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Abstract  

This quantitative survey aims to highlight the impact of the meeting with the grief for 

customer advisers and representatives of funeral homes connected to the SBF (Sveriges 

Begravningsbyråers förbund). It also aims to demonstrate any differences between the sexes 

on this subject. Issues include: How does the person experience expectations and 

requirements in relation to their professional role? Does the person experience a personal 

impact due to the encounter with grief and death in their profession, in what way and to what 

extent? What consequences does the expectations, reactions and the possible impact result in 

for that person? What conditions does the person have to help cope with the professional role? 

Is there a gender difference in this experience?  

The theory base, which consists of theories taken from The Managed Heart: The 

commercialization of Human Feeling by Arlie Hochschild (2003) and descriptions taken from 

Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering 

by Anna Davidsson Bremborg (2002), has been fundamental in both the preparatory work and 

the analysis. The population consists of those with client contact at funeral homes connected 

to the SBF. The questionnaire was answered through an internet page and the contact with the 

particiants were made via e-mail. The questionnaire consisted of 44 claims which were 

answered by how well the respondents agreed with them. The responses were then coded and 

calculations were made of mean and significance of these figures. Comparisons were made on 

several levels between the different variables in order to find patterns and indications. The 

results showed trends that the respondents to some extent experienced high demands in their 

profession, stress connected with the customer interactions and that this to some extent 

resulted in negative consequences. The results suggests that respondents were expected to and 

strove to go the "extra mile" to please the customers. The results also showed trends that the 

respondents enjoyed their work, experienced relatively good conditions in their profession 

and that the benefits outweighed the sacrifices. The results also showed an interesting pattern 

of that women, more than men, experience pressures and stress due to the encouter with grief 

at work, and that the higher education the respondents had the greater the impact. This study 

resulted in some interesting indications that can be used in further research.   

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna kvantitativa enkätundersökning syftar till att belysa påverkan av mötet med sörjande 

anhöriga hos kundrådgivare och representanter på begravningsbyråer anslutna till SBF 

(Sveriges Begravningsbyråers Förbund). Den syftar även till att uppvisa eventuella skillnader 

mellan könen kring detta ämne. Frågeställningarna är bland andra:  

 Hur upplever personen förväntningar och krav i förhållande till sin yrkesroll?  

 Upplever personen en personlig påverkan av mötet med sorg och död i sitt arbete, på 

vilket sätt och i vilken utsträckning?  

 Vad får förväntningarna, reaktionerna samt den eventuella påverkan för konsekvenser 

för personen? 

 Vad har personen för förutsättningar för att klara av yrkesrollen? 

 Finns det någon skillnad mellan könen i denna upplevelse? 

Teorigrunderna, som består av teorier hämtade ur The Managed Heart: the 

Commercialization of Human Feeling av Arlie Hochschild (2003) och beskrivningar hämtade 

ur Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och 

professionalisering av Anna Davidsson Bremborg (2002), har varit grundläggande i både för- 

och efterarbete. Populationen består av de med kundkontakt på begravningsbyråer anslutna 

till SBF. Enkäten svarades på genom en internetsida och kontakten med de svarande skedde 

via e-post. Enkäten bestod av 44 påståenden som bevarades genom hur väl de svarande 

instämde med dem. Svaren kodades sedan och uträkningar gjordes av medelvärden och 

signifikans mellan dessa. I flera nivåer gjordes jämförelser variabler emellan för att finna 

mönster och indikationer. Resultatet visade tendenser till att de svarande i viss utsträckning 

upplevde höga krav i yrket, påfrestningar i samband med kundmötet och att detta i viss 

utsträckning gav negativa följder. Mycket tyder på att de svarande förväntas och strävar efter 

att gå ”det extra steget” för kundernas välmående. Resultatet visade även tendenser till att de 

svarande trivdes med sitt yrke, upplevde relativt goda förutsättningar i sitt yrke och att 

fördelarna uppvägde nackdelarna. Det fanns ett intressant mönster av att kvinnor i högre grad 

