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Sammanfattning 

 

Då allt fler lärare upplever arbetsmiljömässiga hälsoproblem är det av stor vikt för framtida 

utveckling att utifrån förutsättningarna av läraryrket undersöka bidragande orsaker och 

kausalsammanhang till detta. Syftet med studien, som är baserad på åtta djupintervjuer med 

lärare från grundskolan, har varit att undersöka lärares emotioner utifrån de personliga och 

organisatoriska krav som finns på lärarrollen, hur lärarna förhåller sig till dessa samt vilka 

konsekvenser det medför. Vårt resultat visar på att de organisatoriska kraven på lärarrollen står i 

kontrast till lärarens egna personliga krav vilket skapar ett korsdrag hos läraren mellan det 

rationella och det mänskliga i yrket. Denna ambivalens ökar mängden emotionshantering i form 

av yt- och djupagering som läraren måste utföra för att infoga sig i rollen som professionell och 

påverkar i sin tur den emotionella energin som är förutsättningen för arbetsmotivation och 

engagemang i yrkesrollen. Konsekvenserna av låg emotionell energi kan dock medföra att 

läraren etablerar ett nytt förhållningssätt till sin yrkesroll genom att endera distansera sig eller 

identifiera sig mer med denna vilket på sikt kan leda till psykologiska påföljder såsom 

utbrändhet, cynism eller alienation. 

 

Nyckelord: Emotionssociologi, emotionshantering, emotionell dissonans, ytagering, djupagering, 

emotionell energi, fronstage, backstage, alienation. 

 

 

 
 



Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla lärare som ställde upp på våra intervjuer och delade med sig av 

deras tankar och erfarenheter. Det har varit väldigt intressant att få ta del av och sätta sig in mer i 

ett så intressant yrke utifrån ett sociologiskt perspektiv. Utan er hade denna studie inte varit 

möjlig.  

 

Vi vill även tacka vår stöttepelare till handledare Magnus Karlsson för att du tog dig an oss och 

under hösten bidragit med råd och vägledning under uppsatsens diverse transformationer.  

 

Tack! 
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1. Inledning/Bakgrund 
 

Flertalet lärare inom grund- och gymnasieskolan uppfattar sitt yrke som meningsfullt men 

samtidigt visar många studier på att pressen på lärare har ökat. Allt fler lärare sjukskriver sig 

eller lämnar skolan och anledningen beror i många fall på en ökad stress, brist i arbetsmiljön 

samt elevernas uppförande (Statistiska centralbyrån 2017).  

 

Månsson och Persson (2004:301) hävdar att skolan under de senaste åren har blivit ett av 

samhällets största arbetsmiljöproblem. De pekar på undersökningar som konstaterar att lärare i 

stor utsträckning anser att arbetsbelastningen har ökat markant och att de ofta tvingas dra in på 

luncher, jobba över och ta med arbetet hem för att komma ikapp (Statistiska centralbyrån 2017). 

Det är svårt för lärare att bestämma sin egen arbetstakt och vid vilken tidpunkt olika 

arbetsuppgifter ska göras och samtidigt har egenkontrollen och det sociala stödet minskat. Vidare 

upplever lärare ofta bristande stöd från arbetsledningen i fråga om vägledning och support. 

Många menar även att de har svårt att släppa tankarna på jobbet när de kommer hem och 

framförallt kvinnliga lärare känner i stor utsträckning olust att gå till jobbet och lider av 

sömnproblem (Månsson och Persson 2004:302ff). 

 

Flera forskare menar på att lärarens försämrade psykosociala arbetsmiljö till viss del kan 

förklaras av de förändrade förutsättningarna som ägde rum under 90-talet (Månsson och Persson 

2004), (Fredriksson 2010) & (Månsson 2004). Skolan har länge varit en relativt stabil 

verksamhet i form och innehåll och stora drastiska reformer har varit ovanligt. I början av 

90-talet skedde dock en mängd reformer och beslut som kom att förändra hela skolan från 

grunden och därmed också lärarens yrkesroll. Förändringarna har sin grund i tre huvudsakliga 

reformer: kommunaliseringen av skolan, decentraliseringen av beslutfattande inom skolan och 

marknadsanpassningen. Marknadsanpassningen berodde främst på det fria skolvalet och att det 

nu blev tillåtet för privata aktörer att bedriva offentligt reglerade och finansierade skolor. 

(Fredriksson 2010:18ff). Enligt Månsson och Persson (2004:309) har det under senaste åren skett 

en ideologisk förskjutning inom skolans värld där kunskap börjat ses som en vara, individuella 
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aktörer har blivit rationella väljare och skolan som institution har förvandlats till en organisation. 

Under samma tid har också ett krismedvetande börjat sprida sig inom och kring skolan där media 

haft och har en avgörande roll.  

Omorganiseringen och den nya bilden av skolan har gjort att skolsystemets aktörer- lärare, 

elever, föräldrar och myndigheter har tilldelats nya roller vilket i sin tur har skapat nya 

förväntningar, främst på lärarrollen. Ett stort krav på insyn och resultatkontroll ställde nya krav 

på läraren att hela tiden argumentera för sitt arbete, både till elever och föräldrar men även till 

hela samhället (Carlgren 2005). Förändringen mot en mer målstyrd skola där det blev allt fler 

uppgifter på kortare tid, minskade resurser och nya betygssystem påverkade alla pressen på 

läraren och dennes arbetsbelastning. Projektorganiseringen av skolan har ökat 

visstidsanställningarna och obehöriga lärare vilket lett till mer ansvar för de behöriga och sämre 

lönebild. Dessutom har individualiseringen och det fria skolvalet lett till ett osäkert ekonomiskt 

underlag för många skolor som i sin tur påverkat läraren vad gäller prestation och lägre lön 

(Månsson och Persson 2004:301ff).  

Det finns ytterligare orsaker som gör att lärarna känner sig alltmer stressade efter 

omorganiseringen, vilka kan sökas i själva karaktären hos de människobehandlande yrkena, där 

relationen till klienten står i centrum och är det som ger arbetet mening (Månsson och Persson 

2004:316). Inom människobehandlande yrken är känsloregler och emotionshantering särskilt 

vanliga eftersom medarbetaren använder känslor som arbetsredskap. Arbetet med eleverna ställer 

särskilda krav på lärarens emotioner och de måste hantera både sina egna och andras känslor i 

arbetet. De får betalt för att trösta, stötta, uppmana med mera och måste arbeta med sina känslor 

för att kunna fullfölja sin arbetsuppgift. Då resurserna minskar och kraven ökar i kombination 

med motstridiga krav riskerar läraren att uppleva en ambivalens mellan de yttre förväntningarna 

och förmågan att hantera dem vilket leder till stress (Leppänen 2006:7 & 77ff).  

 

Det har gjorts flertalet studier på lärares arbetssituation i Sverige med fokus på arbetsmiljön men 

få studier fokuserar på det emotionella arbetet som läraren utför och vilka konsekvenserna av 

detta kan vara. Med ovanstående som bakgrund och utgångspunkt vill vi undersöka hur lärare 
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upplever emotioner i sin yrkesroll och vilka förväntningar som finns på denna. Syftet med denna 

uppsats är alltså att utifrån ett sociologiskt perspektiv undersöka lärares emotionshantering och 

vilka konsekvenser det emotionella arbetet har för dem. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare använder sig utav emotioner i deras arbete 

utifrån kraven på sin uppfattade yrkesroll samt vilka eventuella konsekvenser detta kan medföra. 

Detta kommer att besvaras med hjälp utav följande frågeställningar:  

 

- Upplever lärarna att det finns olika krav på lärarrollen som står i konflikt med varandra? 

- Hur förhåller sig lärarna till dessa?  

- Vilka eventuella konsekvenser har detta för lärarna? 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att undersöka emotioner hos grundskollärare. Vi har valt att fokusera 

på de organisatoriska och personliga aspekter som påverkar emotionshanteringen och kommer 

således inte behandla psykologiska aspekter i någon vidare stor utsträckning. Vidare har vi 

avgränsat oss till att undersöka hanteringen av emotioner inom yrkesrollen och konsekvenserna 

av dessa.  

 

1.3 Disposition  

Uppsatsen består utav sex kapitel. I uppsatsen inledande kapitel ges en bakgrund till de stora 

reformer som började komma på 90-talet som drastiskt ändrade hur skolan fungerar och hur 

lärare arbetar samt uppsatsens frågeställningar och syfte. I kapitel 2 diskuteras tidigare forskning 

där ett antal studier som är av vikt för uppsatsen framförs. I kapitel 3 presenteras den teoretiska 

delen av uppsatsen, här ges bland annat en överblick av emotionssociologi som ämne för att 

därefter introducera relevanta begrepp som ligger till grund för uppsatsens resultat- och 

analysdel. Kapitel 4 innefattar metod och tillvägagångssätt för uppsatsen, här presenteras urval, 

val av tolkningsmetod, etiska reflektioner samt hur insamling av material gått till väga. I kapitel 
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5 förs en analys av den insamlade empirin där det även våra resultat presenteras. Kapitel 6, vilket 

även är uppsatsens sista kapitel ger avslutningsvis en sammanfattning och diskussion på det vi 

inom studien kommit fram till i relation till vår analys och våra frågeställningar för att därefter 

kort ge förslag på eventuell framtida forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redogör vi för tidigare studier som har gjorts inom området för att skapa en 

överblick av forskningen kring de centrala aspekterna vi kommit fram till och diskuterar i 

resultatet. Vi kommer först att presentera en artikel av Ahrne (1993) om människan som delvis 

mänsklig och delvis organisation för att därefter undersöka grundförutsättningarna för ett 

läraryrke under yrkeskategorin human service organisation. Detta följs av en sammanfattning av 

Hochschilds (2012) erkända studie från 80-talet kring emotionshantering och slutligen 

presenterar vi en studie av Wrobel (2013) som studerat emotioner i specifikt läraryrket. 

 

2.1 Delvis människa, delvis organisation 

Ahrne (1993) hävdar att det inom samhällsvetenskapen finns en tendens att människor handlar 

efter fria val eller på grund av ett samhälles kultur och/ eller struktur. I sin artikel “delvis 

människa, delvis organisation” menar han att det naturliga tillståndet i mänsklig interaktion 

egentligen är motsatsen- att vi ofta handlar mot vår vilja och att det finns en diskrepans mellan 

våra handlingar och hur vi egentligen vill handla. Eftersom samhället finns mitt ibland oss är 

“tvångsmässig tillhörighet” en av människans mest grundläggande egenskaper och vi 

kontrolleras ständigt av alla runt om oss: våra arbetskamrater, vänner, familj m.m.  

Ahrne (1993:63) förklarar vidare att även organisationer är en form av interaktion som totalt 

kontrollerar människors handlingar genom normering, rutinisering och kategorisering. 

Handlingarna blir således inte deras egna, utan organisationens. Genom organisatoriskt 

handlande förstärks förmågan och styrkan hos individerna men det innebär också en uppdelning 

mellan handling och känslor där spontant agerande försvinner. Detta är vad vi i vardagligt tal 

kallar att bli mindre mänsklig vilket kan förklaras som att individen inte längre handlar lika 
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“hjärtligt” efter sina inre känslor och ibland gör saker som de inte alls tror på, exempelvis 

handlar på rutin (Ahrne 1993:60ff).  

