologi och pedagogik. Här 

argumenteras också för studiens relevans och bidrag till området. I kapitel två möter läsaren 

tidigare forskning på emotioners betydelse för organisationer jämsides andra perspektiv. Det 

tredje kapitlet behandlar studiens teoretiska referensram med huvudsaklig fokus på Hochschilds 

(2012) teoribildning kring strategier och konsekvenserna av emotionellt lönearbete men också 

Scheffs (1990) relationsteori. I kapitel fyra presenteras vald metodik, forskningsansats, urval, 

empiriska material med mera. Särskilt fokus läggs på studiens arbetsprocess. I det femte kapitlet 

möter läsaren studiens resultat som med hjälp av det teoretiska ramverket från kapitel tre ana-

lyseras utförligt. I kapitel sex presenteras författarnas diskussion och slutsatser av det empiriska 

materialet. Här möter läsaren också förslag på framtida forskning inom området emotionsso-

ciologi för yrkesgruppen gymnasielärare. 

 

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras forskning om emotioners betydelse i organisationer, emotioner i ar-

bete, och emotionshantering med fokus på lärare och närliggande yrken. Den forskning som 

introduceras här fokuserar främst på yrkeskategorier inom socialt arbete men också lärarpro-

fessionen.  

 

2.1 Emotioner ges betydelse i organisationer 

Inom forskning om emotioners roll och betydelse i organisationer och på arbetsplatser finns det 

två perspektiv; det organisatoriska och det sociologiska perspektivet. Det organisatoriska per-

spektivet har som mål att förstå vilka faktorer som påverkar individers och organisationers 

prestation medan det sociologiska fokuserar på att förstå de processer och strukturer som styr 

beteendet i organisationer. Även om dessa perspektiv har olika agendor är det också viktigt att 

påpeka att dessa ofta överlappar varandra (Stets & Turner, 2014). Denna studie tillämpar ett 

sociologiskt perspektiv då den ämnar förstå vilken betydelse och roll som emotioner har för 

lärarprofessionen. Inom sociologisk forskning exkluderades under lång tid emotionella faktorer 

vad gäller alla studier som genomfördes utanför familjelivet. Därför har organisationssociolo-

gin under lång tid inte intresserat sig för att förklara organisationers beteenden med hjälp av 

emotioner, utan dessa har rationaliserats bort (Barbalet, 2001). Organisatoriska företeelser har 
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i huvudsak, därav, förklarats av rationella förklaringsmodeller där emotionella faktorer, i den 

mån de förekommit, haft liten betydelse. Fineman (1993) argumenterade tidigt för behovet av 

att förena det rationella med det emotionella och myntade begreppet organisationens emotion-

ella arena. Författaren menade på hur organisationers liv utgörs av emotionella aktiviteter 

såsom tänkande och kännande i förhållande till andra människor socialt. Fineman (1993) menar 

också att sociala aktiviteter resulterar i både produktion och reflektion av emotioner, samt att 

känslor inte slutar att upphöra till följd av att vi befinner oss på en arbetsplats.  

 

2.2 Emotionsarbete i serviceorganisationer 

Det var först i början av 1980-talet som forskningen började intressera sig för hur människor 

arbetade med emotioner i sin yrkesroll, i både syftet att hantera och reglera baserat på sina 

arbetsuppgifter. Startskottet utgörs av Arlie Hochschilds första studier på området vilka gjordes 

med fokus mot kommersiella serviceorganisationer och servicearbete (Hochschild, 1990; 

2012). Författaren publicerade boken The Managed Heart år 1983, vilken kom ut i en nyutgåva 

2012. När boken kom väckte den intresset på allvar kring emotioner i organisationer, både inom 

sociologin och organisationsforskningen (Stets & Turner, 2014; Fineman, 2000). I studien un-

dersökte Hochschild (2012) hur flygvärdinnor bearbetar sina känslor för att bemöta sina kunder 

med positiva emotioner som exempelvis leenden och positiv energi, detta för att möta sin ar-

betsgivares krav och målsättningar. Denna form av arbete benämner författaren som 

emotionellt lönearbete (se 3.3.1). Studiens resultat visar på att det emotionella lönearbetet med-

för kostnader för medarbetaren, så kallad emotionell dissonans (se 3.3.4), vilket exempelvis kan 

vara känslolöshet eller utbrändhet. I studien upptäckte Hochschild (2012) också att det fanns 

faktorer i arbetsmiljön som visade sig ge negativa eller positiva effekter på det emotionella 

arbetet. Dessa faktorer utgjordes av arbetets innehåll, organisatoriska element eller individuella 

egenskaper hos den anställde. Hochschild (2012) konstaterade hur sociala serviceyrken är ut-

satta vad gäller känsloreglering. Hochschild (2012) var vidare tidig med att belysa vilken 

betydelse känslor och emotioner har i arbetet och kopplade detta till de kravställningar och 

förväntningar som arbetet medför. 

 

Ashforth & Humphreys (1993) studie applicerar Hochschilds (2012) resultat och undersöker 

också serviceorganisationer. Författarna finner att en faktor som reducerar de negativa effek-

terna som emotionellt lönearbete har för arbetaren är i hur hög grad som individen identifierar 

sig själv med yrkesrollen. Ashforth & Tomiuk (2000) undersöker samma yrkeskategoris emot-

ionsarbete med fokus på vilken effekt som graden av autenticitet hos individen har för det 

emotionella lönearbetet. I studien finner de en paradox i att servicearbetarna både ansåg sig 

vara sig själva på jobbet samtidigt som de behövde utförde ett emotionsarbete. Ashforth & To-

miuks (2000) resultat visar att ju större grad av autenticitet (sitt äkta jag) som en anställd har i 

yrkesrollen desto mindre är risken för emotionell dissonans (se 3.3.4). Författarna fann också 

att ytagerande (se 3.3.3) är en strategi som inte behöver få negativa konsekvenser för individen 

så länge den anställde förstår att det är en viktig del av yrkesrollen att ytagera. Ett annat resultat 

från studien är att ökad autonomi i arbetsrollen leder till upplevelse av ökad autenticitet för 

medarbetaren, vilket i sin tur har en effekt på den emotionella dissonansen. I resultaten från en 

studie genomförd av Morris & Feldman (1997), vilken också undersöker servicearbetare, fram-

går det att relationens varaktighet mellan medarbetare och klient har påverkar det emotionella 
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lönearbetet. En fördjupad relation leder till utökat och mer komplext emotionsarbete för med-

arbetaren.  

 

Bolton (2003) analyserade i sin studie tidigare forskning som gjorts inom serviceorganisationer, 

däribland Hochschilds (2012), och identifierade i sin bok fyra emotionshanteringsstrategier hos 

medarbetare: pekuniär strategi, föreskriven strategi, presentationsinriktad strategi och filantro-

pisk strategi. Den pekuniära emotionella hanteringen innebär att arbetet utförs i vinstsyfte i linje 

med organisationens uttalade syfte eller mål. Den föreskrivna strategin bygger på organisation-

ens eller yrkesrollens föreskrifter. I den presentationsinriktade strategin grundas 

emotionsarbetet snarare på sociala normer och regler som den anställde förväntas följa och med 

den filantropiska strategin ser medarbetaren på arbetet som en sorts gåva, sin livsuppgift, utan 

att förvänta sig något i gengäld (Bolton, 2003). Dessa emotionshanteringsstrategier menar Bol-

ton (2003) innefattar både emotionellt lönearbete och andra former av emotionsarbete på 

arbetsplatsen. En annan upptäckt i Boltons (2003) studie är att författaren konstaterar att med-

arbetarens emotionshantering påverkas både av organisationen som denna befinner sig i, 

professionen som medarbetaren tillhör samt samhället som omgärdar medarbetaren eftersom 

varje kontext skapar unika emotionella regler i olika lager som sätts i spel. Ett exempel på detta 

är yrkesetiska emotionella regler (Bolton, 2003).  

 

2.3 Emotionsarbete inom sociala vårdyrken och betydelsen av buffertgrupper 

Hochschild (2012) var som sagt tidig med att upptäcka att arbetets innehåll och andra organi-

satoriska moment påverkar det medarbetarens emotionella lönearbete. Det gör det relevant att 

applicera hennes resultat på andra yrkeskategorier och en kategori där studier genomförts är 

sociala vårdyrken. Vårdyrket sig från kommersiellt servicearbete i att det har andra människors 

välstånd som mål (Hasenfeld, 1983) och denna typ av arbete ingår i vad som benämns männi-

skobehandlande yrken (Leppänen, 2006). I relation till mer intima och människointensiva 

arbetsuppgifter undersökte Sloan (2004) i sin studie relationen mellan emotionen ilska och an-

ställningar inom just människointensiva yrken. Studiens resultat visar på att mer 

människointensiva yrken resulterar i högre grad av negativa känslor och ilska hos de anställda. 

En annan studie som gjorts inom vården är Smiths (1992), vilken undersökte sjuksköterskors 

emotionsarbete och fann att denna yrkesgrupp utför ett frekvent emotionsarbete. Smiths (1992) 

resultat visar också på att något som kan försvåra det emotionella arbetet är om arbetarna inte 

ges tillräcklig utbildning i hur man hanterar olika emotioner eller hur man utvecklar sin empa-

tiska förmåga. En viktig faktor i emotionsarbetet, enligt Smith (1992), är medarbetarens 

förmåga att utföra emotionshanteringen. 

 

Olsson (2008) undersöker i sin avhandling emotioner i arbete för vårdarbetare inom svensk 

sjukvård. Olssons (2008) resultat visar på att emotionskultur, arbetsrelationer och arbetsgrupper 

har en kritisk betydelse för hur medarbetaren klarar av att hantera negativa konsekvenser av 

emotionellt lönearbete, emotionell dissonans, på arbetsplatsen. Studien visar vidare hur så kal-

lade buffertgrupper (se 3.3.4) förenklar emotionsarbetet för medarbetarna och förebygger samt 

upphäver effekten av emotionell utbrändhet samt i detta också ger medarbetarna emotionell 

energi. Olssons (2008) resultat visar också på hur vårdarbetare hanterar emotioner som uppstår 

i klientkontakter (patienter) genom samtal i buffertgrupperna och kallar detta för 
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härbärgeringsarbete. Vidare visar studien på att det blir negativa konsekvenser för medarbetar-

nas emotionsarbete om omstruktureringar på arbetsplatsen genomförs med högre frekvens. 

 

2.4 Emotionsarbete inom lärarprofessionen 

Studier om emotionsarbete inom lärarprofessionen är inte lika vanligt förekommande i den ti-

digare forskningen, framför allt inte i en svensk kontext. Nedan följer först en kort redogörelse 

över vilken betydelse emotioner har för lärare i undervisningssituationer samt en beskrivning 

av Aspelins (2018) modell om lärarens relationskompetens. Därefter beskrivs resultatet från en 

rad studier som undersöker lärares emotionsarbete.  

 

När det kommer till synen på lärares känslor och huruvida lärare ska visa känslor i skolan visar 

en studie genomförd av Hargreaves (1998) på att en elev lär sig bättre om läraren visar känslor 

i undervisningen, och till och med att emotioner är centralt i inlärningsprocessen. En bra lärare 

fyller undervisningen med positiv energi och engagemang (Hargreaves, 1998).  

Fredricksons (2001) studie fokuserar på effekterna av positiva emotioner och visar att positiva 

emotioner utvidgar lärares handlingsrepertoar vilket då innefattar alltifrån intellektuella till so-

ciala förmågor. Vidare visar studien också att positiva känslor signalerar för elever att de ska 

arbeta vidare med sin uppgift (Fredrickson, 2001). En annan studie om positiva emotioner ge-

nomförd av Chen (2019) tyder på att positiva känslor leder läraren mot elevcentrering medan 

negativa känslor leder läraren mot kunskapsöverföring. Vilka känslor som väcks i lärare kan på 

så vis på ett direkt sätt påverka undervisningen och relationsbyggandet med eleverna. Vad gäl-

ler konsekvenser av hantering av utmanande klassrumssituationer visar en studie av Camancho 

med flera (2018) på att om lärare inte klarar av att hantera dessa på ett positivt sätt resulterar 

detta i negativa känslor hos läraren som förvirring, ilska, oro och nedstämdhet.  

 

Likt vad vi konstaterade i inledningen finns det mängder av normativ litteratur kring vilka kun-

skaper och förmågor som lärare bör besitta vad gäller känslor och emotioner. Aspelin (2018), 

som utgör en del av denna litteratur, har identifierat tre underkompetenser som ingår i lärares 

relationskompetens. Den första utgör det Aspelin (2018) kallar för kommunikativ kompetens, 

vilket är lärarens förmåga att kommunicera verbalt och icke-verbalt med målet att skapa sam-

klang i relation till eleven, både kognitivt och emotionellt. Den andra underkompetensen kallas 

för differentieringskompetens, och består av lärarens förmåga att reglera graden av närhet och 

distans till eleven. Lärarens mål bör enligt Aspelin (2018) vara att hitta en medelväg av, vad 

Scheff (1990) benämner som, optimal differentiering (se 3.2) för både lärare och elev. Socioe-

motionell kompetens är den tredje underkompetensen och den innefattar lärarens förmåga att 

hantera känslor i relation till eleven och i denna förmåga är det centralt att läraren är lyhörd för 

emotionella signaler i samspelet med eleven.  

