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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att analysera och få en förståelse för familjebehandlares arbete med 
fokus på deras yrkesroll samt emotionella aspekter av arbetet. Tre frågeställningar har 
konstruerats: (1) hur kan familjebehandlarnas arbete med familjer förstås som ett emotionellt 
arbete, (2) hur kan emotionella aspekter av familjebehandlares arbete förstås utifrån deras roll 
samt förväntningar på denna roll samt (3) hur kan potentiella motsättningar och konflikter i 
förväntningarna kring yrkesrollen och på de emotionella aspekterna av familjebehandlares 
arbete förstås? I denna studie har en kvalitativ metod tillämpats utifrån syftets subjektiva 
karaktär. Empirin har insamlats genom fem kvalitativa intervjuer med familjebehandlare. 
Studiens teoretiska utgångspunkt har utgjorts av två teman: rollteoretisk förståelse och 
emotioners betydelse. Studiens två teoretiska ämnesområden utgör den tematiska ordningen 
som uppsatsen följer. Studiens resultat visar hur familjebehandlarens yrkesroll är en komplex 
roll där familjebehandlarna hanterar motsättningar och konflikter utifrån deras yrkesroll och 
emotionella aspekter kopplade till yrkesrollen. Studiens resultat visar hur yrkesrollen och 
emotionella aspekter i arbetet är intimt sammankopplade. En teoretisk förståelse för yrkesrollen 
ger en ökad förståelse för arbetets emotionella aspekter och vice versa. 
 
Nyckelord: Familjebehandling, yrkesroll, rollförväntningar, emotioner, emotionellt arbete.  
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Abstract  
The aim of this study is to analyze and gain an understanding of family therapist’ work, 
focusing on their professional role as well as on emotional aspects of their work. Three 
questions have been designed: (1) how can family therapist’ work with families be understood 
as emotional work, (2) how can emotional aspects of family therapists’ work be understood 
based on their role and expectations of their role and (3) how can potential contradictions and 
conflicts in the expectations of the professional role and on the emotional aspects of family 
therapists’ work be understood? In this study, a qualitative method has been applied based on 
the subjective character of the purpose. The empirical material has been collected through five 
qualitative interviews with family therapists. The study’s theoretical basis consists of two 
themes; role theoretical understanding and the significance of emotions. These two themes 
have generated subheadings, which provide the thematic order in which the study follows. The 
study's results show that family therapists’ professional role is a complex role in which family 
therapists handle contradictions and conflicts based on their role and emotional aspects 
associated with the role. The study's results show how professional roles and emotional aspects 
of work are intimately connected. A theoretical understanding of the professional role enables 
a deeper understanding of the emotional aspects of the work, and vice versa. 
 
Keywords: Family therapy, profession, role expectations, emotions, emotional work. 
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Inledning 
Familjebehandlare arbetar med familjer för att skapa en positiv och varaktig förändring i barns 
och familjers liv. Yrkesgruppen arbetar för barns bästa och för att förändra tillvaron för barn 
som lever i en utsatt hemmiljö (Löwenborg & Kamsvåg, 2006; Hansson, 2012). 
Familjebehandlare arbetar på uppdrag av socialtjänsten, som ansvarar för att erbjuda bistånd 
till familjer som är i behov av insatser för att främja familjers sociala trygghet (se 4:1 
Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453; SOU 2009:68). Bistånd som socialtjänsten beviljar är 
exempelvis öppna insatser riktade till familjer i form av familjebehandling (Prop.2012/13:10). 
Familjebehandling är en välanvänd insats för att främja familjers sociala trygghet inom 
kommunens öppenvård och tillämpas när det finns behov av förändring i ett helt familjesystem 
(Löwenborg & Kamsvåg, 2006; Hansson, 2012). Familjebehandlare arbetar utifrån flera 
metoder för att verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden (se 5:1 SoL), 
varav samarbetssamtal inom öppenvården är en av dessa metoder (Prop.2012/13:10). 
Samarbetssamtalen ska bedrivas med sakkunnig ledning, genom en lämplig yrkesmässig 
rådgivare, och med god kvalité. Lämplig yrkesmässig rådgivning innebär att arbetet bedrivs 
med professionalitet i syfte att bearbeta konflikter i familjer (5:3 st 2 SoL), i enlighet med 
familjebehandlares arbetsuppgifter (Prop.2012/13:10; SOU 2009:68). För att få en förståelse 
för familjebehandlares arbete behövs således en förståelse för vad som avses med 
professionalitet inom detta specifika område.  
 
För att kunna förhålla sig till vad som avses med professionalitet är det viktigt att inledningsvis 
klargöra att det finns flera olika former av professioner. Brante (2009) beskriver att det 
exempelvis finns fria professioner där de professionella är småföretagare, akademiska 
professioner som bygger på akademiska utbildningar samt kapitalets professioner där 
förväntningar finns gällande att professionen ska gynna företagsprofiler. Utöver det faktum att 
det finns flera olika former av professioner finns det dessutom, inom en och samma profession, 
skilda definitioner och synsätt gällande vad som avses med professionalitet vilket skapar 
motsättningar och dilemman gällande hur den professionella ska bedriva sitt arbete (Brante, 
2009). Förväntningarna om hur professionella inom socialt arbete ska arbeta går, enligt 
Christoffersen (2014), bland annat att utläsa i professionernas etiska riktlinjer. En aspekt av 
professionaliteten är att den professionella, i arbetet med utsatta målgrupper, ska göra rimliga 
etiska val utifrån de handlingsalternativ som den professionella ställs inför. Vidare belyser 
Daniel (2013) att professionellas uppfattningar av deras yrkesroll grundas i samhällets 
förväntningar och tolkningar av deras profession. Detta kan anses vara en ytterligare aspekt för 
förståelsen av professioner inom socialt arbete. Med grund i ovanstående behöver 
professionalitet i denna studie förstås utifrån de motsättningar som finns avseende synen på 
professionalitet i den unika kontext som studiens familjebehandlare arbetar inom. Tidigare 
forskning belyser att en central aspekt i förståelsen för familjebehandlares professionalitet är 
arbetets emotionella aspekter. Yrkesrollen som familjebehandlare innefattar ett stort ansvar för 
människors välmående, vilket medför emotionellt påfrestande arbetsuppgifter (e.g. Yanchus, 
Eby, Charles & Drollinger, 2010; Rober, 2011; Roberts, 2005). Emotioner innebär känslor som 
människor tolkar, upplever, uttrycker och hanterar i sociala interaktioner (Scheff, 1990). 
Emotioner påverkas och grundas i förväntningar som finns på människor i olika sociala 
sammanhang. Människan anpassar sina emotioner utifrån de förväntningar som finns, vilket 
varierar beroende på den unika situationen. Emotioner är särskilt betydande i arbetet med 
människor där emotioner i stor utsträckning påverkar professionellas arbete (Hochschild, 
1983). För att nå en fördjupad förståelse för familjebehandlares arbete och professionalitet, 
behövs således ett särskilt fokus på arbetets emotionella aspekter. 
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Problemformulering 
Familjebehandlares arbete behöver, som ovan lyfts fram, förstås med utgångspunkt i vad som 
avses med professionalitet i den form av arbete som familjebehandlare bedriver. För att få en 
förståelse av arbetet blir det av relevans att studera rollen som familjebehandlare och i 
synnerhet de förväntningarna som finns på denna roll. Tidigare forskning åskådliggör hur 
familjebehandlare socialiseras in i en yrkesroll som medför förväntningar från flera olika parter 
och belyser att när professionella ska förhålla sig till rådande förväntningarna kan konflikter 
uppstå i arbetet (e.g. Lew-Wiesel & Amir, 2003; Beresford, Coft & Adshead, 2008; Banks, 
2016). Tidigare gjord forskning visar vidare hur motsägande förväntningar på 
familjebehandlare kan leda till att arbetspress och stress skapas i arbete. Detta utifrån att 
konflikterna, som grundas i olika parters förväntningar, skapar motsättningar i hur 
familjebehandlaren ska bedriva sitt arbete (e.g. Graham & Shier, 2010; Lev-Wiesel & Amir, 
2003).  
 
Som tidigare nämnts utgör även de emotionella aspekterna en central del i familjebehandlares 
arbete. Denna studie bygger på idén om att emotionernas betydelse är en avgörande aspekt för 
att förstå familjebehandlares professionalitet och vidare hur de bedriver sitt arbete. Tidigare 
forskning betonar att familjebehandlares arbete är ett emotionellt påfrestande arbete där det 
finns svårigheter att, utifrån att arbetet ständigt påverkas av emotioner, agera professionellt 
(e.g. Yanchus m.fl., 2010; Rober, 2011; Roberts, 2005). Flera studier belyser hur 
familjebehandlare å ena sidan behöver distansera sig från sina emotioner för att upprätthålla en 
professionell hållning men å andra sidan behövs emotioner för att bygga nödvändiga relationer 
i arbetet (e.g. Rober, 2011; Thompsons, Bender, Lantry & Flynn, 2007; Tootle, 2003). Med 
hänsyn till detta i kombination med vetskapen om förväntningar på familjebehandlarens 
yrkesroll väcks intresset att analysera och förstå familjebehandlarnas arbete med fokus på 
emotionella aspekter. Genom att förstå de emotionella aspekterna av professionaliteten kan 
man få en större förståelse för yrkesrollen och familjebehandlarens arbete i sin helhet. I 
förståelsen för familjebehandlarnas arbete blir det således viktigt att specifikt fokusera på hur 
emotioner hanteras och hur emotionella aspekter av arbetet kan förstås utifrån yrkesrollen och 
förväntningarna på denna roll.   
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att analysera och förstå familjebehandlares arbete med fokus 
på deras yrkesroll samt emotionella aspekter av arbetet. Syftet preciseras i följande 
frågeställningar: 
● Hur kan familjebehandlarnas arbete med familjer förstås som ett emotionellt arbete? 
● Hur kan emotionella aspekter av familjebehandlares arbete förstås utifrån deras roll 

samt förväntningar på denna roll? 
● Hur kan potentiella motsättningar och konflikter i förväntningarna kring yrkesrollen 

och på de emotionella aspekterna av familjebehandlares arbete förstås? 
 
Studien empiriska material utgörs av fem kvalitativa intervjuer med familjebehandlare som 
arbetar i en medelstor kommun i Sverige. 
 
Kontextualisering 
Följande avsnitt syftar till att placera studien i dess sammanhang. I detta avsnitt kommer 
familjebehandlingens uppkomst, familjebehandling internationellt och professionsetik samt 
lagar som reglerar familjebehandling i Sverige att presenteras.  
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Familjebehandlingens uppkomst i Sverige och familjebehandling internationellt 
År 1968 influerades familjebehandling i Sverige genom amerikanska arbetsmodeller inom 
familjeterapi vars syfte var att arbeta för barns trygghet i familjer där det förekom konflikter. 
De första utbildningarna inom familjebehandling hölls år 1972 där utländska forskare inom 
psykisk hälsovård föreläste om hur familjemedlemmar påverkas av olika sociala problem som 
råder inom en familj. Utifrån utbildningen skapades en metodutveckling för samtalsterapi 
riktade till föräldrar i skilsmässa där barnet missgynnades av föräldrarnas konflikter. För att 
fokusera på barnets bästa var intresset, i behandling, att försöka lösa konflikterna och fokusera 
på barnens välmående. Familjebehandling i Sverige fick i mitten av 70-talet en stark påverkan 
på barn och ungdomspsykiatrin och introducerades även en tid senare inom socialtjänsten 
(Ringborg, 2002).  
 
Familjebehandling internationellt skiljer sig i vissa aspekter från familjebehandling i Sverige. 
Hansson (2012) beskriver hur familjebehandling och familjeterapi är närliggande begrepp och 
att familjebehandling är en av typ av familjeterapi. Det finns andra typer av familjeterapi som 
sträcker sig bortom socialt arbete som exempelvis psykodynamisk familjeterapi inom det 
medicinska fältet. Internationellt används dock ofta begreppet “family therapy” för att beskriva 
samtliga versioner av familjeterapi, inklusive familjebehandling i socialt arbete. Vidare 
beskriver Statham (2000) hur familjebehandling används annorlunda i USA och England än i 
Sverige. I USA och England finns det en tydlig distinktion mellan olika typer av familjeterapi, 
varav familjebehandling inkluderas i den sociala delen av familjeterapin. Statham (2000) 
beskriver vidare även hur familjeterapi skiljer sig åt internationellt utifrån att den innefattar den 
form av familjebehandling som bedrivs inom socialt arbete i Sverige men även behandling med 
familjer inom psykiatrin och rättsväsendet. i Utifrån ovanstående anser författarna att den 
internationella kontexten där familjeterapi, som är av social karaktär som används inom socialt 
arbete, är av relevans för att kontextualisera studien trots att arbetet kan tänkas skiljas utifrån 
lokal kontext och nationella regleringar. 
 
Professionsetik och lagar i familjebehandlares arbete 
Professionella som arbetar inom socialt arbete behöver fatta svåra beslut och göra svåra 
ställningstaganden, som kan få stor inverkan på klientens liv, vilket grundas i etiska 
bedömningar. Det är en viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och 
göra etiska bedömningar i socialt arbete (Akademikerförbundet SSR, 2017). Familjebehandlare 
får genom Akademikerförbundet SSR:s (2017) etiska riktlinjer en grundläggande bestämning 
av etikens roll i det sociala arbetet. De etiska riktlinjerna styr och påverkar familjebehandlares 
arbete utifrån etiska föreställningar kring hur familjebehandlarna bör arbeta. Utifrån 
Akademikerförbundet SSR:s (2017) etiska riktlinjer ska de professionellas yrkesidentitet 
bygga på en ambition att arbeta för att fler människor ska leva ett värdigt liv genom att visa 
humanitet och solidaritet i sitt arbete. Familjebehandlare ska vidare, utifrån sin professionsetik, 
använda sin professionella ställning med ansvar samt vara medvetna om den egna 
kompetensens gränser samt arbeta för att stärka sin professionella yrkesidentitet (jfr 
Akademikerförbundet SSR, 2017).  
 
Vidare påverkas familjebehandlares arbete av lagar och regler som de måste förhålla sig till i 
sin yrkesroll. Familjebehandlare arbetar på uppdrag av socialtjänsten vars mål är att främja 
individers sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor samt att individer ska vara aktiva i 
samhällslivet (se 1:1 SoL). En av de lagar som ligger till grund för familjebehandlares arbete 
är 5:1 SoL som föreskriver att socialnämnden ska ”verka för att barn och unga växer upp under 
trygga och goda förhållanden”. I enlighet med 6:2 Föräldrabalken (FB, SFS 1949:38) har 
föräldrar ansvar för att deras barns behov blir tillgodosedda men när föräldraskapet brister har 
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socialtjänsten skyldighet att ingripa (5:1 SoL). Familjebehandlares arbete grundas vidare i 
barnkonventionen, en internationell överenskommelse, som präglar den svenska lagstiftningen 
och medför sociala regler och värderingar för barns rättigheter. Barnkonventionen förespråkar 
exempelvis i artikel 3 att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla beslut som 
rör barn samt enligt artikel 6 att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (UNICEF, 
2009). I verksamheter där familjebehandling drivs arbetar behandlarna för en förändring för 
barnets bästa som grundas i samhällets rådande lagar och värderingar vilket påverkar 
familjebehandlares förhållningssätt och kan därmed tänkas ge en förståelse för de förväntningar 
som finns på familjebehandlarens yrkesroll (jfr Löwenborg & Kamsvåg, 2006; Hansson, 2012).  
 
Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer forskningsresultat som presenteras i tidigare studier inom det aktuella 
området att redovisas. Den tidigare forskningens rubriker utgör följande teman: roller och 
rollförväntningar i socialt arbete och i familjebehandling, emotioners betydelse i socialt arbete 
och i familjebehandling samt roller och rollförväntningars koppling till emotioners betydelse i 
socialt arbete och i familjebehandling. I dessa rubriker kommer tidigare forskning och studier 
att presenteras gällande socialt arbete i allmänhet för att sedan presentera studier om 
familjebehandling i synnerhet. Detta för att författarna önskar att presentera en bredare bild av 
det aktuella kunskapsläget som rör roller och emotioner i det sociala arbetet i allmänhet för att 
sedan specifikt presentera kunskapsläget gällande familjebehandling i synnerhet. Rubrikerna 
utgör även en avgränsning för vilken tidigare forskning som författarna bedömer som relevant 
för studiens syfte. I avsnittet presenteras vidare nationell och internationell tidigare forskning. 
Författarna har, utifrån en medvetenhet kring att studien syftar till att förstå 
familjebehandlarnas arbete i en svensk kontext, noggrant säkerställt att den forskning som 
presenteras i detta avsnitt är av relevans för studiens syfte trots att arbetet kan tänkas skilja sig 
åt i olika länder. För att säkerställa detta har författarna, utifrån Stathams (2000) och Hanssons 
(2012) beskrivning av familjebehandling internationellt, delvis använt familjeterapi som 
sökord samt genomfört en noggrann granskning av att behandling som studeras är av den 
sociala karaktären som den svenska familjebehandlingen. I detta avsnitt kommer 
familjebehandlarnas arbete därav definieras som familjebehandling i redovisningen av tidigare 
studier. Tillvägagångssättet och användandet av sökord i forskningsgenomgången presenteras 
vidare i metodavsnittet.  
 