“Organisatorisk tillhörighet innebär en förändring av människors förmågor genom att öka 

möjligheterna att utföra och planera aktioner medan de håller tillbaka känslomässiga förmågor” 

(Ahrne 1993:73). 

Trots att organisationen alltid strävar efter att eliminera det mänskliga så kan detta inte helt 

uteslutas utan måste i viss mån tas med i beräkningen. För att minska spänningen mellan 

organisationen och det mänskliga finns två angreppssätt där verkligheten ofta befinner sig 

någonstans mittemellan. Det ena angreppssättet är att antingen skilja så mycket som möjligt 

mellan organisation och människan och det andra handlar om att istället involvera människor så 

mycket som möjligt i organisationen (Ahrne 1993:63).  

 

2.2 Läraryrket som human service organisation 

Läraryrket går under yrkeskategorin human service organisations (HSO) och har därmed särdrag 

som gör att det skiljer sig från andra yrken eller professioner Hasenfeld (1983). Ursprungligen är 

HSO, enligt Hasenfeld (1983), yrken som är utformade för att öka välfärden för dem som arbetet 

gäller och där produkten och råvaran är människor. Andra typer av yrken inom samma kategori 

är exempelvis vård- och omsorgspersonal, poliser, psykologer, med flera. 

Det som kännetecknar människobehandlande yrken (HSO) är att arbetarna ofta drivs av 

möjligheten att hjälpa andra och en viktig gemensam nämnare är att en stor del av arbetet sker i 

direkt social interaktion med individer vilket gör att de arbetsrelaterade besvären blir av speciell 

karaktär. Här handlar besvären ofta om det psykosociala i mötet med organisationen eller 

klienten och kan exempelvis handla om hög arbetsbelastning, otydliga krav och konflikter med 

ledning, kollegor och klienter (Månsson 2004).  

 

Leppänen (2006:77f) talar om två grundläggande principer i arbetet med människor. Det första är 

att medarbetaren måste anpassa sig efter två verkligheter: organisationen och klienterna. 

Mellanpositionen ger arbetaren stort självbestämmande och handlingsfrihet men kan samtidigt 

bidra till höga krav på sin egen prestation, ensamhet och osäkerhet. Det andra grundläggande 
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villkoret är diskrepansen mellan det rationella och det emotionella i yrket där det rationella 

handlar om att få saker gjort och det emotionella handlar om att möta känslor som väcks i yrket.  

Det är således inte ovanligt att känslorna inom människobehandlande yrken ofta underställs det 

rationella och blir “redskap i det rationellas tjänst” vilket gör att medarbetaren får arbeta mycket 

med sina känslor. 

Då föremålet för arbetet består av andra människor blir känslohanteringen särskilt central i dessa 

organisationer i jämförelse med andra då medarbetarna ofta tvingas utföra känsloarbete i tre 

olika organisatoriska sammanhang – i möten med ledning, kollegor och klienter. Eftersom 

arbetet till så stor del bygger på sociala relationer måste arbetaren dagligen hantera sina egna 

känslor och personerna de interagerar meds känslor för att anpassa arbetet efter dessa (Leppänen 

2006:80). Ofta stämmer medarbetarens känslor överens med organisationens officiella krav 

exempelvis att “arbeta för klienternas bästa” men det skapar problem när dessa inte 

överensstämmer och kräver då någon typ av känslohantering för medarbetaren. Det är till 

exempel inte alltid medarbetaren känner glädje när den uttrycker glädje vilket kan resultera i en 

känsla av att vara “falsk” (Leppänen 2006:95).  

Leppänen (2006:105f) talar även om vikten av stöd från främst kollegor inom människo- 

behandlande yrken. Att inte ha möjlighet till att bearbeta underhållna känslor eller diskutera 

problem, exempelvis moraliska ställningstagande som uppkommer i mötet med klienterna, kan 

leda till att det saknas utrymme för att reflektera över det man upplevt. Ett gemensamt forum i 

form av kollegor att prata med där man kan sätta ord på sin känslor är således enormt viktigt. 

Motsatsen kan medföra isolering och att medarbetaren upplever sig som en “känslomässig 

tryckkokare” och kan i förlängningen även bidra till att man mister förmågan att uttrycka sina 

känslor. 

 

2.3 Hochschild - emotionshantering i The Managed Heart 

Arlie Hochschilds bok The Managed Heart - Commercialisation of Human Feeling handlar om 

hennes studie som hanterar hur de två olika yrkesgrupperna flygvärdinna och indrivare använder 

sig av emotionshantering som del av sina arbetsuppgifter. Hochschild (2012:10) använder sig av 

ett dramaturgiskt perspektiv hon tagit inspiration från av både Erving Goffman och Harry 
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Braverman. I början av boken myntar Hochschild (2012:7) begreppet emotionellt lönearbete, 

något hon här definierar som en form av arbete där arbetstagaren på olika sätt måste uppvisa ett 

specifikt yttre och justera sina egna känslor för att de bättre ska överensstämma med vad som 

förväntas av dem inom yrket. Vad Hochschild kom fram till i sin studie var att det finns olika sätt 

att hantera känslor som uppkommer inom yrket, här talar hon främst om yt- och djupagering 

Hochschild (2012:35). Något som även uppkommer är emotionell dissonans som en eventuell 

konsekvens av yt- och djupagerandet (se punkt 3.2.1). En av de största slutsatserna Hochschild 

(2012) för fram är just att det blir väldigt emotionellt dränerande för arbetstagare när det 

existerar en form av överordnad som ska diktera hur och vad man ska känna samt i vilka 

sammanhang detta ska göras. Hon menar även på att detta inte är någonting som kommer till de 

flesta naturligt, vilket kan leda till en stress och/eller depression. 

 

2.4 Läraryrket som emotionellt lönearbete 

Wróbel (2013) undersöker i sin studie “Can empathy lead to emotional exhaustion in teachers? 

The mediating role of emotional labour” vilken roll empati och emotionell hantering har i 

förhållande till utvecklandet av utbrändhet hos lärare. Studien, som är en kvantitativ 

enkätundersökning gjord på över tvåhundra lärare, visar på att lärare utför stora mängder 

emotionellt lönearbete (se punkt 3.2) och det är därför omöjligt för dem att inte använda 

emotioner i sitt arbete.  

 

Wróbels (2013) resultat pekar på att utbrändhet hos lärare främst kan korreleras till ytagering och 

en viss del till djupagerande. Att ändra på sina inre känslor för att följa organisationens 

känsloregler kan leda till negativa konsekvenser och följaktligen utmattning. En orsak till denna 

korrelation kan, enligt Wróbel, vara att det krävs mycket energi för att ofta förändra sina inre 

känslor vilket i förlängningen kan leda till emotionell utmattning. Wróbel hävdar också att det 

främst är emotionell hantering av negativa känslor som tar energin från lärarna och leder till 

utmattning. Studien visar också att hög känsla av empati motiverar fram djupagerande hos 

lärarna och kan leda till emotionell utmattning men Wróbel går inte in djupare än så utan hävdar 
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att mer studier kring ämnet krävs. Vidare diskuterar hon att det är av stor vikt att lärare lär sig 

förstå deras känslor och hur de ska hantera dem för att undvika utmattning (Wrobel 2013).  

 

3. Teoretisk ram 

I detta avsnitt presenteras och förklaras de begrepp som innefattas i studien. Först diskuteras det 

allmänt kring vad som kännetecknar emotioner och känslor och hur dessa begrepp skiljer sig åt 

för att därefter gå in på Hochschilds (2012) begrepp emotionellt lönearbete, yt- och djupagering 

samt emotionell dissonans. Efter detta följer en förklaring av Goffmans (2014) begrepp 

frontstage och backstage samt socialt stöd så som det används av Karasek & Theorell (1990) 

samt Demaray & Maleckis (2002). Avslutningsvis kommer en beskrivning av Collins (2004) 

begrepp emotionell energi. 

 

3.1 Emotionssociologi och vad som skiljer emotioner från känslor 

Emotionssociologi kan kort förklaras som en gren inom sociologi som bemärker användningen 

av emotioner samt deras betydelse i olika nivåer och situationer i samhället. 

Inom emotionssociologin så diskuteras skillnaden mellan orden emotioner och känslor flitigt. 

En viktig distinktion som görs i Wettergren, Starrin & Lindgren (2008:23f) är dock att medan det 

inte råder någon komplett samstämmighet gällande vad som exakt kännetecknar en emotion så 

argumenteras det för att även fast alla emotioner är känslor så kan alla känslor inte räknas som 

emotioner. Emotioner anses uppkomma som en produkt av det sociala och agerar som en form 

av styrmått för hur vi ska hantera olika situationer. Exempel som här tas upp är bland annat 

stolthet och förälskelse som agerar som något som håller ihop grupper medan rädsla eller 

avundsjuka har motsatt effekt, detta skiljer sig således från känslor såsom att känna smärta efter 

att ha bränt handen på en varm spishäll.  

 

3.2 Hochschild - Emotionellt lönearbete  

Med emotionellt lönearbete menas processen att man inom specifika yrken som anställd 

förväntas kunna frammana en viss önskvärd respons hos andra som en del av sina 

arbetsuppgifter. Detta genom hanteringen av sina inre känslor för att uppvisa en bild av sitt yttre 
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som överensstämmer med det arbetsgivaren önskar. Detta kan innefatta allt från att vara extra 

trevlig och tillmötesgående gentemot kunder till att ingjuta respekt genom en specifik 

kroppshållning eller ett barskt ansiktsuttryck. Tydliga yrken som innefattar emotionellt 

lönearbete är till exempel jobb så som flygvärdinna eller butiksbiträde då det inom dessa läggs 

ett stort fokus på just kundbemötande där det är av vikt att kunden känner sig väl bemött. 

Hochschild (2012) nämner indrivare som ytterligare ett exempel på emotionellt lönearbete vars 

arbetsuppgifter också innefattar tydlig emotionshantering, dock där målet med dess användning 

blir att själva bli sedda som auktoritetsfigurer som kräver respekt, detta för att hjälpa 

indrivningsprocessen. 

 

Vidare så nämner Hochschild (2012:147f) tre huvudegenskaper som karaktäriserar emotionellt 

lönearbete. Först så måste den mellanmänskliga kontakten ske antingen ansikte-mot-ansikte eller 

röst-mot-röst. Det andra är ett krav på att det existerar en förväntning på den anställde att de ska 

kunna producera särskilda emotionella tillstånd hos andra som en del av deras arbetsuppgifter. 

Slutligen så menar Hochschild på att arbetsgivaren inom emotionella lönearbeten involverar sig i 

hur man väljer att hantera sina känslor. Exempel på detta skulle vara diverse riktlinjer som talar 

för hur man förväntas bete sig och/eller hur man bör samt inte bör agera.  