 

Resterande del av detta avsnitt redogör för studier vilka undersöker lärares emotionsarbete spe-

cifikt. I en fallstudie från USA genomförd av Isenbarger & Zembylas (2006) undersöker 

författarna emotionsarbetets betydelse för lärare i grundskolan. Författarna konstaterar med sin 

studie att det ingår i lärarens arbete att kontrollera sina negativa känslor, exempelvis ilska och 

ledsenhet, för att utföra sitt jobb som lärare på ett bättre sätt, vilket innefattar uppvisande av 

positiv energi. Studiens resultat visar på hur centralt emotionsarbete är i lärares arbete genom 
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att den finner bevis för både djupagerande och ytagerande i hur lärare tränger undan och göm-

mer sina känslor (se 3.3.3). Samtidigt visar resultaten också på hur lärare kan se jobbet som sitt 

”kall” och därigenom behöver emotionsarbete inte alltid vara negativt för läraren utan också 

positivt.  

 

Wrobel (2013) undersöker i en polsk kontext, genom en kvantitativ enkätundersökning, emot-

ionshantering och empati hos lärare i relation till utbrändhet. Även denna studie visar på att 

emotionsarbete utförs kontinuerligt och frekvent i lärares dagliga arbete. Wrobel (2013) finner 

att lärares utbrändhet och emotionella dissonans främst kan kopplas till ytagerande men också 

till djupagerande. Författaren förklarar huvudsakligen utbrändheten genom att det är energikrä-

vande och utmattande att justera sina inre känslor. Vidare finner Wrobel (2013) att det som 

leder till utmattning huvudsakligen är reglering och hantering av negativa känslor i närvaro med 

elever. Detta överensstämmer med resultaten från en studie från Nederländerna av Näring, Briet 

& Brouwers (2006) vilken också visar på hur ytagerande leder till emotionell utbrändhet. Vi-

dare finner denna studie bevis på att just ytagerande går att direkt relatera till stress. Wrobel 

(2013) resultat visar också att hög empati hos lärare motiverar djupagerande vilket också kan 

leda till emotionell utmattning i längden. Författaren ser det därför som kritiskt att lärare förstår 

att även om empati är en nyckelförmåga för lärare kan denna förmåga också få negativa konse-

kvenser för läraren själv. Wrobel (2013) argumenterar också för vikten av att lärare lär sig att 

förstå och hantera sina känslor för att undvik utbrändhet.  

 

Kinman, Wray & Strange (2011) studerar lärares emotionsarbete kopplat till utbrändhet i Stor-

britannien. Studiens resultat är i linje med tidigare nämnd forskning och visar på att lärares 

emotionsarbete har en negativ inverkan på deras mentala hälsa och välmående. Resultaten pekar 

också på att lärares emotionsarbete gör dem mindre nöjda med sin arbetsinsats samt att emot-

ionsarbetet i längden kan göra att de distanserar sig från sina elever genom depersonalisering. 

Ett annat resultat från studien visar att stöd från arbetsmiljön och kollegor har en positiv effekt 

på hur lärare klarar av sitt emotionsarbete.  

 

Sutton (2004) fokuserar med sin studie på att identifiera vilka strategier som mellanstadielärare 

använder i sitt emotionsarbete. Detta i en nordamerikansk kontext. Resultatet visar att lärare ser 

emotionsarbete som en del av sitt dagliga arbete och författaren fann fyra olika kategorier av 

strategier som lärare använder för att hantera negativa emotioner. En kategori är beteendestra-

tegier utgörs av att läraren handlar genom att exempelvis dra sig undan, djupandning eller 

kontrollera sitt känslouttryck. En annan kategori är kognitiva strategier vilken består av att lä-

raren tar till egen reflektion och återskapande av minne för att tolka situationen igen. Det kan 

vara att läraren påminner sig själv om konsekvenserna av att tappa kontrollen i klassrummet. 

Den tredje kategorin är sociala strategier och den utgörs av att ta stöd med hjälp av andra för 

att samtala och bearbeta sin förståelse av sin upplevelse, vilket går att relatera till Olssons 

(2020) resultat om effekten buffertgrupper. Den sista kategorin är återhämtningsstrategier vil-

ken utgörs av att läraren ger sig själv tid för återhämtning genom exempelvis lugn och ro eller 

träning.  
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Sammantaget går det att konstatera att forskningsområdet kring emotioners betydelse i organi-

sationer och emotionshantering i arbete är ett brett och djupgående forskningsfält. Detta gäller 

framför allt studier inom serviceorganisationer och vårdyrken. På senare år har studier om lä-

rares emotionsarbete och emotionshantering börjat förekomma mer frekvent. Den tidigare 

forskningen visar i flera avseenden på vilken central betydelse som emotionsarbete och emot-

ionshantering har för lärare i deras yrkesroll. Detta underbygger dennas studies relevans. Vidare 

visar också forskningen på de negativa konsekvenser som emotionsarbete får för lärare. Denna 

studie ämnar bidra med att undersöka lärares emotionsarbete och vilken betydelse emotioner 

har för lärare i en svensk kontext. Vi har funnit att det i Sverige saknas djupgående studier på 

området. Det som motiverar relevansen och intresset för studien ytterligare är hur den svenska 

skolan särskiljer sig från andra länders skolsystem. Detta medför att resultaten från andra länder 

inte nödvändigtvis går att direkt överföra på lärares arbetssituation i Sverige.  

 

3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Innehållet i teorierna kommer att tilläm-

pas i analysen och diskussionen av studiens empiriska material. Huvudsakliga teorier som 

presenteras är Hochschilds (2012) teoribildning kring konsekvenserna av och strategier kring 

emotionellt lönearbete men också Scheffs (1990) relationsteori om utvecklingen av mänskliga 

sociala band. 

 

3.1 Tillämpning av teoretiska perspektiv och centrala definitioner 

 

3.1.1 Vad är en emotion? 

Inom forskningen definieras en emotion som den känsla en person kommunicerar och ger ut-

tryck för utåt. En känsla, däremot, definieras som de sinnesförnimmelser eller upplevelser som 

en person känner inom sig (Wettergren, 2013). Emotioner definieras inom emotionsforskningen 

mer utvecklat som den mentala och fysiologiska respons vilken är resultatet av att en individ 

både uppfattat och tolkat en händelse av betydelse för sig själv (Nolen-Hoeksema m.fl., 2009; 

Sutton, 2005). I syfte att djupare förstå och tolka vad en emotion är delar emotionssociologer 

in emotioner i fyra olika komponenter. Dessa komponenter utgörs av: (1) situationsbedömning, 

(2) förändring av sinnesupplevelse, (3) fritt eller hämmat känslomässigt uttryck i form av gester 

eller annan handling och (4) kulturell etikettering, det vill säga namngivning av emotionsupp-

levelsen (Hochschild, 1990; Thoits, 1990). Dessa komponenter behöver enligt Wettergren 

(2013) inte följa någon viss ordning och hon förklarar vidare att de tre första komponenterna 

kan förekomma utan att den kognitiva reflektionen i den fjärde komponenten förekommer, vil-

ket resulterar i en känsla som individen saknar medvetenhet kring. Wettergren (2013) menar att 

emotioner har en direkt koppling till handlande och att emotioner är handlingens drivkraft. Re-

flektion över vad vi känner gör att emotioner blir meningsskapande och det som sker i denna 

process är en samverkan mellan biologiska och sociala faktorer.  

 

Wettergren (2013) väljer att dela in emotioner i bakgrundsemotioner och förgrundsemotioner. 

Bakgrundsemotioner befinner sig i det omedvetna och är lugna och diffusa, dessa kan liknas 

vid humör eller sinnesstämningar till exempel ångest. I dessa får förnuftet större plats. 

https://d.docs.live.net/e4e5fb31e4d0c688/Dokument/KPU/LKXA2G%20Examensarbete/Sandras%20f%C3%B6rsta%20utkast.docx#_msocom_6
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Förgrundsemotioner är vi högst medvetna om och är starka och tydliga som skräck eller glädje. 

I dessa får känslor större utrymme framför förnuftet.  

 

3.1.2 Interaktionistiskt perspektiv på emotioner 

Inom det emotionssociologiska forskningsområdet finns det flera huvudsakliga perspektiv som 

skiljer sig åt i hur man ser på emotioner. För denna studie finner vi det lämpligt att tillämpa det 

interaktionistiska perspektivet vilket ser till både biologiska- och sociala faktorer gällande 

emotioner. Hochschild (1990), Barbalet, (2001) och Starrin & Dahlgren (2004) förespråkar det 

interaktionistiska perspektivet vid studier på emotioner i arbete och menar att emotioner kon-

strueras samt ges betydelse av sociala faktorer som relationer, normer och sociala strukturer.  

 

En utgångspunkt för vår teori om emotioner är att känsla och förnuft inte går att särskilja, utan 

är intimt knutna och sammanflätade med varandra. Det rationella tänkandet involverar alltid en 

känsla; förnuftet och känslan är två sidor av samma mynt (Barbalett, 2001). Wettergren (2013) 

kallar denna enhet ett ”emotionsförnuft”. I andra kulturer existerar redan denna typ av begrepp 

medan det västerländska språket saknar denna typ av ord vilket Wettergren kritiserar (2013). 

Wettergren (2005) menar vidare att emotioner inte bara bör ses som dramatiska och upproriska 

samt att emotioner uppstår i en social kontext och hanteras och regleras utifrån normer.  

 

3.2 Scheffs relationsteori  

Scheffs (1990) relationsteori bygger på idén om att människor utvecklas genom socialt samspel 

och sociala band. Enligt relationsteorin finns det tre faktorer som påverkar de sociala bandens 

kvalitet. Dessa är (1) samklang i kommunikation, (2) graden av differentiering och (3) känslor-

nas funktion (Scheff, 1990).  

 

Den första faktorn, samklang i kommunikation, handlar om hur väl individerna förstår och visar 

respekt för varandra (Scheff, 1990). Detta innefattar både kognitiv samklang, det vill säga för-

ståelse i intellektuell mening; och emotionell samklang vilket innefattar lyhördhet och respekt 

för varandras känslor. Den andra faktorn, graden av differentiering kan beskrivas som position-

eringen längs spektrumet av närhet och distans mellan individerna i relationen. Scheff (1990) 

ser detta som ett grundläggande dilemma i relationer mellan människor och målet är att hitta 

den balans mellan närhet och distans som skapar optimal differentiering. Det innebär att indi-

viden i en relation är så pass distanserad att denne fortfarande upplever sig vara ett unikt subjekt 

samtidigt som det finns en närhet där individen kan uppleva den andres perspektiv. Överdiffe-

rentiering är när individen är för distanserad, isolerar sig och därmed tappar kontakten i 

relationen. Motsatsen är underdifferentiering och där uppslukas individen av den höga grad av 

närhet som finns till den andre i relationen och detta resulterar i att ”självet” eller ”jaget” hålls 

tillbaka (Scheff, 1990). I den tredje faktorn, känslornas funktion, är grundemotionerna skam 

och stolthet centrala faktorer (Scheff, 1990). Dessa emotioner befinner sig på varsin sida av ett 

spektrum och skapar enligt Scheff (1990) en bild för individen om det sociala bandets kvalitet. 

Emotionerna inverkar på vår självbild och påverkar i sin tur hur vi interagerar med andra män-

niskor. Den självkänsla som vi får från en relation bygger på föreställningen om hur vi blir 

bedömda av andra samt hur vi föreställer oss att vi framstår för andra. Scheff (1990) menar på 

att känslorna ger oss information och vägledning om de sociala bandens kvalitet vilket 
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författaren menar får konsekvensen att vi kan handla på ett lämpligt sätt för att förbättra våra 

relationer. 

 

3.3 Hochschilds teori om emotionellt lönearbete 

 

3.3.1 Emotionellt lönearbete 

Hochschilds teoribildning (1993) om emotionellt lönearbete utgår från att anställda antingen 

känner de känslor som de har i uppgift att förmedla eller så gör de inte det. Emotionellt lönear-

bete grundas i att det finns explicita instruktioner och krav från arbetsgivaren på medarbetarna 

vad gäller vilka känslor de ska uppvisa i arbetet gentemot klienter och kunder. Det emotionella 

lönearbetet definieras som det emotionsarbete som medarbetare utför till följd av dessa emot-

ionella instruktioner och föreskrifter i syfte att tjäna pengar (Hochschild, 2012). För att 

medarbetares emotionshantering/emotionsreglering ska klassificeras som emotionellt lönear-

bete behöver tre kriterier vara uppfyllda; arbetet måste (1) innefatta direktkontakt med klienter, 

(2) styras av ett explicit mål att skapa emotionella tillstånd hos både sig själv och klienterna och 

(3) präglas av att arbetsgivaren sätter regler för medarbetares beteende och ser till att reglerna 

efterföljs. 

 

Forskare skiljer på emotionellt lönearbete och den bredare benämningen emotionsarbete. 

Hochschilds (2012) definition av emotionellt lönearbete anses av flera forskare vara snäv 

(Mumby & Putnamn, 1993; Pugliesi, 1999; Bolton, 2003). Dessa menar att organisationer inte 

endast är arenor för emotionellt lönearbete utan också för emotionsarbete generellt. Pugliesi 

(1999) delar in emotionsarbetet i två kategorier: självfokuserad emotionell hantering och den 

andre-fokuserad emotionell hantering. Pugliesi (1999) menar att medarbetaren hanterar både 

sina egna och andras känslor i sitt arbete och att emotionellt lönearbete riktas mot andra än bara 

kunder och att det emotionella lönearbetet inte alltid behöver vara väglett av arbetsgivaren. 