Roller och rollförväntningar i socialt arbete och i familjebehandling 
Det finns en mängd tidigare forskning i socialt arbete som på olika sätt behandlar förståelsen 
för roller och rollförväntningar. När det gäller förståelsen för socialarbetarnas roller har det 
bland annat, i tidigare forskning, lyfts fram att socialarbetare påverkas av klienternas 
förväntningar på dem. Graham och Shier (2010) belyser i deras studie att socialarbetare som är 
medvetna om klienternas förväntningar riskerar att utveckla en osäkerhet i deras yrkesroll, 
vilket kan leda till en inre konflikt och stress. Flera tidigare studier har betonat att 
förväntningarna på socialarbetarens yrkesroll från flera olika parter kan orsaka arbetsstress och 
press. Socialarbetare kan uppleva att förväntningar i yrkesrollen hamnar i konflikt med deras 
egna värden och värderingar när deras privata roll inte delar de värden och värderingar som 
yrkesrollen förväntas uppvisa (Lew- Wiesel & Amir, 2003; Beresford, Coft & Adshead, 2008). 
Banks (2016) beskriver i sin studie hur socialarbetare önskar att uppvisa känslor i sin yrkesroll 
som exempelvis empati och respekt gentemot sina klienter. Dock belyser studien att 
socialarbetarens egna etiska förhållningssätt kan motsätta sig till vad etiska riktlinjer inom 
arbetet förespråkar. De etiska riktlinjerna är ett förhållningssätt som den professionella måste 
agera utifrån för att arbetet ska bedrivas professionellt (Banks, 2016). Vidare visar tidigare 
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studiers resultat hur socialarbetare uppfattar att klienter enbart ser dem som verktyg för att 
bedriva socialt arbete samt att klienter uppfattar socialarbetare som företrädare för 
välfärdsstaten och inte som en medmänniska som förstår deras situation (Järvinen, 2002; 
Trevithick, 2003). Tidigare studier visar dock att klienternas förväntningar även kan ge positiva 
konsekvenser för socialarbetarnas arbete. Klientens förväntningar kring att en insats ska ge 
önskad effekt kan innebära att klienten väljer att tro och gå in med en förhoppning om den 
professionella som underlättar för den professionellas arbete. Vidare kan förväntningar om att 
den professionella besitter en expertisroll med stor kompetens underlätta arbetet med klienter 
(e.g. Prakapas, 2007; Manthorpe, Moriarty, Rapaport, Clough, Cornes, Bright & Iliffe, 2008).  
 
Det finns vidare en mängd forskning som berör roller och rollförståelse för familjebehandlare 
i synnerhet, vilket är av särskilt fokus för denna uppsats. Exempel på forskning som berör hur 
familjebehandlarna behöver anpassa sin yrkesroll utifrån olika faktorer är Blow och Karams 
(2017) samt Blow, Sprenkle och Davis (2007) studier. Studiernas resultat visar att 
familjebehandlarna i sin roll behöver förhålla sig till akademisk kunskap i sitt arbete. 
Familjebehandlarnas yrkesroll anpassas utifrån deras akademiska kunskap utifrån att de 
använder kunskapen i arbetslivet. Vidare visar ytterligare tidigare forskning hur rollen som 
familjebehandlare påverkas av klientens uppfattning om hur familjebehandlare ska vara. 
Studiernas resultat visar hur klienter förväntar sig att familjebehandlarna ska vara tillgängliga 
och förstå deras problematik. Vidare förväntar sig klienter att familjebehandlarna ska vara 
engagerade i deras livsberättelser och visa att de har en förståelse för deras tankar och känslor. 
Studiernas resultat visar på hur det är avgörande för behandlingens resultat att 
familjebehandlarna visar det beteendet som är förväntat av klienterna. Detta utifrån att när 
klienternas förväntningar överensstämmer med familjebehandlarnas förhållningssätt skapas ett 
förtroende för familjebehandlarna (Stirckland- Clark, Campbell & Dallos, 2000; Thompsons 
m.fl., 2007). Vidare beskriver Thompons med flera (2007) samt Lobattos (2002) i deras studier 
hur barn i familjebehandling förväntar sig att familjebehandlarna ska vara lugna, opartiska och 
omtänksamma. Studiernas resultat visar att det finns förväntningar på att familjebehandlarna 
ska ge ett stöd och att de ska bemöta klienterna med respekt när känsliga ämnen berörs.  
 
Emotioners betydelse i socialt arbete och familjebehandling 
Det finns mycket forskning gällande emotioner och emotionernas betydelse i socialt arbete. 
Tidigare forskning som belyser socialarbetares arbete kopplat till emotioner och emotionella 
aspekter visar bland annat på att arbetet med utsatta grupper är emotionellt påfrestande och att 
socialarbetare, som arbetar med människor i en utsatt situation, alltid arbetar med empati. 
Studiers resultat visar på att mötet mellan klienter och socialarbetare alltid är emotionellt 
eftersom att mötet grundas i utmaningar och förändringar som påverkar klientens liv (e.g. 
Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 2015; Agervold, 2008). Collins (2007) beskriver vidare 
i sin studie hur socialarbetare som kan reglera sina emotioner och kan uppvisa positiva känslor 
i sitt arbete med klienter skapar bättre relationer och förutsättningar för arbetet. Moesby-Jenson 
och Nielsen (2014) har funnit tre olika sätt kring att hantera emotioner i socialt arbete: 1, när 
socialarbetaren stänger av känslor både under och efter mötet, 2, när socialarbetaren förvarar 
känslor och behandlar dem vid en senare tidpunkt och 3, när socialarbetaren låter känslorna 
dominera arbetet och låter klienten komma “under huden”. Vidare finns det ytterligare flera 
studier som visar på att socialarbetare använder metoder för att hantera emotionella 
påfrestningar i arbetet (e.g. Lavee & Strier, 2018; Wagaman m.fl., 2015). Det finns även 
tidigare forskning som belyser vikten av att prata om emotionernas betydelse och metoder för 
att använda emotioner i arbetet redan under den akademiska utbildningen. Studiernas resultat 
visar att studenter inom socialt arbete anser att metoder gällande hur emotioner kan hanteras i 
arbetet gav en större medvetenhet om känslomässiga processer i arbetet vilket kan gynna 



 6 

kommande socialarbetares yrkesutveckling (Ikebuchi & Rasmussen, 2014; Grant, Kinman & 
Kelly, 2014). 
 
Det finns vidare relativt mycket forskning som fokuserar på emotionella aspekter av 
familjebehandlares arbete i synnerhet. Flera tidigare gjorda studier visar på att 
familjebehandlare ständigt behöver arbeta med att bevara en professionell hållning och sätta 
professionella gränser för att inte vara för personliga i sitt arbete. Studiernas resultat visar att 
för att behandlingen ska ge goda resultat måste behandlarna vara medvetna om dessa gränser 
och inte blanda ihop professionell och privat i arbete med familjer. I behandlingsarbetet 
behöver familjebehandlare hålla en lagom distans i relation med familjer på grund av de 
emotioner som tenderar att väckas i arbetet. Studier betonar att familjebehandling är ett arbete 
med människor där mycket känslor väcks och där familjebehandlarna ofta får ärliga och djupa 
berättelser återberättade från barn och föräldrar i svåra situationer. Resultatet visar att det därav 
är av vikt för familjebehandlarna att distansera sig på ett sådant sätt att klienternas starka 
emotioner inte påverkar behandlarnas sätt att arbeta med familjerna i behandlingen (e.g. 
Yanchus m.fl., 2010; Rober, 2011; Roberts, 2005). Vidare finns det även tidigare studier som 
belyser att det är viktigt att behandlarna inte stänger ute sina känslor då det finns en risk att 
behandlarna upplevs som kalla och kyliga, vilket tidigare studiers resultat har visat kan skada 
behandlingsarbetet. Studierna visar att behandlingsarbetets utfall bygger på en god 
arbetsallians mellan klient och behandlare. Familjebehandlarna behöver hantera de känslor som 
uppkommer i behandling och för att familjebehandlarna ska kunna hantera dessa känslor i sitt 
arbete använder de sig av olika verktyg. Emotionerna anses vara ett verktyg för att skapa en 
nödvändig arbetsallians där det finns en känsla av samhörighet och förståelse mellan 
behandlare och klient (e.g. Rober, 2011; Thompson m.fl., 2007; Tootle, 2003).  
 
Roller och rollförväntningars koppling till emotioners betydelse i socialt arbete 
och i familjebehandling 
Det finns ett stort antal tidigare gjorda studier gällande kopplingen mellan roller och 
rollförväntningar och emotioners betydelse. Detta stycke kommer att presentera tidigare 
forskning i socialt arbete i allmänhet. Keinemans (2011) och Boujut (2005) lyfter fram att 
emotioner anses vara ett hinder för att bedriva en yrkesroll professionellt i socialt arbete utifrån 
att den professionella och klienten innehar olika roller som inte ska påverkas av känslomässiga 
band. Studierna belyser hur akademiska utbildningar utgör en grund för hur professionella ska 
förhålla sig till sina känslor samt hur de ska distansera sig till sina emotioner. Gausel (2011) 
och Moesby-Jenson och Nielsen (2014) belyser dock i deras studier hur emotioner är en av de 
nödvändiga aspekterna i en yrkesroll där arbetet bedrivs genom relationer med människor. 
Emotioner i den professionellas yrkesroll har visat positiva effekter gällande att skapa 
förtroende i relationen mellan professionell och klient. Resultaten visar att om relationen inte 
grundas på emotioner upplever inte klienten det förtroende som behövs för att bedriva ett 
socialt förändringsarbete. Vidare visar Oltedals (2015) studie hur klienter önskar att 
socialarbetare ska förhålla sig balanserat mellan närhet och distans i relationen. Resultatet visar 
att klienter vill ha närhet för att känna en förståelse från socialarbetaren men fortfarande en 
distans för att uppleva en respekt för deras integritet. Vidare visar tidigare forskning hur 
emotioner används i organisationer där socialt arbete bedrivs och hur organisationer använder 
emotioner för att utveckla organisationen i en positiv riktning. Tidigare forskningsresultat visar 
hur emotioner blir en del av organisationskulturer och att emotioner används i arbetet med 
klienter för att kunna gynna arbetet. Studierna visar att emotioner möjliggör ett 
förtroendeskapande, genom goda relationer mellan klient och professionell, vilket gynnar 
organisationen. Resultatet visar vidare att den professionella behöver förhålla sig till vissa 
emotioner för att bibehålla den yrkesidentitet som organisationen förespråkar (Morrison, 2007; 
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Spratt & Callan, 2004; Yoo, 2002). Ingram (2015) och Boland-Prom och Andersson (2005) 
belyser i deras studier hur organisatoriska kulturer kan begränsa den professionella i hur den 
professionella kan utöva sin yrkesroll med emotioner. Studiernas resultat visar att 
socialarbetare anser att sina egna emotioner är av stor vikt för att bedriva arbetet men att 
yrkeskulturer hindrar att vissa emotioner används. Socialarbetare slits mellan organisatoriska 
arbetsuppgifter och möjligheten att visa sina sanna känslor i arbetet. Begränsningarna skapar 
en känsla av maktlöshet och irritation vilket orsakar att socialarbetare känner en stor frustration.    
 
Detta stycke kommer vidare fokusera på forskning om både roller och rollförväntningar samt 
emotionella aspekter i familjebehandling. Tyskø och Lorås (2017) belyser i sin studie att 
familjebehandlare har två olika roller i sin profession, den observerande rollen som har i syfte 
att skapa en förståelse för klienten och den deltagande rollen som har i syfte att försöka förändra 
klientens situation. I den observerande rollen kan familjebehandlarens egna känslor och 
emotioner rubbas om familjebehandlaren själv har personliga erfarenheter kring klientens 
problematik. Vidare belyser Wampold och Imles (2015) i sin studie att en stor del av 
familjebehandlarens yrkesroll är att kunna bemöta och hantera känslomässig information som 
kan skapa en hög emotionell påfrestning hos familjebehandlaren. Studien belyser att då 
familjebehandlare arbetar med att bearbeta familjekonflikter är det viktigt att den professionella 
kan hantera de emotionella påfrestningarna som kan uppkomma i arbetet för att inte påverkas 
känslomässigt. Vidare finns det studier som belyser hur de emotionella förväntningar har en 
tydlig koppling till familjebehandlarnas yrkesroll. Studiernas resultat visar att det finns 
förväntningar från klienter att familjebehandlarna ska vara engagerade i deras livssituation och 
uppvisa en förståelse och medkänsla för deras känslor. Studiernas resultat belyser vikten av att 
familjebehandlarna förhåller sig till de förväntningarna som klienten innehar då det är 
avgörande för behandlingens utfall utifrån det förtroendet som skapas mellan dem (e.g. 
Stirckland- Clark m.fl., 2000; Thompsons m.fl., 2007; Rober, 2011).   
 
Utifrån tidigare presenterade studier kring kopplingen mellan roller och rollförväntningar och 
emotionernas betydelse i socialt arbete och i familjebehandlares arbete menar författarna att 
studier kring familjebehandlare specifikt är begränsad i jämförelse med forskning som finns 
kring socialt arbete i allmänhet. Vidare menar författarna att mycket intresseväckande studier 
har gjorts och intressanta resultat har presenterats gällande roller och emotionernas betydelse 
för familjebehandlarna men att ytterligare forskning kan tänkas behövas för att ge nya 
perspektiv och för att styrka den rådande forskningen. Denna studie kan även tänkas ge nya 
perspektiv utifrån att studien genomförs i en inte lika etablerad kontext än tidigare studier som 
presenterats. Denna studie har genomförts i en svensk kontext och resultatet har därmed kunnat 
förstås utifrån etiska riktlinjer som är applicerbara på den svenska kontexten. 
 

Teoretisk tolkningsram  
Detta avsnitt syftar till att redovisa de teorier och teoretiska begrepp som kommer användas i 
denna studie för att få en förståelse för familjebehandlarnas arbete och som ligger till grund för 
analys av studiens insamlade empiri. Teoriavsnittet är uppdelat i två teman som kommer beröra 
flera teorier och teoretiska begrepp. Dessa två teman är rollteoretisk förståelse och emotioners 
betydelse. I teoriavsnittet kommer professionsetik användas som ett illustrerande exempel för 
att synliggöra hur rollförväntningar och familjebehandlarnas emotionella arbete kan förstås 
med hjälp av professionsetiska riktlinjer. 
 
Rollteoretisk förståelse  
Rollteorier syftar till att förklara individers handlande som är beroende av vilken roll individen 
intar. En roll innebär ett beteende som är förknippat med en individ som innehar en specifik 
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position i den sociala strukturen. Individen som innehar en specifik roll får förväntningar på 
sig utifrån rollen som grundas i normer och regler som finns i samhället. Normerna och reglerna 
påverkar samt bestämmer vilka förväntningar som rollen tillskrivs som sedan gör att 
rollinnehavaren uppvisar ett visst beteende. Rollen påverkas vidare av rollens tillhörande 
position i samhället och den tillskrivas genom exempelvis ett yrkeskontrakt. Rollen formas i 
samspel med andra individer och det är i interaktionen som rollen tillskrivs olika rättigheter 
och skyldigheter (Nilsson, 1996; Aubert, 1979). Goffman (2014) beskriver att begreppet 
interaktion definieras som all interaktion som uppstår mellan två eller flera individer i direkt 
kontakt med andra. I arbete med människor är det nödvändigt, för interaktionen, att 
professionell och klient är medvetna om varandras förväntningar. Detta för att parterna ska veta 
hur de bör bete sig för att få den andra parten att reagera på ett önskvärt sätt i förhållande till 
deras förväntningar. I interaktioner skapas roller och rollförväntningar som individen förväntas 
upprätthålla i relation till andra.  
 
Roller definieras som individens mönster av handlingar, känslor, attityder och förväntningar 
som individen tillskrivs när den innehar en social position. I en roll intar den professionella en 
position som innehar både rättigheter och skyldigheter gentemot andra medlemmar inom en 
grupp. Varje position innehar uppsättningar av föreställningar, värden och normer inom den 
grupp som positionen tillhör. Föreställningar om den professionella beskriver vem den 
professionella är. Det finns exempelvis föreställningar gällande att den professionella vet mer 
än exempelvis sin klient, även kallat expertroll inom sin position. Vidare finns en strävan efter 
att uppnå rollspecifika mål inom de sociala positionerna, vilket kallas för värden. En 
professions värden kan exempelvis vara att åstadkomma lyckade behandlingsresultat eller 
uppfylla de mål som föreskrivits gällande en klients insats. Värden hos den professionella 
syftar således till att handlingarna som utförs av yrkesrollen ska vara gynnsamma för 
verksamhetens utveckling. Vidare påverkas den professionellas arbete utifrån normer som 
finns kopplade till rollen. Normer anvisar hur de professionella förväntas uppträda i sin roll 
gentemot andra och grundas därmed utifrån förväntningarna som finns på rollen. Normer som 
finns på professionella kan exempelvis vara förväntningar om att den professionella ska 
intervjua sin klient samt erbjuda insatser medan klienten förväntas bli intervjuad och ta emot 
insatser som erbjuds. Utifrån normer skapas tillåtna och förbjudna beteenden gällande hur den 
professionella ska agera i olika situationer (Goffman, 2014).  
 