 

Hochschild (2012:187) talar även om tre olika vägar de som jobbar med emotionellt lönearbete 

tenderar att ta för att bemöta kraven som ställs på dem inom yrket och eventuella konsekvenser 

detta medför. Det första är att i alltför stor utsträckning identifiera sig med yrket till en 

ohälsosam nivå, något som gör dem mottagliga i högre grad för utbrändhet. Konträrt till detta 

blir att individen istället väljer att tydligt skilja sig själv från yrkesrollen. Medan man här inte 

löper någon högre risk för just utbrändhet så menar Hochschild vidare på att man genom detta 

anpassande istället kan komma att drabbas av skuldkänslor då valet att distansera sig blir väldigt 

märkbart vilket leder till känslor av falskhet då man ser på sitt agerande inom arbetet som oäkta. 

Slutligen så förklarar Hochschild att det även finns dem som nått ett stadie där de kan skilja sig 

från sin yrkesroll utan att få några skuldkänslor då man enbart ser på det emotionella lönearbetet 

som en nödvändig del av jobbet utan att lägga några vidare värderingar i det, vilket kan leda till 
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både alienation och cynism. En förklaring av alienation är att man känner ett visst förfrämligande 

inför sig själv och sina egna känslor. Det blir här svårt att forma en egen meningsfull identitet då 

man inte längre i samma utsträckning vet vad som är en genuin del av en själv och vad som 

uppkommit som resultat av bland annat organisatoriska prestationskrav. Hochschild (2012:188) 

menar på att dessa förhållningssätt primärt uppkommer när individen inte har tillräcklig kapacitet 

att påverka sina egna arbetsförhållanden och att det är första steget som bör tas för att förbättra 

ens situation. 

 

3.2.1 Yt- och djupagerande  

Hochschild (2012:35ff) talar om att man i interaktion med andra människor ofta iscensätter en 

form utav skådespel. Detta delas upp i två olika former: yt- och djupagerande. När man använder 

sig av ytagerande så gör man sitt bästa för att förmedla en särskild bild av sitt yttre även om det 

kanske inte alltid överensstämmer med vad man faktiskt tycker eller känner i ögonblicket, detta 

för att få ett bättre bemötande och/eller ingjuta ett önskvärt tillstånd i de individer man 

interagerar med. Ett exempel här skulle kunna vara ett butiksbiträde som fasthåller sitt 

professionella uppträdande trots att hon i stunden blir illa behandlad av en otrevlig kund. 

  

I Hochschild (2012:38ff) förklaras djupagerande som att man snarare än att låtsas och sätta på ett 

falskt yttre istället ändrar sina känslor på ett sätt så att det överensstämmer med de diverse 

förväntningar man har på sig. Hon menar här på att det finns två primära sätt som man kan 

djupagera på och kallar dessa för passivt- och aktivt djupagerande. I aktivt djupagerande menar 

Hochschild att man aktivt använder sig av olika medel för att inte bara ändra sitt yttre, utan även 

sina inre känslor till vad som förväntas i den specifika situationen man befinner sig i. Passiv 

djupagering menar på att man med tid lär sig veta vad som förväntas kännas och därmed inte 

lägger någon vidare ansträngning på att aktivt ändra sina känslor utan att det snarare kommer 

relativt naturligt till individen.  

 

Vad som skiljer yt- och djupagerande är att medan båda används för att lämna ett intryck hos 

andra, så fokuserar djupagerande snarare på att försöka påverka vad det verkligen är man känner 
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på riktigt. Oavsett om man genom ytagering lyckas ”lura” dem man interagerar med eller ej så är 

man således fullt medveten om att det ej är genuint. Detta menar Hochschild (2012:90) kan vara 

en bidragande orsak till emotionell dissonans. Med detta begrepp menar hon på en form av 

diskrepans mellan visade känslor och det man inom sin yrkesroll förväntas känna. Skulle det 

man aktivt riktar utåt strida emot vad man faktiskt känner kan detta leda till att man känner sig 

oäkta vilket även i vissa fall kan leda till utbrändhet och depression.  

 

3.3 Goffman - Det offentliga framträdandet samt front- och backstage 

Goffman (2014) har ett unikt sätt att beskriva sociala interaktioner och likställer det med att 

framträda på en scen. Vid dessa framträdanden står man under ett figurativt rampljus och 

förväntas utgå från diverse regler och normer som gäller för den specifika situationen.  

Goffman (2014:23ff) menar på att interaktion kräver att deltagande individer utövar en liksidig 

influens på varandra när de interagerar ansikte-mot-ansikte. Man antar olika roller beroende på 

vilken situation man befinner sig i och sätter på sig en form av mask som överensstämmer med 

vad man i läget förväntas visa, då detta kan variera kraftigt menar Goffman på att för att klara av 

sociala interaktioner i allmänhet kräver det att man besitter en mängd olika masker.  

 

Centralt hos Goffman är även begreppen front- och backstage. I Goffman (2014:110f) förklaras 

frontstage som den plats där framträdanden tar plats. Det är här vi som individer är offentliga och 

agerar därefter, när individen befinner sig frontstage är de alltså fullt medvetna om faktumet att 

deras beteende betraktas av andra runt omkring. Backstage enligt Goffman (2014:114ff) har 

motsatt funktion och är den ofta privata sfär där man tillåts stiga ur den offentliga rollen man 

spelar för att kunna hämta sig och förbereda nästa framförande. Specifikt vad detta är för plats 

kan variera stort men den primära funktionen med backstage är just att det i större utsträckning 

här ska gå att vara sig själv och agera på ett sätt där individen inte känner samma behov att 

uppfylla några särskilda krav. 
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3.4 Collins emotionella energi och socialt stöd som påverkande faktorer på den 

psykosociala arbetsmiljön 

Malecki & Demaray (2002), Karasek & Theorell (1990) talar om socialt stöd som en vital del av 

varje välfungerande arbetsplats. Socialt stöd är ett samlingsnamn för diverse funktioner som 

används för att bidra till motverkandet av mental ohälsa samt för att främja gemenskap inom 

gruppen. Karasek & Theorell (1990:69f) menar på att socialt stöd därmed även agerar som en 

buffert för negativa känslor och kan hindra potentiellt skadliga situationer i förtid. Exempel på 

socialt stöd är emotionell uppbackning från kollegor, att ha möjligheten till feedback på 

eventuella tillvägagångssätt eller idéer samt att få diskutera jobbiga situationer. Karasek och 

Theorell menar vidare på att även fast kollegor, chefer och närliggande professioner är den 

huvudsakliga källan av socialt stöd så innefattar begreppet även allmänt emotionellt stöd från 

närstående såsom familj och vänner. 

 

Relaterat till socialt stöd är Randall Collins begrepp emotionell energi. Collins (2004:38f) menar 

på att alla människor har en inneboende “energireserv”. När man deltar i diverse sociala 

samband leder det till att individen genererar en typ av resurs som fyller denna reserv; emotionell 

energi. Det finns ingen särskild typ av interaktion som har monopol på produceringen av 

emotionell energi och mängden energi som antingen tillförs eller dräneras är situationsbaserat. 

Collins (2004:108f) förklarar att individer generellt söker efter konstant energipåfyllning då detta 

resulterar i entusiasm för ytterligare social interaktion. Låg energi leder till att man känner en 

form av distansering till den grupp eller individ man interagerar med. Man kan här inte relatera 

till dessa och/eller känner att interaktioner blir dränerande vilket Collins även menar blir en 

bidragande faktor till depression. Collins (2004:118) hävdar vidare att tidigare interaktioner även 

påverkar de framtida. Lämnar man en interaktion stimulerad och med hög emotionell energi 

kommer detta även medföras in i nästa och får individer att aktivt söka efter liknande situationer 

vid ett senare tillfälle. Detsamma gäller för situationer som genererar låg emotionell energi och 

anses vara emotionellt påfrestande. Märker individen att särskild social interaktion kontinuerligt 

resulterar i en negativ respons lär man således inte fortsätta söka dessa i framtiden och väljer 

istället att distansera sig själv för att slippa hamna i en liknande sits igen. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Eftersom vår forskningsfråga har sin grund i det man ser, hör eller deltar i samt inte är ute efter 

bredd eller att beskriva saker i antal har vi valt en öppen och inte alltför kontrollerande 

forskningsdesign (Sjöberg 2008). 

 

Som intervjumetod har vi valt semistrukturerade intervjuer där vi främst kommer att utgå från 

olika teman samt ett antal huvudfrågor under intervjun, detta för att kunna uttömma ämnet i 

största möjliga mån samt skapa möjlighet att gå utanför ramarna. 

En alternativ metod till forskningsfrågan hade kunnat vara att först göra en observation och 

därefter en enklare intervju. Fangen (2013:37ff) förklarar att man i en observation kan få ta del 

av information som deltagarna inte vill eller väljer att tala om i en intervju av olika anledningar. I 

en deltagarobservation fokuserar man, enligt Fangen, främst på vad människor gör och hur 

handlingar hänger ihop vilket inte är grundsyftet med vår forskning. Samtidigt hade en 

observation gett oss möjlighet att ställa en fråga precis efter en viss incident och därmed kunna 

komma åt känslan just för stunden lättare. Svårigheten med detta hade dock varit att tajma 

observering just när svårare incidenter händer. 

 

Att använda oss av en mer kvantitativ forskningsmetod, exempelvis enkäter, valde vi bort på 

grund av att vi inte söker den jämförbarhet och mängd som denna metod ger.  

Eftersom vår intention är att undersöka inifrånperspektivet och fånga lärarnas egna upplevelser 

och tankar i ämnet blir intervjuer det naturliga valet som möjliggör detta. Ehn och Öberg 

(2013:58) förklarar att kunskapsmålet med intervjuer är just att synliggöra de sociala, 

ekonomiska, kulturella och historiska krafter som påverkar människors liv och 

“intervjumaterialet blir en förmedlande länk som offentliggör det privata och individualiserar 

historien och samhället”.  
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4.2 Urval 

Inriktningen för studien är baserat på vårt eget intresse, vilket enligt Sjöberg (2008:27) är en 

grundförutsättning i forskningssammanhang för ett väl genomfört arbete från forskarens sida.  

Studien genomfördes på fyra olika kommunala grundskolor i Skåne med 8st lärare och 

för att få tillträde till fältet kontaktade vi rektorer och biträdande rektorer på olika skolor via ett 

missivbrev. Tanken var att rektorn skulle fungera som gatekeeper, vilket enligt Bryman 

(2002:282), är en “grindvakt”, en person med anknytning till en specifik plats som hjälper 

forskaren att få tillträde till en offentlig miljö.  

 

Trots att vi kontaktade ett 30-tal skolor, främst inom Malmö och Lunds kommun, resulterade 

utskicket endast i två svar vilket gjorde att vi istället använde oss av ett snöbollsurval via 

personliga kontakter som gav oss ytterligare 6 intervjupersoner. 

I ett snöbollsurval tar forskaren, enligt Bryman & Bell (2003:126f) kontakt med potentiella 

respondenter som i sin tur rekommenderar andra respondenter för studien. Trots att det 

problematiska med snöbollsurval är att det inte blir slumpmässigt på samma sätt som med andra 

urvalsmetoder argumenterar vi för att variationsgraden på våra respondenter inte är av särskilt 

stor betydelse för denna studie. Detta då vi utifrån studiens syfte främst är intresserade av den 

bild individuella lärare målar upp, oavsett om det har att göra med någon från samma skola eller 

någon i en helt annan del av landet.  