Vidare belyser Bolton (2003) hur de emotionella föreskrifterna för emotionshantering inte ute-

slutande skapas av organisationen utan också av yrkesprofessionen och det omgivande 

samhället. Vidare menar författaren att det därför är svårt att skilja på emotionsarbete och emot-

ionellt lönearbete.  

 

Lärarprofessionens arbete faller under emotionellt lönearbete, enligt den snävare definitionen 

myntad av Hochschild (2012), då läraren har direktkontakt med elever. Det kan också hävdas 

att läraren uppfyller den bredare definitionen emotionsarbete när läraren går tillbaka till sitt 

arbetsrum och socialiserar med sina lärarkollegor. I denna studie avses med emotionellt löne-

arbete det som innefattas enligt Hochschilds (2012) definition medan emotionsarbete är något 

mer generellt och som inte nödvändigtvis styrs direkt av arbetsgivaren. 

 

3.3.2 Känsloregler och emotionsregimer 

Ett centralt begrepp i Hochschilds (2012) teori om emotionellt lönearbete är känsloregler. Käns-

loregler definieras som uttalade och outtalade normer och värderingar som i en viss kontext styr 

vad vi ska känna och hur känslan ska uttryckas (Hochschild, 2012). Författaren likställer käns-

loregler på arbetet med emotionella föreskrifterna som existerar i medarbetares organisationer. 
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Anpassningen som vi människor gör till dessa känsloregler kallas för emotionellt lönearbete 

eller emotionsarbete beroende på vilka kriterier som uppfylls, se ovan (Hochschild, 2012).  

 

Ett samlat system av känsloregler kallas för emotionsregim (Wettergren, 2013). Fineman 

(1993) beskriver detta som ett påbud om på vilket sätt och mot vem som vissa emotioner skall 

uttryckas. Wettergren (2013) beskriver vidare hur emotionsregimer överförs och lärs ut på ar-

betsplatser samt att det existerar emotionsregimer som verkar mot olika professioner, som 

exempelvis lärare. Emotionsregimer i organisationer styr medarbetares föreställningar om vad 

som betraktas som rätt och fel för olika handlingsalternativ. Detta innebär en styrning av bete-

enden som genererar ledningens erkännande och en känsla av stolthet. På motsvarande sätt 

reducerar emotionsregimer de beteenden som skulle skapa förakt eller avsky (skam eller skuld). 

Organisering är med andra ord alltid förknippat med moral enligt Wettergren (2013). 

 

3.3.3 Strategier för emotionellt lönearbete 

Varje specifik yrkesroll eller befattning innefattar vissa förutbestämda känsloregler som bygger 

på förväntningarna på den specifika arbetsprestationen. Detta resulterar, likt konstaterat ovan, 

i en kravställning på den anställde vad gäller både upplevelsen och uttrycket av känslor 

(Hochschild, 2012). Hochschilds (2012) teori bygger på att individer i huvudsak applicerar två 

olika typer av strategier för att hantera och genomföra det emotionella lönearbetet. Dessa är 

ytagerande (surface-acting) och djupagerande (deep-acting). Ytagerande innebär en form av 

skådespel där individen uppvisar de känslor som den förväntas visa i sin yrkesroll trots att de 

verkligt upplevda känslorna är något annat. I denna strategi menar Hochschild (2012) att den 

anställde visar upp en oäkta fasad samtidigt som den verkliga känslan göms undan. Djupage-

rande, å andra sidan, innebär att den anställde framställer den känsla som hen förväntas uppvisa 

och den uppvisade känslan blir på så vis äkta. Denna strategi kan tolkas som att den anställde 

manipulerar sig själv till att känna det som hen förväntas uppvisa genom att antingen (1) fram-

kalla känslan som förväntas eller (2) tränga undan den känsla som inte är önskvärd.  

 

Ashforth & Tomiuk (2000) har utvecklat Hochschilds teori om djup- och ytagerande. Förfat-

tarna menar att det finns två grader av autenticitet: ytautenticitet (surface authenticity) och 

djupautenticitet (deep authenticity). Ytautenticitet sker när den uttryckta emotionen överens-

stämmer med den inre i en viss situation. Djupautenticitet å andra sidan innebär att den uttryckta 

emotionen överensstämmer med det individen anser att det egna jaget står för. Författarna visar 

med sin studie på vilken central roll faktorn autenticitet har i emotionsarbetet.  

 

3.3.4 Konsekvenser av emotionellt lönearbete 

Ett annat centralt begrepp i Hochschilds (2012) teori om emotionellt lönearbete är emotionell 

dissonans. Denna uppstår då de emotioner vi känner inte harmoniserar med de känslor vi borde 

eller får känna samt ge uttryck för. Motsatsen utgörs av tillståndet då den anställde i arbetet 

spontant känner det som den förväntas känna och kallas för emotionell konsonans. Då behövs 

ingen känsloreglering (Hochschild, 2012). Emotionell dissonans på arbetsplatsen hanteras, en-

ligt författaren, genom det emotionella lönearbetet beskrivet ovan. Wettergren (2013) menar på 

att huruvida en anställd uppfattar yrkesrollens krav på det emotionella lönearbetet som 
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mödosamt eller inte beror på den anställdes möjlighet till inflytande och självbestämmande i 

arbetet samt i vilken mån man identifierar sig med sin yrkesroll och arbetsplats.  

 

Hochschilds (2012) teori innefattar också konsekvenserna av de olika strategierna. Djupage-

rande resulterar i ett mer äkta emotionsuttryck än ytagerande samtidigt som djupagerandet kan 

vara mer kostsamt och alienerande för individen. Djupagerande handlar som sagt om att genuint 

känna den känsla som man uttrycker och denna strategi består enligt Wettergren (2013) av att 

medarbetaren omvandlar sig själv till en representation av företagets ”idealjag”. Detta resulterar 

i att medarbetaren underminerar sitt eget jag till fördel för yrkesrollen eftersom det inte finns 

någon separation mellan yrkesrollen och jaget vilket leder till att negativa resultat i arbetet tas 

personligt (Hochschild, 2012; Wettergren, 2013). Djupagerandet utgör på detta sätt en risk för 

utbrändhet och känslomässig avtrubbning (Hochschild, 2012). 

 

I ytagerande finns det enligt Hochschild (2012) en hälsosam separation mellan det personliga 

”jaget” och yrkesrollen. Samtidigt menar författaren att denna strategi ger upphov till emotion-

ell dissonans eftersom att upprätthålla en skillnad mellan inre känsla och känslouttryck leder 

till känslomässiga påfrestningar. Wettergren (2013) beskriver i stället ytagerandet som en sorts 

överlevnadsstrategi vilken inte håller i det långa loppet. 

 

Enligt Hochschild (2012) finns det i slutändan tre möjliga typer av kostnader till följd av emot-

ionellt lönearbete: (1) utbrändhet, till följd av för hög grad av närvaro, (2) utvecklande av 

skuldkänslor, till följd av sin egen distansering från arbetet och (3) utvecklande av cynism, till 

följd av distansering och avståndstagande. Författaren menar att problematiken grundas i en 

oförmåga i att finna balans för närvaron av sitt ”jag” i yrkesrollen så att stressen reduceras. 

Vidare konstaterar Hochschild (2012) att ju högre grad av kontroll över mötet med klienten 

som den anställde har desto mindre blir risken att drabbas av någon av de tre kostnaderna. 

Författaren lyfter också fram hur de anställda kan samarbeta i att hitta en balanserad närvaro 

för att reducera dessa kostnader. Detta är vad Wettergren (2013) och Olsson (2008) benämner 

som buffertgrupper. 

 

Buffertgrupper utgörs av trygga sociala kollegiegrupper på arbetsplatsen där medarbetarna be-

kräftar och ser varandra. Karasek & Theorell (1990) menar att socialt stöd agerar som en form 

av buffert för negativa emotioner. Det är i dessa som den anställde kan småprata, samtala och 

skämta med kollegor. Dessa aktiviteter skapar en ”buffert” mot arbetsledningen genom att den 

anställde formar attityder mot sin arbetsgivare som gör hen mer resilient för stress och föränd-

ringar (Wettergren, 2013; Olsson, 2008). Förutsättningarna för att buffertgrupper ska kunna 

uppstå på en arbetsplats är stabila arbetslag och utrymme för gemensamma raster och pauser i 

arbete (Wettergren, 2013).  

 

4. Metod  
I följande kapitel presenteras studiens forskningsansats och vetenskapliga grund. Studiens me-

todologi och arbetsprocess beskrivs också ihop med författarnas etiska överväganden. 
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4.1 Metod och forskningsansats 

Studien undersöker gymnasielärares upplevelser och hantering av emotioner. Vi tar i denna 

studie intryck från de hermeneutiska och fenomenologiska tolkningstraditionerna eftersom fe-

nomenet ska ses ur lärares perspektiv, ur deras ”ögon och livsvärld” (Denscombe, 2018). Patel 

& Davidson (2003) beskriver den hermeneutiska forskningsansatsen som tolkningsbar, relat-

ionell och subjektiv. Denscombe (2018) menar att fenomenologisk forskning undersöker 

människors känslor eller åsikter i relation till valda fenomen och därför är lämplig inom ramen 

för kortare studier, vilket vår studie faller inom ramen för. Sammantaget gör detta att vi väljer 

en hermeneutisk fenomenologisk forskningsansats.  

 

I studien tillämpas en abduktiv metod vilket är en kombination av deduktiv och induktiv ansats. 

I praktiken innebär detta en växelverkan mellan de olika ansatserna i olika stadier av studiens 

arbetsprocess (Patel & Davidson, 2003). Denna process utförs om och om igen vilket leder till 

flexibilitet och öppenhet inför det empiriska underlaget enligt Patel och Davidson (2003). Se 

analysprocedur (4.3.2) för utvecklat resonemang.  

 

Denna studies bidrag till forskningen är grundat på vad lärare uttalat säger att de känner, hur 

dessa känslor påverkar dem och vilka emotioner de visar. Något som hade kunnat höja studiens 

validitet hade varit att kombinera vår metodik med observationer i klassrummet. Detta då det 

kan finnas en diskrepans mellan vad lärare berättar kring om hur de uttrycker emotioner och 

vad lärare faktiskt visar för emotioner. Detta validitetsproblem existerar alltid i denna typ av 

forskningsansats (Denscombe, 2018). Vi anser att det hade varit lämpligt att exempelvis följa 

och observera respondenterna i en klassrumsmiljö. Förslagsvis genom flera fallstudier. Däre-

mot är detta något som inte täcks in i omfånget för denna studie. 

 

4.2 Urval och empiriskt material 

Studien har genomförts på två stora kommunala gymnasieskolor i två kommuner i Västra Gö-

talandsregionen. Totalt fem respondenter har intervjuats individuellt under semistrukturerade 

former. Inför studiens genomförande har rektors godkännande på berörda skolenheter beviljats. 

Därefter har ett mejl med fråga om intresse för medverkan skickats ut till lärare med den efter-

sökta ämnesbehörigheten på skolan. Ämnesbehörigheten som urvalet baseras på är 

företagsekonomi, detta då det är vår (författarnas) ämnesbehörighet och är därför av intresse 

för oss. Dessutom finns det inga tidigare studier genomförda på enbart lärare med denna speci-

fika behörighet. Företagsekonomi är också ett ämne präglat av hög grad av rationellt tänkande, 

med begränsat utrymme för subjektiv tolkning, vilket gör att emotionella perspektivet blir av 

särskilt intresse. De som svarade på vår förfrågan och visade intresse för deltagande valdes ut 

för medverkan. Ett informationsbrev komponerades och mejlades ut till dessa lärare (se Bilaga 

1) varpå tidpunkt för intervju bokades.  

 

Studien tillämpar ett praktiskt bekvämlighets- och icke-sannolikhetsurval vilket enligt 

Denscombe (2018) kan medföra en snedvridning av resultatet. Det faktum att enbart respon-

denter som själva aktivt visat intresse för studien valts ut kan också ses som en potentiell risk 

för snedvridning av resultatet. Studien måste dock bli praktiskt genomförbar varpå skolor där 
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vi författare har en etablerad relation till såväl rektor (”grindvakt”) som lärarkollegium valdes 

(Denscombe, 2018). Enligt Denscombe (2018) kan risken annars bli att tid och resurser läggs 

på att söka sig till andra skolenheter som nödvändigtvis inte hade resulterat i ett lämpligare 

urval. 

 

Urvalets storlek om fem respondenter baserades på pragmatiska skäl som tillgång (”access”) 

och resurser men också på kumulation som innebär att tillräckligt mycket data samlats in för 

att täcka upp eller mätta studiens syfte (Denscombe, 2018). I vårt fall utfördes intervjuer om 

totalt 5 timmar vilket resulterade i transkriberingar, det vill säga empiriskt material på 40 sidor 

vilket ansågs vara tillräcklig datamängd inom ramen för studien. 

 

4.3 Utformning och genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer valdes att genomföras via kommunikationsplattformen Zoom. Anledning-

arna till valet av Zoom är främst praktiska men också av hänsyn till våra respondenter. Syftet 

var dels att öka genomförbarheten, alltså öka sannolikheten för deltagande genom att minimera 

risken för respondentbortfall till följd av sjukdom eller andra schemaläggningssvårigheter. Lä-

rare har ofta rigida scheman vilket påverkar deras tillgänglighet under arbetstid. Under andra 

halvan av vårterminen har lärare dessutom en ofta hög arbetsbörda till följd av betygssättning. 