För att förstå familjebehandlarens arbete utifrån rollteori är yrkesroll ett användbart begrepp 
utifrån att familjebehandlarna tillskrivs en yrkesroll i arbetet med familjer. Angelöw, Jonsson 
och Stier (2015) beskriver att professionella socialiseras in i en yrkesroll och att de blir 
medvetna om sin roll genom vetskapen om vilka normer, värden och föreställningar som 
yrkesrollen tillskrivs. Den professionella socialiseras in i sin yrkesroll genom att förhålla sig 
till de förväntningar som finns på yrkesrollen. Detta bidrar till att den professionella i sin tur 
skapar egna förväntningar, grundade i vetskapen av andras förväntningar, som bidrar till att 
yrkesrollen upprätthålls. Vidare skriver Olsson och Gullberg (1986) att en yrkesroll formas av 
organisatoriska förutsättningar. De organisatoriska förutsättningarna är förutsättningar som 
den professionella i yrkesrollen behöver förhålla sig till i sin organisation, exempelvis 
närliggande bestämmelser och kulturer som sker inom den verksamhet som den professionella 
arbetar inom (Olsson & Gullberg, 1986). De organisatoriska förutsättningarna i en yrkesroll 
grundar sig vidare på formella och informella förväntningar som riktas mot professionen. De 
formella förväntningarna inom en yrkesroll kan påverkas av exempelvis lagar, 
uppdragsbeskrivningar och etiska föreskrifter som yrkesrollen behöver följa. De informella 
förväntningarna är förväntningar på yrkesrollen som grundar sig i traditioner och normer i både 
samhället och på arbetsplatsen, det kan röra sig om vilka beteenden som den professionella i 
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yrkesrollen förväntas uppvisa. Informella förväntningar är förväntningar som inte är tydligt 
formulerade av arbetsgivare eller verksamhetens uppdrag utan snarare bygger på kollegors, 
klienters eller andra professionellas förväntningar av yrkesrollen (Lennéer Axelson & 
Thylefors 2005).  
 
När värderingar och föreställningar i en människas roll motsätter varandra skapas en intra-
rollkonflikt (Svensson, 1992; Angelöw m.fl., 2015). För att studera potentiella motsättningar 
och konflikter i familjebehandlarens arbete är det av intresse att använda begreppet intra- 
rollkonflikt inom rollteorin. Intra-rollkonflikt innebär en rollkonflikt som skapas när olika 
förväntningar eller uppfattningar på samma position är motsägande varandra. En intra-
rollkonflikt skapas när det finns olika värderingar och föreställningar kring en rolls funktion. 
Motstridigheten mellan olika värderingar och föreställningar inom samma roll leder till att 
rollen fylls av förväntningar, från både omgivningen och själva rollinnehavaren, som inte är 
förenliga med varandra. Detta kan skapa en intra-rollkonflikt hos individen som innehar rollen. 
Rollkonflikten bidrar till en osäkerhet och förvirring kring hur rollen ska användas samt vilka 
värden och föreställningar som ska tillämpas (Svensson, 1992; Angelöw m.fl., 2015). Forsén 
(1978) beskriver hur professionella som arbetar i en organisation ofta har motsägande 
förväntningar kopplade till rollen utifrån olika parters förväntningar. Exempelvis kan rollen ha 
förväntningar på sig från chefers och andra kollegors föreställningar om rollen men även 
föreställningar från de människor som den professionella i det dagliga arbetet möter. Detta 
skapar en konflikt för den professionella angående vilka värden och föreställningar som ska 
tillämpas (Forsen, 1978).  
 
Huruvida den professionella upplever en intra-rollkonflikt och påverkas av organisationens och 
övriga parters förväntningar påverkas även av den professionellas egen yrkeskompetens. 
Yrkeskompetens innebär den kompetens som den professionella besitter för att utföra sina 
arbetsuppgifter inom organisationens ramar. Yrkeskompetensen utvecklar den professionella i 
takt med sin arbetslivserfarenhet och i takt med att den professionella samlar kunskap kring 
hur arbetet ska utföras. Den professionella har med hjälp av en större yrkeskompetens en mer 
utvecklad möjlighet att tolka de ramar som finns i en verksamhet och själv påverka hur den 
professionella ska handla utifrån organisationens uppdrag. Yrkeskompetensen utgörs av den 
professionellas handlingsförmåga i relation till de uppgifter och situationer som ingår i 
yrkesrollen. Den professionella kunskapen är viktig för att professionella som arbetar inom 
socialt arbete ska kunna agera på bästa möjliga sätt inom organisationens ramar (Svensson, 
Johansson & Laanemets, 2008; Ellström, 1992).  
 
Rollteorier om föreställningar, värden, normer och rollförväntningar samt teorier om intra-
rollkonflikt kan tänkas förstås i enlighet med flera av det sociala arbetets etiska riktlinjer (se 
Goffman, 2014; Svensson, 1992; Angelöw m.fl., 2015). Akademikerförbundet SSR (2017) 
beskriver att etik ska användas för att stärka den professionellas yrkesidentitet, vilket kan 
kopplas till Goffmans (2014) begrepp om föreställningar. Då etiken har ett värde för 
organisationen som den professionella arbetar inom ger den akademiska kunskapen en 
tydlighet om den professionellas uppdrag och utförande. Den professionella blir expert inom 
sitt eget område. Begreppet värde, att uppnå rollspecifika mål, kan förstås utifrån etiska 
riktlinjer gällande att socialarbetaren ska medverka till att den egna verksamheten håller en hög 
kvalité (jfr Akademikerförbundet SSR, 2017). Den professionella kan därmed tänkas i sin 
yrkesroll arbeta för att uppfylla de värden som existerar i organisationen den professionella 
arbetar inom. Ett ytterligare värde kan tänkas vara, i enlighet med etiska riktlinjer, att arbeta 
för att främja en god välfärd och gynna människors välbefinnande. Vidare föreskriver de etiska 
riktlinjerna att de professionella inom socialt arbete ska vara respektfulla, empatiska och 
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humana vilket kan ses som en norm som den professionella i yrket ska förhålla sig till (jfr 
Akademikerförbundet SSR, 2017; Goffman, 2014).  
 
Emotioners betydelse 
Scheff (1990) beskriver att emotioner innebär känslor som människor tolkar, upplever, 
uttrycker och hanterar. Känslorna uppstår i en social interaktion och kan både driva människan 
framåt men också hindra människan från att utvecklas. Känslorna är kopplade till situationer 
och påverkas därav av situationsberoende villkor. Hochschild (1983) beskriver emotioner som 
en sinnesförnimmelse. Människors emotioner påverkas av den sociala interaktion och de 
förväntningar som människan har i olika situationer. Människan anpassar sina känslor 
beroende på de aktuella förväntningarna i den unika situationen. Hochschild (1983) beskriver 
ett arbete med människor där emotioner har en stor betydelse som ett emotionellt arbete. 
Emotionellt arbete kännetecknas av tre karaktärsdrag. Det första karaktärsdraget är att 
emotionellt arbete alltid sker i direkt interaktion, antingen ansikte mot ansikte eller röst mot 
röst. Ett emotionellt arbete kännetecknas vidare av att den professionella bemöter klienten med 
de känslor som passar in i den specifika situationen. Den professionella behöver därmed 
anpassa vilka känslor som ska användas och presenteras beroende på vem den professionella 
möter och hur situationen ser ut. Det sista och tredje karaktärsdraget innefattar att det finns en 
kontroll över användandet av emotioner som produceras och vägleds av den professionellas 
verksamhet. 
  
Det finns vidare två olika typer av emotionellt arbete, djupt och ytligt emotionellt arbete. Djupt 
emotionellt arbete innebär att den professionella går in helhjärtat i sitt arbete och skapar en stor 
empati för klienten. Det bidrar till att den professionella bygger upp känslor i sitt arbete som 
påverkar den professionellas känslomässiga agerande i arbetet med klienter. Den professionella 
riskerar i ett djupt emotionellt arbete att engagera sig för mycket och bli emotionellt utbränd. 
Detta utifrån att det finns svårigheter kring att arbeta med stor empati och inte bli känslomässigt 
engagerad i klientens utsatta situation. Ytligt emotionellt arbete innebär att den professionella 
inte ger uttryck för de känslor som den professionella egentligen upplever. När den 
professionella bemöter en viss form av problematik innebär det ytligt emotionella arbetet att 
den professionella endast agerar utifrån hur yrkesrollen borde förhålla sig till situationen. Då 
ger den professionella istället uttryck för känslor som uppfattas som artiga och korrekta istället 
för känslor som den professionella egentligen upplever. Den professionella riskerar i ett ytligt 
emotionellt arbete att känna sig falsk i relationen med klienten. För att kunna bedriva ett socialt 
arbete krävs en balans mellan både ytligt och djupt för att kunna förhålla sig professionellt i sin 
yrkesroll. I ett arbete som är emotionellt påfrestande använder professionella olika metoder för 
att underlätta de konsekvenser som arbetet medför. Professionella kan, som en slags metod, 
dela med sig av erfarenhet på ett skämtsamt sätt eller få utlopp för sin känslomässiga frustration 
genom att prata med kollegor (Hochschild, 1983).  
 
Hochschild (1983) beskriver att vilka känslor och emotioner den professionella använder sig 
av bestäms av känsloregler. Känsloregler blir förpliktelser i en yrkesroll som styr hur den 
professionella bör agera känslomässigt i förhållandet till sin klient. Vid ett möte är det 
känsloreglerna som styr hur arbetet kommer utformas och vilken relation som kommer skapas 
mellan klient och professionell. Det finns två typer av känsloregler, formella och informella 
känsloregler. Formella känsloregler innebär regler som finns tydligt markerade på en 
arbetsplats, exempelvis regler som finns nedskrivna eller där arbetsgivaren ger instruktioner 
och lär ut hur känsloregler ska användas. Informella känsloregler är regler som är mer subtila 
och som oftast inte finns nedskrivna på en arbetsplats. Det kan exempelvis vara regler som 
erfarna kollegor uppmuntrar och som bildar en norm på arbetsplatsen. Den professionellas 
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känsloregler kontrolleras av den verksamhet som den professionella arbetar inom (Hochschild, 
1983). Detta sätt att teoretiskt förstå familjebehandlares emotionella arbete, utifrån 
Hochschilds (1983) teori, kan tänkas kopplas till rådande professionsetik där det betonas att 
socialarbetaren ska bemöta alla människor jämlikt, med respekt, öppenhet, uppmärksamhet, 
vänlighet och empati. Utifrån de etiska riktlinjerna ska den professionella bemöta klienter med 
humanitet vilket är en central etisk princip i familjebehandlarnas arbete där de ska visa 
medkännande mot klienter som lever i utsatta livssituationer (jfr Akademikerförbundet SSR, 
2017). 
 
Det finns teoretiska motsättningar i tankesättet kring huruvida emotioner ska användas i arbetet 
med människor eller inte. Teorierna kring de olika tankesätten kan båda användas för att få en 
förståelse för hur familjebehandlarens arbete kan ses som emotionellt arbete. Parsons (1939, 
1964) beskriver, till skillnad från Hochschild (1983), hur professionellas arbete inte ska 
definieras av emotioner utan istället av professionskunskap i teorin om funktionell specificitet. 
Parsons (1939) menar att emotioner inte bör användas utanför familjelivet och inte ska ingå i 
yrkeslivet. Parsons (1964) förespråkade att de professionellas funktion och  position i samhället 
är att inneha en expertroll och förmedla rationella värden. I teorin beskrivs hur den 
professionella ska förhålla sig objektiv gentemot sina klienter och inte ska visa något 
emotionellt engagemang gentemot sin klient, klientens känslor eller bakgrund. Det som står i 
fokus är problematiken och inte andra aspekter eller faktorer som inte har någon koppling till 
den. Parsons (1939) menar att individer som utbildar sig inom en viss profession skapar sig 
kunskap och erfarenheter inom ett visst fält och att den kunskapen är den som ska användas i 
arbetet med klienterna. Under den professionellas utbildning får den professionella akademisk 
kunskap inom ett område som den professionella sedan verkar och specialiserar sig inom. 
Kunskapen och erfarenheterna inom fältet är det som sedan ska användas i mötet med klienten 
och det är kunskapen som ska användas för att hitta lösningar till problematiken. Vidare 
förespråkar Parsons (1964) att alla klienter ska ha samma bemötande av den professionella 
oberoende av vilken problematik klienten har, detta kallar han för universal. Universal är en 
viktig aspekt för att arbetet ska ske professionellt och innebär att alla klienter ska behandlas 
lika för att den professionella inte ska riskera att skapa känslomässiga band gentemot klienten. 
Om ett sådant band skulle uppstå skapas konsekvenser som exempelvis en nedsatt effektivitet 
i arbetet genom att den professionella förhåller sig till sin klient känslomässigt, vilket hindrar 
den akademiska kunskapen. Parsons (1939, 1964) menar att den akademiska kunskapen ska 
vara i fokus utifrån att den professionella annars riskerar inneha ett icke professionellt 
förhållningssätt. Parsons (1939) beskriver vidare hur det är av vikt att se skillnad mellan vem 
och vad i en relation. Alla människor är individuella individer men vad som ska göras ska vara 
oberoende av vem det är, alla ska bemötas med samma förhållningssätt för att arbetet ska 
bedrivas professionellt.  
 
Parsons (1939, 1964) vision om att den akademiska kunskapen är det som driver en profession 
framåt kan kopplas till Akademikerförbundets SSR:s (2017) etiska riktlinjer gällande att den 
professionella ska driva sin professionalitet med ansvar och med grund i sin kompetens och 
professionella medvetenhet. Vidare kan Parsons (1939, 1964) syn kring att känslomässiga band 
inte får skapas utifrån att det kan ge negativa konsekvenser på arbetet, så som nedsatt 
effektivitet, förstås i enlighet med etiska riktlinjer om vikten av att den professionella behåller 
en professionell medvetenhet kring hur arbetet ska drivas och därmed värnar om klientens 
personliga integritet (se Akademikerförbundet SSR, 2017). Det kan tänkas att om 
professionella inte behåller en professionell hållning genom att värna om klientens integritet 
kan en känslomässig kontakt riskera att, i enlighet med Parsons (1939, 1964) synsätt, skapas 
utifrån att klient och professionell blir för nära utan en medveten distans. Författarna menar att 
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utifrån Parsons teoretiska förståelse kring professionalitet kan förstås i enlighet med 
Akademikerförbundets SSR:s (2017) etiska riktlinjer, där medvetenheten av en professionell 
hållning och värnande om klientens integritet, tänkas innebära en känslomässig distans där den 
professionella inte skapar känslomässiga band gentemot klienten.  
 
Metod  
Avsnittet metod syftar till att presentera det tillvägagångssätt som har använts för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. I avsnittet ämnar författarna att beskriva samtliga delar av 
studiens metodologiska steg för att öka möjligheten för reproducering samt ge läsaren vetskap 
om vilka metodologiska val som författarna har genomfört. Vidare presenteras även 
författarnas förförståelse till studien och studiens relevans för socialt arbete. Syftet med detta 
avsnitt är vidare att granska studiens metodologiska val och tillämpningar med hjälp av 
metodlitteratur. Författarna anser därmed att metodavsnittet även kan anses vara en 
metoddiskussion. Vissa metodologiska aspekter kommer vidare även att behandlas under 
rubriken diskussion.  
 
Val av metod 
Denna studies syfte är att analysera samt få en förståelse för familjebehandlarnas arbete och 
författarna har utifrån detta valt att influeras av den hermeneutiska vetenskapsteoretiska 
grunden. Ödman (2017) beskriver hur hermeneutiken fokuserar på människors upplevelser och 
eftersträvar att ge respondenten utrymme att beskriva sina tankar och känslor. I denna uppsats 
önskar författarna att få en djup förståelse för familjebehandlarnas arbete som grundas i 
familjebehandlarnas egna tankar om arbetet. Utifrån att det är familjebehandlarnas tankar som 
är denna studies studieobjekt anser författarna att studien kan influeras av hermeneutiken. 
Författarna kommer, i enlighet med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk grund, att använda en 
kvalitativ metod för att få en djup och detaljerad bild av respondenternas upplevelser av arbetet 
(se Ödman, 2017). En kvalitativ metod används, enligt Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) 
när forskaren önskar att utgå från respondenternas perspektiv och strävar efter förståelse för 
hur människor i olika kontexter uppfattar världen. Författarna anser att en kvalitativ metod är 
mest lämplig för att uppfylla studiens syfte att få en förståelse för familjebehandlarnas arbete. 
Vidare kommer författarna i denna studie lägga stor vikt vid teorier. Denna studie influeras 
därmed vidare av hermeneutiken utifrån att teorier anses vara nödvändiga inom hermeneutiken 
för att analysera den data som forskaren insamlar. Det är genom analysen, som sker med hjälp 
av teorier, som kunskapen produceras och empirin kan förstås på djupet (se Ödman, 2017).    
 
I denna studie har en deduktiv ansats använts. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver 
hur en deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från redan befintliga teorier som utgör en 
referensram för fenomenet som ska studeras. Forskaren tillämpar teorin utifrån en situation för 
att få en ny bild av verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Författarna har valt att 
utgå från en deduktiv ansats i denna studie utifrån den betydande rollen som teorin innehar för 
studien. Teorier och teoretiska begrepp har en betydande roll för studiens utformning av syfte 
och frågeställningar utifrån att de grundats i en teoretisk förståelse som sedan utgjort studiens 
samtliga delar. Den deduktiva ansatsen har, enligt författarna, skapat en logisk koppling mellan 
studiens syfte och frågeställningar, teoretisk tolkningsram, tidigare forskning samt 
intervjuguide. Författarna har valt att inte vara fast bestämda med valet av en deduktiv metod 
utifrån att det begränsar möjligheten att utveckla den teoretiska tolkningsramen i studien (se 
Kvale, 1997). Utvecklingen av den teoretiska tolkningsramen anser författarna har varit 
nödvändig för att kunna göra en djupgående analys, utifrån en lämplig teoretisk tolkningsram, 
av familjebehandlarens arbete. I denna studie har författarna valt att utveckla den teoretiska 
tolkningsramen genom att komplettera temat roller och rollförväntningar med hjälp av 
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begreppet yrkeskompetens. Kompletteringen anser författarna ger en djupare teoretisk 
förståelse kring familjebehandlarens uppfattningar av deras yrkesroll.  
 
