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Förord 

Vi skulle vilja tacka samtliga volontärer på Kvinnohuset som tagit sin tid för att intervjuas. 

Tack för ert engagemang! Ett stort tack riktas även till Kvinnohusets volontärsamordnare Elin, 

som varit behjälplig under arbetet.   

Till sist vill vi visa vår största tacksamhet till vår handledare Anita Cvetkovic, som genom 

hela skrivprocessen har varit ett glatt och närvarande stöd.  
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Abstract  

Hochschild's study of emotional labour, how emotions are handled in wage work involving 

interaction with others, was the starting point for emotional labour studies. However, previous 

research on emotional labour in the non-profit sector is rather limited. Therefore, this study 

aims to inquire how emotion labour is expressed in a voluntary work carried out exclusively 

by women. Furthermore, the study intends to determine whether the boundary between acting 

professionally and acting personally tends to become more diffuse in voluntary work. The 

study is based on interviews with six volunteers currently working at Kvinnohuset and the 

ambition has been to successfully capture their experiences about how emotional labour is 

managed by them during their voluntary work. The study shows that the volunteers at 

Kvinnohuset work with emotional labour in a transboundary manner, which means that they 

commute between acting professionally and personally in order to maintain the purpose and 

culture of the Kvinnohuset, which is important for the organization to progress and 

relationships to flourish. In addition to this, the study shows that the existing definition of 

emotional labour does not correspond to the emotional labour that can be found at 

Kvinnohuset. Through an elaborated model of similarities and differences between how 

emotional labour is handled in wage work and in the non-profit sector, we have proposed a 

more precise definition of emotional labour in the non-profit sector, which is emotional 

procreation.  
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Sammanfattning  
Hochschilds banbrytande studie om emotionellt arbete, hur känslor hanteras i avlönade 

arbeten som innefattar interaktion med andra, var startskottet för studier gällande 

känslohantering. Dock är tidigare forskning gällande emotionellt arbete i den ideella sektorn 

tämligen begränsad. Studien syftar sålunda till att undersöka hur emotionellt arbete tas i 

uttryck i ett ideellt arbete som endast bedrivs av kvinnor. Vidare ämnar studien att utröna om 

gränsen mellan att agera professionellt och personligt tenderar att bli mer diffus i arbeten som 

drivs ideellt. I genomförandet av studien har sex volontärer som frivilligt arbetar på 

Kvinnohuset intervjuats, där ambitionen har varit att lyckas fånga deras upplevelser om hur 

emotionellt arbete hanteras av dem under det frivilliga arbetet. Studien påvisar att 

volontärerna på Kvinnohuset arbetar med emotionellt arbete på ett gränsöverskridande sätt, 

vilket innebär att de pendlar mellan att agera professionellt och personligt för att kunna 

bibehålla Kvinnohusets syfte och kultur som är av vikt för att verksamheten ska fortskrida och 

relationer ska kunna frodas. Vidare visar studien att den befintliga definitionen av emotionellt 

arbete som finns i avlönade arbeten, inte överensstämmer med det emotionella arbete som går 

att finna på Kvinnohuset. Genom en utarbetad figur av likheter och skillnader mellan hur 

emotionellt arbete hanteras i avlönade arbeten och inom den ideella sektorn, har vi föreslagit 

en mer rimlig definition av emotionellt arbete i den ideella sektorn, vilket är emotionellt 

alster.  

Nyckelord: emotionellt arbete, ideellt arbete, meningsfullt arbete  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1. Inledning 
I dag finns det ideella stödverksamheter på olika platser runt om i Sverige, vilka erbjuder 

professionell hjälp och stöd för kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer 

(Brottsförebyggande rådet, 2014). Kvinnohuset är en av dessa ideella stödverksamheter och 

drivs som en kvinnosolidarisk föreningsverksamhet. Deras arbete grundar sig i att stötta och 

hjälpa utsatta kvinnor via samtal och skyddat boende (Kvinnohuset, 2017). Att arbeta med 

utsatta kvinnor innebär ett omsorgsarbete som kräver en medvetenhet för emotionellt arbete, 

där det är av vikt att veta vilka känslor som bör visas och dem som bör verka i det dolda 

(Sörendotter, 2008). Emotionellt arbete i den här studien förstås som uppvisande av 

förväntade känslor i interaktion med andra i sin yrkesroll (Hochschild, 2003:7).   

Att döma av den tidigare forskningen som behandlat emotionellt arbete, i synnerhet Arlie 

Hochschilds betydande studie om hantering av känslor hos flygvärdinnor, har många studier 

behandlat emotionellt arbete i yrkeslivet (Olsson, 2008). Emotionellt arbete avser i synnerhet 

arbeten där det förekommer interaktion med andra människor (Hochschild, 2003). Däremot är 

forskning gällande emotionellt arbete i den ideella sektorn tämligen begränsad. En anledning 

till detta är att studier om emotionellt arbete främst har fokuserat på att studera hur 

emotionellt arbete påverkar organisationens produktivitet och lönsamhet, samt vilka 

känslomässiga kostnader hos människan som emotionellt arbete kan leda till (Hochschild, 

2003). Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är emotionellt arbete teoretiskt intressant 

att studera i en kontext av en ideell organisation. Detta eftersom ideellt arbete grundar sig i ett 

frivilligt engagemang som drivs av moraliska värderingar (Martin, 2000:51). Eftersom 

arbeten i bemötande med andra kräver anpassning, lyhördhet och förmåga att läsa av en 

kontext; vilka känslor som ska visas och vilka som ska döljas, är arbetet med emotionellt 

arbete lika, oavsett om arbetet är avlönat eller inte (Sörendotter, 2008). Sålunda är det 

berättigat att beakta emotionellt arbete i den ideella sektorn.  

Genom att studera hur emotionellt arbete utövas i den ideella sektorn, kan studien belysa 

begreppet i en specifik kontext och bidra med ökad förståelse för svårigheten att kunna avgöra 

när agerandet och bemötandet passerar den osynliga gränsen mellan att agera professionellt 

och personligt. I och med valet att undersöka Kvinnohusets volontärer, som endast utgörs av 
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kvinnor, kan även tillämpning av en feministisk lins på begreppet bidra med att öka 

förståelsen för hur emotionellt arbete används i en ideell förening. Detta är teoretisk intressant 

eftersom tidigare forskning visar att det finns en distinkt skillnad mellan kvinnor och mäns 

emotionella arbete inom omhändertagande (Daniels, 1987). Således kan studien dels bidra till 

att berika den redan befintliga forskningen om emotionellt arbete genom att anta en ny 

dimension där ideellt arbete står i fokus, och dels kan studien bjuda in till vidare feministisk 

forskning inom emotionellt arbete i andra aktuella kontexter.  

1.1. Syfte  
Syftet med studien är att belysa hur emotionellt arbete tas i uttryck i ett arbete som är ideellt 

och som endast bedrivs av kvinnor. Studien syftar även till att utröna om gränsen mellan att 

agera professionellt och personligt tenderar att bli mer diffus i arbeten som drivs ideellt.  

1.2. Frågeställningar  

• Hur ser gränsen mellan professionellt och personligt agerande ut? 

• Vad är det som främjar det emotionella arbetet hos Kvinnohusets volontärer?  

• Vad är det som hämmar det emotionella arbetet hos Kvinnohusets volontärer? 

1.3. Avgränsning  
Studien avser att endast studera hur emotionellt arbete används av volontärer på Kvinnohuset 

i Örebro Kommun, och inte hur anställda inom föreningen arbetar med emotionellt arbete. 

Detta för att studien inte kommer att behandla lönearbete, utan syftar till att studera 

emotionellt arbete i en ideell kontext. Vidare har en teoretisk avgränsning gjorts vad gäller 

studiens genusperspektiv, eftersom det endast är kvinnor som tillåts att arbeta i verksamheten.  

1.4. Disposition  
Detta arbete är indelat i sex kapitel, varav det första kapitlet innefattar en inledande 

beskrivning av det valda ämnet, problematisering och studiens syfte, avgränsning samt de 

frågeställningar som skall besvaras. I det andra kapitlet presenteras den tidigare forskningen 

vilken är uppdelad i tre avsnitt. Vidare redogörs det aktuella kunskapsläget samt studiens 

forskningsbidrag. Kapitel tre avser den teoretiska referensram som studien utgår från. I kapitel 
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fyra redovisas den metod som använts i studien. Kapitel fem består av vår analys av det 

empiriska materialet med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. I kapitel sex 

presenteras slutsatser, vilka avser att besvara studiens syfte och frågeställningar. I detta kapitel 

diskuteras även studiens resultat i relation till tidigare forskning samt förslag till vidare 

forskning.  

2. Tidigare forskning  
Emotionsstudier är i dag en central del av den moderna sociologin, där intresset ligger i hur 

känslor regleras av kultur och sociala strukturer. Detta för att tillskansa en djupare förståelse 

för hur styrning av känslor påverkar hur människor och organisationer hanterar dem 

(Wharton, 2009:148). Förr beaktades inte känslor i den sociologiska analysen men i dag är det 

snarare regel än undantag att forskning om drivkrafterna för mänskligt beteende, interaktion 

och social organisation tar hänsyn till känslor (Stets & Turner, 2014:1). Forskning om 

hantering av känslor på arbetsplatsen hos människan är ett relativt ungt studieområde, där 

Arlie Russel Hochschilds begrepp emotionellt arbete (emotional labour) blev startskottet för 

forskning inom ämnet (Stets & Turner, 2014:1). Nedan presenteras tidigare forskning i tre 

övergripande teman; emotioner, känslohantering hos kvinnor och ideellt arbete som 

meningsfullt arbete.  

2.1. Emotioner  

Forskning om emotionellt arbete innehåller ett brett spektrum av infallsvinklar av begreppet. 

Efter Hochschilds banbrytande studie om emotionellt arbete (emotional labour) har andra följt 

i hennes spår, och använt studien som utgångspunkt i den fortsatta forskningen om 

emotionellt arbete. Sociologisk litteratur om emotionellt arbete kan krasst delas in i två skilda 

forskningsströmmar (Wharton, 2009). Den ena inriktningen behandlar forskning om 

emotionellt arbete som studerar hur känslor tas i uttryck och hanteras av människor i 

organisationer, medan den andra riktar in sig på det emotionella arbetet hos individen som 

regleras av organisationen samt dess konsekvenser av individens ansträngningar till att 

uttrycka dessa förutbestämda känslor (Wharton, 2009).  
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Fineman (2003) är en av dem som behandlar känslor i arbetet och i synnerhet hur de tas i 

uttryck hos individen och på arbetsplatsen. Genom att förklara i vilken grad som känslor 

används i arbetet och i vilken utsträckning som de har en påverkan på människan och 

organisationen, har bredare kunskap bifogat forskningsområdet (Fineman, 2003). I sin 

litteraturstudie redogör Fineman (2003) för två olika utfall av känslor i arbetet. Å ena sidan 

kan känslor influera människor på arbetsplatsen i sina beslut och vara ett verktyg i såväl 

beslutstagande som i förändringar. Å andra sidan redogör Fineman (2003) för konsekvenserna 

av känslor på arbetsplatsen, hur organisationen eller verksamheten kan skapa en mörk dimma 

över arbetsplatsen i form av stress, mobbning, trakasserier och våld.  

Ashforth och Humphrey (1993) bygger vidare på Hochschilds studie om lönearbete från 1983 

och hävdar att social identitet och emotionellt arbete är starkt sammankopplade. Genom att 

belysa hur social identitet och emotionellt arbete är sammanlänkade, delger de en djupare 

förståelse för konsekvenserna av hantering av emotionellt arbete i serviceyrken. Detta medför 

således en utökning av det redan befintliga begreppet emotionellt arbete (Ashforth & 

Humphrey, 1993).  

Turner och Stets (2006) kartlägger forskning under de senaste tre decennierna som samtliga 

behandlar dynamiken hos mänskliga känslor. Den tidigare forskningen ligger således till 

grund för deras litteraturstudie ur vilken de funnit fem generella teorier. Samtliga teorier 

verkar som tillvägagångsätt för att skapa en bredare bild av hur känslor uppstår hos 

människan (Turner & Stets, 2006). I studien granskar de var och en av dessa fem teoretiska 

perspektiv på mänskliga känslor vilka är; dramaturgical theories, symbolic interactionist 

theories, interaction ritual theories, power and status theories, och exchange theories. Detta 

för att kunna belysa avsaknaden av en djupare känsloaspekt i den redan befintliga forskningen 

(Turner & Stets, 2006). Efter en överblick på de fem teoretiska perspektiven på känslor hos 

människan har Turner och Stets (2006) identifierat kunskapsluckor inom två områden; i 

vilken grad känslor är biologiskt baserade och socialt konstruerade. Med sin identifikation av 

dessa kunskapsluckor bidrar de med sin förklaring för hur känslor uppstår under strukturella 

och kulturella förhållanden och genom biologiska och psykologiska processer. Studien bidrar 

sålunda till en ökad förståelse för att en sociologisk aspekt av känslor hos människan 

fortfarande är under utveckling (Turner & Stets, 2006).  

!4



Olsson har i sin kvalitativa studie från 2008 studerat känslor i arbetet med syfte att förstå hur 

anställda inom vårdsektorn upplever sin arbetsmiljö och arbetsvillkoren. Studiens 

respondenter består av 22 personer, varav 9 anställda inom offentlig sektor och 13 anställda 

inom privat sektor. Empirin som tagits fram till studien vilar på både enskilda kvalitativa 

intervjuer och fokusgruppsintervju (Olsson, 2008). Olssons slutsats är att anställda inom 

vårdsektorn är beroende av goda sociala relationer mellan såväl patienter som kollegor. Detta 

då deras arbete kännetecknas av emotionellt arbete och emotionell känslohantering, vilket 

innebär att deras dagliga arbete kommer kräva och innehålla investeringar i det emotionella 

arbetet. Olsson (2008) föreslår vidare att vårdpersonal utför en särskild typ av emotionellt 

arbete som hon kallar för harbouring work, vilket innebär att den person som arbetar inom 

vården med mänsklig kontakt inom ramen för patienters konfidentialitet arbetar genom sina 

erfarenheter med hjälp av sina kollegor. Kollegorna utgör därigenom ett stöd och skapar en 

stödkultur vilken är mycket meningsfull för den enskilda medarbetaren på sikt där hon 

kommer behöva utstå det emotionella arbetet som ett vårdarbete kräver.  