Vi var angelägna om att inte bidra negativt till den arbetsbördan. Efter en två år lång pandemi 

med explosionsartad ökning av digitala möten bedömer vi att den digitala kompetensen ökat på 

sådant sätt att utförandet av digitala möten är jämförbar, om än inte jämställd, med personliga 

intervjuer på plats. En risk med att genomföra intervjuerna digitalt är att intervjusituationen blir 

mindre intim och att det påverkar benägenheten för respondenterna att öppna upp sig och prata. 

Å andra sidan går det också att hävda motsatsen; att den digitala distansen skapar anonymitet 

och trygghet för respondenten att tala öppet om känsliga frågor. Ytterligare en positiv aspekt är 

att vi enkelt kunde filma intervjun och återgå till den vid behov i analysen. Sammantaget gjorde 

detta att vi fann Zoom lämplig som mötesplats. 

 

Innan studiens huvudsakliga datainsamling genomfördes två digitala pilotintervjuer för att dels 

testa och bearbeta intervjuguiden dels börja öva upp vår intervjuteknik. Intervjuguiden revide-

rades efter varje pilotstudie vilket vi anser bidrog till en bättre och mer precis intervjuguide för 

att uppnå syftet. Utifrån vår kvalitativa ansats är semistrukturerade intervjuer en användbar da-

tainsamlingsmetod (Denscombe, 2018). Metoden med semistrukturerad frågeguide, vilket 

inkluderar öppna frågor, ger respondenten möjlighet att utveckla sina resonemang på djupet 

samtidigt som en intervjuguide ger struktur och riktning åt intervjun (se Bilaga 2). Tillämp-

ningen av öppna frågor ger respondenterna utrymme att tolka och svara på ett sätt som bäst 

stämde överens med deras upplevelser, något är i linje med den hermeneutiska ansatsen 

(Denscombe, 2018; Patel & Davidson, 2003). 

 

Den semistrukturerade intervjuguiden (se Bilaga 2) konstruerades som en tratt där frågorna 

initialt handlar om respondentens bakgrund gällande ålder, utbildning och tid som lärare. Sedan 

övergick frågorna till att handla om syn på sin lärarroll, elevrelationer och sist där responden-

terna skulle beskriva olika situationer som uppstått i klassrummet. Metoden att formulera frågor 

enligt en tratt från det allmänna eller generella (mindre känsliga) till det mer specifika och 
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eventuellt känsliga anses lämplig för att skapa tillförlit mellan intervjuare och respondent 

(Denscombe, 2018). Det är dock essentiellt i sammanhanget att intervjufrågor ställs sakligt och 

utan risk för att respondentens värdegrund eller moral ifrågasätts (Denscombe, 2018).  

 

Intervjuguiden var stöttepelare under intervjuerna men vi valde att inte mekaniskt följa den i 

varje intervju. Ibland kom respondenten organiskt in på områden som egentligen var tänkta att 

diskuteras senare. Oftast behövdes långt ifrån alla frågor ställas utan de besvarades i och med 

respondentens egna berättelser av sina upplevelser. Respondenten ombads medverka i ca timme 

för att ge utrymme för det fria och djuplodande resonerandet. Intervjuerna genomfördes, som 

tidigare nämnt via digitala mötesplattformen Zoom. De filmades, transkriberades, kodades och 

behandlades enligt vad Denscombe (2018) beskriver som kvalitativ analys (se 4.3.2). Intervju-

erna genomfördes digitalt men respondenterna hade ombetts sitta på ostörd plats utan risk för 

interventioner under intervjun. 

 

4.3.1 Intervjuteknik 

I denna studie är respondent och intervjuare bekanta med varandra. Det medför att studien kan 

argumenteras ha låg replikerbarhet vilket innebär att studiens reliabilitet och validitet kan ifrå-

gasättas. Vi författare upplever dock att respondentens benägenhet till att svara på känsliga 

områden underlättats av den etablerade bekantskapen. Detta har delvis bekräftats av responden-

terna själva i samtal utanför inspelningarna. Detta då det kan argumenteras att bekantskapen 

skapade en plattform där respondenter och vi intervjuare möttes mer som jämlikar vilket kan 

medföra att intervjun resulterar i mer öppenhjärtiga svar. Å andra sidan kan det argumenteras 

vara en nackdel med bekantskapen då respondenten kan känna motvilja till att låta intervjuaren 

se ”oattraktiva sidor” eller ta del av icke normativa tankar. Vi har försökt balansera denna be-

kantskap genom att den av oss författare som inte är bekant med respondenten sedan innan 

håller i intervjun och ställer frågorna.  

 

Under intervjuerna ansträngde vi som forskare oss för att bekräfta för respondenten att vi lyss-

nade och tog deras berättelse som sanning. Denscombe (2018) benämner förfarandet delvis som 

”personligt engagemang” och menar att det kan vara positivt att vara involverad som forskare 

men att metoden inte bör tillämpas fullt ut med risk för snedvridning av resultatet. Utöver ovan 

nämnda strategi var vi också noga med att använda tystnaden. Vi ville ogärna avbryta respon-

denten innan hen hunnit komma fram till sin poäng med ett resonemang och vi ville genom 

tystnaden visa att det är respondentens röst som ska höras och komma till tals. Vi uppmärksam-

made efter vår andra pilotstudie att tystnaden var ett kraftfullt verktyg för att verkligen visa 

respondenten att ”scenen är din, varsågod, vi lyssnar” och valde därför att tillämpa tystnaden 

som medveten strategi. Denscombe (2018) betonar också tystnaden som resurs i intervjusam-

manhang.  

 

4.3.2 Analysprocedur 

Analysmetoden baserad på hermeneutisk fenomenologi och datainsamlingsmetoden intervjuer 

med transkribering, benämns enligt Denscombe (2018) som kvalitativ analys. Detta hermene-

utiska analyssätt som vi tillämpar handlar om att tolka och förstå underliggande rationaliteter 

bakom olika handlingar, upplevelser eller resonemang (Westlund, 2015). Eftersom denna studie 
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ämnar att göra just detta vad gäller lärares upplevelser och beskrivningar finner vi detta analys-

sätt naturligt.  

 

Baserat på den abduktiva metoden såg analysprocessen ut enligt följande: efter att intervjuerna 

genomförts och spelats in transkriberades de som sagt i sin helhet. Detta resulterade i 40 sidor 

empiriskt material. Vid genomgången av det empiriska materialet började vi med en noggrann 

genomläsning på ett öppet sätt. Först tillämpade vi vad Westlund (2015) benämner som öppen 

kodning vilket innebär att man i steg 1 läser igenom materialet med en öppenhet kring vad det 

är man ska analysera. I nästa steg utförde vi en selektiv kodning med färgpennor där olika teman 

identifierades, baserat på våra frågeställningar, utifrån likheter och skillnader i respondenternas 

svar. Westlund (2015) beskriver selektiv kodning som att materialet delas in i olika kategorier 

utifrån vad som är mest intressant utifrån studiens syfte. Därefter strukturerades utvald empiri 

till vår analys och relaterades till den teoretiska referensramen. I den avslutande diskussionen 

kopplas empiri och analys även till tidigare forskning.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Studien följer forskningens etiska huvudprinciper (Denscombe 2016). Eftersom studiens syfte 

och frågeställningar kan uppfattas som känsliga har särskild hänsyn tagits för att beakta aspekter 

som respondenternas frivilliga deltagande, konfidentialitet och samtycke. Alla respondenter är 

helt anonyma i studien och har getts fiktiva namn. Aktuella skolor har också anonymiserats för 

att skydda respondenternas integritet. Även om undersökningspopulationen inte går att klassi-

ficera som vad Denscombe (2018) beskriver som en ”sårbara grupp”, utgör studien ett känsligt 

ämne varvid särskild hänsyn som sagt har tagits vad gäller alla etiska överväganden. Data som 

filminspelningar, transkriberingar och mailkonversationer har lagrats på säkert och raderas efter 

studiens färdigställande.  

 

5. Analys 
I följande kapitel presenteras studiens analys av det empiriska materialet. I analysen appliceras 

den teoretiska referensramen och metoden för att tolka det insamlade materialet och därmed 

besvara studiens frågeställningar. Respondenterna har tilldelats fiktiva namn för anonymise-

ring. Utdrag från transkriberingar visas som respondenters citat för att underbygga resonemang 

och tolkningar.   

 

5.1 Från närhet till distans - en optimering av lärar-elev-relationen? 

Intervjuresultaten visar att samtliga respondenter genomgått en resa i sin lärarroll från att inled-

ningsvis stått närmare eleverna, gällande engagemang och inlevelse, för att med tiden distansera 

sig. Ett exempel på detta är Mikael som i citatet nedan beskriver sin upplevda arbetstrivsel och 

förändringen som skett över tid; från ett större emotionellt engagemang i sina elever till ett mer 

distanserat förhållningssätt. Samtidigt är det av relevans att påpeka att Mikael skiljer sig från 

de övriga respondenterna med ett särskilt stort elevengagemang och hög grad av närhet.  

 

Mikael: Det enda som har förändrats är att man blir lite luttrad så tillvida att man inte blir lika känslomässigt 

engagerad, eller ledsen ska jag säga, när man inte når fram till vissa elever trots att man ser sån potential 
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kring eleverna. I början tyckte jag det var väldigt tråkigt och funderade mycket kring det och kommit runt 

det på något sätt. 

 

Att samtliga respondenter har rört sig mot en högre grad av distansering går att relatera till 

Scheffs (1990) relationsteori och graden av differentiering i en relation. Scheff (1990) ser spän-

ningsfältet mellan närhet och distans som ett grundläggande dilemma i relationer där individer 

eftersöker en optimal differentiering. Det utmärkande mönstret för respondenterna är att de rör 

sig i samma riktning på skalan; från närhet till det mer distanserade. Detta resultat går att tolka 

som att varje respondent utvecklar en för dem optimal differentiering i relationen till sina elever. 

Det går vidare att problematisera huruvida läraren själv ”väljer” denna position i relationen till 

eleven eller om organisatoriska och samhälleliga faktorer spelar in. Det ska poängteras att det, 

utifrån resultatet, är tydligt att respondenterna befinner sig på olika platser längs denna skala.  

 

I relation till ovan uttrycker fyra av respondenterna hur de under sin tid som lärare utvecklat 

förmågor och strategier för att distansera sig från elever och därigenom minska sitt känslomäss-

iga engagemang. Respondenterna uttrycker flertalet konkreta strategier för hur distanseringen 

kan se ut, vilka i många fall liknar varandra. Ord som är vanligt förekommande är ”gränser” 

och ”gränssättning”. Eva talar exempelvis om hur hon är medveten om sina personliga gränser 

samt hur relationen till eleven är tydligt avgränsad till själva skolan, något hon beskriver som 

en utveckling i sin lärarroll.  

 

Eva: Jag har ju förändrats väldigt mycket under mina aktiva år som lärare, där jag från början var en väl-

digt… En otroligt viktig vuxen i deras liv, som liksom tog rollen som psykolog och mamma också förutom 

lärare. Så nu har jag gått till att bli… då en, ja en lärare som… Absolut försöker bygga relationer med mina 

elever men som är väldigt, eller jag är väldigt medveten om mina liksom personliga gränser. Jag vill till 

exempel inte lämna ut min telefon, mitt mobiltelefonnummer till eleverna. Vilket jag vet att många gör. 

  

Birgitta uttrycker i flera avseenden hur hon distanserar sig utan att hon nödvändigtvis ser det 

som en medveten strategi. Hon uttrycker att hon bryr sig men ändå inte tar eleverna ända in i 

hjärtat vilket tyder på en sorts medelväg mellan full distans och full närhet. Vidare berättar 

Birgitta att detta är en väg som många lärare tar samtidigt som hon uttrycker en sorts tvekan 

kring om denna distansering är rätt eller inte. På så vis belyser respondenten också situationens 

och lärararbetets komplexitet. Att Birgitta ger uttryck för en osäkerhet kring huruvida hennes 

förhållningssätt är ”rätt eller fel” går att tolka som en indikation på att hon kanske känner viss 

skuld till följd av sin distansering, vilket är en av kostnaderna som Hochschild (2012) identifi-

erat som en konsekvens av det emotionella lönearbetet. Denna tolkning innebär också att själva 

distanseringen utgörs av ett emotionsarbete. 

  

Flera av respondenterna ger också uttryck för att ”inte ta saker personligt”. Ett exempel på det 

är Lasse som, i citatet nedan, talar om det som en strategi bestående av att säga till sig själv att 

saker är utom ens kontroll och att inte ta det som sker i klassrummet personligt. På detta sätt 

motiverar han sitt agerande och implementerar distanseringen genom vad som går att tolka som 

en strategi av djupagerande enligt Hochschilds (2012) definition.  
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Lasse: ...men om jag inser att det där kan jag inte påverka så mycket och samtidigt så har jag resten av 

klassen här. Jag kan ju inte släppa dem bara för att engagera mig i det där. Jag skulle dock inte säga att saker 

och ting rinner av mig men när man inser att man inte kan påverka något och ska man ställa till en scen till 

vad nytta? Så ja, delvis rinner det väl av för jag inser att det här är ju inte personligt…att inte ta saker per-

sonligt är bra. Jag tar sällan något personligt. 