Litteratursökning  
Syftet med studiens litteratursökning var att, genom tidigare gjord forskning, skapa en 
kunskapsöversikt inom studiens två teoretiska temaområden kopplade till studiens syfte och 
frågeställningar. Författarna valde att enbart inkludera vetenskapliga artiklar som studies 
tidigare forskning och därmed inte inkludera exempelvis läroböcker och antologier utifrån en 
medvetenhet av studiens begränsade tidsram. Författarna är dock medvetna om att läroböcker 
och antologier även hade kunnat vara av relevans för studiens aktuella kunskapsöversikt. I 
litteratursökningen användes Örebro Universitets egen söktjänst Primo huvudsakligen som 
innehåller en majoritet av universitetsbibliotekets databaser och vetenskapliga artiklar samt  
databasen Social service abstracts som är specifikt inriktad på forskning inom socialt arbete. 
Ytterligare inklusions- och exklusions kriterier, utöver valet gällande vetenskapliga artiklar, 
som har tillämpats för litteratursökningen, är kriteriet att samtliga artiklar har varit 
vetenskapligt granskade av andra forskare, så kallad peer review. Författarna valde vidare att 
avgränsa tidigare studiers publicering från 2000-talet utifrån att studierna bör vara relativt 
aktuella för att kunna ge en kunskapsöversikt för denna studies kontext.  
 
Vid litteratursökningen användes författarna sökorden role*, family*, role expectation*, family 
therapy*, family support therapy*, social work*, emotional work*, emotion*  för att finna 
artiklar som berör områden om roller och emotioner inom socialt arbete. Asterisken i slutet av 
sökordet innebär att sökningen omfattar ord som börjar på exempelvis roll vilket inkluderar 
fler sökträffar och genererar en bredare sökning. Vidare genomfördes även sökningar med hjälp 
av svenska motsvariga sökord för att inkludera eventuell nationell forskning skriven på 
svenska. Sökorden har använts separat men även tillsammans utifrån studiens två 
temaområden: rollteoretisk förståelse och emotioners betydelse. Kombinationen av 
ovanstående sökord gav författarna ett hanterbart antal träffar vilket möjliggjorde en 
genomgång av aktuella studier. Författarna använde sökordet social work i kombination med 
family therapy i ett flertal av sökkombinationerna utifrån att sökordet genererade studier där 
den önskade formen av familjebehandling studerades. Författarna har även använt enbart 
family therapy som sökord utifrån att kombinationen med social work inte resulterade i den 
bredd av forskningsresultat som författarna önskade anskaffa. Författarna har använt sökordet 
med vetskap om att begreppet kan innefatta andra former av familjebehandling och har, med 
utgångspunkt i detta, noggrant gått igenom samtliga studier för att säkerställa studiernas 
relevans. Författarna har även funnit relevanta artiklar och vetenskaplig forskning genom att 
undersöka relevanta artiklars referenslistor. Sökningarna ägde rum mellan perioden 2018-11-
05 och 2018-12-06. Författarna har behövt göra begränsningar kring möjligheten att samla in 
ytterligare tidigare forskning genom att exempelvis använda ytterligare databaser, använda fler 
och ytterligare variationer av sökord samt gå igenom alla relevanta artiklars referenslistor på 
grund av studiens begränsade tidsperiod.  
 
Urval av respondenter  
Denna studie utgick ifrån ett målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval 
styrs utifrån studiens syfte och används för att skapa en enighet mellan syfte och urval utifrån 
relevanta kriterier. Med grund i att studiens syfte är att undersöka familjebehandlares 
emotionella arbete valde författarna att endast intervjua familjebehandlare som arbetar i en 
verksamhet där familjebehandling bedrivs. Ytterligare ett kriterium för urvalet var att 
familjebehandlarna skulle tillhöra professionen socionomer utifrån studiens ambition att förstå 
arbetet mer fördjupat utifrån professionsetiska riktlinjer grundade i Akademikerförbundets 
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SSR:s (2017) riktlinjer för socionomer. Författarna valde vidare att intervjua familjebehandlare 
med erfarenhet av behandlingsarbetet på den aktuella verksamheten. Med erfarenhet 
definierade författarna behandlare som arbetat på verksamheten under minst sex månaders tid. 
Dessa kriterier skapades för att säkerställa att familjebehandlarna som ingick i urvalet besatt 
tillräckligt med kunskap om sitt arbete för att kunna ge nyanserade svar samt för att säkerställa 
att familjebehandlarna hade socialiserats in i rollen som behandlare i den aktuella 
verksamheten, då studien syftar till att undersöka familjebehandlarnas upplevelser av sin roll.  
 
I urvalsprocessen användes vidare ett bekvämlighetsurval. När kommunen, där verksamheten 
som studiens respondenter arbetar inom, skulle väljas valde författarna att utgå från en 
geografisk närhet och tillgänglighet. Vidare tillämpades även ett bekvämlighetsurval gällande 
val av respondenter vid den aktuella verksamheten då respondenterna valdes ut utifrån deras 
egna intresse av att delta i studien. För att nå familjebehandlarna som undersökningsgrupp 
kontaktades en enhetschef på en verksamhet som bedriver familjebehandling som sedan gav 
författarnas information om studien vidare till verksamhetens behandlare. Ett 
bekvämlighetsurval tillämpas även när de önskade deltagarna är svåra att nå samt då studiens 
anspråk inte är att stickprovet ska vara representativt för populationen/urvalsgruppen utan 
istället syftar till att göra en mer djupgående analys (se Bryman, 2011; Kvale, 1997). I studien 
intervjuades fem familjebehandlare utifrån studiens kvalitativa karaktär som fokuserar på att 
få en djupare förståelse. Författarna behövde därmed utrymme att förbereda och analysera det 
insamlade materialet och en mindre mängd intervjuer var därmed, i enlighet med Kvale (1997), 
att föredra. Att studiens resultat ska vara representativt är därmed inte avgörande för att 
uppfylla studiens syfte vilket därmed inte påverkade valet av urvalsmetod. Författarna valde 
att göra ett målstyrt urval i kombination med ett bekvämlighetsurval för att få den önskade 
undersökningsgruppen, familjebehandlare, vars åtkomst att få kontakt med var begränsad. 
Vidare motiveras valet av ett bekvämlighetsurval utifrån att familjebehandlarna själva fick 
välja om de ville delta i studien. Valet kring bekvämlighetsurval grundades i att 
respondenternas eget intresse av deltagande var avgörande för att få utförliga svar, vilket 
författarna anser är nödvändigt för att kunna göra en djupgående analys. 
 
Intervjuer och utformande av intervjuguide 
I denna studie har författarna valt att genomföra individuella intervjuer. Kvale (1997) beskriver 
att intervjuer används som en datainsamlingsmetod i kvalitativa studier med anledning att 
metoden kan utformas utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fokusgrupper som 
intervjuform övervägdes även utifrån att fokusgrupper ger möjlighet till en intressant 
diskussion mellan flera intervjudeltagare samt ger information kring hur respondenterna 
samtalar i grupp (jfr Kvale, 1997; Westlund, 2009). I denna studie togs beslutet att inte använda 
fokusgrupper utifrån att fördelarna med individuella intervjuer ansågs vara övervägande i 
denna studie. I individuella intervjuer får författarna möjlighet att mer än i fokusgrupper, där 
deltagarna i större utsträckning får styra samtalsämnet specificera intervjuerna utifrån studiens 
syfte och frågeställningar, vilket författarna ansåg var av vikt utifrån studiens tydliga teoretiska 
inriktning. Vidare valdes individuella intervjuer utifrån möjligheten att genomföra intervjuerna 
då familjebehandlarna var svårtillgängliga och möjligheten, utifrån deras scheman, att 
genomföra fokusgruppsintervjuer inte var möjlig inom denna studies tidsram. Författarna ansåg 
även att risken att utsätta respondenterna för rädsla att bli dömda av resterande i arbetsgruppen 
var övervägande negativ för studien utifrån att en sådan situation riskerar att begränsa 
respondenternas svar (jfr Westlund, 2009; Larsson m.fl., 2005).      
 
I denna studie genomfördes vidare individuella intervjuer i form av semistrukturerade 
intervjuer. Ahrne och Svensson (2015) belyser hur semistrukturerade intervjuer genomförs 
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med en intervjuguide som möjliggör en utformning utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Semistrukturerade intervjuer gav respondenterna möjlighet att dela med sig av vad de ansåg 
var av intresse men gav även författarna möjlighet att styra intervjuerna och ställa relevanta 
följdfrågor. De semistrukturerade intervjuerna har bidragit till att författarna utformat en 
intervjuguide som speglat studiens syfte, frågeställningar och den teoretiska tolkningsramen 
som ligger till grund för att analysera studiens resultat. Utformningen av intervjuguiden 
grundades på rubriker som är tydligt kopplade till de teoretiska teman som författarna önskade 
att tillämpa för att få en förståelse för familjebehandlarnas arbete. Genom att intervjuguiden 
bygger på studiens samtliga delar, som grundas i en teoretisk förståelse, säkerställs att 
författarna får empiri som kan analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket (jfr Ahrne & 
Svensson, 2015). Vidare valde även författarna att konstruera intervjuguiden utifrån rubrikerna 
i studiens teoretiska utgångspunkt för att effektivisera kommande analys. Holme och Solvang 
(1997) beskriver hur analysen av det kvalitativa förfarandet sker i efterhand, till skillnad från 
kvantitativa metoder där meningsskapandet sker i förhand genom exempelvis stängda 
intervjufrågor. Utifrån detta kan processen vara tidskrävande och det gynnar forskaren om 
forskaren redan innan intervjugenomförandet har bestämt vilka aspekter som kan tänkas ha en 
betydande roll i den kommande analysen. Intervjuguidens rubriker som utformats är: roller och 
rollförväntningar, ytligt och djupt emotionellt arbete, känsloregler och objektivitet i arbetet.  
 
I denna studie togs beslutet att dela upp rollen som intervjuare i de samtliga fem intervjuerna. 
En fördel med att dela upp rollen som intervjuare är att trovärdigheten i resultatet ökar om 
samtliga intervjuer visar på likvärdiga resultat utifrån att genomförandet, trots olika intervjuer, 
kan återskapa liknande resultat. En tänkbar nackdel med att författarna har valt att dela upp 
intervjuerna  avsaknad av kontinuitet vilket hade ökat med hjälp av en intervjuare (jfr Kvale, 
1997). Författarna anser att då studiens samtliga intervjuer gav liknande resultat samt att 
respondenterna uppfattade intervjuguidens frågor på liknande sätt, att beslutet att dela upp 
intervjuerna visar en positiv styrka kring studiens resultat. För att säkerställa att intervjuguiden 
var lämpligt utformad för att empiri som insamlats var relevant för studiens syfte beslutades att 
studiens första intervju även skulle användas som pilotintervju (se Bryman, 2011). Efter 
pilotintervjun valdes att korrigera och komplettera intervjuguiden utifrån att författarna ansåg 
att det var nödvändigt att ställa vissa följdfrågor för att respondenten skulle förstå frågan som 
författarna avsåg. Pilotstudien användes även för studiens resultat och analys då författarna 
anser att intervjun trots de mindre korrigeringarna är användbar. De ändringar som 
genomfördes gynnande även pilotintervjun utifrån att följdfrågorna som ställdes möjliggjorde 
att respondenten besvarade frågor som var relevanta för studiens syfte.  
 
Databearbetning och analysmetod  
Under studiens intervjutillfällen valdes intervjumaterialet, utifrån tillåtelse av respondenterna, 
att spelas in med hjälp av en diktafon. Bryman (2011) beskriver att inspelning av intervjuer 
underlättar för forskaren att minnas intervjun för att kunna göra en djupgående analys av 
materialet (Bryman, 2011). Vidare transkriberades intervjumaterialet för att lättare kunna koda 
och analysera resultatet (jfr Kvale, 1997). Författarna transkriberade materialet genom att 
lyssna igenom varje intervjus olika sekvenser som var uppdelade utifrån intervjuguidens teman 
och valde sedan ut relevanta delar för att kunna analysera i kommande analys. Analysmetoden 
som valts för att analysera det empiriska materialet är tematisk analys där materialet 
kategoriserats in i olika teman och är uppbyggd utifrån denna studies teoretiska vinkel och 
intervjuguidens struktur. En tematisk analys är lämplig då studiens datainsamlingsmetod, 
semistrukturerade intervjuer, ger ett textmaterial med kortare fråga- svar- struktur som är 
lämplig för att koda tematiskt. En tematisk analys saknar ett specifikt tillvägagångssätt och i 
varje unik analys har forskaren möjlighet att bryta ner materialet i de teman som är lämpliga 
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för forskningens syfte (jfr Lindgren, 2014; Fejs & Tornberg, 2015). Den tematiska analysen i 
denna studie är konstruerad utifrån intervjuguiden som i sin tur är grundad i studiens teoretiska 
ramverk och studiens syfte. Den tematiska analysen är konstruerad utifrån följande rubriker: 
roller och rollförväntningar, ytligt och djupt emotionellt arbete, känsloregler samt objektivitet 
i arbetet. Genom att genomföra en tematisk analys som är underbyggd av studiens samtliga 
delar, specifikt studiens teoretiska tolkningsram, bidrar analysen till att besvara studiens syfte 
och frågeställningar (jfr Lindgren, 2014; Fejs & Tornberg, 2015). Författarna har inte valt att 
arbeta med tydliga subteman men är medvetna om att i både databearbetningen och analysen 
har mönster identifieras som skulle kunna förstås som analytiska kategorier. Ett exempel på 
underteman som har identifierats är gällande analys kring distansering av emotioner där 
kategorier som “fördröja förändringsprocessen” och “skada behandlingsarbetet” kan tänkas 
förstås som underteman utöver de övergripande teman som studiens analys presenterar. Vidare 
beskrivning av hur analysen kommer att disponeras redogörs under avsnittet resultat och 
analys.  
 
Validitet  
Validitet är en benämning gällande huruvida studien mäter det som studien avser mäta. För att 
bedöma studiens validitet används begreppen intern och extern validitet (Kvale, 1997; Bryman, 
2011). Intern validitet innebär att tekniken och metoden som används är korrekta för att kunna 
besvara studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Den interna validiteten 
i denna studie har ökat genom att författarna konstruerat en intervjuguide, utifrån studiens 
teoretiska tolkningsram, och genomfört semistrukturerade intervjuer vilket säkerställde att 
respondenterna besvarade samma frågor. Detta har ökat den interna validiteten genom att 
forskarna har säkerställt att empiri stämmer överens och har en koppling till teorierna som 
tillämpas. Författarna har även försökt öka den interna validiteten genom att transkribera 
intervjuerna samt anteckna under intervjuerna för att inte riskera att missa några specifika 
detaljer som kan användas för att besvara studiens syfte (jfr Kvale & Brinkmann, 2009; 
Bryman, 2011). Författarna är dock medvetna om att studiens interna validitet kan ha påverkats 
negativt utifrån att intervjuns sammanhang kan påverka respondenternas svar. Detta utifrån att 
respondenterna spelades in vid intervjun vilket skulle kunna skapa blygsamhet och en 
obekvämhet som påverkar deras sätt att besvara frågorna. Intervjuinspelningen kan tänkas ge 
en hämmande effekt vilket kan påverka den interna validiteten negativt (se DePoy, 1998; 
Ejvegård, 2003; Silverman, 2005; Svenning, 2003). Författarna har dock, med vetskap om 
detta, försökt att stärka den interna validiteten genom att skapa en miljö vid intervjutillfällena 
där respondenterna har kunnat känna sig bekväma erbjudit att genomföra intervju på annan 
plats, informerat om etiska riktlinjer gällande anonymitet och erbjudit respondenterna att ta del 
av respondenternas egna transkribering och intervjuanteckningar för att skapa en trygg 
situation. Vidare har författarna i studien försökt att ta hänsyn till den externa validiteten som 
stärks i en studie om studien kan studeras i andra sociala miljöer och fortfarande återskapa 
samma resultat (jfr Kvale, 1997). I denna studie har det dock funnits brister i den externa 
validiteten utifrån de fåtal respondenter som medverkat samt utifrån studiens icke 
sannolikhetsurval. Författarna har därmed inte kunnat generalisera studiens resultat till en hel 
population. Vidare beskrivning av studiens generalisering återkommer under rubriken 
generaliserbarhet.  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet i en studie innebär att säkerställa att studiens metod är tillförlitlig och därmed ska 
kunna gå att reproducera vilket innebär att andra forskare kan genomföra studien med liknande 
variabler och population samt under samma förhållanden och få liknande resultat (Depoy, 
1998; Kvale, 1997). För att öka reliabiliteten i denna studie har författarna noggrant valt ut 
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tidigare forskning, teorier och teoretiska begrepp som berört studiens ämnesområde och utifrån 
dem bearbetat intervjuguiden, som kategoriserats in i en tematisk ordning för att enklare kunna 
koppla teori och empiri i studiens tematiska analys. Genom att strukturera intervjuguiden 
utifrån ovanstående delar har författarna ökat möjligheterna att endast beröra de ämnen som 
var relevanta för studien. Genom de semistrukturerade intervjuerna har författarna även kunnat 
ställa följdfrågor när författarna ansett att respondenternas svar behövde förtydligas för att inte 
missförstånd skulle uppstå som i sin tur kan påverka studiens resultat negativt. Författarna har 
även varit tydliga i beskrivning av tillvägagångssätten i både datainsamlingsmetod och urval 
vilket gör studien enklare att reproducera. Studiens reliabilitet kan dock ha påverkats negativt 
genom att konstruktionen av mätinstrumentet, intervjuguiden, har utformats av författarna 
själva. Ejvegård (2003) beskriver att studiens reliabilitet påverkas negativt om författarna 
använt sig av ett eget skapat mätinstrument till skillnad från om mätinstrumentet tidigare är 
beprövat i tidigare studier. Författarna har dock i denna studie valt att göra tydliga kopplingar 
mellan studiens tidigare forskning, det teoretiska ramverket och intervjuguiden. Dessa 
kopplingar i sin helhet har förhoppningsvis bidragit till att öka reliabiliteten i denna studie.  
 