2.2. Känslohantering hos kvinnor  
Att den tid och energi som människan, i synnerhet kvinnan, ägnar åt att ge känslomässigt stöd 

till andra är en aspekt som Erickson (2005) har kopplat till familjelivets konstruktion; vilket 

ansvar som vilar hos vilka och vilka sysslor som tillhör vilken familjemedlem. Den 

kvantitativa studien bygger på teoretisk och empirisk data av kön och hushållsarbete. 

Respondenterna, som sammantaget är 335 gifta föräldrar med ett heltidsarbete, fick besvara 

ett formulär som ligger till grund för den empiriska datan i studien. Den tidigare forskningen 

gällande hushållsarbete och känslohantering hos kön utgör den teoretiska delen. I sin studie 

redogör Erickson (2005) för hur den känslomässiga ansträngning som kvinnor ständigt utför 

ska ses som en del av en kvinnas arbetsroll snarare än något som ligger i hennes natur. Vidare 

argumenterar Erickson (2005) för att det känsloarbete som kvinnan utför i familjerelationer 

bör likställas med det emotionella arbete som hon utför i sitt yrke. Detta för att den rådande 

uppfattningen om att kvinnan som en “känslomässig uppassare”, något hon är snarare än 

något hon gör, ska förtvina. Studien vill sålunda belysa vikten av att ta hänsyn till den del 

som känsloarbete har i skapandet och upprätthållandet av familjerelationer, för att forskning 
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om uppfattningarna om kvinna respektive man ska kunna förstås till sin fulla potential 

(Erickson, 2005).  

En annan studie som har behandlat kvinnors känslohantering är Lively (2008) som tar upp hur 

män respektive kvinnor hanterar känslor. Lively (2008) menar att de flesta studier som 

behandlat känslohantering utifrån kön har indikerat att kön kan ha en mindre betydande roll 

än vad som tidigare redogjorts. Till sitt försvar menar Lively (2008) att den senaste 

forskningen inom området har nästintill uteslutit att beakta könsskillnader i känslohantering 

och upplevelser. Med en kvantitativ utgångspunkt undersöks sambandet mellan kön och nio 

känslomässiga faktorer; lugn, glädje, hopp, stolthet, självförnekande, ilska, raseri, rädsla och 

nöd. 1460 respondenter deltar i undersökningen genom att besvara ett frågeformulär som 

totalt innehåller 90 frågor. Resultatet visar att kvinnors känsloupplevelser är mer komplexa än 

för män, men också att kvinnor tenderar att använda mildare känslor i relation till de känslor 

som män vanligtvis visar upp (Lively, 2008).  

Ett annat perspektiv på kvinnors känsloarbete är en studie av Ashcraft (2001) som belyser 

problematiken med hur en feministisk organisation förväntas verka som en byråkrati, 

eftersom det hämmar verksamhetens syfte. Utifrån problematiken, och med en kvalitativ 

analys, redogörs vikten av att inte se en ideell organisation, i synnerhet hjälporganisationer för 

kvinnor, som en byråkrati med tydliga regler, direktiv och hierarki. Istället har begreppet 

organiserad dissonans myntats som ett alternativ till byråkrati (Ashcraft, 2001). I sin studie 

studerar Ashcraft (2001) en verksamhet i USA (SAFE) vars arbete syftar till att hjälpa och 

stötta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Det som ligger till grund för 

forskningen är det faktum att Ashcraft (2001) menar att feministiska organisationer, såsom 

SAFE, inte kan verka som en byråkrati eftersom organisationen präglas av känslor och dess 

arbete syftar till att reglera personliga relationer. Det är således inte möjligt, enligt Ashcraft, 

att kontrollera feministiska verksamheter genom en byråkrati. Detta i och med att en byråkrati 

innebär formella regler och stadgar, en hierarkisk struktur samt opersonliga relationer vilka 

motarbetar en feministisk verksamhets syfte (Ashcraft, 2001). 
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2.3. Ideellt arbete som meningsfullt arbete  

Pratt och Ashforth (2003) argumenterar i sin artikel om hur organisationer kan främja graden 

av meningsfullhet människan upplever både i och på sitt arbete. I artikeln förklaras 

meningsfullhet inom arbetet som två olika aspekter, dels kan mening upplevas i jobbet som i 

vilken typ av arbete som utförs och vilket engagemang som arbetet kan leda till, och dels som 

en del av arbetsplatsen. Mening på arbetet kan upplevas genom att bygga kulturer och 

identiteter inom organisationen samt skapa relationer mellan medarbetare, medan mening i 

arbetet kan tillskansas i arbetsuppgiftens ändamål (Pratt & Ashforth, 2003). Sammantaget 

bidrar artikeln till forskning inom området meningsfullt arbete i den mån att författarna har 

redogjort för vilket som enklast främjar upplevelsen av mening på arbetet. Enligt Pratt och 

Ashforth (2003) tenderar det att vara mer effektivt att skapa mening på arbetet än att skapa 

mening i det, eftersom mening på arbetet kan indirekt göra arbetet mer meningsfullt. För att 

uppleva mening i arbetet krävs det att det snarare är arbetsuppgiften som är av yttersta vikt 

och inte var arbetet utförs.  

Schnell och Hoof publicerade 2012 en kvantitativ studie där de besvarade hypotesen att ideellt 

arbete är relaterat till olika aspekter av meningsskapande. Genom att jämföra volontärer med 

ett representativt urval av befolkningen kunde ett resultat fastställas, där människor som 

arbetar ideellt visar på ett större socialt engagemang, självkännedom och utveckling. Schnell 

och Hoof (2012) menar även att volontärer kräver en hög grad av vilja till att engagera sig, 

vilket innebär att engagemang är av stor betydelse för den egna meningsfullheten. Vidare 

konstaterar de att meningsfullhet i arbetet för volontärer starkt hänger samman med den tid 

som investeras i arbetet, där två till tre timmar per vecka kan betraktas som ett minimum för 

ett meningsfullt engagemang (Schnell & Hoof, 2012).  

En annan kvantitativ studie som behandlar ideellt arbete som meningsfullt arbete är Rodells 

studie från 2013, vars syfte är att undersöka sambandet mellan ideellt arbete och avlönat 

arbete. Grunden till undersökningen låg i det faktum att forskning gällande sambandet mellan 

ideellt arbete och avlönat arbete är minimal. I avsaknad av forskningen inom området finns 

sålunda ingen kunskap eller fakta om huruvida människor frivilligt vill tillskansa 

meningsfulla erfarenheter genom att anta ett ideellt arbete, eller om det snarare rör sig av en 
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kompensation för bristen av dem (Rodell, 2013). Genom sin undersökning har Rodell (2013) 

kunna utröna att meningen i det ideella arbetet blir starkare desto mindre betydelsefullt det 

avlönade arbetet är.  

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Ovan har det redogjorts för tidigare forskning inom områdena emotionellt arbete, 

känslohantering hos kvinnor och ideellt arbete som meningsfullt arbete, där samtliga studier 

berör en eller flera delar av ett annat område. Dock finns det ingen tidigare forskning, vad vi 

har kunnat utröna, som genomfört en studie där respektive områden överskrider varandra. 

Sålunda är det av relevans att behandla alla tre områden som ett prisma för att undersöka 

problemet i studien och nå ett bredare spektrum.  

Med hänsyn till tidigare forskning om emotionellt arbete kan studien utforska aspekter för ett 

relativt oupptäckt område inom emotionellt arbete. Eftersom befintlig forskning är tämligen 

begränsad vad gäller emotionellt arbete hos enbart kvinnor i ett ideellt sammanhang, kan 

studien bidra med att belysa detta. Följaktligen kan studien tillföra en utvecklad förståelse av 

begreppet emotionellt arbete.  

3. Teoretisk referensram  
3.1. Emotionellt arbete och social identitet  

I dag finns det mycket forskning inom emotionellt arbete, i synnerhet efter Hochschilds studie 

om emotionellt arbete (emotional labour) som gavs ut 1983. Hochschilds studie har banat väg 

för vidare studier och teorier om människans sätt att hantera känslor i sitt arbete, och mycket 

av hennes verk finns kvar att finna i dem (se Ashforth & Humphrey, 1993; Fineman, 2000; 

Wettergren, 2013). Emotionellt arbete är uppvisande av förväntade känslor i interaktion med 

andra i sin yrkesroll. Dessa förväntningar ger även upphov till känsloregler som människan 

behöver förhålla sig till under sitt arbete (Hochschild, 2003:7). Hur människan ska arbeta med 

känslohantering förmedlas av arbetsplatsen som anger hur, det vill säga i vilken intensitet, 

längd och vilka känslor hon bör uppleva och uttrycka (Ashforth & Humphrey, 1993:89-90). 

Det som ligger till grund för att emotionellt arbete ska tas hänsyn till är att arbetet kräver en 

interaktion med andra, och där hantering av andras känslor förekommer (Hochschild, 
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2003:11). Emotionellt arbete innefattar även två olika typer av agerande; ytverkande och 

djupverkande. Dessa verkar på skilda sätt där de ytverkande känslor innebär att människan 

simulerar känslor som inte finns inom henne. Alltså, de känslor hon uttrycker via verbala och 

icke-verbala signaler såsom ansiktsuttryck, gester och tonfall, skiljer sig från det hon 

egentligen upplever. Framkallandet av redan befintliga känslor är det som definieras som 

djupverkande, vilket innebär att människan hanterar känslor som redan finns inom henne 

(Hochschild, 2003:35-42). Hochschild (2003:147) menar att arbeten som kräver emotionellt 

arbete kan utmärkas av tre egenskaper; att arbetet ska innefatta en ansikte mot ansikte eller 

röst mot röst interaktion, att människan förväntas framkalla ett känslomässigt tillstånd hos en 

annan person och att verksamheten styr vilka känslor som människan ska uppvisa.  

Ashforth och Humphrey bidrog 1993 med sin förståelse av emotionellt arbete. De menar att 

emotionellt arbete är nära sammankopplat och influerat av människans identitet, samt med 

begreppet social identitet (Ashforth & Humphrey, 1993:98). Social identitet innebär att 

människan identifierar sig med en social grupp, exempelvis sin yrkesgrupp, samt att hon 

tenderar att anta och införliva de prototypiska egenskaper som finns och ingår i medlemskapet 

(Ashforth & Humphrey, 1993:98). Ashforth och Humphrey (1993:98-99) hävdar att om 

människan anser att sin yrkesroll är en central och värdefull del av den hon är, desto större blir 

hennes chanser att de framkallade känslorna upplevs som äkta. Vidare menar de att om de 

simulerade känslorna ligger i närhet till människans redan existerande sådana, desto starkare 

blir associationen mellan de upplevda framgångarna och hennes emotionella välbefinnande 

(1993:98-99).  

Däremot kan emotionellt arbete leda till negativa utfall beroende på vilken relation som 

människans identitet har till de framkallade känslorna (Ashforth & Humphrey, 1993:105-106; 

Hochschild, 2003:132-133). Om människan identifierar sig med sin yrkesroll i den grad att 

hon och yrkesrollen blir densamma löper hon större risk att drabbas av ett känslomässigt 

misslyckande, eftersom hon ser sin yrkesroll som en del av sig själv (Ashforth & Humphrey, 

1993:105-106). Även Hochschild (2003:132-133) berör de konsekvenser som kan tillkomma 

av emotionellt arbete i de fall där människan arbetar med djupverkande känslor i sina 

yrkesbemötanden med andra. Påföljden av att inte kunna anpassa sitt emotionella arbete, i 
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synnerhet för dem som använder sig av djupverkande känslor i sina interaktioner, tenderar att 

uppleva en högre grad av sårbarhet och ledsamhet i yrkesmässiga misslyckanden 

(2003:132-133). Å andra sidan kan avsaknad av äkta känslor i människans arbete leda till 

känslomässig dissonans, vilket innebär att människan tillskansar en känsla av falskhet och 

hyckleri vilket kan leda till dåligt självförtroende i hennes arbetsroll, depression och i 

förlängningen alienation (Hochschild, 2003:194-198). Trots detta argumenterar Ashforth och 

Humphrey (1993:94-95) för att människans hantering av framkallade känslor effektiviserar 

arbetsuppgifterna, ökar den ekonomiska lönsamheten och främjar kundförväntningar i olika 

grad.  

3.2. Meningsfullt arbete  
Människan tenderar att kräva mer av sitt yrke än enbart ekonomisk ersättning, vilket gör att 

hon letar efter aktiviteter och relationer på arbetsplatsen som är meningsfulla för hennes 

grundläggande värderingar (Martin 2000:11). I en studie av Rosso, Dekas och Wrzesniewski 

(2010) tydliggörs fyra grundfaktorer till varför en människa upplever sitt arbete som 

meningsfullt.  

Utifrån tidigare forskning inom området belyser studien vikten av människans jag, 

omgivningens påverkan, arbetets kontext och det spirituella i människans upplevelse av 

mening till arbetet (Rosso et al, 2010:95). Att människans jag är en värdefull källa till arbetets 

mening innebär att underliggande värderingar och inre motivation influerar hur människan 

tolkar meningsfullheten i sitt arbete. Det är således hennes upplevelse av sig själv och 

agerandet under arbetet i relation till verksamheten som avgör i vilken grad meningsfullheten 

upplevs i arbetet (Rosso et al, 2010:99). Hur människan interagerar med andra och vilka 

relationer som utvecklas, både inom och utanför arbetet, har en betydande roll i hur 

meningsfullheten frodas i hennes arbete. Detta i och med att arbetsplatsen är en arena som 

tillåter relationer mellan arbetskamrater att utvecklas, vilket leder till utfall i form av ett starkt 

inflytande på arbetets mening (Rosso et al, 2010:100-101). Utöver relationer till övriga 

kollegor påverkas graden av upplevd mening i arbetet av såväl grupper inom arbetsplatsen 

som ledare av olika typer. Kontentan av att omgivningen påverkar huruvida arbetet anses vara 

meningsfullt eller inte, är att interaktionen med andra och utbytet som tillskansas av relationer 
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med både kollegor, chefer och familj kan främja graden av mening till arbetet (Rosso et al, 

2010:100-103). Den kontext där arbetet utförs är en tredje grundpelare för att arbetet kan 

upplevas som meningsfullt. Forskning har visat att betoningen av ett upplevt socialt 

sammanhang på arbetet tenderar att leda till att människan anser att sitt arbete är meningsfullt. 