 

Då vi märkte att tidsbristen var en avgörande faktor för om personerna kunde delta eller inte 

valde vi att anpassa oss till dem vad gällde tid och plats vilket gjorde att intervjuerna hölls på 

intervjupersonens skola under en rast. Tidslängden på intervjuerna varierade mellan 30-80 min 

beroende på tiden som intervjupersonen kunde avvara samt hur öppen personen var att diskutera 

sina erfarenheter kring ämnet. Samtliga intervjuer förutom en som var en gruppintervju med två 

personer på grund av tidsaspekter hölls enskilt för att detta ansågs lämpligast med tanke på vårt 

fokus på de individuella erfarenheterna som tidigare nämnts. Här bör även vikten av sekretess 

nämnas då de flesta av våra intervjupersoner ej hade någon relation till de andra och även i vissa 

fall talade om personrelaterade ämnen som utomstående inte har någon rätt att ta del av. 
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4.3 Utformande och genomförande av intervju 

Indelningen av teman i relation till forskningsfrågan utgjorde en bas i våra intervjuer som vi 

sedan utgick ifrån och operationaliserade vidare. Braun och Clarke (2006:4ff) hävdar att temat 

representerar någon typ av mönster eller mening i datan och bidrar till att öka studiens validitet, 

vilket Barmark och Djurfeldt (2015:51) förklarar som ett verktyg för “att mäta rätt sak”. Genom 

teman kunde vi vid behov återgå till vad vi ansåg viktigt att undersöka under intervjun utan att 

för den skulle påverka eller styra intervjun alltför mycket.  

Operationaliseringen av frågeställningen och den tidigare forskningen resulterade i följande 

teman: Yrkesrollen, skolan som arbetsplats, hur blev du lärare?, förväntningar, konflikter/kriser 

i skolan, drömscenario. 

 

Ehn och Öberg (2013:59) menar att det konstruktivistiska perspektiv som idag dominerar 

forskningen gör att man studerar intervjuberättelserna som socialt uppbyggda och 

situationsbundna versioner av verkligheten och därför menar vi att bakgrundsinformationen blir 

väldigt viktig i studien. Lärarnas egen berättelse om deras bakgrund och nuvarande situation i 

yrket ger värdefulla insikter om intervjupersonens preferenser och ger “ett sammansatt och 

mångfacetterat underlag för analys av det insamlade materialet” Sjöberg (2008:33).  

Utifrån ovanstående teman skapade vi en intervjuguide med väl utvalda frågor som vi utgick från 

under intervjun. För att undvika för många direkta frågor använde vi oss av formuleringar som 

bad dem utveckla och förklara sina påståenden, så att vi som intervjuare påverkade svaren i så 

liten utsträckning som möjligt. 

 

I utformningen av frågor var vi noggranna med att inte använda oss av teoretiska begrepp då man 

som intervjuare, enligt Barmark och Djurfeldt (2015:49), riskerar att lägga över på 

respondenterna själva att definiera exempelvis vad emotioner är.  

Vidare menar Ehn och Öberg (2013:61) att det är viktigt att anpassa intervjufrågorna efter vad 

som är viktigt för den som intervjuas. I vår formulering av frågor ville vi att de skulle utgå från 

personen och ge en öppenhet för denna att kunna svara från dennes egna världsbild och i största 
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möjliga mån undvika vår påverkan genom ledande frågor. Här förklarar Becker (2008:69) vikten 

av att utforma frågorna med “hur” och inte “varför” eftersom “varför”-frågor kan uppfattas som 

om de kräver en orsak och att personen lätt intar en försvarsställning. “Hur”-frågor inbjuder 

istället personen att svara på det sätt som passar denna, samt ger spelrum och inte kräver några 

rätta svar.  

 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att vi som intervjuare lättare skulle kunna fokusera 

och vara delaktiga i intervjupersonens berättelse snarare än att skriva ner allt. När intervjun var 

färdig transkriberade vi materialet utifrån teman vi framställt i relation till våra forskningsfrågor 

(se punkt 1.1) för att på ett smidigare sätt kunna analysera vår insamlade empiri.  

 

4.4 Analysmetod 

Då vårt syfte främst är att undersöka lärares emotionshantering i sitt arbete bestämde vi oss för 

att primärt använda ett hermeneutiskt analyssätt. Hermeneutik kan förklaras på följande sätt:  

”Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att förmedla 

upplevelser av olika fenomen, till exempel inom skolans värld. Hermeneutiken är lämplig att 

använda när syftet med studien är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomen 

samt när information ska ges ett stort utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om.” 

(Westerlund 2015:62) 

Inom emotionssociologi i allmänhet men framförallt för vår uppgift är det väldigt viktigt för oss 

att ta respondenternas personliga upplevelser i särskild beaktning. Detta då det specifikt blir 

deras erfarenheter och berättelser som utformar materialet för vår studie. Vill vi ta reda på hur 

man som lärare ser på sin yrkesroll. För att på bästa sätt göra detta måste man här även ta del av 

eventuella underliggande fenomen och förstå vad det är som lett dem till det stadie de befinner 

sig i eller varför de resonerar som de gör. Det är otvivelaktigt lärare som själva bäst känner till 

lärarens situation och vi tror oss därmed vara väl utrustade att fördjupa oss i ämnet genom att i 

bästa mån utgå från deras personliga upplevelser och tolka det via tillämpandet av ett 

hermeneutiskt analyssätt. Det skulle här även gå att argumentera för andra analysmetoder. 
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Exempel på detta kan antingen vara en narrativ eller tematisk analys som tas upp i Rennstam & 

Wästerfors (2015:58ff). Vi menar dock här att för att just förstå underliggande strukturer bakom 

lärares handling som nämnt ovanstående så känns hermeneutik som det mest naturliga valet för 

oss.  

Rennstam & Wästerfors (2015:34ff) förklarar kodning som den process man använder sig av för 

att ta reda på just vad den data man ackumulerat betyder, detta för att därefter på ett lättare sätt 

kunna framställa diverse kategorier och begrepp utifrån vårt utvunna material. Man kan genom 

kodning sätta en form av etikett på ens egna innehåll. Möjliga koder för vårt eget arbete skulle 

således till exempel kunna vara ”förväntningar” eller ”känslor”.  Det finns här två former av 

kodning som skiljer sig åt: öppen kodning samt selektiv kodning. Öppen kodning förklaras enligt 

Westerlund (2015:4ff) som att först noggrant gå igenom materialet och ha en mer öppen 

frågeställning gällande vad man vill analysera. Det är även här viktigt att vara nära och inte 

sträva för långt bort från det empiriska underlaget man arbetar med. Poängen här är att den 

analys man börjar med att göra inte ska riskera att bli grumlig då man ofta tillsätter begrepp från 

egna erfarenheter eller annan tidigare forskning. Gällande selektiv kodning menar Westerlund 

(2015:46f) på att man istället nu försöker hitta det kodade material som anses viktigast eller mest 

intressant för studien. Här talas det om en form av ”huvudkategori”. Här blir det att ens analys 

senare styrs utav den huvudkategori man valt att använda sig utav. 

Vi började med att göra en öppen kodning där vi noggrant gick igenom vårt material och satt upp 

diverse kategorier som verkade relevanta. Efter att ha framställt en tabell med diverse kategorier 

som vi tyckte gav ett generellt mått över vad materialet handlade om övergick vi till selektiv 

kodning som vi använde för att bestämma vår huvudkategori att arbeta utefter. Anledningen till 

detta tillvägagångssätt var för att först få en bra idé av vad exakt vi hade att göra med och vad vi 

lyckats få ut av respondenterna för att därefter avgränsa det till något som kändes mer konkret 

och som vi kunde använda som ståndpunkt för att jämföra gentemot andra ”subkoder” och 

kategorier. Detta kändes för oss som det mest effektiva sättet att strukturera upp och sortera vårt 

material på ett begripligt sätt. 
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Westerlund (2015:50f) menar på att det eventuellt kan finnas vissa risker med teoretisk kodning, 

det är viktigt att man inte ”tvingar” in vissa data där den inte hör hemma. Detta betyder 

nödvändigtvis inte att man omedelbart åsidosätter denna analysmetod men då den öppna och 

selektiva kodningen fungerar väl för vår studie känns det som en onödig risk att ta samtidigt som 

vi inte anser att det tillför särskilt mycket att inkludera eller byta ut en av våra metoder. 

 

4.5 Etiska reflektioner 

För varje studie är det extremt viktigt att kunna garantera att respondenten blir bemött på rätt 

sätt. Vetenskapsrådet (2012:5f) talar om individskyddskravet som respondenter har rätt att 

informeras om och att kan delas upp i fyra olika huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet är att 

respondenten ska informeras om vilka eventuella villkor som existerar inom ramen för 

undersökningen. Detta innefattar bland annat att man innan intervjun börjar meddelar 

respondenten om vad studien ska handla om, hur studien generellt är upplagd och hur den 

kommer att genomföras samt deras rätt att själva bestämma om de vill medverka i studien eller 

ej. Här ska man även ta upp vart det senare kommer att gå att hitta arbetet samt att det som 

samlas in för studien inte kommer att användas för något annat syfte. Vidare förklaras det i 

Vetenskapsrådet (2012:10) att samtyckeskravet innebär att man informerar om respondentens 

rätt att själv välja när/om den eventuellt inte är bekväm med att samverka längre eller av diverse 

anledningar vill avsluta sin medverkan. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2012:12) 

innefattar skyldigheten en forskare har gällande behandlingen av en respondents uppgifter. 

Utöver sekretess ska dessa skyddas och inte vara tillgängliga i någon utsträckning för 

utomstående. Slutligen diskuteras nyttjandekravet som betyder att insamlat material för studien 

inte får användas eller lånas ut på något sätt om det innefattar icke-vetenskapliga syften. Under 

studiens gång har vi varit noggranna med att ta ovanstående etiska övervägande i beaktning.  
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5. Resultat & analys 

Nedanstående diagram redogör för studiens resultat och ligger till grund för hur vi valt att 

disponera resultatdelen. Vi börjar med att diskutera aspekter som styr känsloarbete för att 

därefter analysera hur detta leder till emotionshantering hos lärarna. Slutligen diskuterar vi 

eventuella konsekvenser som detta kan medföra. 

 

Diagram 1: Sammanfattning av vårt resultat. 

Lärarens yrkesroll påverkas av både personliga/sociala krav exempelvis omtanke till eleverna 

och de organisatoriska kraven som utgår från rationella beslut och består av bland annat 

måluppfyllelse och ett förfogande av begränsade resurser. De motstridiga kraven leder till en 
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konflikt hos läraren som gör att denna måste utföra en stor mängd emotionshantering i form av 

yt- / och djupagering eller ta hjälp av socialt stöd vilket i sin tur påverkar den emotionella 

energin i interaktionen. Låg emotionell energi kan följaktligen leda till antingen en 

överkompensation av yrkesrollen där läraren riskerar utbrändhet eller en form av distansering 

från yrkesrollen med alienation och främmandeskap för sig själv som konsekvens. Hög 

emotionell energi leder däremot till arbetsmotivation och entusiasm för framtida interaktion. 