Generaliserbarhet 
Syftet i kvalitativa studier är att få en djupare förståelse snarare än att studiens resultat ska vara 
statistiskt generaliserbart (Kvale, 1997). Då författarna ville få en förståelse för 
familjebehandlarens arbete på djupet har en kvalitativ metod valt att tillämpas och en statistisk 
generalisering har därmed inte varit målet utifrån studiens syfte. Författarna har utifrån studiens 
syfte valt att inte använda ett representativt urval utifrån att ett sådant urval begränsar 
möjligheten att besvara studiens forskningsfråga som syftar till att förstå det aktuella ämnet på 
djupet. För att författarna ska kunna gå in på djupet i varje familjebehandlares svar och granska 
familjebehandlarens tankar noggrant finns inte möjligheten att använda ett urval som kräver en 
stor mängd individer för en statistisk generalisering (jfr Holme & Solvang, 1997). På grund av 
att urvalet bestod delvis av ett bekvämlighetsurval kan inte studiens resultat i statistisk mening 
säga något om de deltagarna som inte deltog i studien utan enbart om den population som valts 
ut i den valda kommunen. Utifrån att studien genomförts i en svensk kontext där 
familjebehandlarnas arbete styrts av svenska etiska riktlinjer och svenska lagar blir det en 
svårighet att denna studie skulle kunna generaliseras till en internationell kontext. Däremot kan 
resultat som visar på konsekvenser av det emotionella påfrestande arbete som 
familjebehandlare upplever i arbetet tänkas överföras i internationella kontexter förutsatt att 
arbetet bedrivs snarlikt. Vidare har studiens urval en tydlig förankring till forskningsfrågan 
vilket, Silverman (2005) beskriver, innebär att studien anses vara hypotesprövande och kan 
därmed ligga till grund för framtida teoribildning vilket möjliggör en analytisk generalisering. 
Analytisk generalisering är en svag form av generalisering där syftet snarare är att skapa en 
ökad förståelse för det studerade fenomenet än att bidra till en statistisk generalisering. 
Författarna vill dock belysa hur studien fortfarande kan syfta till att teoretiskt samt 
vetenskapligt bidra till det aktuella forskningsläget, vilket kan ses som en svag form av 
generalisering i form av analytisk karaktär (se Silverman, 2005). Vidare vill författarna även 
belysa hur generalisering inom kvalitativ forskning, i enlighet med Kvale och Brinkmann 
(2009), kan syfta till att personer som tar del av studiens material får nytta av materialet. Inom 
kvalitativ forskning skapas möjligheten för studiens läsare att få vetskap om fenomen som 
läsarna inte tidigare varit medvetna om eller reflekterat kring. I denna studie kan det därmed 
tänkas att de som tar del av studiens material kan finna materialet av intresse och få ytterligare 
vetskap kring yrkesroller och emotionella aspekter. Detta utifrån att läsarna, som kan tänkas 
arbeta som familjebehandlare eller inom socialt arbete, eventuellt kan applicera sina egna 
erfarenheter och kunskap av ämnesområdet i nya perspektiv med hjälp av den tolkning som 
författarna i denna studie har genomfört (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Förförståelse 
Inom hermeneutiken belyses vikten av att forskaren är medveten om sin egen förförståelse då 
det kan påverka forskningens resultat och analys genom förutfattade tolkningar och det är därav 
av vikt att forskaren beskriver sin förförståelse (Westlund, 2009). Författarnas förförståelse kan 
tänkas påverkas av att författarna har genomfört en verksamhetsförlagd utbildning i en 
verksamhet som bedriver familjebehandling. Författarna har genom hela studiens 
genomförande haft en medvetenhet om hur förförståelsen skapat förutfattade meningar av 
familjebehandlarnas arbete och har utifrån detta försökt att, i den mån som är möjlig, reflekterat 
hur förförståelsen kan påverka studiens resultat och analys. Vidare vill författarna dock belysa 
hur förförståelsen, i enlighet med Westlund (2009), även anses vara en styrka i kvalitativa 
studier och enligt en hermeneutisk vetenskapsteoretisk grund. Förförståelsen kan bidra till att 
forskaren, som redan är insatt i ett sammanhang, får en större förståelse kring den kontext som 
forskningen bedrivs i (Westlund, 2009). Det kan därför tänkas vara positivt att författarna har 
en förförståelse om familjebehandlarnas arbete utifrån att författarna kan relatera till det 
sammanhang som familjebehandlarna beskriver. I denna studie har författarna exempelvis 
märkt att begrepp och fackspråk som familjebehandlarna använt under intervjuerna inte varit 
främmande för författarna. Detta anser författarna har underlättat förståelsen av 
familjebehandlarnas arbete.  
 
Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2014) etiska principer föreskriver fyra huvudkrav vid forskning. Det första 
kravet är informationskravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla som 
lämnar någon slags uppgift till forskaren om deras syfte i studien samt villkor för deltagandet. 
Vidare ska information lämnas kring att studiens deltagande är frivillig och att de när som helst 
har rätt att avbryta sin medverkan i studien. Samtyckeskravet är det andra huvudkravet kring 
etik vid forskning. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i studien har rätt att bestämma 
över sin medverkan. Detta innebär att forskaren behöver inhämta samtycke från respondenterna 
(Vetenskapsrådet, 2014). Familjebehandlarna delgavs information gällande studiens syfte, 
deras roll i studien, intervjuns upplägg och beräknade tid för intervjun inför studien. 
Familjebehandlarna delgavs den nödvändiga informationen som krävdes för att de själva skulle 
kunna avgöra om de ville delta i studien eller inte. Familjebehandlarna fick, utifrån att 
enhetschefen på rådande verksamhet mottog författarnas information om studien och sedan 
frågade familjebehandlarna, välja att delta utifrån intresse. Familjebehandlarna fick 
information om att undersökningen är frivillig och att det finns möjlighet att avbryta när som 
under studiens gång utan att detta skulle ge några negativa konsekvenser. Vidare beskriver 
Vetenskapsrådet (2014) att konfidentialitetskravet är ett ytterligare etiskt krav. Det innebär att 
alla uppgifter om en person som deltagit i undersökningen ska förvaras på ett sådant sätt att 
inte obehöriga kan ta del av dem. I studien kommer inga namn, personuppgifter eller andra 
uppgifter som kan leda till vetskap om vem respondenten är att presenteras i studien. 
Verksamhetens namn och placering är inte namngiven. Presentationen av intervjuernas 
ordningsföljd är även korrigerad i analys och resultat. Vidare kommer informationen att lagras 
på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att kunna ta del av den samt att intervjuinspelning 
kommer att raderas efter att studien är genomförd. Det sista kravet i Vetenskapsrådets (2014) 
etiska riktlinjer är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att den information som 
respondenterna delger inte får användas i några andra ändamål än i denna studie. Informationen 
får inte användas på ett sådant sätt som kan orsaka någon skada. I studien kommer 
respondenternas svar i intervjuer enbart användas för denna studies forskningsändamål. 
Respondenterna svar kommer inte delges andra för att säkerställa att respondenterna inte tar 
skada av studien.  
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Vidare har författarna sett över etiken kring det metodologiska valet att genomföra individuella 
intervjuer. Wigg (2009) beskriver hur det finns etiska aspekter att ta hänsyn till vid 
genomförandet av intervjuer utifrån den maktposition som intervjuaren har. Författarna har i 
enlighet med detta under intervjuerna försökt att minska maktpositionen genom att undvika att 
båda författarna intervjuade samtidigt. Detta då två intervjuare kan skapa, enligt Wigg (2009), 
en större maktobalans mellan intervjuare och respondent. Vidare har författarna utifrån ett 
etiskt förhållningssätt försökt att säkerställa att intervjupersonernas svar uppfattades korrekt 
genom att ställa konkretiserande följdfrågor vid behov samt även genom att erbjuda 
respondenterna att läsa intervjutranskriberingarna i efterhand.  
 
Relevans för socialt arbete 
Denna studie är relevant för socialt arbete utifrån att studien ger en större förståelse för hur 
familjebehandlares arbete påverkas av emotioner och rollförväntningar utifrån deras yrkesroll. 
Familjebehandlares yrkesroll och arbetsuppgifter innefattar ett stort ansvar för andra 
människors välmående, vilket orsakar emotionella utmaningar för familjebehandlare i deras 
profession (se Yanchus m.fl., 2010; Rober, 2011; Roberts, 2005). Familjebehandlare arbetar 
dagligen med familjer och barn för att skapa en positiv och varaktig förändring i enlighet med 
5:1 SoL. Forskning och kunskap kring hur familjebehandlare upplever ett emotionellt 
påfrestande arbete med familjer samt hur deras arbete påverkas av rådande rollförväntningar 
kan tänkas ge kunskap till arbetsgivare, som i sin tur kan skapa en bättre arbetsmiljö för 
behandlare som arbetar med familjer som behöver stöd och hjälp. Vidare kan studien anses 
vara av relevans för socialt arbete utifrån att studien kan tänkas bidra med kunskap gällande 
vilka redskap och metoder som familjebehandlarna använder för att hantera ett emotionellt 
påfrestande arbete. Det finns därmed möjlighet att denna studies resultat kan vara av intresse 
för andra familjebehandlare. Författarna tänker att familjebehandlare kan ta del av andra 
familjebehandlares tankesätt i deras eget arbete trots att studien varken syftar till eller kan 
presentera ett generaliserbart resultat. Vidare anser författarna att studiens resultat även kan 
vara av relevans för andra yrkesgrupper inom socialt arbete utifrån att kopplingen mellan roller 
och emotioner är av relevans i fler yrken där arbetet sker i nära kontakt med människor och där 
arbetet kan vara emotionellt påfrestande.  
 
Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras. Författarna har valt att 
använda rubrikerna resultat och analys ihop  för att skapa en tydlighet i presentationen av 
kopplingen mellan studiens empiriska material och teoretiska tolkningsram. Studiens resultat 
och analys kommer att presenteras utifrån den tematiska ordningen som skapades utifrån 
användandet av underrubriker i intervjuguiden (se bilaga), som i sin tur bygger på den 
tematiska ordningen i såväl tidigare forskning som teori. Underrubrikerna är: roller och 
rollförväntningar, ytligt och djupt emotionellt arbete, känsloregler och objektivitet i arbetet. 
Vidare kommer professionsetik att användas i detta avsnitt som ett illustrerande exempel för 
att ytterligare förstå yrkesrollen och de emotionella aspekterna av familjebehandlarnas arbete. 
Professionsetiken kan här förstås som ett komplement till empirin gällande rollförväntningar 
och emotionella aspekter, men även som ett komplement till teorin då det skänker ytterligare 
en dimension till förståelsen för respondenternas utsagor. Respondenternas svar kommer att 
presenteras genom att respondenterna numreras. Numreringen kommer inte att ske i 
kronologisk ordning utefter intervjuernas genomförande, detta för att undvika risken för 
igenkännande av respondenterna. Studiens fem respondenter kommer därav namnges som 1, 
2, 3, 4 och 5. Avsnittet innehåller vidare en sammanfattande analys där författarna granskar 
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resultaten med grund i relationen mellan emotioners betydelse och roller samt rollförväntningar 
för att besvara studiens samtliga frågeställningar.  
 
Roller och rollförväntningar 
I intervjuerna redogör respondenterna för hur det är att arbeta som familjebehandlare genom 
att beskriva sin yrkesroll. Samtliga respondenter beskrev hur rollen som familjebehandlare 
handlar om att hjälpa familjer samt att rollen har en vägledande funktion i form av att vara en 
guide för familjerna och ge hopp om en positiv förändring.  
 
Min roll i arbetet tänker jag är att hjälpa personer jag träffar att se helheten och lyfta fram deras styrkor, vägleda 

dem att hitta sina egna sätt att kunna hantera dem problemen som de står i. Vara som en guide (4). 
 

Jo det är väl framförallt att hjälpa familjen som kommer att tro att det kommer bli en förändring när de möter 
mig. Att vara hoppingivande (1). 

Ett vanligt återkommande svar från respondenterna i samtal kring rollen var huruvida de känner 
ett ansvar för barnen i familjerna. Respondenterna beskrev hur de upplever att deras roll i 
arbetet är att säkerställa att barn får en trygg uppväxt och att undvika placeringar för barn. 
Respondent 2 beskrev hur “familjer visar att nu har vi lagt vårt liv i dina händer, så hjälp oss 
nu. Det går rakt in i hjärtat”. Goffmans (2014) beskrivning gällande att en roll innehar 
föreställningar, värden och normer kan tänkas utläsas i familjebehandlarnas beskrivningar av 
sin roll. Familjebehandlarnas känsla av att familjerna eftersträvar att behandlarna ska hjälpa 
och rädda dem från problematiska situationer kan vara en föreställning som är kopplad till 
familjebehandlarna som expertroller där de är kunniga och kan med hjälp av sin 
yrkeskompetens hjälpa familjerna ur svåra situationer. Vidare har familjebehandlarna själva 
mål och strävan att uppnå förändringar hos familjer, så kallade värden i arbetet. 
Familjebehandlarna önskar att förändra situationen och hjälpa familjer genom att vara en guide 
och skapa förutsättningar för att undvika placeringar (jfr Goffman, 2014). Vidare kan 
Goffmans (2014) beskrivning av normer kopplade till rollen ses i familjebehandlarnas arbete 
utifrån respondenternas beskrivning kring hur de i sin roll ska ta ansvar för familjer. 
Respondent 4 beskrev hur “man ska vara inlyssnande, möta upp personer var de befinner sig” 
i samtal kring vilka normer som finns på familjebehandlare. Normerna kan därför tänkas 
föreskriva hur familjebehandlarna ska bedriva sitt arbete (jfr Goffman, 2014). 
Familjebehandlarnas beskrivningar om deras uppdrag att hjälpa människor och målen de har i 
verksamheten, familjebehandlarnas så kallade värden (jfr Goffman, 2014), kan förstås djupare 
med hjälp av de etiska riktlinjerna i arbetet. Respondent 3 uttryckte hur “målet med vår 
verksamhet och mitt jobb är att barn i kommunen ska ha en sån bra uppväxtmiljö som möjligt”. 
Detta kan förstås i förhållande till de etiska riktlinjerna kring att det sociala arbetet ska drivas 
på ett sådant sätt att det gynnar människors välfärd och välbefinnande (se 
Akademikerförbundet SSR, 2017).  
 
Vidare beskrivs synen på yrkesrollen utifrån förväntningarna som är kopplade till rollen. Frågor 
kring huruvida familjebehandlarna uppfattar förväntningar kopplade till yrkesrollen 
diskuterades både utifrån arbetsgivarens, kollegors, samhällets samt klienternas förväntningar.  
 

Från klienter finns förväntningar att man ska servera en lösning, att man har ett magiskt trollspö. Kollegor 
tänker jag att det är förväntan att man verkligen hjälps åt och stöttar upp varandra i samtal. Den ena tar över och 

den andra backar. Förväntningar från arbetsgivare klart det finns. Det finns översiktliga arbetsbeskrivningen 
som förväntas att man ska uppfylla genom att vara en bra familjebehandlare och utföra de som förväntar sig 

utifrån uppdragsbeskrivningen (4). 
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Från arbetsgivaren ska man genomföra uppdraget så bra som möjligt utifrån vad som står i uppdraget. Det 
lyckas man inte alltid med men det är förväntningarna iallafall.  […] Arbetsgivaren kan ha synpunkter kring 

aktiviteter i arbetet. Vart man får vara och vad man ska göra, det får inte bli för avancerat eller dyrt. Det kan bli 
en motsättning för jag tycker något vore bra men chefen tycker inte det. Kollegor kan också tänkas ha 

synpunkter kring hur jag ska göra och vilka samtal man ska ha. Olika behandlare har olika arbetssätt […] Det 
finns någon allmän känsla om hur man ska vara för vi pratar ju om hur vi jobbar med varandra […]  Från 

familjerna finns det jättestora förväntningar på vårt jobb när de tänker att vi måste hjälpa dem (2). 
 

Det finns förväntningar från klienterna på att jag ska ha svar på varför barn gör på olika sätt. Det förväntas att 
jag ska ha svar på det mesta när föräldrar kommer hit […] Förväntningar att vi gör vårt jobb rätt finns från 

exempelvis skolor eller socialkontoret som ger oss uppdrag (3). 
 
En yrkesroll formas av organisatoriska förutsättningar som den professionella behöver förhålla 
sig till inom organisationen (Olsson & Gullberg, 1986). Organisatoriska förväntningar på 
familjebehandlarnas yrkesroll kan ses utifrån respondenternas svar gällande att deras arbete 
grundas i uppdragsbeskrivningar som styr hur verksamheten ska drivas (jfr Olsson och 
Gullberg, 1986). En form av förväntning inom en verksamhet är formella förväntningar 
(Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Formella förväntningar kan ses i familjebehandlarnas 
arbete utifrån de ovanstående beskrivningarna gällande arbetsgivarens krav och synpunkter 
samt utifrån hur respondenterna beskrev att de måste förhålla sig utifrån kraven i sitt arbete. 
Formella förväntningar kan även ses i familjebehandlarnas arbete utifrån respondenternas 
beskrivningar gällande hur lagar begränsar och styr deras arbete. Samtliga respondenter 
berättade att de blir låsta i sin yrkesroll utifrån exempelvis lagar som reglerar sekretess. Lagen 
som berör sekretess begränsar familjebehandlarnas arbete då de inte kan delge, enligt de själva, 
viktig information mellan kollegorna, till socialkontoret som är deras samarbetspartner och 
mellan familjemedlemmar där behandlingssamtal inte sker gemensamt. Vidare berättade 
respondenterna att föräldrabalken och föräldrars rättigheter som regleras i lag begränsar deras 
arbete. Respondent 1 beskrev exempelvis hur arbetets utformning begränsas genom att berätta 
att “om den andra föräldern inte gett godkännande att träffa barnen begränsar det ju mitt 
arbete jättemycket. Jag kan vilja arbeta med den andra föräldern och barnen och det kanske 
är jätteviktigt men det går inte utan godkännande. Det begränsar mitt jobb” (jfr Lennéer 
Axelson & Thylefors, 2005).  
 