Vidare är arbetsuppgiftens betydelse och i vilken grad den har en inverkan på andra en 

inflytelserik aspekt vad gäller att uppleva arbetet som meningsfullt. Detta eftersom ett arbete 

som syftar till att främja en känsla av syfte och positiv inverkan på andra bidrar till en känsla 

av att arbetet är av större mening (Rosso et al, 2010:103). När en människa vänder sig till 

andlighet eller religion i sin grundläggande sökning efter mening och syfte i arbetet, uppfattar 

hon sålunda sitt arbete annorlunda än de som inte gör det. Alltså, om människan förknippar 

sitt arbete med tro, tenderar hon att tillskansa en djupare känsla av meningen med arbetet och 

dess syfte (Rosso et al, 2010:106-107).  

3.3. Habitus  
Pierre Bourdieu (1992) har definierat begreppet habitus som ett system av permanenta 

ordningar som fastställer människans sätt att vara, se, agera och reflektera på. Det vill säga 

strukturer av långvariga system och scheman av hur människan uppfattar världen, hennes 

förförståelse om den och hur hon förhåller sig till den utifrån den kunskap hon har om den 

(Hillier & Rooksby, 2002:27). Habitus påminner mycket om det som traditionellt sätt kallas 

för karaktär, men med en skillnad: habitus är inte något som finns medfött utan är en 

uppsättning av förvärvade egenskaper som tillkommit genom sociala förhållanden (Hillier & 

Rooksby, 2002:29). Habitus är således något som formas av sociala praktiker och är en 

produkt av samhällets påverkan, vilken producerar individuella och kollektiva system och 

scheman inom människan, som verkar i enlighet med de system som genererats av historien 

(Bourdieu, 1992:54-55). Dessa egenskaper och scheman, tillskansade genom sociala samspel 

och praktiker, har över tid etablerat och inpräntat sig i människans kropp och sinne och är på 

så sätt en förkroppsligad praxis (Hillier & Rooksby, 2002:29).  

Att människan tenderar att inte uppleva det förflutna som en del av vem hon är, menar 

Bourdieu (1992:56) kommer ur att habitus ligger djupt rotad inom henne. På så sätt avser 

habitus den omedvetna delen i människan, en spontanitet utan varken medvetenhet eller vilja, 
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som uppstått inom henne i resultat av tidigare upplevda erfarenheter och minnen. Detta gör att 

människan handlar, agerar och tänker utifrån det förflutna utan att reflektera eller vara 

medveten om det (Bourdieu, 1992:56). På så vis är förståelsen för habitus och dess påverkan 

avgörande för att begripa hur och varför människan förhåller sig till sin omvärld på det sätt 

hon gör (Hillier & Rooksby, 2002:33). Sammanfattningsvis beskriver Bourdieu (1992:56) 

habitus som sådan:  

“ I var och en av oss finns i olika grad den person vi var igår, och i själva verket är det till 
och med sant att vårt förflutna dominerar i oss, eftersom nutiden är obetydlig jämfört med 

den långa period av det förflutna. I resultat av vilket vi har uppstått i den form vi har 
idag.”  

3.4. Sammanfattning av teoretisk referensram  
Ovan har det redogjorts för tre centrala begrepp som kommer att fungera som verktyg i 

studiens analys. Valet av teoretiska begrepp grundar sig på att samtliga kan skapa en förståelse 

för hur känsloarbete används i en ideell sektor. Studiens mest centrala begrepp, emotionellt 

arbete, kan skapa en tydlig bild över hur volontärerna på Kvinnohuset använder känslor i sitt 

individuella bemötande samt vilka utfall som det medför. Detta möjliggör för att en 

jämförelse kan göras mellan hur volontärerna på Kvinnohuset arbetar med emotionellt arbete 

och hur emotionellt arbete används i avlönade arbeten. Social identitet kan användas för att 

skapa förståelse för i vilken mån som volontärerna identifierar sig med sitt arbete och hur det 

påverkar det emotionella arbete och gränsen mellan att agera professionellt och personligt. 

Likväl som habitus kan vara till hjälp för att tillskansa en förståelse för hur volontärerna 

bemöter kvinnorna utifrån sig själva och sina egna erfarenheter. Huruvida volontärerna 

upplever sitt arbete som meningsfullt kan även vara en betydande aspekt i studien, eftersom 

det kan påvisa hur volontärernas emotionella arbete påverkas av eventuell upplevd 

meningsfullhet. 

4. Metod 
4.1. Val av metod  
Eftersom studien syftar till att undersöka hur emotionellt arbete används i den ideella sektorn, 

var det av vikt att hitta en forskningsmetod som var lämplig och ändamålsenlig för att 
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generera det empiriska material som var nödvändigt i studien (Ahrne & Svensson, 2015:21). 

Valet av kvalitativ metod grundade sig på studiens syfte och på en bedömning av vilka 

datainsamlingsmetoder som var lämpligast för en tolkning av emotionellt arbete. Genom att 

välja en kvalitativ forskningsstrategi fann vi det möjligt att arbeta nära datamaterialet och 

framförallt nyttja metodens fördelar när det gäller möjligheten att förstå begreppet i ett 

specifikt och mindre utforskat sammanhang (Fejes & Thornberg, 2015:20). Eftersom det 

empiriska materialet kan avgöra i vilken utsträckning en analys kan utvecklas var det av vikt 

att välja rätt metodologisk inriktning (Ahrne & Svensson, 2015:23). Dessutom antar vi i 

studien ett feministisk perspektiv vilket gjorde att valet av kvalitativ ansats var självklart. 

Detta eftersom en feministisk studie lämpar sig bättre med ett kvalitativt förhållningssätt än 

ett kvantitativ sådant (Bryman, 2015:437).  

Däremot har tidigare forskning om emotionellt arbete varit präglad av ett kvantitativt 

förhållningssätt, vilket hade kunnat vara till nytta även i vår studie. Genom en kvantitativ 

forskningsansats hade vi kunnat använda oss av enkäter som datainsamlingsmetod, som 

tenderar att vara mindre tidskrävande, vilket hade kunnat leda till att fler respondenter hade 

velat delta i studien (Bryman, 2011:229). Dock ämnar vi att fånga volontärernas egna 

reflektioner och upplevelser av sitt arbete och genom det förstå hur de hanterar emotionellt 

arbete i sin roll som volontär på Kvinnohuset. Möjligheten till att fånga upp detta är tämligen 

begränsat i kvantitativ metod då man vid en enkätundersökning inte tillåts att ställa 

uppföljningsfrågor i samma utsträckning som vid en kvalitativ intervju (Bryman, 2011:229). 

Följaktligen hade den kvantitativa metoden försvårat den möjligheten, då kvantitativ metod 

inte tar hänsyn till att människor tolkar den värld de lever i (Bryman, 2011:173). Dessutom 

bör hänsyn tas till den markanta skillnaden mellan vår studie och de kvantitativa studier som 

vi presenterat i tidigare forskning, då de syftar till att undersöka ett samband. I vår studie är vi 

snarare intresserade av att undersöka hur emotionellt arbete tas i uttryck vilket automatiskt 

leder oss in på den kvalitativa metodologin.  

4.2 Studiedesign  
För att lyckas besvara studiens syfte kom vi att göra en fallstudie på Kvinnohuset i Örebro 

kommun. Att utföra en fallstudie på Kvinnohuset bidrog till att relevant empiri kunde tas fram 
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eftersom fallstudie som forskningsstrategi föredras i studier som innefattar frågor som “hur” 

och “varför” (Yin, 2015:17). Fallstudie är till användning i studier som syftar till att bidra till 

den samlade kunskapen om exempelvis individuella eller sociala företeelser (Yin, 2015:17). 

Eftersom vi vill belysa hur volontärerna på Kvinnohuset använder sig av emotionellt arbete, 

är således fallstudie som studiedesign att föredra. Genom att utföra en fallstudie på 

Kvinnohuset kunde fokus läggas på aktuella händelser i studiens sociala sammanhang (Yin, 

2015:17).   

Kvinnohuset (2017) är en ideell förening vars arbete mynnar ut i professionell hjälp och stöd 

för våldsutsatta kvinnor och barn. Arbetet grundar sig på mångårig erfarenhet av 

misshandelsförhållanden och innefattar att stötta och rådgiva kvinnor, både via samtal och 

besök. Vidare bedriver Kvinnohuset sin verksamhet genom att bland annat bistå med att 

komma i kontakt med myndigheter eller organisationer, samt erbjuda självhjälpsgrupper och 

stöd vid rättegångar (Kvinnohuset, 2017). Utöver detta tillhandahåller Kvinnohuset skyddat 

boende för hotade kvinnor och deras barn, vilket innebär att kvinnor som tvingats lämna sina 

hem, av diverse anledningar, får möjlighet till en fristad och skydd under en period 

(Kvinnohuset, 2017). Kvinnohusets primära arbete är att stötta kvinnor via samtal, och varje 

år genomförs cirka tusen samtal. Statistik presenterad av Kvinnohuset (2017) visar att under 

2016 tog Kvinnohuset emot 265 nya kontakter. Av de nya kontakterna, visar statistik att 

majoriteten efterfrågade boendeskydd (Kvinnohuset, 2017). De anställda på Kvinnohuset 

(2017) är både utbildad personal med lång yrkeserfarenhet och socionomutbildning eller 

motsvarande, men även personal som är ideellt engagerade utan behörig utbildning. Dessa 

arbetar således som frivilliga volontärer. 

  

Att vara volontär på Kvinnohuset innebär att ha en social interaktion med kvinnor och barn 

som under diverse omständigheter har skyddat boende (Kvinnohuset, 2017). Vidare medför 

arbetet som volontär att stötta och hjälpa kvinnorna i praktiska sysslor, som till största del 

innefattar möte med kvinnorna och deras barn. Arbetet är situationsbaserat vilket betyder att 

volontärernas insatser kan skilja sig åt beroende på situation och omständigheter. Dock 

innefattar volontärernas arbete inte de samtal med utsatta kvinnor som sker på Kvinnohuset, 
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eftersom det endast är personal med adekvat utbildning som är behörig att genomföra sådana 

samtal (Kvinnohuset, 2017).  

4.3 Forskningsprocess och tillvägagångssätt  

4.3.1. Datainsamlingsmetod  

Den datainsamlingsmetod som låg till grund för studiens empiri var kvalitativa intervjuer, 

detta i och med att intervjuer inom kvalitativ metod gav möjlighet att samla information om 

enskilda människors känslor och upplevelser av ett specifikt fenomen och i en specifik 

kontext (Ahrne & Svensson, 2015:34). Eftersom vi ämnar att få en djupare förståelse för hur 

emotionellt arbete tas i uttryck hos volontärerna på Kvinnohuset, kom kvalitativa intervjuer 

att lämpa sig bra och kunde även bidra med en ökad förståelse. Detta eftersom kvalitativa 

intervjuer genererar insikter om ett fenomen inom en rådande miljö, vilket i vår studie är hur 

fenomenet emotionellt arbete används av volontärerna på Kvinnohuset (Ahrne & Svensson, 

2015:34).  

Det vi hade i åtanke i valet av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod var svagheterna 

som kvalitativa intervjuer kan föra med sig. Dels innebär intervjuer en lång process av 

planering, genomförande, transkribering, analysering samt att intervjuerna ska återges i 

skrivna sammanhang (Ahrne & Svensson, 2015:35). Men intervjuer kan också leda till en 

tveksamhet vad gäller intervjupersonens egna utsagor om det specifika fenomenet, eftersom 

svaren hon ger utgår från hennes egen subjektiva upplevelse vilket nödvändigtvis inte behöver 

vara sanningsenlig eller verklighetsförankrad (Ahrne & Svensson, 2015:53). Trots detta är 

intervjuer på många sätt ett oslagbart verktyg eftersom man får möjlighet att höra människors 

utsagor och reflektioner kring ett visst fenomen under en kort tid. Dessutom är kvalitativa 

intervjuer mer förenliga med feministiska värderingar och anses ha större potential för 

feministisk forskning än exempelvis enkätundersökningar (Bryman, 2015:437). Eftersom vi i 

vår studie ämnar att även ha en feministisk utgångspunkt var kvalitativa intervjuer den mest 

lämpliga datainsamlingsmetoden.  

Genom att komplettera kvalitativa intervjuer med andra datainsamlingsmetoder hjälpte det 

även oss att få mer kunskap om hur intervjupersonerna använder sig av emotionellt arbete i 
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sitt ideella arbete som volontär (Ahrne & Svensson, 2015:53). Att använda sig av flera 

datainsamlingsmetoder är typiskt för fallstudier, eftersom styrkan i en fallstudies 

datainsamling ligger i möjligheten att använda många informationskällor (Yin, 2015:125). I 

studien valde vi därför att använda oss av dokumentanalys av Kvinnohusets Volontärpolicy 

och Volontärsöverenskommelse (se bilaga 2 & 3). Anledningen till valet att använda oss av 

dokumentanalys grundade sig i att vi på så vis kunde utröna vilka förväntningar som 

Kvinnohuset har på volontärerna gällande rollen som volontär, och jämföra dem med 

volontärernas upplevelse av krav och riktlinjer. Sålunda kan studien även belysa 

Kvinnohusets sida av myntet.  

4.3.2. Intervjuguide 
Enligt Ahrne och Svensson (2015:35) kan inte intervjuer säga allt, likt vilken annan metod 

som helst, men om de blir rätt gjorda kan de ge viktiga insikter för det rådande fenomenet. I 

studien användes semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi följde en utarbetad 

intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll specifika teman. Att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt att ändra intervjuguiden under 

intervjutillfällena, detta innebar att vi inte behövde följa intervjuguiden till punkt och pricka 

(Bryman, 2011:415). Intervjuguiden innehöll fem teman med tillhörande frågor som alla 

berördes under intervjun. Frågorna var utformade efter studiens syfte och frågeställningar där 

ambitionen var att empirin sålunda kunde besvara syftet. Viktigt i utformandet av 

intervjuguiden var att lyckas bibehålla en flexibilitet i frågorna eftersom en strikt 

intervjuguide med riktade och slutna frågor inte är förenliga med kvalitativ metodologi 

(Bryman, 2015:419).  