 
5.1 Aspekter som styr känsloregler 

Enligt de intervjuade är lärarrollen väldigt komplex och innefattar många olika arbetsuppgifter 

och roller. De uttrycker att komplexiteten i yrket och jobbets variation är det som är det bästa 

med yrket men också något som kan leda till stress och i värsta fall utbrändhet. Vidare menar 

lärarna att det i styrdokumenten inte finns klara riktlinjer för vad som faktiskt ingår i deras 

yrkesroll och de ställer sig ofta frågan vilka krav som bör prioriteras i yrket. 

De organisatoriska kraven från skolledningen handlar, enligt lärarna, främst om att de ska klara 

sitt jobb på bästa sätt för att eleverna ska nå målen vilket leder till att skolan får ett bra 

meritvärde samt att skapa goda samhällsmedborgare. Lärarnas egna krav på yrkesrollen handlar 

mer om att se och skapa en relation till varje enskild elev samt hjälpa denna utefter dennes 

individuella förmågor och förutsättningar. Detta är typiskt för människobehandlande yrken, att 

medarbetaren måste anpassa sig mellan två verkligheter: organisation eller klient och kan 

resultera i motstridiga känslor hos medarbetaren (Leppänen 2006). Att befinna sig mellan 

organisationens krav och klienten skapar ett brett spelrum och handlingsfrihet för, i detta fall 

läraren, men kan också leda till att denna får stora underliggande krav på sig själv att prestera 

och upplever känslor av frustration och splittring (Leppänen 2006). Dessa underliggande krav 

från organisationen förvärras ytterligare då lärarna ofta känner att de inte har tillräckligt med 

redskap i form av tid, kompetent bemanning och återhämtning för att klara av sitt jobb vilket 

bland annat Lärare 3 vittnar om.  

”Det är ju samhället asså, det står ju i skollagen att man ska sträva efter att alla elever ska bli 

godkända i allting. Men läser dem liksom målen? Går inte. Om vi så hade hundra 

specialpedagoger och speciallärare hade vi inte kunnat få alla barnen godkända i allt. Det går inte. 
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En del elever hade behövt dubbelt så lång tid som de har till sitt förfogande. Och sedan säger man 

att var och en ska jobba på sin nivå. Men.. om var och en ska jobba på sin nivå men alla ändå ska 

bli godkända i samma saker på samma tid.. Den går ju inte. Nä, nä asså det finns massor av mål i 

läroplanen som inte går att uppnå med dem förutsättningar vi har. Med duktiga specialpedagoger 

och speciallärare som vi har här får vi ju med många fler på tåget.” [Lärare 3] 

Intervjupersonerna förklarar att anledningen till att de själva valt att bli lärare främst beror på 

kontakten med eleverna och möjligheten att skapa en relation till dessa. Lärarna förklarar att de 

finner som mest mening med sitt yrke när en elev presterar eller mår bra men det hävdar också 

att det kan leda till det motsatta om en elev inte lyckas uppnå målen eller vantrivs i skolan. De 

uttrycker också hur viktigt det är att skolor inte enbart fokuserar på kvantifierbara mål utan även 

ser till de mer känslomässiga och kvalitativa aspekterna för att eleverna ska må bra. 

“Jag tycker att man kan förvänta sig ganska så mycket mjuka värden av en skola också. Man 

måste kunna det. Man kan inte gå in och säga ”njaa men nu måste vi faktiskt hinna till sida 

sjuttiosex här”. Jag tycker inte att man kan göra på det viset. För vi jobbar med människor, vi 

jobbar inte med produkter. Det är liksom inte samma sak, och är det det man vill så är man i min 

åsikt på fel ställe.” [Lärare 4] 

Lärare 4 drar en tydlig åtskillnad mellan innebörden av att arbeta med människor som innebär att 

man tar tillvara på de kvalitativa värdena i jämförelse med arbetet med produkter där det främst 

handlar om kvantifierbara resultat. Citatet skildrar också den splittring mellan emotionellt och 

rationellt som är vanligt att en medarbetare upplever i arbete med människor (Leppänen 2006). 

Det rationella, som handlar om att nå vissa mätbara mål, står här i kontrast till de mer 

“mänskliga” och emotionella delarna av yrket. Ahrne (1993:63) talar i sammanhanget om 

organisatoriskt handlande vilket innebär att organisationen kontinuerligt strävar efter att 

eliminera det mänskliga och framhäva det rationella vilket leder till en uppdelning mellan 

handling och känslor där spontant agerande försvinner. När det emotionella underställs det 

rationella tvingas arbetarna jobba mycket med att anpassa sina känslor och uttryck så de 

överensstämmer med det som situationen kräver istället för att gå på den spontana känslan 

(Leppänen 2006).  
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Intervjupersonerna talar även om en konstant tidspress under sin arbetsdag som kommer av att de 

hela tiden måste hantera problem eller konflikter som dyker upp samtidigt som det existerar en 

påtryckning från ledningen att de måste fullfölja diverse mål från läroplanen. Ett återkommande 

problem verkar också vara en känsla av att det inte finns tillräckligt med resurser inom 

organisationen, exempelvis tillgång till extra utbildad personal eller vikarier för att hinna bemöta 

och tillgodose samtliga elevers behov vilket skapar känslor av frustration hos lärarna.  

”Ja, det känns så himla sorgligt, för man vet, jag vet att alla eleverna jag har haft absolut hade 

möjlighet att få godkänt i till exempel svenska, men när man inte kan ge dem den hjälp som dem 

behöver för att komma dit blir man ju galen alltså.” [Lärare 1]  

Citatet tyder på en känsla av maktlöshet och irritation när läraren inte alltid kan ge eleverna de 

förutsättningar som hen själv anser att eleverna behöver på grund av bristande resurser. I 

sammanhanget uttrycker lärarna även ett stort önskemål om mer tid med varje elev för att kunna 

skapa relation och förtroende som i sin tur gör det lättare att entusiasmera och hjälpa var och en 

på deras egen nivå. Här förklarar dem att samspelet mellan elev och lärare i klassrummet blir 

extremt viktig för att kunna skapa det engagemang som behövs för att “fånga” eleverna. 

Relaterat till detta är emotionell energi som påpekar att alla människor har en inneboende 

“energireserv” som vid interaktioner fylls på eller dräneras beroende på hur interaktionen går. 

Den emotionella energin påverkar situationen och överförs från en interaktion till en annan och 

leder därmed till att antingen främja eller hämma framtida försök till samspel (Collins 2004).  

Känslan av otillräcklighet intensifieras ytterligare hos lärarna av kravet som de menar finns på 

dem från skolledningen att de ska se till varje individ och göra så att alla uppfyller målen, trots 

att det realistiskt inte finns tid och möjlighet till det. 

”Ja, det är väldigt höga förväntningar också utifrån att man ska individualisera så att alla ska tycka 

det är roligt, intressant och förstå allting i alla lägen. När jag började som lärare var det okej att det 

var lite tråkigt ibland. Allting är inte alltid roligt. Och det var okej att- det hände att någon inte 

förstod eller att det inte passade någon. Då fick det bli bättre nästa lektion ungefär. Men nu 

förväntas man kunna anpassa till alla elever - alla lägen.” [Lärare 3] 
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Från intervjuerna noterar vi även att lärarna uttrycker en upplevelse av att generellt inte ha 

tillräckligt med möjligheter till en miljö där de får en chans till återhämtning i den utsträckning 

de anser sig behöva. Lärar- och arbetsrum som ska fylla denna funktion gör det inte alltid då 

dessa delas med andra kollegor och att de utöver detta ibland tvingas användas till mer än vad de 

är menade till, exempelvis att användas som plats att tala med elever när det har varit någon form 

av konflikt.  

 

Enligt Goffman (2014) kan lärarna i klassrummet jämföras med aktörer på en scen som agerar 

mot en publik (eleverna) utefter förväntningarna som eleverna eller organisationen har på dem, 

något han kallar frontstage. Utåt visas här de känslor som krävs för att upprätthålla lärarrollen 

inför eleverna. Detta kräver en stor mängd emotionellt arbete från läraren och det är därför av 

vikt att lärarna har en miljö där de i viss mån kan släppa delar av sin yrkesroll, ladda batterierna 

och ha tid att kunna förbereda sig inför nästa framträdande (Goffman 2014). Detta är vad 

Goffman (2014) förklarar som backstage, en miljö där individen tillåts förbereda sin nästa 

sociala interaktion och inte i lika stor utsträckning som annars präglas av förväntningar att agera 

på ett specifikt sätt. Konsekvenser med brist på platser att förbereda sig inför nästa lektion kan 

således bli att lärarna spenderar mer tid i sin upprätthållna roll som lärare och/eller att läraren 

eventuellt kan tvingas göra vissa delar av jobbet utanför sin arbetstid.  

“Asså det finns inget ställe du kan ringa ett samtal på denna skola där du vet att du inte blir störd. 

Och ska du ha ett jobbigt föräldrasamtal så vill man ju väldigt gärna hitta ett ställe där det inte är 

skrik i bakgrunden eller där det finns kollegor som planerar. Så att.. det är en jättenackdel. Så att 

saker som när jag vill sitta och göra bedömningar när man liksom sitter och läser och behöver 

lägga ut mycket och fundera och reflektera, det gör jag bara hemma. Men jag har en fantastisk 

chef där man kan säga ”Nu behöver jag gå hem och göra bedömningar, är det okej att jag går en 

timme tidigare” – ”Jaja, gör det” så att.. det finns möjligheter för det men här är ingen lugn 

miljö.” [Lärare 4]  

Som Lärare 4 tydligt redogör så anser hen inte att det finns en miljö på skolan där hen tillåts den 

återhämtning som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett adekvat sätt. I många fall 
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förväntas lärarna klara av sitt yrke utan möjlighet till den miljö som de anser sig behöva, vilket i 

sin tur leder till en försämrad arbetssituation.  

Utifrån ovanstående resultat tycks det sammanfattningsvis finnas en diskrepans mellan lärarnas 

personliga krav på yrkesrollen, vilka resurser de har till sitt förfogande och vilka krav och 

förväntningar som finns på dem främst från organisation och skolledning. Denna motsättning 

mellan krav, som är vanligt förekommande inom människobehandlande yrken, kan bidra till 

höga krav på sig själv och känslor av splittring, frustration och osäkerhet hos medarbetaren 

(Leppänen 2006). 

 

5.2 Emotionshantering  

5.2.1 Ytagering  

Utifrån intervjuerna framkommer det att lärarna på olika sätt omvandlar sina känslor eller uttryck 

för att anpassa sig till de personliga och organisatoriska kraven som ställs på dem. När lärarna 

upplever att deras individuella krav på sin yrkesroll inte överensstämmer med organisationens 

skapas en ambivalens som kräver någon typ av känslohantering då de måste följa 

organisationens regler trots att de inte alltid håller med om dem (Leppänen 2006). Lärarna 

hamnar följaktligen i en motsättning mellan organisationens rationella syn på hur denna ska 

förhålla sig och sin egen emotionella “mänsklighet” (Ahrne 1993) Detta kan leda till motstridiga 

känslor som gör att denna i större utsträckning försöker anpassa sig till yrkesrollen (Hochschild 

2012). Något som bland annat tas upp av lärarna är just om att försöka “ikläda sig” lärarrollen 

eller “hålla masken”.  