Vidare finns det informella förväntningar på en yrkesroll (Lennéer Axelson & Thylefors, 
2005). Flera respondenter beskrev hur familjernas förväntningar är mest påtagliga och är det 
som påverkar dem mest i arbetet. Respondent 4 och 1:s beskrivning av hur familjer förväntar 
sig att de har ett magiskt trollspö och att de ska förändra barnens beteende kan förstås som de 
informella förväntningarna från samhället och klienterna på familjebehandlarnas yrkesroll (jfr 
Lennéer Axelson & Thylefors 2005). Vidare kan en informell förväntan finnas från andra 
aktörer utifrån respondent 3:s beskrivning av att det finns krav från samarbetspartners, som 
socialkontoret och skolor, som har förväntningar på hur familjebehandlares arbete drivs och 
utformas. Studiens resultat visar även att kollegor på arbetsplatsen har förväntningar kring hur 
arbetet ska bedrivas. Respondenterna beskrev hur de förväntas uppvisa vissa beteenden 
gentemot andra kollegor och hur de även anpassar och funderar kring andra kollegors tankar 
om deras egna arbete. Samtliga respondenter berättade att de även beter sig på ett sådant sätt 
som de själva har förväntningar på att andra ska bete sig, exempelvis att man som kollega ska 
stötta och hjälpas åt. Informella förväntningar i familjebehandlarens arbete kan därför tänkas 
grundas i den kultur och rådande tankesätt som finns i verksamheten, familjers förväntningar 
samt andra aktörers förväntningar vilket resultatet visar att familjebehandlarna i stor 
utsträckning påverkas av och förhåller sig utifrån (jfr Lennéer Axelson & Thylefors 2005; 
Olsson & Gullberg, 1986).  
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Resultatet visar vidare hur familjebehandlare med hjälp av yrkeserfarenhet känner sig mer 
trygga att bemöta de rådande förväntningarna. Ett flertal av familjebehandlarna beskrev att de 
i början av sin arbetskarriär var mer osäkra i sin roll och att de lät sig påverkas av 
förväntningarna i en större utsträckning. 
  
När jag började mitt yrkesliv så var jag mer fokuserad på vad det var jag skulle göra och det var nödvändigt att 

reflektera över rollen. vi är ju flockdjur och vi vill gärna tillhöra gruppen och då anpassar man sig ju. När man är 
ny på en arbetsplats är ju viss anpassning nödvändig men sen behöver man också sin egen nish för att, som jag 

sa så använder man sig själv i rummet, det handlar om att inte slipas för mycket så man inte tappar sin egen 
gnista (1). 

 
Jag reflekterade nog mer kring mig själv i början.  Fokuset blev mycket på hur jag agerade. Nu har man landat 

mer i sin egen roll vilket gör mig lite säkrare (4). 
 

Jag tänker att med åren och med erfarenheter, ju lugnare är jag med dom förväntningar på mig som 
familjebehandlare. För att ju längre tiden går ju tryggare blir man i sin roll. Jag tänker att när man är ny, i 

början, att jag måste ha dom rätta svaren och veta detta men nu är jag mer trygg och litar på mig själv. Men 
ibland är det såklart svårt ändå (3). 

 
Yrkeskompetens innebär en samlad kunskap kring hur arbetet ska bedrivas och en större 
yrkeskompetens möjliggör utrymme för tolkning gällande hur arbetet ska utföras på bästa sätt 
inom verksamhetens ramar (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008; Ellström, 1992). Detta 
kan illustreras genom resultatet där respondenterna beskrev att de genom en längre 
arbetslivserfarenhet har samlat på sig kunskap och erfarenhet av sin roll som familjebehandlare. 
Vidare beskrev respondenterna att de, med hjälp av vad som kan förstås som yrkeskompetens, 
är mer säkra på sina arbetsuppgifter och på sitt förhållningssätt. Samtliga respondenter 
berättade att de genom erfarenhet och kunskap stärkte sin tro på sitt eget arbete och inte lät sig 
påverkas av varken kollegors, chefens eller samhällets förväntningar i samma utsträckning. 
Yrkeskompetensen kan tänkas ge familjebehandlarna en samlad kunskap kring hur arbetet ska 
utföras utifrån deras egen säkerhet gällande sin yrkesroll. Resultatet visar att inställningen till 
yrkesrollen påverkar huruvida familjebehandlarna tar ställning till föreställningar och 
förväntningar (jfr Svensson, Johansson & Laanemets, 2008; Ellström, 1992; Olsson & 
Gullberg, 1986). Dock visar resultaten på att familjebehandlarna anser att det finns motsägande 
förväntningar från flera olika parter i deras arbete och hur dessa förväntningar påverkar de trots 
en yrkeskompetens. Respondent 2 belyste detta genom att berätta att “jag kan tycka att jag vet 
vad jag ska göra men när min chef säger en sak, mina kollegor en annan och kanske familjerna 
en tredje. Eller familjerna kan ju även säga olika, utifrån olika familjemedlemmars olika viljor, 
så blir det jobbigt. Det är då jag kanske känner att jag tappar kontroll”.  
 
När värderingar och föreställningar i en roll motsätter varandra skapas en intra-rollkonflikt som 
påverkar den professionellas förhållningssätt. Intra-rollkonflikter grundas i hur olika parter, 
som den professionella i sitt dagliga arbete möter, ser på rollens funktion vilket uttrycks i olika 
förväntningar kring hur rollen ska agera (Svensson, 1992; Angelöw m.fl., 2015; Forsén, 1978). 
Resultatet visar att det finns motsägande föreställningar och värderingar kring hur 
familjebehandlarens arbete ska bedrivas vilket skapar en känsla av motstridighet och osäkerhet 
kring hur de ska förhålla sig till sin yrkesroll. Flertalet av respondenterna belyste hur de 
upplever att det finns olika förväntningar från olika parter samt att dessa förväntningar kan 
motsäga varandra. Detta kan illustreras genom respondent 2:s tidigare nämnda beskrivning 
kring att arbetsgivaren och socialkontoret förväntar sig att behandlarna ska arbeta utifrån en 
uppdragsbeskrivning som innehåller specifika mål medan familjerna förväntar sig att de ska 
arbeta utifrån deras önskemål. Respondent 3 beskrev vidare hur ytterligare en motsättning i 
arbetet kan grundas i andra samarbetspartners förväntningar på familjebehandlarens yrkesroll: 
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“Skolan tänker att jag ska vara på deras sida. Skolan förväntar sig nog att jag är deras 
medkollega och arbetar utifrån deras önskemål. Familjen förväntar sig att jag ska stötta de i 
mötet och i kontakten med skolan. Jag behöver arbeta utifrån bådas tankar, där måste jag 
försöka anpassa mig så det blir rätt”. Olika parter förväntar sig att familjebehandlarna ska bete 
sig på olika sätt vilket kan tänkas medföra att familjebehandlarna hamnar i en trängd situation 
där de behöver arbeta utifrån flera förväntningar. När en motstridighet skapas mellan olika 
värderingar och föreställningar riskerar rollinnehavaren därmed att hamna i en intrarollkonflikt 
som skapar förvirring kring hur rollen som familjebehandlare ska användas (jfr Svensson, 
1992; Angelöw m.fl., 2015). Denna förvirring om hur rollen ska användas kan tänkas urskiljas 
i ett flertal av respondenternas beskrivningar av att förväntningarna skapar en känsla av stress 
och press gällande hur arbetet ska bedrivas. Respondent 5 beskrev hur “vetenskapen om att 
förväntningarna finns gör att jag kan bli stressad, att jag behöver prestera och bete mig på ett 
visst sätt gentemot den som har förväntningar på mig”. En intra- rollkonflikt i 
familjebehandlarnas arbete kan därför tänkas skapas utifrån ovanstående beskrivna motsägande 
och oförenliga förväntningar som gör att familjebehandlarna ställs inför en konflikt kring vilka 
värderingar och föreställningar som de ska tillämpa (jfr Svensson, 1992; Angelöw m.fl., 2015; 
Forsén, 1978).  
 
Familjebehandlarna återkommer ofta i sina beskrivningar av yrkesrollen, som citaten ovan 
påvisar, till att lyfta fram de emotionella aspekterna av arbetet. Respondent 4 uttryckte 
exempelvis detta genom att berätta att “vissa klienter förväntar sig att jag ska bli lika mycket 
känslomässigt påverkad av det som de berättar som de själva är medan vissa klienter inte vill 
att jag ska visa känslor alls, de tycker det blir fel och konstigt. Jag tror att vissa klienter inte 
vill att man exempelvis skämtar, de tycker nog att det är oprofessionellt”. Vidare berättade 
respondenterna hur de även påverkas emotionellt av de förväntningar som yrkesrollen medför. 
Flertalet av respondenterna uttryckte hur en medvetenhet kring att arbetsgivaren och familjerna 
har olika förväntningar skapar en stress och press. Utifrån ovanstående kan det tänkas att det 
finns emotionella förväntningar på yrkesrollen och att dessa förväntningar, samt andra rådande 
förväntningar kopplade till yrkesrollen, påverkar familjebehandlarna emotionellt i arbetet. I 
strävan efter att nå en djupare förståelse för familjebehandlarnas arbete framträder det således 
som viktigt att närmare fokusera på dessa emotionella aspekter. 
 
Ytligt och djupt emotionellt arbete 
Utifrån ovanstående resonemang kring huruvida emotionella aspekter är betydande för att 
förstå familjebehandlarnas arbete visar nedanstående resultat på hur familjebehandlarnas arbete 
är ett emotionellt arbete där känslor spelar en central roll. Samtliga respondenter beskrev hur 
de använder sina känslor mycket i arbetet samt att dessa känslor är varierade. 
  

Jag använder hela mitt känslobatteri, glädje, sorg, lättnad, irritation. Ja alla känslor (5). 

Vilka känslor upplever jag inte? Ilska, sorg, glädje, frustration asså  på ett möte eller på en hel dag kan det vara 
hela paletten det är väldigt mycket, näe det är hela spektrat i känsloregistret (3). 

 
Resultatet visar, utifrån exempelvis ovanstående citat, att de i arbetet upplever hela 
känslobatteriet som innefattar känslor från glädje till sorg. Hochschild (1983) beskriver hur ett 
emotionellt arbete innebär ett arbete där känslor används som arbetsverktyg vilket kan utläsas 
i resultatet utifrån hur respondenterna beskrev att de är sina egna verktyg samt att de genom 
deras känslor bedriver arbetet framåt (jfr Hochschild, 1983). Respondent 1 beskrev hur hen “i 
arbetet behöver känna stor empati för familjerna och hur det är viktigt för att skapa ett 
förtroende och en god relation”. Respondenternas inställning till att visa empati och medkänsla 
i sitt arbete med klienterna kan vidare även förstås i enlighet med Akademikerförbundet SSR:s 
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(2017) etiska riktlinjer som belyser att det är av vikt att den professionella bemöter klienter 
med stor empati och humanitet.  
 
Hochschild (1983) beskriver att en typ av emotionellt arbete är ett djupt emotionellt arbete där 
den professionella går in med stor empati i arbetet och uppvisar sina äkta känslor. 
Familjebehandlarnas arbete kan tänkas förstås som ett djupt emotionellt arbete utifrån resultatet 
som visar att familjebehandlarna arbetar med stor empati vilket de själva beskriver riskerar att 
skapa en emotionell påfrestning hos dem själva. Respondenterna berättade att vissa ärenden 
väcker smärtsamma känslor och emotioner hos dem själva. Resultatet visar att 
familjebehandlarna, som använder sig själva som verktyg, påverkas känslomässigt i arbetet 
utifrån vad de själva upplever som känslomässigt påfrestande utifrån deras egna 
livserfarenheter. Samtliga respondenter belyste hur ett arbete med människor som lever i utsatta 
livssituationer, där sorg, ilska och smärta är en stor del av vardagen, skapar starka känslor som 
kräver mycket energi och som de själva anser gör dem orkeslösa. Respondent 2 uttryckte 
exempelvis hur “man får hela tiden vara med i människors känslovärld och jag påverkas hela 
tiden känslomässigt av dem. Deras känslor blir på ett sätt mina. När de är ledsna så känner 
jag även en stor sorg. Det tar mycket av min energi vilket är jobbigt”. Det djupa emotionella 
arbetet uttrycks i familjebehandlarnas arbete utifrån att de behöver vara sitt egna verktyg, går 
in med sig själva i behandlingsarbetet och använder empati på ett sådant sätt att de blir 
känslomässigt berörda. I ett djupt emotionellt arbete, i enlighet med ovanstående resultat och 
beskrivning av hur familjebehandlarna själva emotionellt påverkas, finns det en risk för 
familjebehandlarna att bli emotionellt utmattade (jfr Hochschild, 1983). För att den 
professionella inte ska bli, i ett djupt emotionellt arbete, emotionellt utmattad beskriver 
Hochschild (1983) tekniker den professionella kan använda sig av. Respondenterna beskrev att 
de behöver hjälp att hantera de känslor som tar mycket energi och att de tar hjälp från övriga 
kollegor för att ventilera, vilket kan utläsas som en teknik i enlighet med Hochschild (1983).   
 
Ett emotionellt arbete bedrivs även som ett ytligt emotionellt arbete där professionella ska 
distansera sig från sina emotioner och endast uppvisa ett professionellt känslomässigt agerande 
(Hochschild, 1983). Familjebehandlarna använder sig av ett ytligt emotionellt arbete med 
familjerna vilket resultatet visar i respondenternas svar gällande hur det är viktigt att distansera 
sig från känslorna för att behålla en professionell yrkesroll och för att de i arbetet inte ska bli 
emotionellt utmattade. Samtliga respondenter beskrev att de inte får visa för starka känslor i 
sitt arbete då det finns en risk att de ska bli för emotionellt involverade i klienternas 
livssituation. Respondenterna belyste hur det är viktigt att kunna distansera sig från sina 
klienter för att inte skapa för starka emotioner hos dem själv. Respondent 1 uttryckte att “jag 
kan inte förlora mig i mina egna känslor där jag märker att dem i såfall går in och tar ansvar 
för mig, då har jag ju tappat min professionella roll”. Hochschild (1983) beskriver att ett ytligt 
emotionellt arbete bedrivs genom att den professionella inte uppvisar känslor som den 
professionella egentligen känner utan snarare visar känslor som anses vara korrekta utifrån den 
tillhörande yrkesrollen. Med utgångspunkt i Hochschilds (1983) teori kan samtliga 
respondenters svar gällande att de i vissa situationer inte vill uttrycka sina riktiga känslor 
förstås. Flertalet av respondenterna berättade att de visar känslor som de anser förväntas visa i 
deras professionella roll även om de inte alltid känner de känslor som de uppvisar. Detta kan 
illustreras genom respondent 4 beskrivning av att “empati ska man ju alltid visa, att man förstår 
en annan människa, men för den sakens skull behöver inte jag känna samma sak. Det blir som 
att jag spelar”. Hochschild (1983) belyser att precis som ett djupt emotionellt arbete kan ge 
negativa konsekvenser i form av emotionell utmattning kan ett ytligt emotionellt arbete skapa 
en känsla av falskhet i relationen med klienten. Detta kan utläsas i respondenternas 
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beskrivningar gällande att de känner sig oärliga samt deras känsla av att genomför ett 
skådespeleri när de inte uppvisar känslor som de egentligen känner (jfr Hochschilds, 1983). 
 
Hochschild (1983) beskriver att det krävs en balans mellan djupt och ytligt emotionellt arbete 
för att upprätthålla en professionell hållning. Resultatet visar hur familjebehandlarna både 
använder sig av ett ytligt och djupt emotionellt arbete i enlighet med teorin. Resultatet visar att 
familjebehandlarna använder båda förhållningssätten för att göra behandlingsarbetet gynnsamt. 
Detta utifrån vikten att både kunna distansera sig från sina känslor genom att uppvisa ett korrekt 
och förväntat beteende men även att kunna vara nära när de behöver gå in i klienternas 
känslovärld (jfr Hochschild, 1983). Det kan tänkas att när familjebehandlarna växlar mellan 
ytligt emotionellt arbete, utifrån förväntningar kring vad en professionell ska uppvisa för 
känslor, och mellan djupt emotionellt arbete, där de går in med empati och sina äkta känslor, 
kan det finnas svårigheter kring att balansera emotionerna vilket kan skapa en konflikt i hur 
arbetet ska bedrivas. Respondent 5 illustrerade denna svårighet genom att berätta hur “det är 
svårt att veta hur jag ska förhålla mig känslomässigt, ibland måste jag distansera mig för att 
orka fortsätta arbeta med detta jobb men jag måste också vara mig själv och visa mina egna 
känslor även om det är jobbigt, jag är bara människa”. För att få en förståelse för hur 
familjebehandlarna ska hantera de emotionella aspekterna i arbetet och besluta när de ska 
använda ett djupt eller ytligt förhållningssätt behöver arbetets reglering förstås med 
utgångspunkt i känsloregler (jfr Hochschild, 1983).  
 
Känsloregler 
Utifrån ovanstående resonemang gällande balansen mellan olika förhållningssätt att reglera 
känslor i arbetet fördes diskussionen vidare med familjebehandlarna om deras tankar kring 
hur känslor används i yrket. Samtliga respondenter beskrev hur deras egna känslor hade en 
påverkan på arbetets utfall samt hur de behövde förhålla sig till sina egna känslor utifrån deras 
professionella hållning i arbetet. Samtliga respondenter menade att känslor var en viktig aspekt 
för att skapa en allians och ett förtroende och att de behövde anpassa sina känslor i arbetet 
utifrån deras professionella roll. 