4.3.3. Urval och tillvägagångssätt  

För att få kontakt med intervjupersoner kontaktade vi volontärsamordnare vid Kvinnohuset 

som satte det så kallade snöbollsurvalet i rullning. Urvalet genomsyrades av ett målinriktat 

sådant vilket innebär att vi utgick från studiens syfte och frågeställningar när vi bestämde 

vilka människor som vi önskade få intervjua (Bryman, 2015:434). Genom Kvinnohusets 

volontärsamordnare fick vi kontakt med fyra volontärer som var villiga att låta sig intervjuas 

och därmed bidra till studien. Metoden som användes för att hitta studiens intervjupersoner 

benämns som ett snöbollsurval (Bryman, 2015:434). Eftersom vi strävade efter att insamla så 
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mycket empiri som möjligt till studien, var det av vikt att hitta fler intervjupersoner. Därför 

valde vi att efterfråga volontärer på Kvinnohuset som kände sig manade till att intervjuas 

genom att publicera ett inlägg i Facebook-gruppen “Dom kallar oss studenter”. Då vi sedan 

tidigare visste om att Kvinnohuset hållit i föreläsningar om sin verksamhet för studenter på 

Örebro Universitet ansåg vi att Facebook-gruppen var en lämplig plattform att söka efter fler 

intervjupersoner på. Vi fick genom detta tillvägagångssätt kontakt med ytterligare två 

intervjupersoner.  

Totalt genomfördes sex intervjuer med volontärer, vilka alla är kvinnor som aktivt arbetar på 

Kvinnohuset och har arbetat där i minst 1 år. Av samtliga intervjupersoner har fyra stycken en 

sysselsättning vid sidan av det ideella arbetet på Kvinnohuset, och två stycken har inte det. 

Intervjuerna pågick under en period om 3 dagar där alla ägde rum på samma plats. Dessutom 

var samtliga intervjuer inspelade eftersom vi var intresserade av att både vad 

intervjupersonerna sa men också hur de sa det (Bryman, 2015:428). När den första intervjun 

var klar fortsatte intervjupersonen att berätta om relevant information som kunde vara till 

nytta i vår studie. Enligt Bryman (2015:430) tenderar intervjupersoner att ge värdefull 

information även efter intervjun är klar och menar att det är viktigt att ha flexibilitet gällande 

när avgörande information framkommer. Informationen vi fick då var relevant till vår studie i 

den grad att vi valde att formulera ytterligare en fråga i intervjuguiden.  

4.4. Databearbetning  
Efter intervjun transkriberades den inspelade datan direkt efter att den var genomförd. Detta 

med anledning av att intervjun då låg färskt i minnet vilket underlättade att förstå materialet 

med hjälp av minnesbilder av vilka signaler intervjupersonen förmedlade, så som gester, 

betoningar och kroppsspråk. Efter transkriberingen av datan kodade vi materialet genom att 

identifiera det utmärkande och gemensamma i respektive intervju. På så sätt lyckades vi hitta 

teman som samtliga skulle berika studien på skilda sätt. Under kodningen tog vi hänsyn till 

utmaningen att kunna skapa mening ut en massiv mängd data och på så sätt kunna skilja 

mellan det betydelsefulla och det triviala för att lyckas identifiera betydelsefulla mönster 

(Fejes & Thornberg, 2015:35). Vid ännu en bearbetning av materialet utkristalliserades tre 

kluster av teman varpå de underteman vi tidigare identifierat ansamlades under respektive 
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huvudtema. Dessa huvudteman är; Volontärernas upplevelse av sitt ideella arbete, 

volontärernas hantering av emotionellt arbete och Kvinnohusets organisering. 

I analysarbetet är det av vikt att veta vilken ansats för resonerande och slutledning som 

studien antar (Fejes & Thornberg, 2015:23). Eftersom vi i studien ämnade att använda oss av 

både teori och empiri för att lyckas besvara studiens syfte, växlade vi mellan teori och empiri 

som utgångspunkt i studien. Detta eftersom att den teori som låg till grund för studien hjälpte 

oss att göra de observationer i empirin, vilket i sin tur gjorde att vi kunde uppmärksamma nya 

intressanta inslag i empirin och som kunde bidra till att utveckla begreppet emotionellt arbete. 

För att förklara det tydligare; för att lyckas utveckla emotionellt arbete som begrepp behövde 

vi använda oss av den redan befintliga definitionen av begreppet för att kunna hitta de 

observationer i den insamlade empirin för att urskilja de likheter och skillnader som finns 

mellan empirin och det redan befintliga begreppet. Sålunda pendlade vi mellan empiri och 

teori i analysen, vilket närmare benämns som en abduktiv ansats (Ahrne & Svensson, 

2016:219). I analysen av den insamlade datan använde vi oss av intressanta och, i relation till 

studiens syfte, karaktäristiska och användbara citat som utmärkte de specifika teman som vi 

utarbetat från empirin.  

4.5. Etiska överväganden  
Studien har följt de fyra etiska principerna gällande forskning vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011:131). Under 

samtliga intervjuer informerade vi intervjupersonerna om studiens syfte och att deras 

deltagande är högst frivilligt. Vi tydliggjorde även för intervjupersonernas rätt att hoppa av 

när som helst under intervjun om de så önskade. Vidare var vi ytterst noggranna med att 

informera intervjupersonerna om att de privata uppgifter de lämnat ut såväl som deras utsagor 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta krav hade vi även i åtanke när vi 

valde ut vilka citat som skulle tas upp för att belysa analysen på så sätt att det inte ska vara 

möjligt att identifiera vilka intervjupersonerna är. Till sist har vi beaktat nyttjandekravet, 

vilket innebär att de uppgifter som samlats in om intervjupersonerna inte ska komma till 

användning i andra ändamål (Bryman, 2011:132).  
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4.6. Studiens tillförlitlighet  

Eftersom studien har en kvalitativ ansats är det svårt att bedöma huruvida studien är 

tillförlitlig eller inte utifrån de begrepp som oftast används i den kvantitativa 

forskningstraditionen, det vill säga reliabilitet och validitet (Bryman, 2011:353). Detta i och 

med att reliabilitet och validitet i huvudsak används som verktyg för att kunna reflektera kring 

sådant som går att mäta (Bryman, 2011:352). Med detta som utgångspunkt kan vi reflektera 

över studiens tillförlitlighet i den mån som är möjlig i och med studiens kvalitativa 

forskningsansats. Eftersom studiens empiri grundar sig på individuella upplevelser och tankar 

gällande hur volontärerna på Kvinnohuset hanterar emotionellt arbete, är det nästintill 

omöjligt att kunna upprepa exakt samma studie i en liknande kontext. På så sätt är studiens 

reliabilitet relativt låg eftersom det kommer vara svårt att lyckas fånga precis samma sociala 

miljö i den bemärkelse som önskas av bedömning av reliabiliteten (Bryman, 2011:352). Dock 

har vi funnit ett mönster i de intervjuer vi genomfört och de svar som ligger till grund för 

empirin, vilket ger upphov till att framtida studier gällande emotionellt arbete i den ideella 

sektorn kan tendera att få liknande svar. Huruvida det finns en god överensstämmelse mellan 

studiens resultat och de teoretiska ideér vi utvecklat, definierar studiens interna validitet 

(Bryman, 2011:353). Under genomförandet av studien antog vi ett objektivt förhållningssätt 

gentemot Kvinnohuset som organisation, såväl som mot intervjupersonerna. Detta för att inte 

styra svaren från intervjupersonerna vilket i förlängningen innebär att intervjupersonernas 

utsagor blir trovärdiga. Det resultat som studien lett till har således grundat sig på empiri som 

inte är påverkad av våra egna värderingar (Bryman, 2011:352). Dock har vi varit präglade av 

studiens teoretiska inriktning vilket har genomsyrat det sätt vi har bearbetat och analyserat 

datan på.  

En annan aspekt som kan påverka studiens tillförlitlighet är snedvridna tolkningar. För att 

undvika dessa deltog vi båda under samtliga intervjuer vilket förhindrade eventuella 

missförstånd då vi tilläts att ställa följdfrågor. Vi erbjöd även fortsatt kontakt med 

intervjupersonerna om det var något som vi ville bekräfta eller om intervjupersonerna 

önskade få tillägga eller tydliggöra sina svar. Med utgångspunkt i studiens tillförlitlighet, 

bedöms validiteten som hög.  
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I studiens resultat har vi redogjort för den begreppsutveckling av emotionellt arbete som 

studien bidragit till. Detta kan definieras som analytisk generalisering vilket innebär att 

resultatet relateras till allmänna teoretiska ramverk och begrepp snarare än till andra personer 

och situationer (Ahrne & Svensson, 2015:27). Vi är medvetna om att generaliseringar inom 

kvalitativ metod bör hanteras med varsamhet, eftersom det vi studerat inte nödvändigtvis går 

att finna på andra platser eller i andra situationer. Då studien inte är av omfattande karaktär är 

det inte möjligt att göra en analytisk generalisering i och med att ett resultat som kan 

generaliseras bör undersökas, diskuteras och inte minst argumenteras för (Ahrne & Svensson, 

2015:28). Däremot kan studiens resultat bjuda in till fortsatt utveckling och generalisering 

kring begreppet emotionellt arbete.  

5. Analys 
Efter insamling av empiri från samtliga sex intervjuer har vi kunnat utröna gemensamma drag 

och faktorer intervjuerna emellan. Detta kommer att verka som underlaget till studiens analys, 

där vi belyst tre teman som utgår från studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman är 

följande; volontärernas upplevelse av det ideella arbetet, volontärernas hantering av 

emotionellt arbete och Kvinnohusets organisering. Vidare finns underteman i respektive tema 

som bearbetningen av det empiriska materialet synliggjort.  

5.1. Volontärernas upplevelse av sitt ideella arbete  
I denna del av studiens analys redovisas den empiri som behandlar volontärernas upplevelse 

av arbetet som volontär på Kvinnohuset. Det som är gemensamt utmärkande i samtliga 

intervjuer har delats in i tre underteman vilka är; motivationen, situationsbaserat arbete och 

systerskapet.  

5.1.1. Motivationen  

Det som framkom i samtliga intervjuer när frågor ställdes gällande vad ideellt arbete innebär 

för volontärerna, är att motivation är en grundläggande faktor till deras arbete på 

Kvinnohuset. Motivationen tar sig i uttryck på skilda sätt, där vissa uttrycker att motivationen 

kommer ur ett socialt utbyte medan andra beskriver att det snarare är möjligheten att få hjälpa 

andra.  
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IP5: “Man gör det för andras vinning, du gör det inte för att tjäna pengar, utan det är för 
att du själv vill hjälpa andra på din fritid. [...] Jag tycker det är intressant just för att jag är 
kvinna, och sen tycker jag att det är väldigt intressant att finnas där för dem, och få 
lyssna. Jag vet inte varför jag valde just Kvinnohuset, jag har ju vänner som varit där [...], 
men jag tror inte jag hade känt samma för exempelvis djur eller något annat utan det är 
just för att det är kvinnor, familjer och barn som är utsatta.”  

IP6: “Jag tycker att det är väldigt viktigt att man hjälper till och stöttar varandra i såna här 
grejer. Och jag har själv varit utsatt. Jag har nära vänner, flera, som har varit utsatta och 
har skyddsbehov. [---] Det är en sån himla viktig grej, och det är jätteviktigt att man 
hjälper varandra, stöttar i det och lär sig mer.”  

Utifrån citaten ovan kan vi se att det är meningsfullheten och känslan av altruism som ligger 

till grund för motivationen till det ideella arbetet som volontär. Vad som synliggör det är att 

volontären, citerad ovan, ger uttryck för känslan av att finnas till för utsatta människor, i 

synnerhet kvinnor och barn. Detta kan förstås tydligare genom Rosso et als (2010:99) 

redogörelse om hur människans jag är en värdefull källa till att uppleva meningsfullhet i sitt 

arbete, vilket innebär att volontärens värderingar och motivation till hennes arbete influerar 

hur hon tolkar sitt arbete som meningsfullt. Här kan vi sålunda se att värderingarna kommer 

ur en vilja att hjälpa utsatta människor, vilket kan benämnas som en altruistisk motivation. 

Detta innebär att volontärerna hjälper kvinnorna utan att önska något i motprestation.  

IP4: “Jo men det är den sociala biten, det känns bra när man är där och gör en liten insats. 
Då får man ett leende tillbaka och det räcker. [---] Jag vill fortsätta vara volontär så länge 
det går. Jag är glad att jag är där, det finns ett utbyte från båda sidor.”  

I intervjuerna har vi även funnit att det inte bara är en altruistisk känsla som stimulerar 

volontärernas motivation till att arbeta på Kvinnohuset, utan det är även en motivation som 

bottnar i ett socialt utbyte som ligger till grund för den meningsfullhet som volontärerna 

upplever. Det sociala utbytet innebär att volontärernas insats belönas genom uppskattning och 

tacksamhet av såväl kvinnorna och barnen som övriga anställda på Kvinnohuset. Genom att få 

ett utbyte i sitt arbete som volontär tenderar volontärerna att uppfatta sitt arbete som 

meningsfullt.  
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5.1.2. Situationsbaserat arbete  

Det som framgår i intervjuerna är att arbetet som volontär på Kvinnohuset rent praktiskt 

innefattar olika sysslor beroende på hur situationen i huset ser ut. Alla volontärer berättar att 

arbetspassen skiljer sig åt eftersom hotbilden och antal kvinnor samt barn som bor på huset 

varierar.  

IP1: “Det är ju väldigt olika. När jag jobbar dagtid kan det vara allt från att mangla lakan 
till att vara ute och leka med barnen. [---] Men det beror helt på hur situationen ser ut i 
huset, om det är många som inte kan gå ut. Det blir oftast att de vill att vi sitter och 
snackar, om ditten och datten och om livet.” 
  
IP4: “Det beror på, vilka är där? Hur många barn finns det? Vilka åldrar? Och sen om det 
är storhelger, om man tänker på julen, [...]då går man och pysslar med någonting, och gör 
något något roligt. Som förra veckan när vi var där, vi tog en kaffe, skrattade, lekte och 
dansade under de två timmarna. Det var inget speciellt, men det var roligt. Alla var glada, 
kvinnorna och barnen och vi.”  

I citaten ovan skildras hur en vanlig dag kan se ut och i samtliga intervjuer framkommer det 

att arbetet är helt situationsbaserat och styrt av kvinnornas och barnens behov. Därför är det 

av vikt som volontär på Kvinnohuset att vara både lyhörd och uppmärksam för vad kvinnorna 

vill göra samt ta hänsyn till den aktuella hotbilden i planeringen av aktiviteter.  