”Man blir ju också en jävel på att hålla masken, det får man ju göra hela dagen. Det är ju mycket 

som händer hela tiden. Asså elever säger ju jättekonstiga grejer hela tiden som man får reagera på 

eller försöka att inte reagera på.” [Lärare 1]  

I citatet kan vi se hur Lärare 1 talar om att ofta behöva undertrycka sina äkta känslor för att 

hantera situationer som uppkommer. Här är ett tydligt exempel på ytagering, vilket innebär att 

man anstränger sig för att förmedla en särskild bild av sitt yttre trots att det inte överensstämmer 

24 
 



med vad man faktiskt tycker eller känner i ögonblicket, detta för att få ett bättre bemötande 

och/eller ingjuta ett önskvärt tillstånd i de individer man interagerar med (Hochschild 2012). 

Detta förhållningssätt, att “hålla masken”, verkar dock i vissa situationer även fungera som ett 

medvetet redskap i situationer då lärarna på något sätt vill påverka eleverna, exempelvis tona ner 

en situation när det uppstår en konflikt eller få dem att bli engagerade i något som de från början 

inte känner engagemang för. Extra mycket energi går åt att försöka undertrycka negativa 

emotioner vilket bland annat kan ske om läraren blir provocerad när något händer i arbetet. 

Provokationer handlar ofta om känsliga ämnen såsom värdegrundsfrågor och lärarna beskriver 

att de kan bli extremt arga om exempelvis en elev säger något rasistisk eller nedlåtande om en 

specifik grupp. Här menar lärarna att det blir extra viktigt för dem att visa en lugn och sansad 

känsla utåt för att få kontroll på situationen. De talar om vikten av ett lågaffektivt bemötande 

som innebär att de trots inre känslor av exempelvis ilska eller upprördhet förmedlar en lugn sida 

utåt för att på bästa sätt hantera situationen med eleven. Det lågaffektiva bemötandet menar vi 

kan förklaras som en typ av ytagering eftersom lärarna här visar något annat utåt än vad de 

faktiskt känner (Hochschild 2012). Intervjupersonerna talar mycket om att det är svårt att lösa 

situationer eller konflikter i affekt vare sig det gäller relationen till elever, föräldrar eller rektor. 

Lågaffektivt bemötande som ytagerande kan ta sig många uttryck och i vissa situationer väljer 

läraren till exempel att tillfälligt undvika konfrontation i ett försök att lugna ner sig och därför 

inte agera i affekt.  

“Ja, jag svarar aldrig på det direkt. Jag svarar alltid ”jag har mottagit ditt mejl, jag återkommer” 

för att hinna tänka. För jag tror att om man svarar direkt så är risken att man svarar i affekt eller i 

försvar och då tänker jag att man ställer till det mer för sig. Så jag ber ofta en kollega läsa det, jag 

skriver ner och svarar jag när jag tänkt igenom.” [Lärare 4] 

Nedanstående uttalande från Lärare 5 visar ett medvetande om vilka gränser som finns för vad 

som är acceptabelt beteende inom organisationens ramar. Dessa underliggande normer och 

känsloregler möjliggör inte för att lärarens inre känslor ska kunna få uttryckas fritt utan bara om 

och när det passar situationen. 
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”..att lösa en konflikt i affekt är ju supersvårt.. jag är ju.. när jag hör vad dem säger så blir jag ju 

jättearg, då måste jag spela teater och så vara mindre arg och.. dem är ju här uppe [visar med 

handen], jag måste lägga band på mina känslor.. och sen kan man också vara pedagogisk. Ibland 

ska man vara arg och det är också någonting man lär sig.. när ska jag vara arg och när ska jag inte 

vara arg och när.. så... men båda dessa elever känner jag ju jätteväl eftersom dem är i den här 

mentorsgruppen så det är ju lättare när man har investerat jättemycket i dessa relationerna.. då 

köper dem att jag inte tappar det men att jag faktiskt är väldigt väldigt tydlig eftersom dem vet att 

jag egentligen tycker väldigt mycket om dem.” [Lärare 5] 

Utifrån intervjuerna kan vi utläsa att lärarna uppvisar ett beteende likt ytagerande som tidigare 

nämnt, primärt i situationer där de anser att detta verkligen behövs, oftast vid konflikthantering. 

De poängterar dock att ett kontinuerligt undertryckande av känslor troligtvis inte är något som 

fungerar i längden och att det blir emotionellt dränerande om man måste göra det konstant varje 

dag. Lärarna uttrycker att en väldigt viktig aspekt för att trivas i yrket är att man är engagerad 

och visar på att man brinner för det man arbetar med, 

”Om min rektor hade sagt åt mig att “Du ska bara jobba med naturgeografi” då hade jag sökt ett 

annat jobb.. för jag hade inte orkat spela teater så länge.. att jag tycker det här är viktigt och 

roligt.” [Lärare 5]  

Här kan man se eventuell problematik med att undertrycka känslor under längre tid - att man helt 

enkelt inte orkar och hur viktigt det är med äkta och positiva känslor inom arbetet. Att 

kontinuerligt känna behovet av att frammana ett falskt engagemang eller att hela tiden 

undertrycka riktiga känslor kan leda till stress och utbrändhet (Hochschild 2012), vilket även 

tidigare forskning pekar på (Wrobel 2013). Lärare 3 talar om samma problematik. 

”Jag tror det är jättesvårt. Det funkar en enstaka dag, jag menar visst kan man komma till jobbet 

och ha en himla huvudvärk eller vara orolig för sitt eget barn eller någonting sådant och vara lite 

off en dag. Sådant händer ju. Men jag tror att det är skitsvårt i längden. Det är då jag tror det är 

farligt och man går in i väggen. Om man.. måste fejka att man är intresserad. Det tycker jag skulle 

varit jättesvårt. Jättesvårt.” [Lärare 3] 
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5.2.2 Djupagering  

Det tar enligt lärarna tid att nå ett förhållningssätt som fungerar relaterat till yrkesrollen och de 

förväntningar som medföljer. Att lära sig hur man ska hantera olika situationer är en väldigt 

tidskrävande process och det kan dröja innan man kommer till en punkt där man anser sig “nöjd” 

med sina insatser inom yrket. 

”Man brukar säga att det tar 10 år innan man blir en bra lärare för det kräver så otroligt mycket 

erfarenhet i sådana här småsaker som händer.. lösa saker i stunden och sådant som man inte kan 

planera och förbereda.. det kan hända saker. Det tar jättelång tid att lära sig sådana saker.. jag lär 

mig fortfarande jättemycket efter X år som lärare. Men det ja.. det tänker man kanske inte som ny 

lärare.. då är allting nytt och då får man göra det bästa av situationen. Det är nu när jag vet hur 

svårt det är..” [Lärare 5] 

Lärare 5 talar om att man som ny lärare oftare tvingas “göra det bästa av situationen” och att man 

inte nått ett stadie där man alltid klarar av att agera spontant på sina inre känslor, vilket vi skulle 

säga är en form av ytagering. Lärarna förklarar vidare att de med tid och erfarenhet har lärt sig 

att hantera påfrestande situationer mer spontant både rent praktiskt, men även emotionellt. De 

talar om att ha gått från att vara väldigt känslomässigt involverade i samtliga personer och 

situationen där interaktion innefattas till att med tid och erfarenhet lära sig vad som faktiskt är 

realistiskt och går att genomföra. Att på sikt ändra sina inre känslor så de överensstämmer med 

de organisatoriska förväntningarna som finns på en är vad Hochschild (2012) definierar som 

djupagerande och till skillnad från ytagering upplever personen inte längre att den har ett falskt 

yttre eller tvingas spela en roll.  

 

Ett tydligt exempel på att lärarna djupagerar kan ses när de sätter sig in i elevernas situation för 

att förstå sig på deras beteenden och förbättra relationen. Intervjupersonerna förklarar att de vid 

känslor av upprördhet gentemot en elev ibland försöker sätta sig in dennes situation för att förstå 

bättre hur de handlar och därmed minska sin inre känsla av ilska.  

 

“[...] ibland blir jag ju bara så arg på dem när dem inte lyssnar.. men jag fattar ju deras situation 

också ändå. Jag menar hur kul är det att bara sitta och lyssna på någon som pratar om ditten och 
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datten i den åldern asså, när man bara vill spela fotboll liksom eller vara med polarna. Svårt det 

där.“ [Lärare 1] 

 

Att omvandla sina känslor successivt genom ett särskilt tankesätt, exempelvis att sätta sig in i en 

persons situation är utmärkande för djupagering (Hochschild 2012). Detta förhållningssätt hos 

lärarna kan jämföras med tidigare forskning som menar på att det främst är känslor av empati 

som motiverar djupagerande (Wrobel 2013).  

 

5.2.3 Det sociala stödets betydelse  

I intervjuerna talar lärarna mycket om kollegornas eller närståendes betydelse för att orka med 

sitt arbete. Stödet består främst av andra lärare på arbetsplatsen men innefattar även stöd från 

närstående, rektor och övriga professioner på skolan exempelvis kurator eller 

specialpedagog. Tillsammans med främst kollegorna kan de slappna av, vara sig själva, prata av 

sig och få råd och därmed få ny kraft. Det sociala stödet kan förklaras som ett samlingsnamn för 

diverse funktioner som motverkar mental ohälsa, bidrar till gemenskap och är en viktig ”buffert” 

för negativa känslor (Karasek & Thorell 1990). Vi menar att det sociala stödet även kan ses som 

en form av backstage, den privata sfär där man kan släppa delar av sin upprätthållna yrkesroll 

och förbereda sig inför nästa framträdande (Goffman 2014).  

 

Lärarna diskuterar betydelsen av att kunna ventilera tankar eller känslor med någon som lyssnar 

och kan sätta sig in i deras situation. Här spelar emotionell energi som i Collins (2004) förklaras 

som en form av energireserv som uppstår inom social interaktion en stor roll. I interaktioner med 

andra får man antingen ett tillskott av positiv eller negativ energi som leder till att antingen 

främja eller hämma framtida försök till ytterligare försök att interagera med andra. Att få hjälp av 

andra med att sätta saker i perspektiv hjälper för att hantera olika situationer och genererar hög 

emotionell energi som i sin tur leder till entusiasm för både pågående och kommande 

interaktioner. Är lärarna dock i en position där de kontinuerligt tvingas arbeta med dränerande 

konflikter kan det leda till ett överskott på negativ energi (Collins 2004). Lärare 3 förklarar hur 

viktigt det är att få utlopp för inre negativa känslor och tankar och att det hjälper att kunna 

ventilera hos bland annat kollegor och rektor för att få hjälp och ork att arbeta vidare. 
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”Ja, men samtidigt måste man ibland få pysa ut för att orka vidare. Så ja, men just att.. att ha.. ja, 

den här kommunikationen både med rektorn och kollegor är döviktig. Så har vi så duktiga 

speciallärare här och specialpedagoger. Dem är också liksom en klippa. Om man känner att man 

inte riktigt räcker till eller fixar så.. kan man alltid be om hjälp där.” [Lärare 3] 

I människobehandlande yrken blir stödet från kollegor extra viktigt och att inte ha möjlighet att 

bearbeta underhållna känslor kan leda till att det saknas utrymme för att reagera på det man 

upplevt. Det blir således viktigt att man i gemenskap med andra får sätta ord på sina känslor för 

att inte bli en “känslomässig tryckkokare” (Leppänen 2006).  