  

Henrik uttrycker det på ett annat sätt genom att säga ”det är bara ett jobb” och tar udden av 

allvaret i lärarrollen. Detta går också att tolka som en sorts distansering med tillhörande inre 

motivation och förklaring vilket också kan ses som en form av djupagerande. Detta eftersom 

respondenten i detta fall stödjer/stöttar sitt eget distanstagande.  

  

Henrik: Du kan vara lite lagom personlig men aldrig privat…det är bara ett jobb! Ha med det som ett citat 

i er rapport sen. Jag tycker ändå det är viktigt att lyfta fram det. Det är bara ett jobb som vilket annat som 

helst. Världen kommer inte gå under om den här lektionen inte är perfekt planerad. Eleverna kommer klara 

sig i livet också även om den lektionen inte är perfekt…det får man på något sätt ha med sig tycker jag. 

  

Sammantaget visar resultatet på hur lärare distanserar sig i sin relation till eleven genom att 

agera inom vad Hochschild (1938) skulle kalla för djupagerande. Detta genom att lärarna mo-

tiverar sitt distanstagande med en inre monolog av förklaringar. Hochschild (2012) ser 

djupagerande som något riskfyllt och som kan skapa flera olika kostnader för individen. Ett 

alltför stort distanstagande kan exempelvis leda till skuld och cynism (Hochschild, 2012). Sam-

tidigt är vår tolkning att den distansering som respondenterna ger uttryck för kan ses som en 

sorts utveckling av den optimerade differentieringen, enligt Scheff (1990), för lärar-elev-relat-

ionen. Utifrån intervjuresultaten är det vår tolkning att lärare utför differentieringen för sin egen 

skull, för att underlätta sin känslomässiga arbetsbelastning. Denna distansering går också att 

tolka som en form av emotionsarbete. 

  

5.2 Samhällets emotionsregim skapar känsloregler om positiv energi för lärare 

Ett mönster som framträtt från samtliga respondenter är att de inte uttrycker att de känner någon 

press från skolan som organisation avseende vilka känslor de får eller borde uttrycka i klass-

rummet eller gentemot elever generellt. Respondenterna uttrycker att de känner en stor frihet i 

vilka känslor de kan förmedla i klassrummet. Enbart Henrik visar på en direkt medvetenhet 

kring skolans uppställda förväntningar men menar samtidigt att det inte är något som han aktivt 

tänker på i sitt arbete. Detta uttryck för frihet, som respondenterna berättar om, är en signal om 

att gymnasieskolan skulle ha en svag emotionsregim. Detta då respondenterna menar att det 

saknas känsloregler explicit formulerade av skolan. Enligt Hochschild (2012) består en emot-

ionsregim av ett system av känsloregler och författaren menar att det är anpassning efter 

känsloregler som är explicit uttryckta av arbetsgivaren som utgör det emotionella lönearbetet. 

Därigenom kan det hävdas att lärare inte utövar ett emotionellt lönearbete enligt Hochschilds 

(2012) kriterier eftersom det existerar en avsaknad av explicita regler från skolan. Det enda som 

respondenterna uttrycker att de känner sig pressade kring ifrån rektorn och skolans håll är att 

alla elever ”ska med” och alla ska få ett godkänt betyg (E). Detta påtalar fyra av respondenterna. 

Ett exempel på det framgår från Lasse i citatet nedanför. Detta kan inte beskrivas som en käns-

loregel enligt Hochschilds (2012) definition, däremot kan det potentiellt tänkas finnas en 
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koppling mellan detta och den eventuella emotionsregim av förväntningar som vilar på lärare 

och deras känslouttryck.   

  

Lasse: ...och så kan rektorn säga att man ska sätta E redan nu för eleven kommer inte klara av hela kursen. 

Och då säger läraren att jag inte kan sätta detta. Och då säger rektorn det ändå att man ska det. Jag har inte 

råkat ut för det själv men man hör om lärare som blir pressade till att sätta E utan att kunskaperna finns. 

  

Vad som utgör en motsägelse i intervjuresultatet är att samtliga respondenter samtidigt påtalar 

och ger uttryck för en medvetenhet om att det finns tydliga förväntningar på vilka känslor som 

lärare borde uppvisa. Flera utdrag ur respondenternas svar utgör exempel på detta så som: 

”...man förväntas vara vuxen”, ”...lärare ska vara förebilder” och ”...jag tycker det är viktigt att 

eleverna känner sig sedda”. Citatet från Henrik nedan är ytterligare ett exempel på responden-

ternas uttryckta medvetenhet om dessa förväntningar. 

  

Henrik: …det finns ju där. Men det är ingenting som jag tänker på att jag har. Tänkt på att du nu har det här 

uppdraget och så, men det är klart att det finns förväntningar på hur man ska bemöta eleverna. Det gör det 

ju.…Det finns liksom ingen manual för hur man ska bete sig eller om man ska göra så eller så. Men om man 

ska utgå från någonting så kan man säga att man ska vara vuxen och uppträda som man kan förvänta sig att 

en vuxen gör. Föregå med gott exempel och så… 

  

Samtidigt som respondenterna uttrycker hur fria de är i sitt känslouttryck påtalar de alltså hur 

medvetna de är kring de förväntningar som finns gällande just känslouttrycket. Dessa resultat 

går att tolka som att skolans emotionsregim, likt konstaterat, har en låg inverkan på lärare. Å 

andra sidan behöver inte respondenternas svar innebära att skolans emotionsregim är svag. De-

ras svar kan också vara ett tecken på att det existerar en stark emotionsregim som är så 

implementerad, självklar och undermedveten att respondenterna inte uppfattar den. Denna 

emotionsregim kan potentiellt härledas till större sociala strukturer som samhället i stort.   

  

Vid närmare analys av resultatet visar sig en relaterad upptäckt. Genomgående för samtliga 

respondenter är att de har som mål att förmedla och uttrycka positiva känslor och positiv energi 

i klassrummet. Andra återkommande känslor som respondenterna påtalar att de har som mål att 

förmedla är trygghet, värme, glädje och att eleverna ska känna sig sedda. Mönstret som går att 

urskilja är att respondenterna vill stå för ett positivt känslouttryck i klassrummet. Detta går att 

tolka som tecken på att det existerar känsloregler och en emotionsregim som styr läraren till att 

uttrycka positiva känslor i klassrummet. Mikael menar att det också handlar om människosyn, 

viljan att vara positiv gentemot andra människor. Det går också att potentiellt tänka sig att det 

finns en vetenskaplig grund för detta förhållningssätt, vilket utgörs av att lärares uttryck av 

positiva känslor i klassrummet leder till högre grad av måluppfyllelse vad gäller både kunskaps- 

och fostransuppdraget (Hargreaves, 1998; Fredrickson, 2001; Chen, 2019). Utöver detta talar 

också samtliga respondenter om olika aspekter av elevrelationen som viktiga. 

  

Eva: ...jag tycker det är viktigt att visa att jag är intresserad av eleverna och vad de har i sin föreställnings-

värld, vad de tycker är viktigt och intressant…jag tycker det är viktigt att eleverna känner sig 

sedda…Inspiration är nog den främsta känslan som jag vill förmedla. Om det nu är en känsla… Det är en 

positiv känsla som inrymmer liksom nyfikenhet. Också ett mått av egen, till exempel ”ja men det här vill 
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jag göra själv, det här känner jag mig inspirerad till att göra, jag vill gå till handling, jag tror att jag kan göra 

det 

  

Birgitta: Jag försöker visa dem att ”jag är glad över att jag har dem hos mig och jag är glad att de är duktiga 

och jag är glad att de samarbetar med mig för att de ska lära sig det här som de ska lära sig och helst så 

mycket som möjligt på lektionen”…Jag måste ju ge dem energi! Bränsle i det här! Då kan jag ibland känna 

mig, men jag orkar inte driva det här en gång till nu. Nu vill jag gå till lärarrummet och äta lunch, eller nu 

vill jag äta en chokladboll. 

  

En tolkning av ovanstående citat från Eva är att om läraren anser att något är viktigt för eleven 

blir detta på så vis viktigt för läraren vilket på så vis skapar känsloregler för läraren. Ovanstå-

ende utdrag från Birgitta visar på hur hon genomför ett emotionsarbete i hur hon aktivt 

”försöker” förmedla energi och vara positiv. Detta är i linje med vad Hochschild (2012) defini-

erar som ytagerande där målet är att leva upp till känsloregeln om det positiva känslouttrycket 

genom en fasad. Det går också att finna spår av djupagerande i denna respondents berättelse 

eftersom hon verkar arbeta med en inre motivation för att uttrycka de positiva känslorna. I ci-

tatet kopplar respondenten också det positiva känslouttrycket till målet med att eleverna ska 

lära sig något på lektionerna. Det kan vidare tolkas som läraren här ser sin positiva energi som 

en signal till eleverna om vilket beteende från dem som är önskvärt, vilket stämmer överens 

med resultaten från Hargreaves (1998) studie. Birgitta ger också explicit uttryck för att hon 

behöver utföra ett emotionellt arbete för att anpassa sig till känsloreglerna om positiva emot-

ioner. ”Jag måste ju ge dem energi” är en tydlig signal på hur betydande regeln är för 

respondenten. Samtidigt uttrycker hon trötthet och att hon inte orkar mer, vilket är tydliga indi-

kationer på vad Hochschild (2012) kallar för emotionell dissonans. Emotionell dissonans 

uppstår enligt Hochschild (2012) när de känslor vi känner inte harmoniserar med de emotioner 

vi uttrycker eller förväntas uttrycka. Det ter sig uppenbart att majoriteten av respondenterna i 

olika grad upplever denna form av emotionella dissonans i sitt emotionsarbete med att leva upp 

till det positiva känslouttrycket. 

  

Sammantaget går resultatet att tolka som att det existerar en paradox eller ett spänningsfält i att 

lärarna dels känner sig fria att uttrycka vilka känslor de vill i klassrummet samtidigt som de 

också visar på känsloregler kopplade till det positiva känslouttrycket. Att respondenterna behö-

ver förhålla sig till känsloregler samtidigt som de uttryckligen påstår att det saknas explicita 

känsloregler från skolan som organisation går att tolka som att den existerande emotionsregi-

men skapas av någonting annat. De identifierade känsloreglerna om positiva känslor skulle 

potentiellt kunna vara skapade av förväntningar från det omgivande samhället och lärarprofess-

ionen. Detta kan relateras till resultaten från Boltons (2003) studie vilka visar att de emotionella 

föreskrifterna inte enbart skapas av arbetsgivaren utan av professioner och samhälle. Vidare 

pekar resultatet på hur en majoritet av respondenterna utför ett emotionsarbete med att upprätt-

hålla det positiva känslouttrycket samt hur detta skapar emotionell dissonans. Huruvida lärare 

utför ett emotionellt lönearbete enligt Hochschilds (2012) snäva definition diskuteras vidare 

under kapitel 6. 
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5.3 Lärares emotionsförnuft skapar beteendestrategier 

Flera av respondenterna ger uttryck för att de tar till specifika beteendestrategier i situationer 

när elevers beteende skapar negativa känslor hos dem. Ett exempel på det är Lasse som blir 

irriterad på några killar i klassen (se citatet nedan). Irritationen resulterar i att respondenten blir 

bestämd och tydlig samt markerar högre närvaro mot eleverna med det icke önskvärda beteen-

det. Respondenten menar vidare på att hans agerande får önskad effekt. I kombination med sin 

beteendestrategi går det också att tolka det som att respondenten ytagerar i linje med 

Hochschilds (2012) definition eftersom irritationen endast finns på insidan och det eleverna får 

ta del av är en yttre fasad. Detta är även förekommande hos övriga respondenter. 

  

Lasse: Det kan vara att en elev säger ”kan vi sluta nu”. Jag säger nej. Sen går det en stund och sen är samma 

elev på mig igen. ”kan vi sluta nu då?” Då säger jag bestämt ”Svaret är nej!”. Här markerar jag då lite 

tydligare. Eleven kanske inte menar något illa och här behöver jag vara tydlig med vad som gäller. Svaret 

är nej. Det finns ett bra uttryck på svenska ”vänligt men bestämt” och det har nästan fallit i glömska…Om 

det är några killar som sitter och pratar så kan jag ta en runda och ställa mig bak vid de killarna som pratar. 

Det kan göra mig irriterad - nu är det dem här killarna igen. Då går jag bak och ställer mig vid dem. Antingen 

står jag bara där tyst och säger ”nu ska vi jobba”...min irritation gör att jag går dit och de känner min närvaro 

och då är det inte lika roligt att prata längre. Det är en strategi. Man behöver egentligen inte säga någonting. 

 

De tre manliga respondenterna, Mikael, Henrik och Lasse uttrycker medvetenhet kring att om 

de får ett ilskeutbrott i klassrummet så har dem tappat klassen. Mikael uttrycker i samband med 

detta att han är en vinnarskalle och att han därför inte visar sin ilska för att han vet att det inte 

kommer att fungera i klassen. Henrik uttrycker det på ett liknande sätt med ”...då har jag förlo-

rat”. Det finns med andra ord en kunskap hos respondenterna om att den typen av 

känsloreaktioner inte har något positivt utfall för läraren själv i längden. Detta går att tolka som 

en form av Hochschilds (2012) djupagerande som inifrån motiverar och underbygger anled-

ningen till att inte visa negativa känslor i klassrummet. Detta kan tänkas förstärka känsloregeln 

om positiva emotioner (se 5.2) och det går att tolka det som att denna känsloregel är aktiv då 

respondenten försöker styra klassrumsklimatet från det negativa mot det positiva. Ytterligare 

en nyans av detta är hur dessa situationer sannolikt också innehåller en form av ytagerande 

eftersom läraren uttryckligen håller tillbaka sina inre negativa känslor och visar upp en lugn 

fasad. Därav kan man hävda att ytagerande och djupagerande i vissa fall kombineras och sker 

samtidigt i lärarens arbete. Detta är däremot inget som Hochschild (2012) berör i sina teorier.  