 
Ibland behöver man mera, man har en period av alliansskapande och sen känner man ju mer att nu är det tid att 
kanske trycka på det som är svårt, är en fingertoppkänsla i det där, att nu, det blir något som händer i samtalet, i 

förtroendet. Det handlar om att visa de rätta känslorna, det är så man är professionell  (5). 
 

Jag liksom trycker på nån känsla är det för att jag tänker att det har med ärendet att göra, att det liksom behöver 
tryckas på det här. sen kan det ju vara så att jag bedömer fel, så kan det vara, men min tanke är att det blir viktigt 

för familjen att det ska komma i rätt riktning i familjearbetet och i förändringsprocessen (2). 
 
I enlighet med citaten ovan visar resultatet att ett återkommande svar från samtliga 
respondenter är att känslor används för att skapa förtroende i perioder av arbetet som kräver 
alliansskapande, där arbetet behöver drivas framåt samt för att trycka på aspekter som är viktiga 
för arbetets utformning. Resultatet belyser hur familjebehandlarna använder känslor, som 
arbetsverktyg i arbetet, i enlighet med Hochschilds (1983) teori om känsloregler, för att med 
hjälp av känslor styra hur arbetet utformas samt vilken relation som skapas. Respondenternas 
beskrivning gällande användandet av känslor beroende på situation och den klient som de 
bemöter samt hur valet av rätt känslor bidrar till att de är professionella kan även förstås utifrån 
Hochschilds (1983) teoretiska förklaring att professionella i arbetet gör bedömningen av att 
använda känslor för att de själva och andra ska uppfatta de som professionella.  
 
Formella känsloregler är känsloregler som finns tydligt markerade på en arbetsplats genom 
exempelvis nedskrivna regler eller utbildning gällande hur arbetet ska bedrivas känslomässigt 
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(Hochschild, 1983). I resultatet återges de formella känsloreglerna genom exempelvis 
respondenternas beskrivningar av riktlinjer på arbetsplatsen samt genom beskrivningar kring 
hur metoddagar genomförs. Respondenterna berättade att de under metoddagar får lära sig 
tekniker och sätt att hantera och använda känslor i arbetet samt att de i sina teamträffar och på 
arbetsplatsträffar går igenom hur arbetet, som är känslomässigt påfrestande, på bästa sätt ska 
bedrivas. Respondent 5 berättade att “vi alla ger varandra tydliga förslag på hur arbetet kan 
bedrivas i situationer där man själv anser att nu blev det för känslosamt, hur ska jag nu göra? 
Då kan både chefen, gruppledaren och övriga kollegor gå igenom och berätta hur man ska 
göra”. Vidare framkommer i resultatet hur familjebehandlarna reglerar sättet de förhåller sig 
till sina känslor utifrån etikdagar som arbetsplatsen anordnar. Respondenterna beskrev att de 
har regelbundna etikdagar där de går igenom olika etiska dilemman gällande hur känslor kan 
påverka arbetet och hur de bör förhålla sig till sina emotioner. Vidare beskrev respondenterna 
hur de, utöver metod- och etikdagar, har handledning där de får undervisning i hur de kan 
förhålla sig till sina känslor. De formella känsloreglerna, i form av utbildning, rådgivning och 
instruktioner kan utifrån ovanstående resultat tänkas reglera hur familjebehandlarna förhåller 
sig till sina känslor i arbetet med familjer (jfr Hochschild, 1983).  
 
Vidare styrs professionella i sitt arbete av informella känsloregler vilka är mer subtila regler 
som bildar ett tankesätt eller en norm gällande hur känslor ska användas i arbetet inom 
verksamheten (Hochschild, 1983). Resultatet visar att familjebehandlarna även styrs av 
informella känsloregler genom ett gemensamt tankesätt som råder på verksamheten gällande 
hur känslor ska användas. Flertalet av respondenterna beskrev att det är viktigt att 
verksamheten ska uppfattas som en avslappnad miljö för familjerna de möter. Respondent 3 
och 5 menade att “klienter som besöker verksamheten vet ofta inte vad de ska förvänta sig vilket 
medför en stor oro för dem och därför pratar vi ofta om i arbetsgruppen hur man behöver 
skratta, skoja och fika för att få de att slappna av. Detta är något jag fått lära mig av mina 
kollegor som arbetat längre än mig”, “ på den här arbetsplatsen ska man kunna delge saker 
från sitt eget liv för att skapa ett avslappnat möte”. Vidare kan informella känsloregler förstås 
utifrån respondenternas beskrivningar av att det finns en allmän känsla av hur de ska arbeta 
med sina känslor vilket kan skapa motsättningar i familjebehandlarnas känslomässiga 
förhållningssätt. Detta illustreras exempelvis genom att respondent 2 uttryckte att det finns “en 
allmän känsla av hur man ska vara, det kan göra att jag ändrar hur jag vill vara, vilket såklart 
det påverkar mig”. Vidare kan informella känsloregler, gällande arbetssättet som erfarna 
kollegor uppmuntrar till, utläsas utifrån hur respondenterna uttrycker att en anpassning till den 
rådande verksamheten är nödvändig och positiv. Respondenterna berättade att när de själva var 
nya på arbetsplatsen samt när de får nya kollegor, att de då brukar diskutera hur de ska bemöta 
familjer känslomässigt samt hur de på verksamheten brukar agera för att bedriva ett bra 
behandlingsarbete (jfr Hochschild, 1983).   
 
Utifrån Hochschilds (1983) teoretiska beskrivning av vad ett emotionellt arbete innefattar kan 
resultatet tänkas visa att familjebehandlarna bedriver ett emotionellt arbete. Respondenterna 
belyste att deras arbete sker i direkt interaktion med klienter, genom exempelvis samtal och 
aktiviteter. Vidare är en viktig aspekt av familjebehandlarnas arbete att de bemöter sina klienter 
med de känslor som passar in i den specifika situationen. Respondent 2 belyste att “man måste 
ju hela tiden anpassa sig efter klientens känslor och så måste man förhålla sig till dem”. 
Ovanstående analys visar även att familjebehandlarnas emotioner styrs av känsloreglerna som 
finns i verksamheten och att familjebehandlarna måste förhålla sig till de emotioner som 
produceras och vägleds av familjebehandlarnas verksamhet. Dessa tre karaktärsdrag som 
påverkar familjebehandlarnas emotioner kan förstås i enlighet med Hochschilds (1983) 
beskrivning av hur det emotionella arbetet kännetecknas. Vidare visar resultatet att trots att 
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familjebehandlarna i sin yrkesroll utövar de känslomässigt nära emotionella arbetet som 
Hochschild (1983) beskriver behöver familjebehandlarna en distans från sina känslor i sitt 
arbete och de måste även uppvisa en objektivitet gentemot sina klienter. Som en logisk följd 
av detta kommer resultat och analys gällande objektivitet i familjebehandlarnas arbete att 
presenteras nedan. 
 
Objektivitet i arbetet 
För att familjebehandlarna ska kunna distansera sig i ett arbete som är emotionellt påfrestande 
diskuterades vikten av objektivitet i arbetet. Samtliga respondenter beskrev att det finns flera 
situationer i deras arbete där de behöver förhålla sig objektivt och med en känslomässig distans.  

 
I situationer där man måste agera drastiskt exempelvis när ett barn måste omhändertas. Då får jag inte visa 

känslor, känslorna får inte påverka. Det är något som måste göras oavsett hur jag känner mig (2). 
 

När man arbetar med två föräldrar är det inte ovanligt att man får en känsla för någon av föräldrarna, att man 
kanske håller med en av föräldrarna. Då är det viktigt att man inte går in och förstärker det utan försöker förhålla 

sig objektiv. Där är det viktigt att jag inte går på mina egna känslor, för det är inte att göra professionella 
bedömningar. Att yttra sina känslor och tankar i onödan fördröjer ju förändringsprocessen (3). 

 
Parsons (1964, 1939) teori gällande funktionell specificitet belyser hur känslor inte ska 
användas i arbetslivet utan hur arbetet ska bedrivas med objektivitet och hur professionella inte 
bör skapa känslomässiga band gentemot klienter då arbetet riskerar att bli mindre effektivt. 
Resultatet visar hur familjebehandlarna anser att de inte får låta känslor påverka arbetet och 
beslut som familjebehandlarna behöver göra. Flertalet av respondenterna beskrev hur de i 
arbetet inte får låta sina känslor påverka arbetet på ett sådant sätt att de blir partiska. Vidare 
beskrev samtliga respondenter hur en känslomässig distans även är viktigt för relationen med 
familjerna de möter. Respondenterna berättade att om de blir för känslomässigt nära kan 
klienterna bli obekväma och att det då finns en risk att kränka klienten genom att gå för djupt 
in på klientens privatliv. Vidare beskrev respondent 4 hur det även i mötet med andra 
professionella är viktigt att distansera sig från sina känslor utifrån att hen annars “riskerar att 
inte se andras professionellas synvinklar utan bara ser från min klient om jag är för investerad 
i klienten. Det är ett ställe där man måste försöka hitta ett samarbete och bortse från sina 
känslor, annars kan det skada behandlingsarbetet”. Likt beskrivningarna som samtliga 
respondenter gör behöver familjebehandlarna i sitt arbete distansera sig från sina känslor, inte 
ta klientens parti som de känner en större känslomässig koppling till och vara medveten om att 
känslor kan, i enlighet med respondenterna svar: fördröja förändringsprocessen, skada 
behandlingsarbetet, kränka klienten genom att gå in på dennes privatliv och inte låter känslorna 
ta över så att professionella bedömningar inte görs korrekt (jfr Parsons, 1939).  
 
Ovanstående resultat och analys kan vidare även förstås i enlighet med Akademikerförbundet 
SSR:s (2017) etiska riktlinjer gällande att den professionella ska upprätthålla en professionell 
hållning och medvetenhet samt värna om klientens integritet. Respondenternas beskrivningar 
av att de inte kan vara professionella när de upplever en för stark känslomässig kontakt kan 
förstås i utifrån Parsons (1939) teoretiska syn på hur professionalitet inte ska drivas med 
känslor och närhet vilket i sin tur kan förstås i enlighet med Akademikerförbundets SSR:s 
(2017) etiska riktlinjer gällande medvetenhet om värnande om integriteten mellan professionell 
och klient. Vidare kan etiska riktlinjer gällande hur yrkesrollen ska grundas på vetenskap och 
beprövad erfarenhet (se Akademikerförbundet SSR, 2017) förstås i enlighet med Parsons 
(1939) beskrivning av att professionella använder sin akademiska kunskap snarare än sina 
känslor. Respondenterna uttryckte, i enlighet med Parsons (1939, 1964) och etiska riktlinjerna 
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(Akademikerförbundet SSR, 2017), hur deras arbete ska och grundas i utbildningar samt kurser 
där de använder kunskapen för att bedriva arbetet professionellt.  
 
Vidare diskuterades, utifrån objektivitet och ett professionellt förhållningssätt, hur 
familjebehandlarna resonerar kring bemötandet av klienter. Studiens resultat visar hur 
familjebehandlarna beskriver att de å ena sidan ska utgå från barnets behov och därmed inte 
anpassa arbetet utifrån klientens unika faktorer som kultur men även å andra sidan behöver se 
människan som unik individ och ha ett förstående förhållningssätt som kan påverka hur arbete 
drivs.  

 
Jag ser barnets behov universellt. Barn har samma behov av omvårdnad och kärlek oavsett om de kommer från 

Kina, Kenya eller London. Jag bemöter alla barn och alla familjer på samma sätt, utifrån att de faktiskt har 
samma behov. Det gäller att man tänker att de ser ju annorlunda på uppfostran i deras kultur men nu måste de ju 

ändå anpassa sig till vår lagstiftning. Dock måste man ha en förståelse för deras synsätt också och därmed 
bemöta de på ett annat sätt, så att man kan genomföra en förändring (3). 

 
Jag försöker bemöta människor med samma problematik likvärdigt, alltså att jag ska behandla de likadant och 

ge de samma insatser. Det är målet men människor är även unika vilket gör att jag inte helt kan gå in 
förutsättningslöst. Kring uppfostringskultur exempelvis. Barns behov ska alltid gå först men jag försöker även 

tänka att man ska förstå andra familjers resonemang kring uppfostran osv (2). 
 
Familjebehandlarna anser, vilket illustreras exempelvis i citaten ovan, att det viktigaste är att 
arbetet utgår från barnets bästa och att det är övervägande när anpassning görs av klientens 
unika situation. Detta kan förstås genom att familjebehandlarna har en professionell 
expertisroll i samhället vars uppgift är att förmedla rationella värden till sina klienter genom 
ett objektivt och fast förhållningssätt, utifrån Parsons (1939, 1964) beskrivning av ett 
professionellt bemötande. Parsons (1939, 1964) beskrivning om universal kan ses i 
familjebehandlarnas resonemang gällande att alla familjer ska bemötas lika. Respondenterna 
beskrev att det är viktigt att ha en förståelse för att människor som har en annan kultur kan ha 
en annan syn på barnuppfostran men att de fortfarande behöver utgå från de grundläggande 
målen som verksamheten har vilket inte alltid överensstämmer med klientens syn. Utifrån detta 
kan det förstås som att familjebehandlarna arbetar på samma sätt och med utgångspunkt i 
samma mål oavsett vem personen som familjebehandlarna bemöter är. Utifrån det kan det 
tänkas att familjebehandlarna, i enlighet med Parsons (1939, 1964), inte ska skilja mellan vad 
och vem i en relation mellan professionell och klient. De familjer som familjebehandlarna 
bemöter har olika förutsättningar vilket familjebehandlarna är medvetna om men deras arbete 
grundas oavsett familj i verksamhetens mål. Vad familjebehandlarna i sitt arbete gör ska, enligt 
de själva, vara oberoende av vem det är de bemöter och arbetet ska alltid utgå ifrån 
verksamhetens syn av barnets bästa (jfr Parsons, 1939, 1964). 
 
Trots att familjebehandlarna beskriver att det är viktigt med objektivitet och distans från sina 
känslor för att vara professionell beskrev respondenterna även svårigheten att faktiskt vara 
objektiv i ett arbete med nära kontakt med människor. Respondenterna beskrev vikten av balans 
mellan distans och närhet.  

 
Ja, det är ju alltid en balansgång det där, jag vill ju att familjen ska känna att jag står på deras sida men att det 

inte alltid innebär att jag tycker som dom eller vad man ska säga, jag måste förhålla mig till att jag jobbar inom 
kommunen att jag, och politiska beslut och på så vis tänker jag ibland att jag måste vara objektiv (3). 

 
Jag tror man behöver liksom vara i det här, i den här beskrivningen, om du har en simbassäng och så är du nere 
med familjen där och jobbar i bassängen men så behöver du gå upp på bassängkanten och sitta där för att kunna 
se det, vad är det som händer egentligen? Jag behöver alltid fundera över mig själv och min roll och där blir jag 
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någonstans mer objektiv. Så jag kan inte vara i hela tiden, för då förlorar jag mig, så professionalitet handlar om 
att både vara i bassängen och på bassängkanten (1). 

 
Respondenterna beskrev å ena sidan vikten kring objektivitet och distans i många situationer 
av deras arbete för att bedriva ett professionellt arbete men beskrev å andra sidan hur det inte 
är fullt möjligt att vara objektiv i ett yrke där man jobbar nära med människor. Respondent 5:s 
beskrivning anser författarna illustrerar denna komplexitet: “jag behöver vara distanserad och 
se till helheten och därmed inte gå in med mina känslor för att vara professionell men samtidigt 
kan jag inte nå familjerna om jag är distanserad, då kan jag inte utföra ett förändringsarbete”. 
Respondenternas beskrivningar kring denna svårighet kan tänkas visa på en komplexitet i 
yrkesrollen där de har en förväntan på sig själva att vara objektiva i stor utsträckning men i 
själva arbetet anser att det inte alltid är möjligt. Det kan utifrån ovanstående tänkas att 
familjebehandlarna i viss mån delar åsikter kring professionalitet och känslomässig distans i 
enlighet med Parsons (1939, 1964) utifrån att de eftersträvar ett objektivt förhållningssätt och 
ett arbete som grundas i akademisk kunskap men i praktiken inte har möjlighet att bedriva 
arbetet helt objektivt. Detta utifrån att de i stor utsträckning anser att de behöver vara personliga 
i likhet med Hochschilds (1983) beskrivning av betydelsen av emotioner och känslomässiga 
relationer i arbetet. Det kan därmed tänkas att familjebehandlarnas yrke där de både eftersträvar 
objektivitet men samtidigt närhet och upplever situationer där de ska, enligt deras egna 
förväntningar, vara objektiva är ett yrke med stor komplexitet. 
 