I intervjuerna uttrycker lärarna att de generellt har ett bra stöd från både kollegor, rektor och 

specialpedagog på sina nuvarande skolor men menar samtidigt att detta skiljer sig väldigt mycket 

åt beroende på vilken skola man jobbar på och vilka kollegor man har. Gemenskap och känslan 

av att inte vara ensam i sina upplevelser är något som lärarna uttrycker hjälper oerhört. Lärare 3 

talar om hur viktigt hen anser det är att ha en gemenskap och stöttning från en grupp man känner 

tillhörighet till. En grupp som inte behöver vara fysiskt närvarande för att kunna påverka så att 

hen inte känner sig ensam i situationer i yrket.  

”Det är jätteskönt på en sådan här arbetsplats för här har vi liksom.. Mer av att det är vi. Det är vi 

lärare som hjälps åt. Även rektor är delaktig och är med när vi har klassgenomgångar. Liksom hur 

ska VI lösa detta? Och då känns det ju rätt skönt… Även om inte, om man står själv rent fysiskt i 

en situation så har man ett vi bakom sig. Det är inte bara jag som ska lösa detta utan det är hur ska 

vi klara det.”[Lärare 3] 

5.3 Konsekvenser av emotionshantering 

5.3.1 Överkompensering eller distansering gentemot yrkesrollen 

Vi ser att vissa av intervjupersonerna med tiden har börjat identifiera sig mer och mer med sin 

yrkesroll vilket är en av de riskfyllda konsekvenserna av att befinna sig i korsdraget mellan 

organisationens krav och det mänskliga (Ahrne 1993) och på sikt kan leda till utbrändhet 

(Hochschild 2012). De förklarar att man således alltid är lärare, oavsett om man befinner sig på 

eller utanför jobbet.  
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“[...] Du kan inte riktigt separera sig själv från din yrkesroll för den är väldigt starkt förknippad 

med din identitet och i alla situationer hela tiden så har du alltid läraren som tänker ”Ja men hur 

skulle man kunna använda det här i undervisningen” eller när du är med din familj privat på något 

museum och då spinner det igång liksom. Du kan inte riktigt stänga av det där.” [Lärare 8] 

Lärare 8 i citatet ovan har med tiden internaliserat det som förväntas av denna inom yrket. Vi 

skulle här argumentera för att detta är något läraren gör för att skydda sig själv och underlätta i 

yrket samt för att motverka emotionella dissonans vilket är existensen av en diskrepans mellan 

uppvisade och riktiga känslor (Hochschild 2012). Till skillnad från ytagering när läraren visar 

något annat än vad den egentligen känner så börjar denna på sikt att djupagera alltmer vilket 

innebär att läraren omvandlar sina inre tankar för att förändra sina känslor (Hochschild 2012). 

En konsekvens av djupagering tycks alltså vara att lärarna börjar identifiera sig alltmer med sin 

yrkesroll och därmed riskerar utbrändhet då de har svårt att släppa sitt jobb även på sin fritid.  

Under intervjuerna framkom det dock att flera av lärarna med många års erfarenhet i yrket hade 

förändrat sitt förhållningssätt till sin yrkesroll genom att istället börja distansera sig mer och mer 

från denna för att inte uppslukas alltför mycket av arbetet och bli utbrända. Även om detta 

förhållningssätt delvis hjälper läraren finns det med detta en risk att läraren blir allt mer cynisk 

och alienerad, vilket kan förklaras som ett främlingskap inför sig själv och sina känslor. Man 

distanserar sig alltför mycket och kan inte längre relatera till jobbet på samma sätt som tidigare 

(Hochschild 2012).  

“[...] I början var man väldigt så.. “Nu ska jag rädda alla och allt” men nu inser man mer liksom 

att det går liksom inte och allt ligger inte på mig. Så man gör ju det som man kan och man inser 

var sina egna gränser och begränsningar går. Vilket är lite tråkigt att det har blivit så att det inte 

liksom är riktigt samma idealism kvar att man ska göra allt för alla elever och så men det har 

också att göra med sitt eget. Skulle man ha gjort så så skulle man ju inte orkat mer än en halv dag i 

skolan.” [Lärare 7] 

Vi menar här att Lärare 7 gradvis under sin karriär har gått från att vara nästan lite för 

känslomässigt involverad i yrket, även utanför arbetstid, till att nå ett stadie där hen lärt sig att 
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det mentalt inte går att vara absorberad av jobbet dygnet runt och då börjat sätta gränser mellan 

sig själv och yrkesrollen. 

Från intervjuerna kan vi utläsa att lärarna använder sig av ett distanserat förhållningssätt 

gentemot yrkesrollen när de börjat normalisera jobbiga situationer som bland annat resulterar i 

låg emotionell energi. Detta handlar om att de inte längre ser så allvarligt på situationer som de 

egentligen borde utifrån sin egen moraliska kompass. Några talar om hur de eller deras kollegor 

utsatts för allvarliga våldsbrott från elever och att detta ses som något som tillhör vardagen. 

Lärare 2 talar om att normaliseringen kan gå så långt att man slutar se allvarlighetsgraden i 

farliga händelser som man själv eller andra utsätts för.  

”Det blir ju också normaliserat med dem vissa elever som har mycket omkring sig och det händer 

alltid saker där dem är.. det blir liksom såhär ”Jaja nu hände det” asså, man blir liksom inte 

förvånad längre liksom utan det är alltid någonting som händer och det blir ju också farligt i en 

sådan situation att man glömmer av sina kollegor eller det som sker runtomkring. Det blir någon 

form av överlevnadsstrategi för oss också. Att vi inte kan ta allt på största allvar för om vi hade 

gjort det så hade vi gått under” [Lärare 2] 

Andra tecken på denna gränsdragning och distansering ser vi också hos lärare som förklarar hur 

mycket lättare de med tiden fått för att “stänga av” från sitt jobb efter att de kommit hem. 

”För min del är det något konstig så att... nästan lite att man kan undra ”hur schizo är du” liksom 

för här är jag ju jätteinvolverad i deras känslor och jag har så här [knäpper] lätt för att gå härifrån. 

Nästan lite för lätt så att jag ibland tänker ”Gud, borde jag ha ringt upp eller borde jag ha gjort 

något nu på kvällen” men jag gör inte det. Jag har liksom tränat bort det. Jag gjorde det förr. Men 

jag.. det kan ha varit så eländiga situationer..” [Lärare 6] 

“Asså jag tror jag är rätt bra på att stänga av det liksom. Jag vet inte det kanske är något fel på mig 

eller något men jag ligger ju sällan vaken på nätterna och tänker på skolan som jag hör andra gör. 

För jag stänger liksom.. stänger av. Men jag tror det handlar om att jag kan sätta en gräns. Att.. nu 

så tänker jag inte på det här.” [Lärare 8] 

Vi bemärker att det i citaten ovan finns en känsla av förvåning att de nu har så lätt att distansera 

sig och en generell känsla av att denna form av emotionshantering inte är något som borde vara 

normalt att känna. Att de känner känslor av skam eller skuld tyder på att de dragit en tydligare 
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gräns mellan sin yrkesroll och sig själv som privatperson men ännu inte lyckats göra det 

fullkomligt då de distanserar sig utan skam. I förlängningen kan detta dock utmynna i en 

likgiltighet och ett främlingskap till sig själv och sina egna känslor (Hochschild 2012).  

5.3.2 Arbetsmotivation och engagemang 

Lärarna talar om vikten att visa ett “äkta engagemang” för att eleverna ska känna sig delaktiga 

och engagerade samt för att skapa entusiasm. Lyckade interaktioner alstrar således ytterligare 

emotionell energi (Collins 2004). Genererar känsloarbete en positiv respons skapas emotionell 

energi hos samtliga parter inom interaktionen och den som utfört känsloarbetet får dessutom en 

sorts bekräftelse för upprätthållandet av rollen som ska spelas (Collins 2004 & Goffman 2014).  

”Så kommer jag in och så ”Ja! Vad kul! Nu är det dags! Nu ska vi köra! Nu ska vi ha idrott!”. Ja 

då tyckte dem också att det är roligt. Kommer in, dem kan vara helt vilda och röriga, dem är.. fyror 

är ju lite röriga. Så kan jag titta på dem och säga ”Hör ni, mina änglar, nu är det dags att köra 

igång!”. ”Vaddå, är vi änglar?” Så blir det liksom bra… Ja, tillstånd smittar. Den är viktig..” 

[Lärare 3] 

Intervjupersonerna förklarar att man ibland kan “skådespela” men att eleverna märker det i 

längden och att det främst är äkta känslor som ger en positiv respons från eleverna. Det är främst 

när man inte känner behovet av att agera oäkta som emotionell energi uppstår (Collins 2004). Att 

bry sig om det man gör och visa äkta engagemang tycks inte bara vara viktigt för lärarna utan 

även för att kunna fånga elevernas intresse, något som nedanstående citat visar på. 

“Jag tycker det är jätteviktigt att jag är engagerad, att jag tycker att detta är viktigt så att det smittar 

av sig på eleverna så att dem ska känna att ”Ja men det här är ju faktiskt intressant.” Men ibland 

får jag spela teater men det mesta av det vi gör är jag engagerad i för att jag tycker på riktigt att det 

är intressant i mina ämnen och i kombination med att jobba med ungdomar och se hur dem tar till 

sig, hur dem tänker och hur dem reflekterar och hur dem utvecklas..” [Lärare 5] 

Eftersom elevernas välmående och utveckling är det som majoriteten av intervjupersonerna 

påpekar skapar mening i jobbet hävdar vi att utökandet av emotionell energi i interaktionen blir 
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väsentligt för dem för att öka arbetsmotivationen. Negativ respons får motsatt effekt och leder till 

en känsla av likgiltighet och distansering (Collins 2004).  

“[...] man kan skådespela lite, visst kan man liksom skärpa sig en dag men jag tror i det långa 

loppet att ungarna känner om läraren liksom är positiv till dem. För jag tror att även om jag kanske 

kommer dit och inte är positiv utifrån att miljön och skolledning och sånt så tror jag att barnen kan 

ta det till sig och känna att ”Hon gillar inte oss, hon gillar inte detta, hon vill inte vara här.” Den 

tror jag är farlig. Jag tror att det är jätteviktigt att man kan komma in i klassrummet med lite ”Ja, 

nu ni! Nu ska vi prata om Gustav Vasa” eller vad det än är. Att man liksom själv förmedlar att, det 

här gillar jag. Här vill jag vara.” [Lärare 3] 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att användandet av emotionshantering kan ha både 

negativa och positiva konsekvenser för lärarna. Dels kan de negativt påverka läraren genom att 

identifieringen med yrkesrollen tar för mycket kraft och i förlängningen gör läraren utbränd. En 

alltför stor gränsdragning mellan sig själv och yrkesrollen kan leda till alienation, det vill säga att 

läraren görs främmande för sig själv och sin sanna natur, samtidigt som en större kontroll över 

sin arbetssituation kan hjälpa till att motverka detta (Hochschild 2012). Däremot kan väl 

anpassad emotionshantering även leda till tydliga positiva responser hos andra inom 

interaktionen som skapar emotionell energi och fyller läraren med ny kraft och arbetsmotivation 

att fortsätta göra sitt bästa (Collins 2004).  