 

Det som Lasse, samt flera andra av respondenterna, också visar upp är hur förnuftet används i 

kombination med emotioner, vilket går att relatera till Wettergrens (2013) tankar om emotions-

förnuft som innebär att förnuftet och emotioner är sammanflätade med varandra. Vidare går det 

från respondentens citat ovan att tolka det som att den kända irritationen existerar i bakgrunden 

vilket gör att han kan agera förnuftigt med en effektiv beteendestrategi. Sannolikt hade ett irri-

terat uttryck inte fått samma goda effekt. Att respondenten kan använda sitt förnuft är också en 

indikation på att den irriterande känslan är vad Wettergren (2013) kallar för en bakgrundsemot-

ion eftersom här tar inte emotionen plats genom att begränsa förnuftet.  
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5.4 Undvikande av emotionellt lönearbete 

Tidigare i analysen har vi lyft hur respondenterna ger uttryck för olika former av djup- och 

ytagerande i sin emotionshantering. En annan dimension av emotionshantering som intervjure-

sultatet visar på är hur respondenterna har utvecklat strategier för att undvika att behöva uppleva 

och hantera negativa känslor. Med andra ord undviker respondenterna att utföra ett emotions-

arbete. Likt vad vi tidigare konstaterat existerar en känsloregel för respondenterna som består 

av att stå för ett positivt och lugnt uttryck, vilket logiskt sätt blir utmanande när den inre känslan 

utgörs av något annat. Flera av respondenterna uttrycker detta och ett sorts obehag över att 

behöva hantera negativa elevsituationer. Ett tydligt exempel på detta är Eva som beskriver hur 

hon undviker att lämna tillbaka provresultat ansikte mot ansikte med eleverna. Citatet nedanför 

belyser detta och visar hur respondenten just undviker emotionsarbete. Detta gör att läraren i 

det här fallet hamnar i varken ytagerande eller djupagerande, enligt Hochschilds (2012) defi-

nitioner, utan i ett undvikande. Detta undvikande kan också tolkas som en form av distansering 

till eleverna (vilket kan relateras till analysen under 5.1). Eva resonerar kring vad detta kan få 

för konsekvenser och uttrycker att hon har ”en del att lära av det” och att hon kanske ”missar 

något”.  

  

Eva: ...jag (tycker) inte alls om att lämna tillbaka provresultat IRL. Jag tycker inte heller om att lämna till-

baka provresultat samma dag som jag sen senare ska träffa eleverna. Så jag brukar alltid lämna tillbaka 

provresultaten och liknande på datamaskinen, liksom sent på eftermiddagen när jag inte… ”efter midnatt”. 

Ja, när jag inte ska träffa dem… för att då får de ta emot det här resultatet och så får de sitta hemma och vara 

sura och sen så kommer de tillbaka och så slipper jag lida för det. För att jag tycker det är obehagligt helt 

enkelt så har jag utvecklat en sådan strategi. Nej det är inte obehagligt. Men jag skulle önska att jag kunde 

skita i det lite mer. För att jag tror ändå att jag har en del att lära mig av det...Nej det är också en viktig grej 

att kunna liksom, ge sig själv en lite enklare väg ibland och inte alltid tvinga sig själv på de, de svåraste 

vägarna hela tiden. 

  

I slutet av citatet framgår det samtidigt att Eva bekräftar sig själv i detta agerande genom att 

säga att det är viktigt att kunna ge sig själv en enklare väg emellanåt, vilket går att tolka som 

en form av djupagerande som gör hennes distanserande mer acceptabelt för henne personligen. 

Respondentens behov av att ”försvara” sitt distanserande går att tolka som ett tecken på att hon 

känner skuld över att hon inte gör mer, vilket är vad Hochschild (2012) identifierat som en av 

kostnaderna för det emotionella lönearbetet. Vidare menar Hochschild (2012) på att om denna 

typ av distansering går för långt kan det leda till cynism och känslolöshet. Där är däremot inte 

denna respondent än då hon samtidigt ger uttryck för ett känslomässigt engagemang.  

  

Sammantaget visar denna analys på att det inte enbart är emotionshantering genom djupage-

rande och ytagerande som lärare utövar, utan att lärare också undviker emotionsarbete genom 

en tredje strategi som kan går att kalla för undvikande agerande. En slutsats är att lärare tar till 

olika strategier för att undvika upplevelsen av negativa emotioner samt hantering av dessa. En 

konsekvens av detta skulle kunna bli att lärare distanserar sig långt från eleven på differentie-

ringsskalan (Scheff, 1990) samtidigt som läraren utvecklar och antar en cynisk position 

gentemot eleverna. I längden skulle detta kunna leda till svårigheter att utföra sin yrkesroll på 

ett sätt som är i linje med arbetsgivarens och samhällets förväntningar. 
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5.5 Ytagerande med negativa emotioner som medveten metod i klassrummet 

Våra två kvinnliga respondenter gav uttryck för att medvetet överdriva negativa emotioner eller 

låter eleverna få en missvisande bild av deras inre känsloläge eller personliga egenskaper. Eva 

berättar i intervjun hur hon blir ”låtsasarg” på elever när de inte uppför sig eller presterar i linje 

med det hon förväntar sig.  

 

Eva: Det kan också handla om att jag till exempel, så här säger till eleven på skarpen att de inte har kommit 

på provet och liksom att dem måste… ja men ja vad det nu kan vara liksom, när de inte tar ett ansvar. Fast 

egentligen så bryr jag mig inte så mycket om det liksom om man nu ska vara ärlig. Jag klär mig i den känslan, 

ja precis. Och det har ju också att göra med att se eleven då tycker jag. För om jag bara hade suttit på mitt 

rum och inte brytt mig överhuvudtaget och bara strött ut F runtomkring mig så här, så hade det inte gått så 

himla bra för eleverna så klart. 

 

I detta fall resonerar respondenten att det bästa förfarandet i stunden är att markera mot ett icke 

önskvärt beteende samtidigt som syftet är att visa omtanke om eleven och bibehålla önskvärd 

lärar-elev-relation. Genom att ”bli arg” ska eleven förstå att läraren bryr sig om vad eleven gör 

eller presterar och att hon i detta fall är besviken över att eleven inte når upp till sin potential. 

Att medvetet visa upp ett föreställt känslouttryck som inte överensstämmer med det inre faller 

under vad Hochschild (2012) benämner som ytagerande. Ytagerandet uppfyller i detta fall 

också syftet att lotsa eleven mot ett godkänt betyg vilket är i linje med lärares myndighetsutöv-

ning i och med bedömning.  

 

Birgitta berättar att hon efter några år som lärare förstått att nya elever uppfattar henne som 

sträng och därmed blir rädda för henne initialt innan de lärt känna henne. Till en början under 

karriären var denna stränghet något hon ville tona ner men som hon på senare tid i stället kom-

mit att utnyttja. Detta tolkar vi som en annan form av ytagerande som respondenten korrigerat 

och anpassat i takt med en ökad medvetenhet om elevers uppfattning av henne och en ökad 

erfarenhet som lärare. 

 

Birgitta: Samtidigt måste jag faktiskt erkänna att jag utnyttjar rollen. Så nu är det faktiskt så att jag låter 

mina ettor vara lite rädda för mig ett tag. Jag jobbar inte på det, utan jag väntar lite. Och sen visar jag dem 

att jag är faktiskt inte så farlig. Men jag vet också att mina ögon kan vara lite sådär… Jag vet att jag har en 

lite hård blick, så… Det är skillnad på vad kvinna och vara man i klassrummet. Det är väldigt svårt som 

kvinna att bli arg på lärarsättet för det är liksom dömt att misslyckas. Ni förstår säkert vad jag menar, va? 

Man går lätt upp i fel röstläge när man blir arg man liksom. Jag sätter mig inte i de situationerna då, men 

ändå har jag någonting med mig så att innan eleverna lär känna mig. Så är de lite det. 

 

Syftet med båda respondenternas agerande tolkar vi i grunden vara att underlätta arbetet för sig 

själva som lärare. Birgitta bedömer exempelvis att hon har det svårt som kvinnlig lärare att 

uttrycka genuin ilska. Genom att tidigt etablera en skenbild av sig själv som en sträng person 

med nära till ilska försöker hon undvika att det ska uppstå situationer där hon behöver bli arg 

eller gå i affekt. Genom att stå för ett strängt känslouttryck vill alltså respondenten på ett pro-

aktivt sätt förebygga för att undvika elevbeteenden som leder till detta. Det går även att tolka 

det som Eva ger uttryck för som en sorts förebyggande strategi för att undvika negativa käns-

loreaktioner.  
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Sammantaget visar det medvetna ytagerandet som de två respondenterna använder att emot-

ioner har ett proaktivt syfte i klassrummet. Det visar även på hur lärare är medvetna om denna 

betydelse och hur de använder emotionshanteringsstrategier för att både förenkla och förbättra 

sitt arbete. Respondenternas medvetenhet är i linje med det Ashforth & Tomiuk (2000) lyfter 

fram i sin forskning; författarna menar att under förutsättningen att individen är medveten om 

att ytagerandet är en aspekt av yrkesrollen så medför det inte negativa konsekvenser för den 

som utför emotionsarbetet.  

 

5.6 Elevhälsoteam och kollegor agerar som buffert i lärares emotionsarbete 

Samtliga respondenterna i studien arbetar på stora kommunala skolor där stödfunktioner som 

kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger finns närvarande. Flera av respondenterna ut-

trycker en trygghet i att dessa finns samt att detta påverkar vilken roll de behöver ta som lärare. 

Nedanstående citat från Henrik ger en indikation på hans distansering från elever samt hur detta 

möjliggörs av skolans tidigare nämnda stödfunktioner. Detta går att tolka som att stödfunktion-

erna gör att läraren kan släppa på sitt eget känslomässiga engagemang och ansvarstagande. 

  

Henrik: ...känner jag så här att detta kan jag inte ta i så skickar jag det bara vidare, men så är det inte på alla 

skolor. På en liten skola som min förra arbetsplats så är dessa (kurator, specialpedagog, skolsköterska) inte 

tillgängliga hela tiden…men just de här bitarna kan vara betungande, men inte så att de stör ändå. Med få 

elever, som på min tidigare skola, fanns det mindre resurser men det fanns också en annan kultur att man 

som lärare skulle ta i de bitarna. 

  

Birgitta visar på en liknande distansering som Henrik med ett resonemang om att ”jag inte har 

någonting att bidra med” i ett scenario där en elev behöver stöd. Detta går att tolka som en sorts 

djupagerande, enligt Hochschilds (2012) benämning, där läraren motiverar sin egen distanse-

ring med ett rationellt resonemang. Samtidigt som det också visar på en pragmatisk och 

realistisk medvetenhet om vad som rimligtvis ska ingå i lärarrollen. Eva tar det ett steg till och 

uttrycker hur närvaron av dessa stödfunktioner påverkade henne i valet av skola, just för att hon 

ska kunna fokusera på sin professionella lärarroll och inte behöva klä sig i andra roller.  

  

Alla respondenter i studien tar upp kollegorna och hur viktiga de är för den allmänna trivseln 

på jobbet men också som stöd för att hantera jobbiga händelser. Ett exempel på det är hur Eva 

uttrycker i citatet nedan hur man stöttar varandra inom hennes lärarkollegium. Detta går att 

relatera till de buffertgrupper som av Olsson (2008) beskrivs som trygga kollegiegrupper för 

medarbetarna. Olssons (2008) studie visar på hur kritiskt viktiga buffertgrupper är då de fören-

klar emotionsarbetet för medarbetarna, vilket resultaten i denna studie är i linje med. Lasse ger 

också uttryck för betydelsen av kollegiet i hur han beskriver att det var nära att han lämnade 

läraryrket för näringslivet i samband med att flera kollegor slutade. Detta är också i linje med 

Olssons (2008) resultat om att omstruktureringar på arbetsplatsen får negativa konsekvenser 

för lärares emotionsarbete. Vidare uttrycker Eva också ett behov av stöd som skolan som orga-

nisation inte tillhandahåller för lärarna. Forskning utförd av Smith (1992) visar att de som utför 

emotionsarbeten gynnas av specifik utbildning för att enklare kunna genomföra arbetet. Evas 

åsikt framgår nedan från situationen där hon är i samtal med skolpsykologen. Kollegorna, i 

stället för skolan som organisation, blir de som möter hennes behov av emotionellt stöd.  
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Eva: ...Har du fått något stöd kring det här? Frågade hon (skolpsykologen) mig och då kände jag att jag ville 

börja gråta! För det kände jag att ”nej det har jag verkligen inte fått, men tack så jättemycket för att du frågar 

för det har ingen någonsin gjort”! Typ, usch. Däremot då så är det ju så att kollegorna stöttar varandra hela 

tiden i de här grejerna… Det här yrket är så utmanande just när det gäller det (här) så jag skulle verkligen 

behövt mer stöttning uppifrån också det hade jag jättegärna velat ha… En del ställen har väl sådär, lite före-

tagshälsovård. Det börjar väl komma lite mer så och nu för tiden så finns… alltså borde det vara möjligt 

även för offentlig verksamhet och fixa lite mer såna grejer, med tanke på internet, ja allt som finns numera. 