IP 3:“[—] Ibland kan det ju vara så att någon är väldigt pratsam och vill berätta om sin 
situation som de är i, då får man ju lyssna på det. […] Man får ju känna in lite, en del är 
ju väldigt på och vill berätta om sitt liv. Och andra vill inte det, så man får ju känna in 
lite.”  

Vad som uttrycks i intervjuerna är även att det finns ett situationsbaserat emotionellt arbete i 

rollen som volontär på Kvinnohuset. Det är av vikt att kunna känna in situationen och vilka 

känslor som bör uttryckas. Trots att kvinnorna på Kvinnohuset delar lika erfarenheter är det 

centralt att vara medveten om att de har olika sätt att bearbeta det de varit med om. På så vis 

är volontärernas emotionella arbete situationsbaserat, eftersom de måste beakta situationen 

och alla enskilda kvinnors hantering av sina upplevelser.  
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IP6: “Men det var en gång när det var en kvinna som behövde prata i ett allmänt utrymme 
om vad hon varit med om, och det var folk runt omkring och det sprang barn fram och 
tillbaka. Och jag kände att det kanske inte var rätt plats, men så ville jag inte heller skära 
av när hon berättar. […] Då blir man ju osäker hur man ska hantera situationen för att 
man inte vill att kvinnan ska känna att hon inte kan berätta. Men samtidigt kanske man 
inte vill att ett barn ska springa förbi och höra.“  

Den upplevelse som beskrivs av det situationsbaserade emotionella arbetet, styrker också 

vikten av att volontären ska kunna känna in situationen och lita på sin känslomässiga intuition 

om hur hon ska hantera situationen. I citatet beskriver volontären hur hon hade svårt att 

avgöra vilka känslor som var rimliga att visa upp i en specifik situation, eftersom att hon ville 

visa kvinnan att hon fanns där som ett stöd men samtidigt visa att det inte var en lämplig 

plats. Eftersom emotionellt arbete är uppvisande av förväntade känslor i interaktion med 

andra är det emotionella arbetet situationsbaserat för Kvinnohusets volontärer (Hochschild, 

2003:7).  

Vad som även framkommer av samtliga intervjuer vad gäller det situationsbaserade arbetet 

som volontärerna utför, är att det grundar sig på en tillit från kvinnorna som bor på huset. 

Detta eftersom att kvinnorna bor på Kvinnohuset under en begränsad tid och på så vis är det 

är volontärerna som inkräktar i kvinnornas tillfälliga hem. Dessutom finns en tillit från 

kvinnorna gällande deras barn, där kvinnorna tillåter volontärerna att leka och ta hand om 

dem.  

5.1.3. Systerskapet 
Det mest framträdande svaret i samtliga intervjuer gällande volontärernas upplevelse av det 

ideella arbetet är det påtagliga systerskapet som samtliga beskriver det som. Det innebär en 

gemenskap mellan volontärerna och kvinnorna på huset där alla möts på lika villkor.  

IP1: “Det är ju kvinnans situation, systerskapet skulle jag vilja kalla det för faktiskt. De 
kvinnorna som är där hade lika gärna kunnat vara vi tre här. Och det är en slags 
solidaritetsfråga för mig helt enkelt. Att kunna ställa upp för kvinnorna och barnen där. 
[...]Solidaritet och systerskap står väldigt högt i kurs hos mig.”  
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Volontärerna uttrycker känslan av samhörighet och systerskap på snarliknande sätt. Det som 

genomsyrar svaren gällande den kollektiva andan på Kvinnohuset är att både volontärerna och 

kvinnorna träffas under samma premisser. Genom att volontärerna beskriver upplevelsen av 

att deras ideella arbete präglas av ett systerskap finns en större chans att de upplever större 

meningsfullhet i sitt ideella arbete. Detta eftersom meningsfullhet dels uppstår i relationer 

som människan får i arbetet då hon får ett utbyte av relationerna, och dels för känslan av ett 

socialt sammanhang på arbetet tenderar att leda till en högre grad av meningsfullhet (Rosso et 

al, 2010:103). Det här blir tydligt på så sätt att volontärerna skapar relationer och gemenskap i 

sitt arbete vilket går att härleda till det upplevda systerskapet.  

IP2: “[—]Kvinnorna som kommer dit är så himla utsatta och de har ingen annanstans att 
ta vägen. Och det känns viktigt att kunna hjälpa dem. Om jag hade hamnat i den 
situationen hade jag önskat att det fanns någon som hade kunnat hjälpa mig. “  

Social identitet innebär att människan identifierar sig med en viss social grupp, vilket en 

kvinna som söker sig till Kvinnohuset för att arbeta som volontär tenderar att göra. Detta i och 

med att Kvinnohuset är en verksamhet för kvinnor av kvinnor, och kan förstås som en social 

grupp. Volontären uttrycker en identifikation med kvinnor vilket resulterat i att hon sökt sig 

till Kvinnohuset för att hjälpa andra, på så sätt som hon hade önskat att andra hade hjälpt 

henne. Eftersom samtliga volontärer beskriver sitt ideella arbete som en del av ett systerskap, 

en social grupp, har de även införlivat gemensamma egenskaper som finns i det 

medlemskapet; att finnas till och stötta utsatta kvinnor. Detta kan styrkas med Ashforth och 

Humphreys tolkning av social identitet, där de menar att människan tenderar att anta de 

egenskaper som den grupp hon identifierar sig med besitter (1993:98).  

Ett genomgående mönster i intervjuerna är även att det som främjar den meningsfullhet som 

volontärerna upplever i sitt arbete, är den kvinnosolidaritet som kommer ur systerskapet. 

Viljan att stötta och hjälpa utsatta kvinnor är sålunda ett gemensamt drag hos samtliga 

volontärer. Den påtagliga ambitionen att vilja hjälpa andra kvinnor kan förklaras med hjälp av 

Bourdieus begrepp habitus. Detta på så sätt att volontärerna tenderar att uppleva arbetet som 

mer meningsfullt eftersom de har, genom att ha levt ett liv som kvinna, tillskansat sig 

tankemönster vilket påverkar hur de uppfattar och förhåller sig till världen (Hillier & 
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Rooksby, 2002:27). Det vill säga hur de förstår och förhåller sig till Kvinnohuset som 

verksamhet och till kvinnorna som bor där.  

5.1.4. Sammanfattning 

Sammantaget kan volontärernas upplevelse av sitt ideella arbete brytas ner till tre underteman 

som samtliga varit genomgående i respektive intervju. Utifrån dessa tre teman kan vi utröna 

att motivationen är en grundfaktor för viljan att arbeta på Kvinnohuset vilket i sin tur främjar 

upplevelsen av meningsfullhet i arbetet. Det är arbetsuppgiftens betydelse och i vilken grad 

arbetet har en inverkan på andra som påverkar känslan av mening under arbetet. Detta i och 

med att arbetet som volontär på Kvinnohuset bidrar till att främja en känsla av att arbetet har 

ett större syfte genom en positiv inverkan på andra (Rosso et al, 2010:103). Vidare har 

empirin visat att volontärernas arbete är situationsbaserat, vad gäller såväl det praktiska 

arbetet likväl som det emotionella arbetet. Det skapar sålunda en förståelse att volontärerna på 

Kvinnohuset arbetar med emotionellt arbete, dels för att arbetsuppgifterna varierar utifrån 

kvinnorna och barnens behov, och dels för att kvinnorna hanterar sina upplevelser på vitt 

skilda sätt. Därför krävs ett situationsbaserat praktiskt- och emotionellt arbete i det dagliga 

arbetet som volontär. Slutligen är det systerskapet som samtliga volontärer värderar högt och 

något som genomsyrar deras arbete. Det är alltså känslan av att tillhöra en social gemenskap 

som medför mening i volontärernas arbete (Rosso et al, 2010:103).  

5.2. Volontärernas hantering av emotionellt arbete  
I denna del av studiens analys redovisas den empiri som behandlar volontärernas hantering av 

emotionellt arbete. Det som är gemensamt utmärkande i samtliga intervjuer har delats in i tre 

underteman vilka är; det individuella bemötandet, gränsöverskridanden och känslomässig 

påverkan.  

5.2.1. Det individuella bemötandet  

Som volontär på Kvinnohuset råder det ett situationsbaserat arbete vilket tas i uttryck i 

volontärernas individuella bemötande mot kvinnorna. Att arbeta med bemötandet blir således 

en central del för Kvinnohusets volontärer i deras arbete och en viktig faktor i analysen för att 

tillskansa kunskap för hur emotionellt arbete hanteras av volontärerna och huruvida deras 
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bemötande skiljer sig åt från kvinna till kvinna. Enligt Hochschild (2003:7) skapar de 

känslomässiga förväntningarna som uppstår i interaktioner känsloregler som människan 

behöver förhålla sig till under sitt arbete. För volontärerna krävs det att de är uppmärksamma 

för vilka dessa känsloregler är och hur de ska uppträda i relation till dem, eftersom arbetet är 

situationsbaserat och kräver aktsamhet. Detta innebär att de måste känna av situationen, 

lyssna in den och agera utifrån den. I följande citat beskrivs upplevelsen av emotionellt arbete 

och det individuella bemötandet:  

IP2: “Det känns som att om någon berättar om något som är jobbigt så får man fokusera 
på deras känslor och liksom spegla deras känslor och så. Om man bara fokuserar på den 
andra personens känslor blir det lättare [...] för det blir alldeles för mycket om man ska 
blanda ihop sina egna känslor.”  

IP2: “Jag vill ju inte visa för mycket om man blir arg eller ledsen över någonting, dels för 
att kvinnorna får hantera känslor tillräckligt mycket ändå. De behöver inte hantera mina 
också. [...]Den typen av känslor får man kanske dölja lite.”  

Utifrån volontärens skildring vad gäller sättet hon bemöter kvinnorna, och hur hon reflekterar 

över hennes bemötande, visar att hon använder sig av emotionellt arbete i sitt individuella 

bemötande mot kvinnorna. Detta i och med att hon beskriver att hon dels försöker att inte ta 

hänsyn till sina egna känslor i bemötandet, och dels för att hon i viss mån reglerar sina egna 

upplevda känslor i bemötandet. De övriga volontärerna uttrycker liknande tankar kring hur de 

begrundar vilka känslor de ska visa upp med samma anledning: att kvinnorna inte ska behöva 

hantera även volontärernas känslor. Känslorna som volontärerna tenderar att uppleva i sitt 

arbete beskrivs i samtliga intervjuer som liknande, där de bland annat upplever ilska, sorg och 

empati. Dock är det dessa känslor som volontärerna reglerar i det individuella bemötandet 

mot kvinnorna. Detta skiljer sig åt Ashforth och Humphreys beskrivning av emotionellt arbete 

där de menar att emotionellt arbete används för att öka lönsamheten i verksamheten 

(1993:94-95). Volontärernas emotionella arbetet används snarare för att främja Kvinnohusets 

syfte genom att stötta och hjälpa utsatta kvinnor. Genom att beakta vilka känslor volontärerna 

visar upp avlastas en del från kvinnornas rådande känslobank. Gällande känslan av empati 

berättar volontärerna att det är en känsla som uppstår ibland och något som de även måste 
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reglera. Detta i och med att visa upp känslan av medlidande och empati i den grad att 

kvinnorna snarare känner sig som offer än som människor, strider mot Kvinnohusets syfte.  

IP6: “Man får känna av. [...]Alla är så olika och vissa vågar inte prata med andra, och 
andra kommer och är supersociala. De är ju individer, de är människor. Så man får ju 
anpassa sig. Vissa är lättare att prata med, och andra svårare.”  

IP2: “Alla kvinnor har ju olika behov och hur bra relation man får till varandra skiljer sig 
åt. På det sättet skiljer det sig en del hur jag integrerar med de olika kvinnorna, men jag 
försöker ändå hålla en god relation till alla.”  

I citaten ovan beskrivs det hur det individuella bemötandet mot kvinnorna skiljer sig åt 

eftersom det oftast är personbaserat, denna beskrivning finns även att hitta i övriga intervjuer. 

Detta innebär att volontärerna behöver känna av situationen och vara mottagliga till vilka 

kvinnorna är och deras behov. På så sätt är det både vilka kvinnor som bor på Kvinnohuset 

och den sociala interaktionens sammanhang som påverkar volontärernas bemötande gentemot 

kvinnorna. 

5.2.2. Gränsöverskridanden 
Kvinnohusets volontärer har ett arbete som innefattar att kunna avgöra när gränsen passeras 

mellan att agera professionellt till att bli personlig. Eftersom vi ämnar att undersöka om 

gränsen mellan dessa tenderar att bli mer diffus i volontärernas ideella arbete har vi försökt att 

finna kunskap om detta i den empiri vi samlat in. En återkommande beskrivning i intervjuerna 

är att den enda riktlinje volontärerna har fått av Kvinnohuset gällande sitt eget agerande är att 

inte vara privat i den mån att de avslöjar vart de bor, sitt efternamn, telefonnummer etcetera. 

Utifrån detta har vi kunnat se att volontärerna arbetar gränsöverskridande på så sätt att deras 

bemötande är gemytligt och personligt snarare än reglerat och konstlat.  

IP6: “Ja, sen får man ju såklart tänka ibland så man är personlig och inte privat. Man 
håller sig på en bra nivå där, dela med sig av saker utan man… ja men sådär. Det får man 
ju tänka ibland.”  

IP5: “Ibland så kanske jag blir lite mer professionell, inte för personlig. Men jag tror ändå 
att det är ganska bra att vara personlig så att kvinnorna känner att de kan prata med mig.”  
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I dessa citat resonerar volontärerna kring sitt förhållningssätt gentemot kvinnorna. Att vara 

personlig men inte privat samtidigt som volontärerna ska bibehålla en känsla av omsorg i den 

grad att de är stöttande är betydande. Eftersom Kvinnohusets syfte är att vara en 

kvinnosolidarisk ideell förening med ändamål att stötta utsatta kvinnor blir det automatiskt ett 

gränsöverskridande arbete som volontärerna utför. Detta i och med att volontärerna ska vara 

stöttande, skapa en känsla trygghet och systerskap. Detta kan exemplifieras med en incident 

som en volontär berättar om, där hon i välmening strök en pojke över hjässan och berättade 

för honom vilket mysigt hår han hade. Pojken blev då stel eftersom hennes handling hade 

öppnat ett fönster tillbaka till hans tidigare upplevelser. Volontären beskriver sina känslor 

kring händelsen på följande sätt:  

IP1: “[—]och några sekunder där, då visste jag inte… Vad gör jag nu? Det gick väldigt 
fort, och sen började han prata om allting annat. Och då for det upp och ner här i mig 
(gestikulerar hur känslorna rörde sig inom henne).”  