6. Diskussion & slutsats  

Vi kan i vår studie konstatera att lärarens egna krav inte alltid överensstämmer med 

organisationens, något som skapar en konflikt hos läraren med känslor av splittring, maktlöshet 

och frustration. Lärarna uttrycker att meningen med deras yrke är att skapa en relation till 

eleverna och se dem utvecklas som människor. Diskrepans uppkommer när organisationens krav 

blir fokuserade på att lärarna främst ska se till att målen uppfylls. Problem uppkommer också när 

organisationen inte möjliggör för lärarna att uppfylla förväntningar och krav som ställs på dem 

då de inte alltid får adekvata arbetsredskap för att kunna åstadkomma dessa. Lärarna upplever att 

de, utifrån de förutsättningar som ges, har svårt att tillgodose varje elevs individuella behov då 

dessa kan skilja sig enormt även inom samma klass. De har svårt att få tiden att räcka till och 

måste ofta prioritera för att hinna med alla måsten såsom administrativt arbete, planering och 
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föräldramöten. Lärarnas upplevelser kring sin arbetsmiljö och de problem som finns tycks hänga 

samman med de förändringar som gjordes av skolan i början av 90-talet (Månsson och Persson 

2004). Här verkar också själva karaktären av läraryrket som ett människobehandlande arbete 

spela in då det är tydligt att lärarna själva prioriterar elevernas välmående och måste använda tid 

som är avsedd till undervisning för att istället lösa konflikter eller agera som bland annat 

förälder, kurator men även vän (Leppänen 2006). Vidare kan vi konstatera att organisationen inte 

alltid upplevs kunna tillgodose lärarna med tillräckliga möjligheter till återhämtning och en 

möjlighet att förbereda läraren inför sitt nästa framträdande. 

 

De motstridiga kraven som finns på läraren, de arbetsredskap som läraren har till sitt förfogande 

för att uppnå dessa samt dennes egna tankar kring vad en lärare faktiskt bör göra skapar en 

konflikt mellan måluppfyllelse och verklighet. Det blir en inre konflikt när läraren försöker 

tillgodose både organisationens rationella krav och samtidigt de egna emotionella kraven. Detta 

gör i sin tur att lärarna upplever en ambivalens och mer känsloarbete måste utföras. Utifrån vårt 

resultat ser vi att det inte finns något visst sätt att hantera emotioner på som gäller för alla men vi 

kan konstatera att lärarna till viss del använder ytagering, främst när det kommer till att hantera 

specifika situationer, exempelvis vid konflikthantering för att nå en önskvärd respons hos 

eleverna och inte eskalera situationen. Det framkommer tydligt utifrån resultatet att lärarna inte 

anser det möjligt att ytagera och undertrycka sina riktiga känslor i alltför stor utsträckning. Att 

kontinuerligt behöva “spela teater” för att klara av sina arbetsuppgifter leder således till en form 

av upplevd emotionell dissonans och i många fall utbrändhet. Det kan även påverka relationen 

till eleverna, detta då det uttrycks att beteendet inte sällan upplevs som falskt inte enbart hos 

individen som ytagerar utan även hos andra som märker att det är iscensatt och oäkta. 

I vår studie kan vi också se behovet som lärarna har av ett socialt stöd som hjälper dem att 

upprätthålla sin roll och stötta dem i svåra situationer. Med kollegor, rektor, närstående, med 

flera, kan de för en stund släppa sin lärarroll och de flesta av kraven som finns på denna. 

Samtidigt kan dem fylla på med emotionell energi och förbereda nästa framträdande. Att ha 

möjlighet till att ventilera sina frustrationer samt att diskutera diverse jobbrelaterade ämnen med 

någon i samma sits som en själv blir således en väldigt viktig resurs för lärarna. 
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Vidare ser vi att lärarna i stor utsträckning använder sig av djupagering för att hantera emotioner 

inom sin yrkesroll genom att förändra sina tankar och därmed sina känslor i en viss situation.  

Djupageringen kan leda till att läraren alltmer tar på sig rollen som “professionell” och i vissa 

fall identifierar sig så mycket med lärarrollen att denna får svårt att skilja på sin privata person 

och rollen som lärare vilket slutligen kan resultera i utbrändhet.  

En annan konsekvens av emotionshanteringen kan vi se när lärarna talar om att efter flera år i 

yrket har nått en punkt där de kan distansera sig emotionellt från situationer de tidigare inte varit 

kapabla att släppa. Lärarna lär sig med tid att ändra sina känslor på ett sätt som gör att det för 

stunden kan underlätta hanterandet av situationer där emotionell dissonans annars uppstår. Här 

börjar läraren istället dra en allt tydligare gräns mellan sig själv och yrkesrollen och i ett tidigt 

skede resulterar detta ofta i skuld- eller skamkänslor. På sikt kan distanseringen leda till ett allt 

mer cyniskt förhållningssätt till sin yrkesroll, utan skam eller skuldkänslor, men riskerar på 

samma gång att bli alienerad gentemot sig själv och sina inre känslor.  

 

Då Hochschild (2012) främst fokuserar på de negativa konsekvenserna av emotionell hantering 

har vi också applicerat Collins (2004) teori kring emotionell energi då vi kan se vikten av detta i 

stor utsträckning i berättelserna från våra intervjupersoner. Vi framhäver emotionell energi som 

betydande för emotionshanteringen, detta då yt- och djupagering inom emotionellt lönearbete 

bland annat används för att väcka en önskvärd respons hos andra, vilket när det lyckas bidrar till 

att öka mängden emotionell energi.  

Lärarna har talat mycket om betydelsen av att visa äkta känslor för att kunna engagera eleverna 

och de talar även här om att influera andras känslotillstånd med sitt eget, tillstånd smittar. När de 

får en positiv respons genom detta känsloarbete genereras ytterligare energi vilket möjliggör för 

mer positiva interaktioner i framtiden, något vi menar är en avgörande del i skapandet av goda 

relationer, framförallt till eleverna. Genom detta får läraren en ökad arbetsmotivation och 

entusiasm för sitt arbete vilket i sin tur smittar av sig på andra som ingår i framtida interaktioner.  
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Forskning som undersöker potentiella anledningar till varför lärare blir utbrända visar på stress 

och dålig arbetsmiljö som de främsta orsakerna (Statistiska centralbyrån 2017). Vi menar dock 

att man inom detta område även hade tjänat på att lyfta fram de sociologiska och 

socialpsykologiska faktorerna som diskuterar mer kring underliggande anledningar till varför 

man kan bli utbränd. Att skapa kunskap för allmänheten om vilka olika svårigheter och 

möjligheter lärare faktiskt står inför i sin yrkesroll är viktigt för att kunna förändra, förbättra och 

reformera skolan på sikt. Det kan här diskuteras huruvida lärarutbildningen borde fokusera mer 

på information och kunskap kring emotioner som uppkommer i yrkesrollen samt hanteringen av 

dessa för att lärarna ska vara väl förberedda på riskerna och möjligheterna med denna. Tidigare 

forskning (Wróbel 2013) framhäver vikten av utbildning i emotionshantering inom läraryrket 

men vi menar på att denna forskningsfråga definitivt skulle gynnas av att studeras ytterligare 

utifrån fler idéer och perspektiv i framtiden. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

 
Vid start: Gå igenom uppsatsens syfte, intervjuns gång, sekretess med mera. 
 

● Inledning: Bakgrund 

- Vill du börja berätta lite om dig själv och vad du jobbar med. 

 

Introducering av teman (visualisering med hjälp av bilder med namn på våra olika teman, här 

fick intervjupersonen själv välja vilka de först ville tala om) 

 

● Hur blev du lärare?  

- Kan du berätta lite om hur du blev lärare? 

- Hur hade du valt idag? Hade du gjort samma val? Vad hade du gjort annorlunda? 

 
● Yrkesroll: utbildning, personlighet för att forma rollen 

- Hur ser du på din yrkesroll som lärare? 

- Vad ingår i din roll som lärare? 

- Vad är det bästa med att vara lärare? 

- Vad är det värsta med att vara lärare? 

 

● Förväntningar 

- Vilka förväntningar har eleverna på lärarrollen? 

- Vilka förväntningar har rektorn på lärarrollen? 

- Vilka förväntningar har föräldrarna på lärarrollen? 

- Vilka förväntningar har samhället på lärarrollen? 

- Hur hanterar du dessa förväntningar? 

- Hanterar olika lärare förväntningarna på olika sätt? 

 

● Skolan som arbetsplats 

- Hur är det att ha skolan som arbetsplats? 
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- Hur trivs du med skolan som arbetsplats? 

- Hur känns det att komma till jobbet om dagarna? 

- Hur känns det när du slutar jobbet för en dag? 

- Hur är lärarrummet/personalrummet?  

- Har du under dagen tillfälle att få tid till återkoppling/återhämtning? 

 

● Konflikter/kriser i skolan 

- Kan du ge ett exempel på en vanlig konflikt i skolan? 

- Hur hanterar du den? 

- Hur känner du efteråt? 

- Ge fler exempel om du kan... 

 

● Drömscenario.  

- Hur önskar du att skolan skulle vara? 

 

● Avslutning 

- ...Något du vill lägga till innan vi avslutar? 
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Bilaga 2, brev till rektor 

 
Hej, 

  

Vi heter Carl och Linn och studerar just nu vår kandidatkurs i sociologi vid Lunds universitet. 

Sociologi är ett ämne som behandlar sociala strukturer och relationer i samhället. Vi ska nu 

skriva vårt examensarbete och syftet är att studera lärarens yrkesroll och hur man som lärare 

hanterar olika situationer som uppkommer i arbetet. 

  

Vi planerar att genomföra intervjuer som kommer att ta cirka en halvtimme-timme. Att delta är 

helt frivilligt och det är även fritt att bryta när som helst under intervjuns gång. Vi garanterar 

skolans och lärarens anonymitet och allt relaterat till skolan, namn och ort kommer att 

avidentifieras för användning i uppsatsen. För intervjun kommer vi att använda ljudinspelning 

som behandlas med sekretess. Uppsatsen kommer vid ett senare tillfälle att publiceras för 

allmänheten och intervjun kommer enbart att användas för studiens syfte. 

  

Vi hade verkligen uppskattat om du skulle vilja hjälpa oss att hitta deltagare (lärare, årskurs eller 

ämne spelar ingen roll) för studien. Vi planerar att hålla intervjuerna i början av november 

månad (vecka 44-46) men vi är flexibla och kan tänja lite på detta. För mer information eller 

frågor får du gärna kontakta oss på telefon eller via mail. 

  

Ha en trevlig dag! 
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