Men jag tror att trots att det är så mycket annat… så är det ju så att vi lärare stöttar varandra så himla mycket 

så därför är överlever vi ju trots allt. 

  

Sammantaget uppmärksammar respondenterna behovet av buffertgrupper och stöd, vilket är i 

enighet med Olssons (2008) resultat inom vården. Samtidigt antyds en önskan om mer struktu-

rerat stöd i likhet med det stöd som erbjuds eleverna (EHT) och på andra arbetsplatser som 

erbjuder företagshälsovård. En annan aspekt av detta är faktumet att lärare utöver sin yrkesroll 

behöver axla en stödroll för kollegor. Det är en indikation på att lärare har krav på sig utöva ett 

komplext emotionsarbete även utanför klassrummet. 

 

5.7 Tillämpning och effekter av autenticitet kombinerat med ytagerande 

Betydelsen av att vara autentisk och hur detta resonerar med eleverna är något som flera av 

respondenterna poängterar under intervjuerna. Lasse ger exempel på detta genom att säga att 

”ibland är man ju trött eller har ont i huvudet” och då kommunicerar han detta till eleverna i 

form av att ”jag är inte riktigt på topp idag och skulle uppskatta om ni pratar mindre än vanligt 

och är fokuserade idag”. Lasse menar vidare på att eleverna ser honom i hans ärlighet och detta 

gör att de är tysta, lyssnar och fokuserar. Han förklarar även att ”...ärlighet är en bra grej med 

eleverna, för då brukar eleverna vara väldigt förstående”. Respondenterna Mikael, Henrik och 

Birgitta är också inne på effekten av ärlighet och menar att det kan vara effektfullt att visa upp 

sina negativa känslor också, som exempelvis missnöje. Dessa uttryck av ärlighet som listas 

ovan går att koppla till Ashforth & Tomiuks (2000) teorier om hur autenticitet kan relateras till 

emotionellt lönearbete. Mer specifikt är ovanstående exempel på transparens i känslouttryck ett 

tecken på vad författarna kallar för ytautenticitet. Henrik och Lasse är de respondenter som 

främst uttrycker att om eleverna inte beter sig ”acceptabelt” behöver de skälla och bli arga på 

eleverna. Detta går också att tolka som en form av ytautenticitet. Samtidigt går det att tolka som 

att det existerar ytagerande, i Hochschilds (2012) mening, vid dessa tillfällen eftersom lärarna 

också ger sken av att ilskan och skällandet filtreras på ett sätt så att deras känslor inte kommer 

ut helt till fullo. Henrik och Lasse är också noga med att försvara sina ”utbrott” med att de 

exempelvis är trött eller har en dålig dag.  

 

Vad gäller autenticitet är Mikael den som skiljer sig från övriga respondenter genom att ha en 

särskilt nära relation till sina elever. Hans beskrivningar kring sitt agerande och beteende gente-

mot elever är i linje med vad Ashforth & Tomiuks (2000) beskriver som djupautenticitet vilket 

innebär att uttryckta känslor överensstämmer med det vad det egna jaget står för. Citatet nedan 

belyser hur viktigt respondenten anser det vara att man bryr sig ”på riktigt” som lärare, vilket å 

andra sidan kan ses som ett tydligt tecken på djupagerande enligt Hochschild (2012). Konse-

kvenserna av djupagerande kan enligt Hochschild (2012) bli emotionell utbrändhet och att det 
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egna jaget åsidosätts. Vi bedömer dock inte att detta stämmer på Mikael som på ett autentiskt 

sätt, uttrycker att han aldrig trivts bättre i sin roll som lärare. 

 

Mikael: Så om jag har en lektion och jag säger ”vet ni vad gänget, nu tycker jag att vi ska vara tysta” då är 

dem tysta. Ska man få fördelar i klassrummet så måste man också ge fördelar och bry sig på riktigt. 

 

Vår tolkning är som sagt att det finns en autenticitet i Mikaels sätt att vara lärare, vilket över-

ensstämmer med det Ashforth & Tomiuks (2000) beskriver som djupautenticitet. Författarna 

menar att desto högre autenticitet som individen har i sitt arbete, desto mindre blir risken för 

emotionell dissonans. Samtidigt går Mikaels påståenden om autenticitet att koppla till det 

Hochschild (2012) kallar för djupagerande och faran med att förena det personliga jaget med 

yrkesrollen. Detta belyser hur närliggande begreppen autenticitet och djupagerande är samt hur 

svårt det kan vara att skilja dessa från varandra. Problematiken som detta potentiellt kan med-

föra diskuteras vidare i den avslutande diskussionen.  

 

6. Slutdiskussion 
Studiens resultat visar att känslor och emotioner har stor betydelse för lärare i deras yrkesroll. 

Resultatet visar också att lärare har en medvetenhet om detta genom att de tillskriver känslor 

och emotioner stor vikt som kommunikationsbärare i och utanför klassrummet. Detta överens-

stämmer med tidigare forskning som pekar på att emotioner är centralt för elever i deras 

inlärningsprocess (Hargreaves, 1998; Fredrickson, 2001). Nedanstående diskussion om hur lä-

rare utför ett emotionsarbete utvecklar och belyser emotioners viktiga roll i klassrummet. 

 

6.1 Olika typer av emotionsarbete och strategier 

Vi har med denna studie kommit till slutsatsen att våra respondenter utför både ett komplext 

och frekvent emotionsarbete. Detta är något som överensstämmer med flera studier presente-

rade om emotionsarbete, både inom socialt arbete och lärares arbete specifikt (Olsson, 2008; 

Isenbarger & Zembylas, 2006; Wrobel, 2013; Kinman, Wray & Strange, 2011). Det har i stu-

dien framkommit att lärare utför ett emotionsarbete som består av att upprätthålla ett positivt 

känslouttryck i form av positiv energi i klassrummet. Detta grundas i att det existerar känslo-

regler kopplat till dessa emotioner vilka kommenteras och diskuteras separat nedan. Att 

samtliga respondenter i studien uttrycker att de strävar efter att uttrycka positiv energi, glädje 

och trygghet till sina elever är ett uttryck för att de utför ett emotionsarbete, och de olika stra-

tegier som respondenterna använder i detta arbete belyses nedan. Samtidigt ger lärarna i denna 

studie sken av att emotionsarbetet också kan bestå av att vara autentisk och öppen med de egna 

inre känslorna, något som Ashforth & Tomiuk (2000) menar minskar risken för emotionell 

dissonans. Vid de tillfällen lärarna är glada och samspelet med eleverna fungerar väl är menar 

respondenterna att de är transparenta med sina känslor och utnyttjar de positiva känslorna till 

sin fördel i syfte att låta känslorna lysa igenom som emotioner, vilket är i linje med vad tidigare 

forskning menar att positiva känslor bidrar med (Fredrickson, 2001).  

 

Denna studie visar att en annan central del i lärares emotionsarbete består av att kontrollera och 

hantera sina negativa känslor. Som analysen visar har vi med denna studie identifierat att lärares 
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emotionsarbete består av både det ytagerande och djupagerande som Hochschilds (2012) teori-

bildning benämner. Vid de tillfällen negativa känslor uppstår behöver lärare välja mellan att 

antingen visa känslorna eller reglera dem genom att visa upp en fasad. Oavsett val i stunden 

kan vi se att lärare ofta använder känslorna strategiskt med ett syfte. Respondenterna visar i 

flera fall hur de kombinerar ytagerande med mer förnuftsbaserade beteendestrategier i klass-

rummet. Ett exempel på det är hur en respondent ytagerar genom att upprätthålla ett positivt 

yttre under lektionen för att efteråt uttrycka negativa emotioner i enrum med endast berörda 

eleverna. Denna form av ytagerande går att relatera till vad Aspelin (2018) benämner som so-

cioemotionell kompetens i vilken det ingår att kunna hantera sina egna och elevers känslor. 

Läraren som på ett effektivt sätt hanterar sina känslor i stunden kan till följd av det kan applicera 

sitt förnuft i större utsträckning och därmed agera strategiskt medvetet. Vi har också kunnat se 

att lärare använder sig av djupagerande för att hantera sina negativa känslor i klassrummet, 

detta framför allt genom en inre monolog där läraren exempelvis tar elevens perspektiv och på 

så vis reducerar de negativa känslorna och väcker positiva. Vi har också funnit resultat som 

visar hur lärare utför ytagerande och djupagerande parallellt. I dessa fall utgörs exempelvis 

ytagerandet av att läraren håller tillbaka stundens negativa emotion medan hen samtidigt an-

vänder djupagerandet för att motivera sina ställningstaganden och sitt agerande, vilket i längden 

kan få konsekvensen att de negativa emotionerna inte uppstår inom läraren. Vi ser det som en 

intressant aspekt hur dessa strategier kan samverka i lärares emotionsarbete, något som 

Hochschild (2012) inte belyser i sina teorier.  

 

Det finns, enligt denna studie, flera indikationer på att hantering och reglering av negativa emot-

ioner är det mest krävande emotionsarbetet som gymnasielärare utför. För respondenterna i 

studien ter det sig naturligt att arbeta med positiv energi i klassrummet och det är ingen som 

uttrycker något besvär med detta så länge negativa känslor inte är närvarande, vilket är bevis 

på att denna typ av emotionsarbete inte är lika emotionellt belastande. Den tydligaste av indi-

kationerna på att hantering av negativa emotioner är mest krävande är det faktum att 

respondenterna utövar ett proaktivt emotionsarbete genom strategier med syfte att undvika att 

behöva bemöta och uppleva negativa känslor och emotioner överhuvudtaget. Vi kom att be-

nämna dessa som undvikande strategier (se 5.4) och ytagerande med negativa emotioner (se 

5.5). Dessa nämnda upptäcker överensstämmer med studier utförda i Polen, Nederländerna och 

Storbritannien (Wrobel, 2013; Näring, Briet & Brouwers, 2006; Isenbarger & Zembylas, 2006) 

vilka visar hur det främst är reglering och hantering av negativa känslor i klassrummet som 

leder till emotionell dissonans och känslomässig utmattning. Studierna ovan visar också att så-

väl djupagerande som ytagerande leder till stress och utbrändhet för lärare, vilket vi också funnit 

tecken på. Vi ser därför att utbrändhet kan bli en konsekvens för lärare som ofta behöver hantera 

negativa känslor i yrkesrollen. Vi har även funnit hur buffertgrupper är ett stöd för lärare i deras 

emotionsarbete och vid hantering av emotionell dissonans. I lärares fall utgörs dessa buffert-

grupper av lärarkollegiegrupper på arbetsplatsen. Denna upptäckt överensstämmer också med 

tidigare forskning som visar hur effektiva buffertgrupper reducerar de negativa konsekvenserna 

av emotionsarbetet (Olsson, 2008; Kinman, Wray & Strange, 2011). 
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6.2 Känsloregler, emotionsregim och emotionellt lönearbete 

En slutsats från denna studie är att det existerar känsloregler och en emotionsregim i gymnasie-

skolan vilken lärare påverkas av. Ett mönster som gått att urskilja är hur respondenterna 

uttrycker och upplever att det existerar förväntningar på lärare att stå för positiva emotioner och 

ett positivt känslouttryck, vilket vi tolkar är det som skapar känsloreglerna. Detta trots att re-

spondenterna menar på att det inte existerar explicita känsloregler uttryckta från skolans håll. 

Detta noterade vi i analysen som en form av paradox. Vidare tolkar vi detta som en stark indi-

kation på att skolans emotionsregim till väsentlig del konstrueras av lärarprofessionen och det 

omgivande samhället. Att professioner och samhälle kan vara viktiga delar av hur emotionsre-

gimer skapas är också något som tidigare studier visar (Bolton, 2003). Utifrån detta menar vi 

på att det går att argumentera för att skolans emotionsregim är uppbyggd av sociala strukturer 

som kommer från samhället och som i sin tur verkar på lärarprofessionen och vad det innebär 

att vara lärare. Vi ser det även som att skolan som organisation är medskapare till emotionsre-

gimen, om än på ett mer osynligt och indirekt sätt.  

 

Vi har med denna studie, likt konstaterat ovan, kunnat slå fast att gymnasielärare utför ett emot-

ionsarbete, men huruvida arbetet utgör ett emotionellt lönearbete är inte lika tydligt. Eftersom 

ingen av respondenterna uttrycker att de känner sig påverkade av känsloregler explicit upp-

ställda av skolan som organisation, uppfylls inte detta kriterium, något som krävs för att arbetet 

ska kallas för emotionellt lönearbete enligt Hochschilds (2012) modell. Det går däremot att 

argumentera för att lärarnas omedvetenhet kring att explicita regler existerar, inte på något sätt 

begränsar eller reducerar deras emotionsarbete. I den tidigare forskningen argumenterar bland 

annat Mumby & Putnamn (1993), Pugliesi (1993), Bolton, (2003) och Olsson (2008) för en 

utvidgad definition av emotionellt lönearbete och kallar detta för just emotionsarbete. Dessa 

forskare menar också på att det kan vara svårt att skilja på emotionsarbete och emotionellt lö-

nearbete. Det är något som resultaten från denna studie också tyder på.  