Det här kan tolkas på så sätt att den handling som volontären utgjorde var i enlighet med 

Kvinnohusets syfte, att verka som ett stöd och en trygghet för såväl kvinnor som barn. 

Däremot uppfattades hennes handling inte på det sätt hon förväntat sig av pojken, och sålunda 

uppfattades en tryggande smekning över hjässan istället som ett hot.  

Samtliga volontärer uttrycker även att de uppfattar att de är sig själva i sin roll som volontär. 

En av volontärernas beskriver det som att hon inte känner sig ärlig om hon inte skulle vara sig 

själv. Detta skiljer sig från Goffmans teori det dramaturgiska perspektivet , eftersom att ingen 1

av volontärerna anser att de intar en roll i sitt arbete som volontär. Detta leder följaktligen till 

att volontärerna inte kan styra vilken information som ska förmedlas eller hur de påverkar 

kvinnorna. På så sätt styr volontärerna inte vilken information de överför, vilka känslor de 

uttrycker eller i vilken mån de påverkar kvinnorna i samma utsträckning som om de antog en 

 Erving Goffman (2014:23-26) benämner det sätt människan presenterar sig själv i interaktion med andra som 1

intrycksstyrning. Detta innebär att människan i interaktion med andra framträder i olika roller, där hon 
presenterar en bestämd bild av sig själv i syfte att styra andras intryck av det som förmedlas av henne. 
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roll. Detta kan sålunda tolkas som en bidragande faktor till det gränsöverskridande arbete som 

volontärerna gör.  

5.2.3. Känslomässig påverkan  

Ovan har det redogjorts för det emotionella arbetet hos volontärerna på Kvinnohuset som 

främjande för Kvinnohusets syfte snarare än främjandet för lönsamheten. Hochschild 

(2003:132-133) menar att hantering av emotionellt arbete kan leda till negativa utfall för 

människan i de fall då hon inte upplever äkthet i de känslor hon uppvisar. Det leder till att 

människan tillskansar en känsla av falskhet som kan leda till dåligt självförtroende, 

depression och alienation (Hochschild, 2003:194-198). För volontärerna på Kvinnohuset finns 

det inga sådana intentioner, utan samtliga uttrycker snarare en positiv känslomässig effekt av 

sitt arbete.  

IP5: “Jag brukar nästan alltid känna när jag går därifrån att jag är väldigt varm, just för att 
stämningen där är så fantastisk. Även om kvinnorna har varit med om så hemska saker är 
de hur fina som helst mot varandra. Jag blir så himla glad att se det så jag är nästan alltid 
jätteglad när jag går därifrån.”  

IP2: “Jag brukar oftast vara väldigt glad efter, väldigt roligt att få träffa alla [...], jag blir 
på väldigt bra humör efter jag varit där. Ibland kan man såklart få göra något jobbigt och 
då kanske det är lite mer blandade känslor. Men jag brukar åtminstone känna glädje. 
Glädje är en av de känslor som jag brukar känna efter jag varit där.”  

Båda volontärerna beskriver en uttryckt glädje efter ett arbetat pass på Kvinnohuset. Detta kan 

vara grundat i att ingendera av volontärerna upplever att de går in i en roll i arbetet som 

volontär utan snarare att de är sig själva. Hochschild (2003:194-198) menar att de 

konsekvenser som emotionellt arbete kan leda till kommer ur att människan upplever sig själv 

som falsk i sitt arbete. Men utifrån det vi kunnat utröna av empirin finns det ingen sådan 

antydan från någon av volontärerna.  

IP1: “Ja, det är det på ett sätt. Och speciellt om kvinnorna berättar för en om dem här 
situationerna de har varit med om. Man får höra detaljer och då kan det vara jättetufft, 
men då har vi möjlighet att gå handledning, få handledning av kuratorer så det är 
jättebra.”  

!29



Om volontärerna däremot upplever att arbetet leder till känslomässiga påfrestningar, 

tillhandahåller Kvinnohuset stöd och handledning i form av samtal med kurator. I 

dokumenten Volontärspolicy 2017 och Volontärsöverenskommelse 2017 (Se bilaga 2 & 3) kan 

det utläsas att Kvinnohuset förbinder sig att erbjuda stöd och handledning till volontärerna när 

och om behov finns. Detta kan även styrkas i samtliga intervjuer där Kvinnohusets stöttning 

och handledning är något som är återkommande i deras svar samt något som uppskattas av 

dem.  

5.2.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan volontärernas hantering av emotionellt arbete förklaras med hjälp av 

dessa tre underteman som redovisats ovan. Volontärernas bemötande bygger på en förmåga att 

känna in situationen, lyssna till kvinnornas behov och samtidigt lyckas undanhålla sina egna 

känslor för att kvinnorna inte ska behöva hantera dem också. Vidare visar empirin att det 

emotionella arbete som volontärerna hanterar i bemötandet med kvinnorna snarare används 

för att främja Kvinnohusets syfte än hur det emotionella arbetets funktion beskrivits som i 

tidigare studier. Att Kvinnohusets volontärer arbetar med ett gränsöverskridande angreppssätt 

innebär att de arbetar i enlighet med verksamhetens syfte att vara stöttande och 

omhändertagande, snarare än reglerade och opersonliga. Utifrån empirin kan vi även förstå att 

volontärernas upplevelse av att de är sig själva i sitt arbete är en faktor till det 

gränsöverskridande arbete de utför. Till sist har förståelse för att volontärerna inte upplever 

konsekvenser av negativ bemärkelse yppat sig, vilket vi har funnit två eventuella skäl bakom. 

Den första är att volontärerna inte går in i en roll och inte heller anser sig själva som falska i 

arbetet, samt att vid känslomässig ansträngning erbjuds stöd och handledning.  

5.3. Kvinnohusets organisering  
I denna del av studiens analys redovisas den empiri som behandlar kvinnohusets organisering. 

Det som är gemensamt utmärkande i samtliga intervjuer har delats in i tre underteman vilka 

är; verksamhet och kultur, frihet under ansvar och flytten.  
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5.3.1. Verksamhet och kultur  

Kvinnohuset är en ideell förening vars syfte är att hjälpa kvinnor som varit utsatta för våld i 

nära relationer och belysa kunskap om detta i samhället. Med utgångspunkt i samtliga 

intervjuer har kunskap gällande vilken information som Kvinnohuset givit volontärerna 

kunnat fastställas och även vilken kultur som råder på Kvinnohuset. För att bli volontär är 

kravet från Kvinnohuset att närvara under en volontärsutbildningen som pågår under 10 

tillfällen fördelat på cirka 6 månader. En volontär beskriver sin upplevelse av 

volontärutbildningen på följande sätt:  

IP5: “Det var jättemycket och bra information om hedersvåld. På varje kurstillfälle var 
det olika ämnen, så någon dag var det om feminism, Kvinnohusets historia, hur vi ska 
hantera olika situationer. Vi fick lära oss extremt mycket och det är så mycket jag inte 
visste om allt möjligt som döljer sig.”  

De övriga volontärerna delar liknande uppfattning om volontärsutbildningen, där de menar att 

Kvinnohuset förmedlade en gedigen och fördjupande kunskap om mäns våld mot kvinnor och 

barn. Vidare beskriver volontärerna hur kunskaperna från volontärsutbildningen gynnat dem i 

det ideella arbetet såväl som i det egna vardagliga livet.  

Utifrån empirin kan även en förståelse tillskansas för att Kvinnohuset under 

volontärsutbildningen, såväl som efter utbildningen, är angelägna att sprida kunskap om hur 

verksamheten ser ut och vilket ändamål som finns. Detta för att samtliga volontärer ska veta 

att deras arbete vilar på gemensamma grunder och att de arbetar i ett kvinnofrämjande syfte. I 

Kvinnohusets Volontärspolicy och Volontärsöverenskommelse (se bilaga 2 & 3) beskriver de 

närmare Kvinnohusets syfte och föreningens ändamål, samt vad de förväntar sig av 

volontärerna och vad volontärerna kan förvänta sig av Kvinnohuset. Sålunda blir volontärerna 

informerade om Kvinnohusets verksamhet och syfte vilket medför en kollektiv mening av 

arbetets innebörd för volontärerna.  

Utöver den information som Kvinnohuset förmedlar gällande deras syfte och ändamål, 

beskriver alla volontärer den kultur som Kvinnohuset präglas av. Majoriteten av volontärerna 

uttrycker nästan identiska beskrivningar av kulturen:  
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IP2: “Jag tror att de vill att vi ska se kvinnorna som individer som inte bara är 
våldsutsatta. Utan de är hela individer som behöver hjälp, och vi är här för att hjälpa 
dem.”  

IP4: “Jag tror att de vill att vi ska förstå vad alla kvinnorna går igenom, och utöver det ska 
vi bara vara som systrar.”  

IP5: “Den här gemenskapen, det här systerskapet, att de ska känna sig trygga när vi 
kommer dit. Det var väldigt mycket fokus på sånt under utbildningen. Att allt vi säger här 
ska stanna här, alla skulle känna att man kan prata. Den gemenskapen tror jag att de ville 
att vi skulle ha med oss till Kvinnohuset så att kvinnorna känner sig trygga.”  

I citaten beskriver volontärerna den kultur som går att finna på Kvinnohuset som samma 

systerskap tidigare redovisats för. Utifrån volontärernas uppfattning om vad Kvinnohuset vill 

att de ska ta med sig efter volontärsutbildningen, tillsammans med deras beskrivning av den 

dagliga atmosfären i arbetet, kan kulturen på Kvinnohuset förstås som att det är den kollektiva 

andan som präglar och genomsyrar föreningens alla delar.  

5.3.2. Frihet under ansvar  

Med empirin som underlag kan vi utröna att volontärernas arbete kännetecknas av frihet under 

ansvar. Detta i och med att Kvinnohuset inte fastställt tydliga riktlinjer gällande det 

individuella bemötandet mot kvinnorna och hanteringen av det emotionella arbetet. Det enda 

som går att finna i såväl intervjuer som dokument är att volontärerna är bundna av 

tystnadsplikt, det finns regler avsedda för att främja trygghet under arbetspassen samt i vilken 

utsträckning som volontärerna tillåts att vara personliga med kvinnorna och barnen på huset.  

IP4: “Det finns vissa regler, det handlar om trygghet eftersom det är trygghet som är på 
första plats.”  

Volontären menar att de regler som volontärerna ska förhålla sig till kommer till största del ur 

en trygghetsaspekt. Exempel på trygghetsfrämjande regler är att volontärerna inte får arbeta 

ensamma under ett pass samt att de inte tillåts att ha kontakt med kvinnorna som bor på huset 

utanför arbetstid.  
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IP1: “För det första så är det tystnadsplikten, och för det andra är det att inte gå in och 
leka kurator för vi är där på lika villkor. [---] Sen är det alltid mamman som har ansvar för 
barnet, så om de vill göra något ska vi fråga mamman. Det är viktiga riktlinjer.”  

IP2: “Ja, vi fick lite listor på [...] t.ex. vad man får göra och inte göra och hur privat man 
ska vara med dem. Man får inte säga vad man heter i efternamn, ge ut sitt nummer osv, 
mycket såna saker. [---]Massa säkerhetsregler, vad man ska göra, mycket såna grejer.”  

Gemensamt för alla intervjuade volontärer är att dem redogör för vilka riktlinjer och regler 

som råder på Kvinnohuset. Ovan beskrivet av två volontärer framkommer det att reglerna 

vilar på säkerhet och trygghet för såväl kvinnorna och barnen på Kvinnohuset som för 

volontärerna. Men det finns även riktlinjer gällande volontärernas uppgift, där de inte tillåts 

att anta rollen som kurator eller psykolog utan snarare ska verka som medsystrar.  

IP4: “Nej, eller de sa att om vi upplever att det är jobbigt med bemötandet kan vi prata 
med personalen men annars mest hur mötet ska ske. Hur vi ska förhålla oss till det fick vi 
ingen information om. Det är upp till person till person.”  

Trots att riktlinjer finns för att volontärerna inte ska anta rollen som kurator eller psykolog, 

finns det inga mer konkretiserade och uttalade riktlinjer för hur volontärerna ska bemöta 

kvinnorna och deras barn. Som volontären i citatet ovan förklarar är det upp till var och en av 

volontärerna att avgöra vad som är ett lämpligt bemötande. Enligt Hochschild (2003:147) 

kännetecknas emotionellt arbete dels av att det är verksamheten som styr hur bemötandet ska 

ske och vilka känslor som människan ska uppvisas. Utifrån den empiri som samlats in kan en 

förståelse skapas över att Kvinnohuset som verksamhet inte styr hur volontärerna ska bemöta 

kvinnorna och barnen eller vilka känslor som de förväntas känna eller visa. Kvinnohuset ger 

snarare volontärerna fria tyglar och en tillit att de själva ska ha möjligheten att avgöra hur 

bemötandet ska se ut och vilka känslor som är passande att visa upp. Visserligen har 

Kvinnohuset stakat ut vissa ramar för vad volontärerna får och inte får göra, men utöver det 

erbjuder Kvinnohuset ett utrymme för volontärerna att själva avgöra vilket bemötande som är 

lämpligt. Sålunda kan volontärernas arbete, i synnerhet emotionella arbetet, definieras som ett 

arbete som bygger på frihet under ansvar.  
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5.3.3. Flytten  

Under intervjuerna med volontärerna framgår det att Kvinnohuset ska göra en 

organisationsförändring i januari 2018, där verksamheten kommer att flytta in i nya lokaler. I 

dag arbetar personalen under samma tak som kvinnorna bor under. Att döma av intervjuerna 

är tankarna om flytten liknande för samtliga volontärer, där de delar samma funderingar kring 

hur flytten kommer att påverka deras arbete och Kvinnohusets kultur.  

IP1: “Varje kvinna får en liten lägenhet med toalett, dusch och ett trinettkök. Jag tyckte att 
det var som en institution. Kvinnohuset är mer som ett hem. Nytt, fint och fräscht men 
väldigt opersonligt. Men det blir ett helt annat sätt att jobba på nu eftersom kvinnorna 
kommer bo på ett sätt och personalen högt upp i andra huset. Nu är det ju så att alla i stort 
sätt, kvinnorna bor på översta våningen i huset nu, men personal, kök, alla utrymmen är 
på samma plan, så personal, kvinnor och barn ses hela tiden.”  