Sammanfattande analys  
Familjebehandlarnas arbete påverkas i stor utsträckning av förväntningar som är kopplade till 
deras yrkesroll. Det finns förväntningar från flera olika parter på familjebehandlarnas yrkesroll 
och resultat och analys visar hur olika parters förväntningar kan skilja sig åt och motsäga 
varandra. Utifrån att familjebehandlarna i sitt yrke behöver förhålla sig till motsägande 
förväntningar kan intra-rollkonflikter i familjebehandlarnas yrkesroll skapas. 
Familjebehandlarna kan genom sin yrkeskompetens vara mer trygga i sin roll men de påverkas 
fortfarande emotionellt av de motsägande förväntningarna som finns genom att de exempelvis 
upplever förvirring och stress gällande hur arbetet ska bedrivas. Resultaten visar att genom en 
förståelse för familjebehandlarnas yrkesroll ges en förståelse för de inre motsättningarna hos 
behandlarna. Vidare kan familjebehandlarnas inre motsättningar förstås utifrån de emotionella 
aspekterna som påverkar deras förhållningssätt. Familjebehandlarnas arbete kan förstås som 
ett emotionellt arbete där ett ytligt och djupt emotionellt förhållningssätt kan variera och 
emotionerna kan ge känslomässiga konsekvenser beroende på hur de förhåller sig till sina 
emotioner i arbetet. Vidare styrs familjebehandlarnas arbete av både informella och formella 
känsloregler. Familjebehandlarna behöver visa känslor i arbetet för att kunna genomföra ett 
behandlingsarbete och bygga goda relationer men behöver samtidigt kunna distansera sig från 
känslorna och i vissa situationer därmed förhålla sig mer objektiva. Det finns därmed även 
motsättningar kring hur familjebehandlarna ska tänka kring användandet av känslor i arbetet. 
Utifrån de emotionella aspekterna kan rollen som familjebehandlare förstås som en komplex 
roll där familjebehandlarna hanterar motsättningar och konflikter utifrån både yrkesrollen och 
emotionella aspekter kopplade till yrkesrollen. Resultat och analys visar att genom en analys 
av familjebehandlarnas yrkesroll skapas en djupare förståelse för de emotionella aspekterna i 
arbetet och genom en analys av emotionella aspekter i arbetet skapas en djupare förståelse för 
yrkesrollen. Detta utifrån hur resultat och analys visar att familjebehandlarnas yrkesroll 
påverkas av emotionella aspekter utifrån hur de i sin yrkesroll behöver förhålla sig till samt 
hantera emotioner och det emotionellt påfrestande arbetet som yrkesrollen medför. Emotionella 
aspekter i arbetet påverkas i sin tur utifrån yrkesrollen och dess medförande förväntningar 
gällande hur familjebehandlarna i yrket bör agera emotionellt.  
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Diskussion  
Studiens resultat och analys visar att familjebehandlarnas yrkesroll är en komplex roll som 
ständigt påverkas av förväntningar från olika parter. Förväntningarna skapar en stress och press 
kring hur arbetet ska bedrivas och resultatet visar att förväntningarna kan skapa intra- 
rollkonflikter hos familjebehandlarna. Vidare belyser familjebehandlarna hur emotionella 
aspekter har en stor betydelse i deras yrkesroll och hur de arbetar med sig själva och sina 
emotioner som verktyg i behandling. Resultat och analys visar vidare på hur 
familjebehandlarna använder olika tekniker och förhållningssätt inom ett emotionellt arbete 
och hur dessa förhållningssätt skapar motsättningar och konflikter gällande hur arbetet ska 
bedrivas professionellt. Familjebehandlarna beskriver hur de behöver ett mer objektivt och 
distanserat förhållningssätt men även behöver arbete med känslor och närhet för att upprätthålla 
sin profession. Familjebehandlarnas beskrivning av deras arbete visar på att arbetet är tydligt 
präglat av inre motsättningar och att dessa motsättningar synliggörs och förstås genom studiens 
fokusering på yrkesrollen och de emotionella aspekterna. Studiens resultat visar vidare hur 
motsättningar även går att utläsa i de etiska riktlinjerna. Professionsetik har använts som ett 
illustrerande exempel för att få en djupare förståelse för komplexiteten i familjebehandlarnas 
förhållningssätt. Resultatet visar att de etiska riktlinjer som familjebehandlarna arbetar utifrån 
även kan tolkas internt motsägande. De etiska riktlinjerna och komplexiteten gällande hur de, 
utifrån olika förhållningssätt, kan tolkas ger en ytterligare förståelse för den komplexa roll som 
familjebehandlarna innehar. Utifrån ovanstående sammanfattning av studiens resultat och 
analys kan studiens syfte och frågeställningar, gällande hur (1) arbetet kan ses som ett 
emotionellt arbete (2) emotionella aspekter kan förstås utifrån rollen och (3) hur motsättningar 
och konflikter gällande förväntningarna kring yrkesrollen och emotionella aspekter förstås, 
anses vara besvarade.  
 
Denna studies resultat är förenliga med tidigare forskningsresultat gällande hur 
familjebehandlare och socialarbetare i sin yrkesroll behöver hantera och bemöta känslomässig 
information och vara medveten om hanteringen av emotioner för att upprätthålla en 
professionell hållning (se Wagaman m.fl., 2015; Agervold, 2008; Wampold & Imels, 2015). 
Tidigare forskning belyser, likt denna studie, hur familjebehandlarna behöver en känslomässig 
distans för att inte känslorna ska påverka arbetet negativt. Studiens resultat visar även, i likhet 
med tidigare forskning, hur familjebehandlarna dock behöver distansera sig från sina känslor 
och att objektivitet är ett ämne som tydligt diskuterats i studiens resultat och analys (Yanchus 
m.fl., 2010; Rober, 2011; Roberts, 2005). Vidare visar denna studies resultat, i enlighet med 
tidigare forskning gällande emotioner och rollförväntningar i familjebehandling specifikt, hur 
familjebehandlarna behöver använda sina känslor i arbetet som verktyg och för att skapa en 
allians samt ett förtroende med klienten (se Thompson m.fl., 2007; Stirckland- Clark m.fl., 
2000; Rober, 2011). Denna studies resultat är även förenlig med studier som beskriver hur 
familjebehandlare ständigt bemöter känslomässig information som skapar ett högt emotionellt 
tryck. Studiens resultat visar vidare även hur det finns emotionella förväntningar från klienterna 
på familjebehandlarnas yrkesroll gällande hur de emotionellt ska bemöta varandra samt att en 
god relation, som skapas av emotioner, är betydande för behandlingsarbetet i enlighet med 
tidigare presenterade studier (se Stirckland- Clark m.fl., 2000; Thompsons m.fl., 2007; Rober, 
2011; Wampold & Imels, 2015). Författarna anser vidare att denna studies resultat inte enbart 
är förenliga och stärker tidigare studiers resultat utan även bidrar med resultat till en 
forskningsinriktning som är relativt bristfällig. Detta utifrån att genomgången av den tidigare 
forskningen gällande kombinationen av en förståelse för både rollen och emotionella aspekter 
i familjebehandlares arbete är sällsynt i jämförelse med forskningsinriktning gällande socialt 
arbete i allmänhet.  
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I denna studie har en metoddiskussion gällande studiens begränsningar och styrkor redan 
diskuterats till största del i studiens metodavsnitt. Författarna menar att en av studiens 
betydande begränsningar är resultatets möjlighet till generalisering. Studiens resultat har 
besvarat studiens syfte men kan inte anses vara statistisk generaliserbar utifrån studiens 
kvalitativa urvalsmetoder och metodologiska val. En svaghet, som är av vikt att 
uppmärksamma, är att studiens resultat inte i sig kan säga något utöver den populationen som 
faktiskt har undersökts utifrån att enbart ett fåtal antal respondenter har medverkat samt att 
studiens empiri utgick från endast en kommun. Dock menar författarna att genom teoretiska 
argument och en teorigenererande ambition kan resultatet möjliggöra en analytisk 
generalisering vilket möjliggör att studiens resultat vetenskapligt kan bidra till det aktuella 
forskningsfältet (jfr Kvale, 1997; Silverman, 2005). Vidare vill författarna uppmärksamma hur 
det metodologiska valet samt genomförandet av datainsamlingsmetod eventuellt har påverkat 
studiens resultat. Att intervjuerna genomfördes i den verksamhet som respondenterna arbetar 
inom kan ha orsakat en obekväm situation för respondenterna. Detta utifrån att intervjuerna 
berörde frågor gällande hur arbetsplatsen är utformad utifrån exempelvis oskrivna regler och 
normer vilket kan tänkas ha påverkat respondenternas svar. Vidare kan ytterligare en 
begränsning av datainsamlingsmetoden, för studiens resultat, vara beslutet att spela in intervjun 
på band. Detta utifrån att intervjuinspelningar kan ge en hämmande effekt vilket i sin tur även 
är en begränsning utifrån studiens validitet (jfr DePoy, 1998; Ejvegård, 2003; Silverman, 2005; 
Svenning, 2003). Författarna har dock, i vetskap om denna begränsning, varit noggranna med 
att försöka skapa en bekväm miljö utifrån att tydligt förmedla de etiska riktlinjerna gällande 
respondenternas anonymitet samt gett möjligheten för respondenterna att läsa igenom 
transkriberingarna. 
 
Författarna vill vidare betona hur studiens tydliga deduktiva karaktär och presentationen av 
denna är en styrka för studien. Utifrån att författarna kontinuerligt har utgått från en deduktiv 
ansats har studiens samtliga metodologiska val motiverats och stärkts genom en tydlighet kring 
vad studiens författare önskade att undersöka. Detta har även skapat en tydlighet i 
presentationen gällande kopplingen mellan teori och empiri (jfr Bryman, 2011; Kvale, 1997). 
Författarna menar att en ytterligare styrka för denna studie är att studiens resultat har kunnat 
stärka trovärdigheten i den tidigare presenterade forskningens resultat samt att studien har 
bidragit med resultat till en forskningsinriktning som är, utifrån genomgången av tidigare 
forskning, relativt bristfällig. Studiens resultat stärker tidigare forskningsresultat utifrån att 
denna studies resultat i stor utsträckning överensstämmer med resultatet som tidigare forskning 
presenterat. Författarna anser att detta är en styrka utifrån att studien delvis motiverades med 
grund i ett begränsat forskningsläge kring kopplingen mellan rollförväntningar och 
emotionernas betydelse i familjebehandlarnas arbete i synnerhet. Studien motiverades även 
utifrån studiens ambition att möjligtvis kunna ge nya perspektiv utifrån att studien genomfördes 
i en mindre etablerad kontext och med professionsetik som illustrerande exempel samt utifrån 
att bidra med ytterligare resultat till forskningsinriktningen. Studiens resultat kan tänkas i viss 
mån ha bidragit till ett nyanserat perspektiv utifrån presentationen gällande hur de etiska 
riktlinjerna har en koppling till rådande rollförväntningar och emotionella aspekter i 
familjebehandlarnas arbete. Studien kan även, som nämnts ovan, anses bidra med resultat till 
en forskningsinriktning som anses vara bristfällig gällande roller och emotioner i 
familjebehandlares arbete specifikt.  
 
Denna studie kan, som ovan nämns, anses bidra med en teoretisk förståelse gällande sambandet 
mellan emotioner och roller i ett emotionellt påfrestande arbete. Studiens resultat och analys 
visar att genom att analysera familjebehandlarens yrkesroll skapas även en förståelse för de 
emotionella aspekterna i arbetet och genom att analysera de emotionella aspekterna i arbetet 
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skapas en större förståelse för yrkesrollen. Studien bidrar med en djupare förståelse för de 
emotionella aspekterna och yrkesrollen tillsammans men ger även, med grund i 
sammankopplingen, en djupare förståelse för de teoretiska utgångspunkterna separat. Studien 
kan sammanfattningsvis anses bidra med en förståelse för hur emotionella aspekter och 
yrkesrollen är sammankopplade, teoretiskt stärker varandra och kombinerat ger en större 
förståelse för familjebehandlarnas arbete. Vidare kan det tänkas att denna studie bidrar till 
praktiska konsekvenser utifrån att läsarna, vilket diskuterats tidigare i studiens metodavsnitt, 
som tar del av denna studies material kan applicera sina egna erfarenheter och kunskap av ett 
emotionellt påfrestande arbete i nya perspektiv. Detta med utgångspunkt i författarnas tolkning 
av ett arbete och en yrkesroll som påverkas och grundas i emotionella aspekter. Vidare kan 
själva kopplingen och sammanflätningen av emotioner och roller inte enbart tänkas vara 
teoretiskt intressant utan även kan vara av intresse i praktiken. Detta utifrån att anställda, som 
bedriver ett emotionellt påfrestande arbete, innehar en yrkesroll med tillhörande 
rollförväntningar och kopplingen kan därmed tänkas ge nytta utifrån att det kan skapa ett 
intressant perspektiv av deras yrkesroll och emotionella arbete. Författarna anser vidare att 
studiens resultat och analys kan tänkas bidra med en förståelse av ett komplext socialt arbetsfält 
där familjebehandlares arbete är mycket betydelsefullt för både barn och familjer. Studien 
bidrar med en förståelse för de utmaningar som arbetet innebär och kan tänkas skapa intresse 
och kunskap för familjebehandling i synnerhet men även socialt arbete i allmänhet där arbetet 
med människor är emotionellt påfrestande.  
 
Denna studie har betonat att vikten av en förståelse för familjebehandlarens yrkesroll även 
kräver en förståelse för de emotionella aspekterna i familjebehandlarnas arbete. För att vidare 
få en förståelse för emotionella aspekter i familjebehandlarnas arbete krävs en förståelse för de 
olika förväntningarna som finns på familjebehandlares yrkesroll. Denna studies resultat 
gällande hur familjebehandlarnas yrkesroll är en komplex roll där de ständigt behöver förhålla 
sig utifrån olika förväntningar och till sina emotioner på olika sätt, skapar ett intresse för 
framtida forskning att undersöka klienternas upplevelser och förväntningar på 
familjebehandlare. Denna studies resultat har belyst hur familjebehandlarna balanserar mellan 
en närhet och distans och det vore utifrån detta även av intresse att undersöka hur klienter 
upplever familjebehandlares olika förhållningssätt. Detta utifrån att denna studies resultat även 
visar på att familjebehandlarna ständigt påverkas av deras klienters förväntningar och 
inställning till behandlingsprocessen och rollen.  
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Bilaga: Intervjuguide  

Inledande frågor 
● Hur länge har du arbetat som familjebehandlare?  
● Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 
Roller och rollförväntningar 
Vi vill börja med att fråga dig om rollen om dig som familjebehandlare och vad det finns för 
förväntningar på dig i den rollen  
● Hur skulle du beskriva din yrkesroll som familjebehandlare? Vad är din roll i arbetet? 
● Upplever du att det finns förväntningar på dig som familjebehandlare i arbetet? Isåfall 

hur påverkar dessa förväntningar dig?  
● Upplever du att det finns normer i din yrkesroll som familjebehandlare? I sådana fall, 

hur påverkar dessa normer dig?  
● Upplever du att finns motsägande föreställningar kring hur du som familjebehandlare 

ska vara?  
● Vad finns det för mål i verksamheten med familjebehandling? 
● Reflekterar du kring din roll som familjebehandlare i arbetet med familjer? 
● Reflekterade du mer kring din roll i början av ditt arbete som familjebehandlare? 
● Hur tänker du att lagar påverkar dig i arbetet?  
● Känner du att det finns lagar som begränsar dig i ditt arbete? 
● Hur tänker du att etiska riktlinjer har en påverkan på dig i ditt arbete? Hur upplever du 

att du behöver förhålla dig etiskt i arbetet? 
● Upplever du att det finns oskrivna regler kring hur man ska arbeta i verksamheten? 

Isåfall, hur påverkar dessa oskrivna regler dig i ditt arbete? 
 
Ytligt och djupt emotionellt arbete 
Nu vill vi komma in på att specifikt prata om de emotionella aspekterna i rollen som 
familjebehandlare 
● Vilka känslor upplever du ofta i ditt arbete med familjer? Hur kommer det sig att du 

upplever dessa känslor? 
● Hur hanterar du ett arbete som blir emotionellt påfrestande?  
● Finns det något du gör i själva samtalet för att hantera dina känslor? 
● Finns det tillfällen då du behövt visa känslor du egentligen inte känt? Kan du i såfall 

beskriva en sådan situation? - ändra om frågan.  
● Hur påverkas du som familjebehandlare av ett känslomässigt arbete med familjer? 
● Tänker du att familjerna förväntar sig att du som familjebehandlare ska eller inte ska 

visa känslor i ditt arbete? Varför tänker du så? 
 
Känsloregler 
● Vad är det som styr vilka känslor du väljer att förmedla i ett samtal? 
● Hur tänker du kring att visa dina egna känslor i behandlingssamtal? 
● Har du någon gång känt att du inte har haft kontroll över dina känslor i samtal? 
● Finns det riktlinjer eller regler angående hur du ska bemöta klienter känslomässigt? I 

såfall, följer du dessa riktlinjer i ditt arbete? 
● Upplever du att det finns ett tankesätt i verksamheten i hur du ska bemöta klienter i 

behandlingen?  I såfall, hur påverkar det dig i sättet du utför arbetet? 
● Känner du dig hämmad att agera så som du vill utifrån riktlinjer som finns på 

arbetsplatsen?  
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● Upplever du att det finns svårigheter kring att hantera dina känslor i arbetet med 
familjer? I såfall, vad anser du att det finns för svårigheter och hur hanterar du dem? 

● Upplever du att det finns konflikter och motsättningar i olika förväntningar i hur du 
ska hantera emotioner i arbetet med familjer?  

 
Objektivitet i arbetet 
● Hur tänker du kring att vara objektiv i ditt arbete med familjer? 
● Finns det situationer där du inte får låta dina känslor påverka arbetet? 
● Upplever du att du bemöter alla dina klienter på samma sätt förutsatt att det finns 

samma problematik?   
● Upplever du att det finns förväntningar om att du ska bemöta alla lika förutsatt att det 

finns samma problematik? 
● Upplever du att eventuella känslor hos dig kan påverka arbetet negativt?  
● Anpassar du ditt arbete utifrån varje enskild klients situation? Exempelvis utifrån 

klientens religion och etnicitet? Isåfall hur? 
● Har du använt dig av verktyg och förhållningssätt som du lärt dig?  
● Tror du objektivitet är positivt i arbetet som familjebehandlare? Varför/ varför inte?  

 
 
 
 
 
 