 

6.3 Djupagerande, distansering, autenticitet och empati 

Utifrån studiens resultat om hur lärare rör sig från närhet till en mer distanserad relation till sina 

elever genom olika former av djupagerande går det att problematisera Hochschilds (2012) kri-

tiska perspektiv på djupagerande. Hochschild (2012) ser djupagerande som en form av 

manipulation av den anställdes känslor på ett djupare plan vilket kan leda till emotionell disso-

nans och stora kostnader som utbrändhet, skuld och cynism för medarbetaren. Hochschild 

(2012) menar att djupagerande i längden skapar en avsaknad av en hälsosam separation mellan 

det personliga ”jaget” och yrkesrollen. Detta går att relatera till resultaten från Kinman, Wray 

& Stranges (2011) studie som visar att emotionsarbete i längden gör att lärare distanserar sig 

från sina elever i en depersonaliseringsprocess. Detta går sedan i nästa led att koppla till denna 

studies resultat. Vi anser därför att lärares djupagerande som leder till ökad distansering går att 

problematisera i flera avseenden. För det första, likt vad vi konstaterade i analysen, är autenti-

citet en central faktor som behöver vägas in i denna diskussion. Ashforth & Humphreys (1993) 

studie visar att om medarbetaren i hög grad identifierar sig med yrkesrollen reduceras de nega-

tiva effekterna av emotionsarbete. Detta är i linje med resultatet från Ashforth & Tomiuks 

(2000) som visar att ju större grad av autenticitet som en anställd har i yrkesrollen desto mindre 
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är risken för emotionell dissonans. Vidare går lärares autenticitet att koppla till det ”kall” som 

vissa lärare känner för sitt yrke. Denna studies resultat visar delvis att de negativa konsekven-

serna av emotionsarbetet reduceras till följd av ett existerande ”kall”. Detta är även något som 

Isenbarger & Zembylas (2006) finner i sin studie om lärare och vi konstaterar att resultaten från 

denna studie är i linje med de tidigare nämnda studierna om autenticitet (Ashforth & Humphrey, 

1993; Ashforth & Tomiuks, 2000). Samtidigt är det av värde att betona att respondenterna i 

studien har befunnit sig i läraryrket olika länge vilket påverkar var de befinner sig på skalan 

mellan närhet och distans. 

 

För det andra, menar vi att det också går att se djupagerande i lärarrollen som en sorts fostran 

till att bli en kompetent lärare med ett balanserat arbetsliv. Vi har funnit resultat som visar på 

att djupagerande inte bara har negativa konsekvenser för den som utför det utan det kan ha 

positiva konsekvenser också, så länge djupagerandet är förenat med autenticitet. Detta finner 

även Isenbarger & Zembylas (2006) i sin studie. Samtidigt visar denna studie på att det är pro-

blematiskt och inte helt enkelt att skilja på vad som är autenticitet och vad som är djupagerande. 

Vi tolkar även detta som en signal på att det sannolikt inte är enkelt för lärare själva att göra 

denna särskiljning mellan autenticitet och djupagerande i sitt eget yrkesutövande. Detta kan 

potentiellt också vara en av förklaringarna till den höga nivån av utbrändhet som existerar inom 

läraryrket idag. Till detta bör även nämnas att tidigare studier visar att hög empati hos lärare 

motiverar djupagerande (Wrobel, 2013). Hög grad av empati hos läraren och ett ”kall” för yrket 

kan argumenteras för vara förenade med varandra, åtminstone indikerar resultaten i denna stu-

die på detta. Sammantaget kan man säga att även om det finns en hög grad av autenticitet och 

ett ”kall” för yrket kan emotionsarbetet leda till kostnaden som Hochschild (2012) nämner, 

vilken innefattar att yrkesjaget förenas med personliga jaget. I denna process kan lärare således 

”tappa bort” sig själva och sin egen vilja. I detta fall har läraren gått vilse och förlorat sin au-

tenticitet till följd av ett långtgående djupagerande. Vi anser att det i detta sammanhang är 

viktigt att lyfta den slutsats som Wrobel (2013) kommer till i sin studie vilket är att det är kritiskt 

för lärare att förstå att även om empati är en nyckelförmåga i yrkesrollen kan denna förmåga 

också få negativa konsekvenser för läraren själv. Detta går även att relatera det som Aspelin 

(2018) benämner som socioemotionell kompetens vilket innefattar att hantera sina egna och 

andras känslor. För en empatisk lärare ter sig denna kompetens därav bli av särskild betydelse. 

 

För det tredje, och för att lyfta denna diskussion en nivå, ser vi en problematik med den utbredda 

normativa litteratur vilken benämns i inledningen till denna studie. Den redogör för hur lärare 

ska och bör vara, agera samt uttrycka sig i sin yrkesroll. Aspelin (2018) med sin normativa 

modell om vad som utgör lärares relationskompetens är ett tydligt exempel på denna litteratur. 

Hochschild (2012) hade sannolikt, med sina kritiska glasögon, sett Aspelin (2018) som en med-

skapare till de känsloregler och den emotionsregim som vilar över lärare idag. På detta sätt går 

det att hävda att Aspelins (2018) modell driver på lärares djupagerande med dess föreskrifter 

om hur en bra lärare bör agera. Samtidigt går det att tolka Aspelin (2018) som en sorts motpol 

till Hochschilds (2012) kritiska perspektiv. Den relationella kompetensens syfte är enligt Aspe-

lin (2018) att underlätta och förbättra kvaliteten på arbetet som lärare utför snarare än att kritiskt 

granska den. Aspelins (2018) relationskompetens ser därigenom både lärarens perspektiv, vil-

ket vi tolkar som att utveckla en yrkesförmåga och en yrkesstolthet, samt elevens perspektiv, 
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vilket innefattar det som är bäst för eleven. Vi ser också en skillnad med att arbeta som flyg-

värdinna med det tydliga målet att skapa hög kundnöjdhet jämfört med att arbeta som lärare 

med andra människors välstånd som mål. Ur lärarrollens perspektiv går det därför att hävda att 

djupagerande som leder till distansering kan vara en sund och hälsosam utveckling av det egna 

förhållningssättet i syfte att uppnå en väl avvägd balans i arbetslivet; den mellan närhet och 

distans till eleverna. Detta för att bland annat inte riskera den ultimata konsekvensen av att gå 

in i väggen.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Resultaten i denna studie visar att lärare utför emotionsarbete i mängder av olika avseenden. 

Studien visar också vilken central roll känslor har för lärare i deras yrkesroll och framförallt 

hur hantering av negativa känslor skapar emotionell dissonans som stress. Samtidigt är denna 

studie för begränsad i sin omfattning för att vi ska kunna dra några generella slutsatser. Detta 

leder oss till våra förslag till framtida forskning. Vi menar att det i en svensk kontext finns ett 

behov av att utföra en utbredd och storskalig kvantitativ studie för undersöka samband mellan 

utbrändhet och det emotionsarbete som lärare utför. I en sådan studie anser vi att faktorer som 

autenticitet och empati är kritiska faktorer att beakta. Vidare finner vi i denna studie indikat-

ioner på att emotionsarbete kan få olika konsekvenser för manliga och kvinnliga lärare samt att 

de kan ha olika strategier för att hantera emotioner i klassrummet. En kvinnlig respondent gör 

exempelvis bedömningen att det är en otacksam sits som kvinnlig lärare att visa genuin ilska 

och frustration. Därför etablerar hon strategier för att undvika att behöva visa dessa emotioner. 

I kontrast till detta gav de tre manliga respondenter uttryck för att de var mindre obekväma med 

att visa genuina negativa emotioner i klassrummet. Denna genusskillnad som går att urskilja 

vad gäller emotionsarbetet är anmärkningsvärd. I denna studie gör vi dock ingen djupdykning 

i genusperspektiv på lärares emotioner i klassrummet. Det hade däremot varit ett perspektiv av 

intresse att utforska i framtida studier. 
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Bilaga 1 - Om deltagande i studie 
  

Hej, 

  

Du som fått detta mail har gett ditt samtycke till att intervjuas angående lärares hantering av 

känslor i sin yrkesroll.  

  

Vi som utför intervjun heter Mattias Wikström och Sandra Lundström. Vi är i slutet av lärarut-

bildningen till ämneslärare i företagsekonomi och skriver vår uppsats om lärares förhållande 

till känslor (s.k. emotioner) i det dagliga arbetet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

lärare påverkas av och hanterar emotioner känslor i sitt arbete. 

  

Vi har valt att genomföra alla intervjuer via Zoom av praktiska skäl samt för att bibehålla en 

gemensam och likvärdig plattform för alla respondenter. Vi önskar nu boka tid med dig för 

genomförandet av intervjun. Vi är tillgängliga tisdagar, torsdagar samt fredagar och flexibla 

vad gäller tider dessa dagar. Vi vill att du föreslår en tid som passar dig och ber dig därför 

att återkomma med detta så snart du har möjlighet. Vi önskar ta ungefär 1 timme av din tid 

i anspråk för denna intervju och ser gärna att tidpunkten är väl vald så att du som respondent 

kan känna dig närvarande och ostörd.  

  

Intervjun kommer spelas in. Inspelningen behandlas konfidentiellt och kommer raderas efter 

uppsatsens färdigställande. Din medverkan är givetvis helt frivillig och ditt samtycke till delta-

gandet i denna studie kan när som helst dras tillbaka varpå all data kopplad till din intervju 

kommer raderas och bortses från.  

  

Intervjufrågorna är av öppen karaktär och vi är intresserade av att höra din berättelse och dina 

reflektioner kring hur det är att vara lärare. Genom din medverkan kommer du att bidra med att 

skapa ökad förståelse kring lärares arbetssituation inom forskningsområdet emotionssociologi 

som behandlar känslors betydelse i arbetet.  

  

Vi ser fram emot att höra från dig för och om du har några frågor är du välkommen att ställa 

dessa via mail eller telefon.  

  

Vi vill tacka dig för ditt deltagande! 

  

Vänligen, Mattias & Sandra 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Bakgrund: 

• Hur gammal är du och hur länge har du varit lärare? 

• Berätta om varför du valde att bli lärare? 

o Vilken utbildning gick du för att bli lärare?  

• Hur trivs du i din roll som lärare idag?  

o Hur kan det kännas för dig att gå till jobbet?  

o Om du tänker tillbaka till början av din karriär som lärare; har din trivsel eller 

känsla av tillhörighet förändrats över tid.  

▪ Vad tror du att detta beror på i så fall?  

▪ Byte av arbetsplats? Förändrat förhållningssätt? (känslor) 

o Vilken betydelse har kollegorna i detta? 

o Hur ser du på din arbetsbörda?  

 

Elevsyn och elevrelationer:  

• Hur ser du på relationen du har till dina elever?  

o Vem vill du vara i relation till eleven? 

o Beskriv hur du arbetar med elevrelationer. 

• Hur ser du på arbetsbördan för dig som lärare kopplat till elevrelationer? 

o Hur balanserar du närhet – distans till eleven? (fokus: hållbar arbetssituation) 

o Har du varit med om att du prioriterar eleverna högre än eller före dig själv?  

o Vad är särskilt svårt eller utmanande med elevrelationer för dig? 

▪ Påverkar detta din arbetsbörda på något sätt? 

 

Erfarenheter och upplevelser: 

• Positiv situation: Beskriv en klassrumssituation du varit med om när det känts bra? 

o Vad mer specifikt var det som kändes bra? 

o Hur kändes situationen för dig? 

o Vilken reaktion mötte du av eleverna? 

o På vilket sätt påverkades du av denna positiva upplevelse? Exempelvis: ändrade 

du lektionsupplägget eller innehållet?  

▪ Hur transparent anser du att du var gentemot eleverna med dina känslor? 

o Hur såg du på situationen/känslorna i efterhand? 

▪ Vad tog du med dig från situationen? 

 

 

• Vilka känslor har du som mål att förmedla till eleverna i klassrummet? 

o Vilka känslor arbetar du med att alltid försöka utstråla/uttrycka gentemot ele-

verna? 

o Vilka förväntningar upplever du att skolan som insititution har vad gäller vilka 

känslor du får och inte får uttrycka i klassrummet?  



36 

 

 

 

• Negativ situation: Beskriv en klassrumssituation du varit med om när det inte känts bra?  

o Vad mer specifikt var det som kändes dåligt? 

o Hur kändes situationen för dig? 

o Vilken reaktion mötte du av eleverna? 

o På vilket sätt påverkades du och ditt agerande av denna negativa upplevelse? 

o Hur hanterade du de negativa känslorna?  

▪ Hur transparent anser du att du var gentemot eleverna med dina känslor? 

o Hur såg du på situationen/känslorna i efterhand? Hur mådde du och hur kändes 

det efteråt? 

▪ Vad tog du med dig från situationen? 

▪ Påverkade det efterföljande moment och lektioner med klassen? 

▪ Kan detta påverka hur det känns för dig att gå till jobbet? 

▪ Är denna typ av situation och ditt hanterande/din reaktion vanligt före-

kommande för dig? 

 

 

• Hur känns det för dig när en elev utmanar eller ifrågasätter dig som lärare och hur han-

terar du detta? 

 

 

• Har du utvecklat någon strategi för hur du hanterar negativa känslor som uppstår i re-

lation till eleverna i klassrummet idag? Försöka återkoppla till denna? 

o Beskriv gärna hur du arbetar. 

 

 

• Beskriv den stöttning du får från skolan som organisation (från rektor, HR, styrdoku-

ment från skolverket mm) för att hantera känslor i din yrkesroll. 

o Har du någon gång fått någon form av utbildning i att hantera dina känslor? I 

skolan eller i annat sammanhang?  

 

 

 

 