Volontären uttrycker hon upplever den nya lokalen mer lik en institution som är väldigt 

opersonlig. Hon menar att Kvinnohuset i dag är ett hem och att den gemytliga känslan 

tenderar att försvinna i de nya lokalerna. På frågan huruvida volontären tror att det finns en 

risk att det i sin tur leder till opersonliga relationer svarar hon följande:  

IP1: “Ja, jag tror det. Men jag är lite konservativ i det här fallet. Men ja, jag är rädd för 
det, och det är jag inte ensam om att känna faktiskt.”  

Även andra volontärer uttrycker sina reflektioner för hur de nya lokalerna kommer att påverka 

deras arbete och Kvinnohusets gemenskapliga anda. Utmärkande i deras svar är vilka 

utmaningar volontärerna, kvinnorna och Kvinnohuset som helhet kan komma att möta efter 

flytten. Framför allt vad gäller naturliga mötesplatser och den kollektiva känslan.  

IP2: ”Jag tror definitivt att det kommer förändra vår volontärsverksamhet väldigt mycket. 
Som vi haft det nu i ett hus med enskilda sovrum men med ett gemensamt kök och 
badrum med naturliga mötesplatser. Och när vi flyttar till det nya huset kommer alla ha 
varsin lägenhet [---]. Vi har pratat jättemycket om hur man skulle kunna lösa det men vi 
har väl inte kommit fram till en lösning än. Men vi har många idéer. En väldigt naturlig 
mötespunkt nu har varit köket och om de sen inte kommer ha ett gemensamt kök [...] är 
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det ju viktigt att de kan träffa varandra och umgås även om vi inte är där, men det 
kommer bli besvärligare.” 
  
IP3: “På något vis kommer det att påverkas, det blir inget kollektiv längre. Det finns 
mycket tankar, vart man ska träffas och hur man ska träffas [---]. Det finns ingen naturlig 
mötesplats som det ser ut i dag, men det är inte hugget i sten.”  

IP4: “Jag tror att vi kommer ställas inför utmaningar, ganska rejäla. Innan har det varit så 
naturligt att sätta sig i köket för det är ett gemensamt kök och alla kvinnor kommer förbi 
där när de kommer hem och när de ska äta. Det springer folk där hela tiden. Nu kommer 
kvinnorna ha sina egna lägenheter [---]. Nu blir det inte samma naturliga kontakt, då 
kanske vi kommer få gå och knacka på, men då känns det som vi drar kvinnorna. Det 
kommer nog bli lite svårt i början, men vi får försöka hitta ett bra system för det.”  

Majoriteten av volontärerna menar även att det är svårt att veta redan nu hur flytten kommer 

att påverka Kvinnohuset som verksamhet mer precist. Än finns det inga bestämda planer på 

hur volontärernas framtida arbetssätt kommer att se ut och Kvinnohuset har inte heller hittat 

några system för hur de ska lyckas bibehålla verksamhetens kultur. Volontärerna uttrycker 

däremot ett visst hopp för detta samt att många idéer florerar för hur kulturen och 

gemenskapen ska bevaras.  

5.3.4. Sammanfattning 

För att sammanfatta detta kapitel av analysen har det redogjorts för tre underteman i 

Kvinnohusets organisering. Detta för att beakta Kvinnohusets organisering, verksamhet och 

dess syfte, hur Kvinnohuset önskar att volontärerna upplever sitt arbete och för att belysa 

vikten av den gemensamma atmosfär som ligger till grund för volontärernas arbete och 

Kvinnohuset som verksamhet. Empirin har visat att Kvinnohuset arbetar flitigt med att 

informera volontärerna om vilka Kvinnohuset är, vad de står för och vilken kultur som 

genomsyrar verksamheten. Anledningen till detta är att volontärerna ska arbeta i ett 

gemensamt syfte. Att frihet under ansvar är det som ligger till grund för det arbete som 

volontärerna utför har bekräftats utifrån samtliga intervjuer, där volontärerna förklarar att de 

enda riktlinjer som finns beaktar snarare en trygghetsaspekt än hur bemötandet och det 

emotionella arbetet ska hanteras. Det är även en stark tillit från Kvinnohuset som möjliggör 

att volontärernas arbete präglas av en frihet under ansvar. Slutligen har volontärernas 
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reflektioner kring den stundande flytten visat att det finns en viss oro för hur verksamheten 

kommer att fortskrida. De tankegångar som volontärerna beskriver är risken att den personliga 

och systerliga känslan tenderar att bytas ut mot en opersonlig anda i samband med att 

boendeformen inte längre liknar ett kollektiv.  

6. Slutsats och avslutande reflektioner 

6.1. Slutsats  
Efter den insamlade empirin och analysen av dess innehåll, kan vi dra slutsatsen att 

volontärerna på Kvinnohuset hanterar emotionellt arbete i sitt ideella arbete. Detta i och med 

att volontärerna begrundar vilka känslor de ska visa upp och vilka de ska dölja i sitt 

bemötande med kvinnorna och barnen på Kvinnohuset. Det vi även kunnat utröna är att det 

emotionella arbetet är gränsöverskridande, vilket innebär att volontärerna ständigt pendlar 

mellan att vara professionell och personlig.  

En ytterligare slutsats som vi kommit fram till är att det finns tre underliggande faktorer som 

utmärker det gränsöverskridande emotionella arbete som utövas av volontärerna. Den första 

faktorn är att volontärernas arbete innefattar en frihet under ansvar, där Kvinnohuset endast 

har riktlinjer som avser praktiska regler som grundar sig i ansvar över sin egen, kvinnornas 

och barnens trygghet. Vidare har Kvinnohuset ingen reglering för vilka känslor som är 

lämpliga att visa under volontärernas arbete, utan de ger stort utrymme till volontärerna att 

själva avgöra vilka känslor som bör visas och vilka som bör döljas. Detta skapar ett 

ömsesidigt band av tillit mellan volontärerna och Kvinnohuset vilket ger en känsla av plikt, 

och genom det en känsla av ansvar. Detta leder till en upplevd meningsfullhet hos 

volontärerna eftersom Kvinnohuset inte tvingar in dem i ett specifikt och förutbestämt 

beteende- och handlingsmönster. Vi kan även se att det finns en tillit från kvinnorna till 

volontärerna, där volontärerna tillåts att ta hand om deras barn och tillåts att inkräkta på deras 

så kallade hem. Frihet under ansvar vilar därmed i en tillit hos alla som arbetar på 

Kvinnohuset, framförallt en tillit som kommer från Kvinnohuset till volontärerna. Genom 

tilliten främjas känslan av frihet under ansvar vilket gör att volontärerna arbetar 

gränsöverskridande, eftersom de tillåts att vara mer personliga. Detta leder i sin tur till att 

kvinnorna känner tillit för volontärerna och på så sätt kan relationer frodas. 
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Den andra faktorn som ligger till grund för volontärernas gränsöverskridande emotionella 

arbete är Kvinnohusets syfte och kultur. Det som genomsyrar volontärernas emotionella 

arbete är det starka systerskapet och Kvinnohusets syfte, vilket är att verka som en 

kvinnosolidarisk verksamhet med ändamål att stötta och hjälpa utsatta kvinnor. För att 

Kvinnohusets syfte ska upprätthållas, och för att den rådande kulturen ska förbli densamma, 

tillåter Kvinnohuset volontärerna att vara mer personliga och bemöta kvinnorna som 

medsystrar, vilket gör att deras hantering av emotionellt arbete blir gränsöverskridande. Detta 

utgör en stor del av den tredje och sista faktorn, vilken är relationerna som finns på 

Kvinnohuset. Eftersom att volontärernas uppgift är att vara stöttande och bistå med praktisk 

hjälp såväl som emotionellt stöd leder det till att relationen mellan dem utvecklas. På så sätt 

arbetar volontärerna gränsöverskridande med sitt emotionella arbete då relationer inte kan 

skapas om inte volontärerna tillåts att vara personliga.  

En annan slutsats vi har kommit fram till är att volontärerna pendlar mellan att vara 

professionella och personliga. Att volontärerna gör denna pendling i sitt bemötande med 

kvinnorna är inte något dåligt, eftersom på Kvinnohuset andas och lever relationer, och det är 

relationer som verkar som grundstenar i Kvinnohusets verksamhet och syfte. Om volontärerna 

inte tillåts att arbeta gränsöverskridande kan tillämpning av endast ett professionellt 

förhållningssätt gentemot kvinnorna leda till att volontärernas känslor till kvinnorna skulle bli 

reglerade och styrda i den grad att relationerna mellan volontärerna och kvinnorna kan bli 

konstlade. Eftersom Kvinnohuset som ideell och kvinnosolidarisk förening verkar för utsatta 

kvinnor och erbjuder dessa stöd, kan det emotionella arbetet som volontärerna utför inte vara 

lika reglerat som i en vinstdrivande organisation. Om det inte skulle finnas relationer på 

Kvinnohuset skulle deras kultur inte vara densamma och verksamhetens syfte samt ändamål 

skulle inte uppfyllas.  

Utifrån våra slutsatser kan vi konstatera att det finns faktorer som främjar respektive hämmar 

det gränsöverskridande emotionella arbetet. En första främjande faktor till att volontärerna 

pendlar mellan att vara professionell och personlig är att Kvinnohuset ger möjlighet till ett 

stort utrymme för volontärerna att själva bedöma vilka känslor som är lämpliga att visa upp i 
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bemötandet med kvinnorna. Det är även den tillit, ansvar och förtroende som Kvinnohuset ger 

volontärerna som bidrar till att det emotionella arbetet kan fortskrida. Att volontärerna 

upplever en känsla av ansvar grundar sig i att de själva kan styra vilka känslor som bör visas 

upp och inte. Sålunda reflekterar volontärerna reflekterar över hur de bemöter kvinnorna. Det 

som däremot kan hämma volontärernas hantering av emotionellt arbete är det som tidigare 

diskuterats vad gäller Kvinnohusets syfte och kultur. Eftersom volontärerna ämnar att stötta 

och hjälpa kvinnorna krävs det relationer dem emellan, och för att bygga relationer krävs en 

personlig kontakt. Detta kan följaktligen leda till att volontärerna ibland inte reglerar vilka 

känslor de visar upp, och sålunda intar ett mer personligt förhållningssätt, vilket i sin tur gör 

att relationer skapas. 

Vi kan även se en markant skillnad mellan Hochschilds (2003) definition av begreppet 

emotionellt arbete, som gäller i de yrkesgrupper där det förekommer interaktion med andra 

människor, med det emotionella arbete som går att finna i en ideell verksamhet. För att belysa 

och tydliggöra skillnaderna mellan emotionellt arbete i ett avlönat arbete och emotionellt 

arbete i ett ideellt arbete har vi utformat en figur. Enligt Hochschild kännetecknas emotionellt 

arbete av tre egenskaper. Dessa egenskaper har varit utgångspunkt för att utröna eventuella 

likheter och skillnader mellan emotionellt arbete såsom Hochschild beskriver det och hur det 

används av volontärerna på Kvinnohuset. I nedanstående figur framställs dessa (se figur 1).  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Hochschild (2003:147) menar att emotionellt arbete innefattar en ansikte mot ansikte eller röst 

mot röst interaktion. Eftersom volontärerna på Kvinnohuset interagerar med kvinnorna och 

barnen, involverar även det emotionella arbetet i ett ideellt arbete en ansikte mot ansikte eller 

röst mot röst interaktion. Hochschild menar även att emotionellt arbete utmärks av att 

individen framkallar ett känslomässigt tillstånd hos en annan person (2003:147). Detta 

kännetecken har vi även funnit i det emotionella arbete som volontärerna på Kvinnohuset 

utför. Däremot kan vi konstatera att framkallande av ett känslomässigt tillstånd hos kvinnorna 

genomförs av volontärerna i ett annat syfte än i ett avlönat arbete. Detta i och med att 

individen i ett avlönat arbete förväntas framkalla specifika känslor hos en annan person, 

exempelvis en kund, som en strategi för att verksamheten ska uppnå ekonomisk lönsamhet 

och främja samt möta de kundförväntningar som finns. På Kvinnohuset förväntas 

volontärerna att framkalla känslor hos kvinnorna, men inte i syfte att uppnå en högre 

lönsamhet. Det känslomässiga tillstånd som volontären förväntas framkalla hos kvinnorna 

handlar snarare om trygghet, stöd och ett systerskap vilket är det som underbygger 

Kvinnohusets syfte och andemening. Således är det till kvinnornas förmån som volontärerna 

ämnar att framkalla ett känslomässigt tillstånd hos kvinnorna. Därmed skiljer sig Hochschilds 

definition där det känslomässiga tillståndet som individen framkallar snarare främjar 

EMOTIONELLT ARBETE 
i ett avlönat arbete

EMOTIONELLT ARBETE 
i ett ideell arbete

Innefattar ansikte mot ansikte,  
eller röst mot röst interaktion

Innefattar ansikte mot ansikte,  
eller röst mot röst interaktion

Framkallar ett känslomässigt  
tillstånd hos en annan person

Framkallar ett känslomässigt  
tillstånd hos en annan person

Verksamheten styr vilka känslor  
som individen ska uppvisa

Individen styr själv vilka  
känslor som ska uppvisas

Ökad ekonomisk lönsamhet  
och främjar kundförväntningar

Främjar verksamhetens  
kultur och ändamål

Risk för känslomässig dissonans,  
depression och alienation

Tillför känslomässig konsonans  
och meningsfullhet i arbetet 
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verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta leder oss in på den tredje egenskapen som 

Hochschild (2003:147) menar utmärker emotionellt arbete i ett avlönat arbete. Istället för att 

verksamheten styr vilka känslor som individen ska uppvisa är det på Kvinnohuset snarare 

volontärerna själva som bestämmer vilka känslor som är lämpade att visa upp och vilka som 

bör döljas.  

En annan skillnad som vi lyfta fram är att den tidigare forskningen som behandlat emotionellt 

arbete har alla visat att de konsekvenser som hantering av uppvisande och icke-uppvisade 

känslor endast leder till negativa utfall för såväl verksamheten som individen (Ashforth & 

Humphrey, 1993; Hochschild, 2003). Hantering av emotionellt arbete i ett avlönat arbete 

tenderar därför att leda till positiva utfall för verksamheten i form av ökad lönsamhet och 

främjande av kundförväntningar. Å andra sidan medför emotionellt arbete konsekvenser för 

individens välbefinnande, exempelvis ökad risk för känslomässig dissonans, depression och i 

förlängningen alienation. Detta i och med att individens känslor är reglerade och styrda 

utifrån verksamhetens bästa med minimal hänsyn till individen. På Kvinnohuset skiljer sig 

dessa utfall på så sätt att emotionellt arbete leder till positiva utfall, både för verksamheten 

och individen. Dels främjar hantering av emotionellt arbete både Kvinnohuset som 

verksamhet och deras kultur. Samtidigt tenderar volontärerna att uppleva en känslomässig 

konsonans och meningsfullhet i sitt arbete. Med känslomässig konsonans åsyftas att individen 

upplever harmoni och har ett välmående.  

Under intervjuerna framkom det att Kvinnohuset ska flytta sin verksamhet till nya lokaler, 

vilket kommer att förändra kvinnornas boende till att inte längre vara ett kollektiv. Eftersom 

vi funnit att det är frihet under ansvar, kvinnohusets kultur och relationerna mellan kvinnorna 

och volontärerna som leder till det gränsöverskridande emotionella arbete som volontärerna 

utför, kan vi dra slutsatsen att förändringen kan leda till en mer reglerad och opersonlig 

verksamhet än vad som finns i dag. Detta med anledning av att kollektivet tenderar att 

försvinna. Om det inte finns utrymme för interaktion kommer det bli svårare för relationerna 

att frodas och för systerskapet att upprätthållas då den sociala kontrollen minskar när de 

normer som reglerar exempelvis hur kommunikationen ska fungera inom gruppen inte längre 

är lika tydliga. Kvinnohuset bör därmed ta hänsyn till volontärernas oro för att den kollektiva 
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andan, och de naturliga mötesplatserna som möjliggör för interaktion och skapande av 

relationer, kan tendera att försvinna i samband med flytten. Detta kan riskera att volontärernas 

upplevelse av meningsfullhet i arbetet minskar, eftersom meningsfullheten kommer ur 

ambitionen att vilja hjälpa kvinnorna men också ur viljan att vara en del av systerskapet. 

Således kan vi dra slutsatsen att samtliga volontärer identifierar sig med sin roll som volontär 

och antar de egenskaper som finns på Kvinnohuset. I och med flytten kan systerskapet och 

den kollektiva andan tendera att minska, vilket kan leda till att volontärerna inte längre 

identifierar sig med sin roll. Följaktligen kan volontärernas emotionella arbete påverkas i den 

mån att volontärerna antar ett mer professionellt förhållningssätt gentemot kvinnorna, 

eftersom de inte upplever samma meningsfullhet i arbetet då de inte längre kan identifiera sig 

i systerskapet. 

6.2. Avslutande reflektioner  
Efter en ingående analys och diskussion om hur emotionellt arbete tas i uttryck i ett ideellt 

arbete, har vi kunnat utröna att Kvinnohusets volontärer arbetar med emotionellt arbete på ett 

gränsöverskridande sätt, vilket innebär att gränsen mellan att agera personligt och 

professionellt inte är lika essentiell. De faktorer som ligger till grund för detta är frihet under 

ansvar, skapandet av relationer och den systerliga kulturen.  

Genom att vi studerat hur emotionellt arbete används i den ideella sektorn, och i synnerhet 

Kvinnohuset som verksamhet, har studien lett till kunskap om att emotionellt arbete som 

begrepp kan utvecklas och breddas med hänsyn till ideellt arbete. Vi har påvisat likheter och 

skillnader av begreppet beroende på om det tillämpas i ett avlönat eller i ett ideellt arbete. 

Med utgångspunkt i detta finner vi det rimligt att vidga definitionen av emotionellt arbete på 

ett sätt som gör det möjligt att inkludera även ideellt arbete. Denna definition kallar vi för 

emotionellt alster. Eftersom vi har kunnat urskilja att den mest markanta skillnaden mellan 

emotionellt arbete i ett avlönat arbete och hur emotionellt arbete hanteras i ett ideellt arbete, 

finns i de utfall som emotionellt arbete leder till. I ett avlönat arbete är utfallen av emotionellt 

arbete inte gynnsamt för individen utan enbart för verksamheten, medan i ett ideellt arbete 

leder emotionellt arbete till ett positivt resultat för individen och hennes välbefinnande. Så 

som emotionellt arbete är definierat i dag är det ofta synonymt med slit, utförande och ett 

mekanisk agerande. Utifrån våra slutsatser kan vi fastställa att det sätt som emotionellt arbete 
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utkristalliserar sig i ett ideellt arbete, inte är synonymt med den definition av emotionellt 

arbete som går att finna i avlönade arbeten. Sålunda är emotionellt alster en mer rimlig 

beskrivning av hantering av emotionellt arbete i ett ideell arbete.  

Då studien behandlar endast en ideell verksamhet som dessutom enbart bedrivs av kvinnor, 

gör att det resultat som studien visar inte kan generaliseras till andra feministiska 

verksamheter såväl som i övriga ideella organisationer. Däremot kan den kunskap som studien 

bidragit med belysa emotionellt arbete i den ideella sektorn och den vidareutveckling av 

begreppet som kan göras.  

6.3. Förslag på vidare forskning  
Eftersom vi funnit att tidigare forskning om emotionellt arbete i den ideella sektorn 

fortfarande är ett tämligen outvecklat område, finns det mycket som kan studeras ytterligare 

för att lyckas generalisera emotionellt arbete i den ideella sektorn. I dag lever vi i en 

globaliserad värld där vi ständigt tar del av massmedias information på ett lättillgängligt sätt, 

vilket gör att vi uppmärksammas om de samhällsproblem som råder i större utsträckning än 

vad vi gjort tidigare. Därför tror vi att viljan att engagera sig ideellt kommer att expandera, 

vilket gör att forskning gällande emotionellt arbete i den ideella sektorn bör uppmärksammas 

och utvecklas.  

Eftersom vår studie enbart studerar en kvinnosolidarisk verksamhet, kan det vara intressant att 

studera hur emotionellt arbete används i andra ideella sammanhang där både kvinnor och män 

arbetar, exempelvis Läkare utan gränser. Ett annat exempel på vidare forskning är att fortsätta 

vidareutveckla begreppet emotionellt arbete i den ideella sektorn för att få en lika begriplig 

och utförlig bild av hur emotionellt arbete används i den ideella sektorn som i ett avlönat 

arbete.  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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 

 Allmänt  

• Hur länge har du arbetat på Kvinnohuset?  

• Hur ofta arbetar du?  

• Hur upplever du att Kvinnohuset bedrivs som verksamhet?  

Bakgrund till arbetet  

• Har du arbetat med ideellt arbete tidigare?  

• Vad var det som gjorde att du sökte dig till Kvinnohuset?  

• Varför arbetar du som volontär på Kvinnohuset?  

Ideellt arbete  

• Vad innebär ideellt arbete för dig?  

• Hur upplever du att ideellt arbete skiljer sig från ett avlönat arbete?  

Volontärsutbildningen  

• Vilken information fick du under utbildningen?  

• Vilka förhållningsregler och riktlinjer om arbetet som volontär och arbetet med känslor 
under utbildningen?  

• Vad tog du med dig från volontärsutbildningen?  

• Vad upplevde du att Kvinnohuset ville att du som volontär skulle ta med sig från 
utbildningen?  

Synen på rollen som volontär  

• Hur skulle du beskriva dig själv som volontär på Kvinnohuset?  

• Upplever du att du är dig själv i arbetet som volontär?  

• Vad har du för ansvar som volontär?  

• Upplever du att du har lika mycket ansvar som ideell volontär som om du inte skulle arbeta 
ideellt på kvinnohuset?  
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Hantering av känsloarbete  

• Vad får du som volontär göra under passen?  

• Upplever du arbetet som känslokrävande? Om ja, hur då?  

• Är ditt arbete, i synnerhet ditt känslomässiga arbete, reglerat på något sätt? Hur?  

• Tycker du att det är bra att det finns givna regler för hur ni ska förhålla er till rollen som 
volontär och till den känslomässiga delen under arbetet? Varför?  

• Hur arbetar du med känslohantering i möten med kvinnorna och deras barn?  

• Hur bemöter du kvinnorna och deras barn? Skiljer bemötandet sig åt från kvinna till kvinna?  

• Upplever du att du behöver tänka på vilka känslor som du visar upp under arbetet?  

• Kan du berätta om någon gång då du har haft svårt avgöra att vilka känslor som är lämpliga 
att visa upp och vilka som inte är det?  

• Hur skulle du beskriva din relation till kvinnorna? Ser alla relationer likadana ut?  

• Beskriv det som är svårast rent känslomässigt med arbetet. Ge ett exempel!  

• Hur hanterar du svåra situationer som kan uppstå, har du några strategier för att klara det?  

• Får du instruktioner och professionell hjälp av Kvinnohuset att hantera den känslomässiga 
biten? Om ja, hur går det till?  

• Vilka känslor upplever du efter ett arbetspass på Kvinnohuset?  

Flytten  2

• Tror du att Kvinnohusets flytt till den nya adressen kommer att påverka ert arbete på något 
sätt?  

Avslutning  

• Är det något som du vill tillägga?  

• Godkänner du att vi använder det här i studien?  

 Denna fråga tillkom efter den första intervjun då intervjupersonen uppmärksammade oss om Kvinnohusets 2

planerade flytt till nya lokaler. 
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Bilaga 2. Volontärspolicy 

 

Volontärpolicy 

Kvinnohuset i Örebro är en ideell förening som erbjuder skydd och stöd för kvinnor och deras 

barn  som lever  i  fysiskt  och  psykiskt  våld  i  nära  relation.  Föreningen  verkar  aktivt  för  öka 

kunskapen  i  samhället  om  våld  i  nära  relationer.  Föreningen  fungerar  som  komplement  till 

samhällets  offentliga  resurser.  För  att  få  arbeta  som  volontär  ska  du  ha  gått  Kvinnohusets 

volontärstudiecirkel och vara medlem i föreningen Kvinnohuset. 

Vad förväntar sig Kvinnohuset av dig som arbetar som volontär? 

! Du ska stödja och bemöta kvinnor och barn som bor på Kvinnohuset enligt föreningens stadga 
§ 1. Stadgan hittar du på www.kvinnohusetorebro.se. 

! Du aktivt deltagit i Kvinnohusets studiecirkel för volontärer. 

! Du följer noga säkerhetsbestämmelserna i det skyddade boendet. 

! Du tar ansvar för den uppgift du har tagit på dig och du tar på dig lagom mycket. 

! Om du inte kan göra det du sagt så meddelar du detta till volontärsamordnaren. 

! Du deltar regelbundet i volontärmöten. 

! Du tar upp eventuellt problem som du upplever till diskussion. 

! Du visar uppskattning för andra volontärers insatser. 

! Du kontaktar volontärsamordnaren eller verksamhetschefen om du behöver hjälp eller stöd. 

Vad kan du förvänta dig av föreningen? 

! Att få/kunna göra en insats mot våld i nära relation. 

! Att andra medlemmar bemöter dig med respekt. 

! Att dina idéer och önskemål är viktiga och möts med öppenhet och intresse. 
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! Att få uppskattning för och feedback på dina insatser. 

! Att ingå i en arbetsgrupp. 

! Möjlighet att delta i föreläsningar och kurser som Kvinnohuset får inbjudan till eller själva 
anordnar. 

! Möjlighet att delta i ROKS (Riksorganisation för kvinno- och tjejjourer i Sverige) utbildningar. 

! Möjlighet att få intyg vid avslutad insats som volontär. 

! Ersättning för utgifter som är nödvändiga för ditt uppdrag. 

! Olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa under volontäraktiviteter genom ditt medlemskap i 
föreningen Kvinnohuset. 

Dokumentet uppdaterat 171122  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Bilaga 3. Volontärsöverenskommelse 

Volontäröverenskommelse  
Som volontär på Kvinnohuset i Örebro förbinder jag mig att: 

! Betala den årliga medlemsavgiften till föreningen 
! Stödja och bemöta kvinnor och barn som bor på Kvinnohuset enligt föreningens stadga §1 
(se baksidan) 
! Noga följa säkerhetsbestämmelserna i det skyddade boendet 
! Ta ansvar för de uppgifter jag åtagit mig och meddelar volontärsamordnare och berörda 
volontärer om jag får förhinder 
! Delta på volontärmöten och meddela volontärsamordnaren om jag är förhindrad att delta 
! Berätta om jag upplever någon typ av problem som behöver diskuteras 
! Visa uppskattning för andra volontärers insatser 
! Kontakta volontärsamordnare eller verksamhetschef om jag är i behov av stöd 
! Samarbeta med medarbetarna på Kvinnohuset 

Kvinnohuset Örebro förbinder sig att: 
! Erbjuda utbildningar och vidareutbildningar inom ämnen som är aktuella för 
volontärskapet 
! Olycksfallsförsäkra alla som är volontärer och som betalt in medlemsavgift 
! Erbjuda stöd och handledning när och om behov finns 

Örebro Datum: 

______________________________ ______________________________ 
Underskrift volontär                            Underskrift volontärsamordnare 

______________________________ ______________________________ 
Namnförtydligande                              Namnförtydligande 

Beslutat av styrelsen 161115  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§ 1 Föreningens ändamål 
Kvinnohuset i Örebro ska verka för kvinnors frigörelse på samhällets alla nivåer genom en 

kvinnosolidarisk föreningsverksamhet. Det sker genom att verka mot mäns våld mot kvinnor 

och  barn,  såsom  psykisk  och  fysisk  misshandel,  sexuella  övergrepp  och  trakasserier, 

pornografi,  prostitution,  handel  med  kvinnor  och  barn  för  sexuella  ändamål,  våldtäkt, 

hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot personer som identifierar sig som kvinnor, våld 

mot kvinnor i samkönade relationer, könsstympning, incest och surrogatmödraskap. 

Föreningens uppgift är att: 
! Driva skyddat boende 

! Ge stöd till kvinnor och barn 
! Samverka med stödjande aktörer i samhället 
! Synliggöra kvinnors erfarenheter och kunskaper inom föreningens verksamhetsområde 

! Driva opinion mot och sprida information om mäns våld mot kvinnor och barn 

Beslutat av styrelsen 161115 
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