än män upplever påverkan och påfrestningar av mötet med sorg i arbetet samt att ju högre 

utbildning de svarande hade desto större påverkan. Studien gav vissa intressanta resultat som 

kan användas för vidare forskning i ämnet. 
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1. Inledning 
 

Att människor dör är någonting naturligt och det är det enda som egentligen går att vara säker 

på är att det tillslut ska ske oss alla. Trots detta är ett dödsfall ofta någonting mycket svårt, i 

flera avseenden. När någon närstående avlider känner många en stor sorg. Dödsfallet kan ske 

plötsligt och oväntat eller vara någonting som var väntat och ibland ett slut på ett lidande. 

Utöver sorgen, oavsett hur och vem som dör så finns det även mycket praktiskt som ska 

göras. Personen måste begravas. Utöver det finns det ofta nära och kära som vill ta farväl, ofta 

i form av en minnesstund. Med sorgen behöver vi kanske hjälp, det är individuellt, men med 

det pratiska är vi alla beroende av begravningsbyrån. Sorg är en tung upplevelse för den som 

förlorat en närstående och många av oss känner en empati för dem som sörjer och blir 

påverkade av det. Hur påverkar då detta de som dagligen möter sorgen i sitt yrke som 

kundrådgivare och representant på begravningsbyrå? 

Denna kvantitativa studie belyser denna yrkesgrupps upplevelser av yrkesrollen i förhållande 

till de egna känslorna genom en enkätundersökning. På grund av vissa begränsningar och 

hinder så bör denna studie ses som en pilotstudie som kan bana väg för en mer omfattande 

sådan. 
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2. Bakgrund 
 

När jag vårterminen 2008 skulle fundera över ämne till min tidigare studie i Sociologi II kom 

jag att tänka på en fascination som jag länge haft. Min mor har sedan innan jag föddes arbetat 

på begravningsbyrå som kundrådgivare och representant. Jag har alltid förundrats över hur 

hon klarar av att arbeta med sörjande människor och hur hon verkar kunna klara av att ha en 

balans mellan ett tillsynes genuint medlidande och en oklanderlig yrkesmoral. Andras 

föräldrar hade vanliga arbeten, med papper och med människor, men inte med så tunga saker 

som döden och sorgen kring den. Hur kunde man arbeta med någonting så jobbigt och 

fortfarande trivas med sitt arbete och vara glad? Jag bestämde mig för att försöka få en inblick 

i denna problematik genom en kvalitativ intervjustudie. Det finns ju andra yrken utöver 

kundrådgivare på begravningsbyrå som arbetar nära sorgen och döden, så jag bestämde mig 

för att intervjua tre yrkesgrupper som möter sorg i arbetet som sekundär arbetsuppgift (yrken 

där sorgehantering inte är den främsta arbetsuppgiften). Jag intervjuade en person ur var och 

en av yrkesgrupperna: kundrådgivare på begravningsbyrå, präst och undersköterska inom 

palliativ vård. Syftet med studien var att belysa hur de som i sitt yrke möter sörjande 

människor och tragiska händelser hanterar att balansera sin professionella roll med det egna 

jaget. Syftet var även att försöka belysa utifall de upplevde några svårigheter med den 

balansgången och vad de hade för förhållningssätt till den. Jag ville också belysa om mötet 

med sorgen påverkade dem på ett personligt plan och på vilka sätt i sådana fall. Ur denna 

studie framgick, utöver flera andra intressanta mönster, att det fanns en viss diskrepans mellan 

hur personerna upplevde att det borde blivit påverkade och hur det faktiskt upplevde att de 

blev påverkade. I dessa fall framkom det att det fanns en viss negativ påverkan som stundvis 

kändes tung och svår att hantera. Eftersom den studien var en småskalig sådan där jag endast 

kunde utläsa vissa tendenser så fanns det mycket kvar att vara nyfiken på. Jag ville ta reda på 

mer! Det var framför allt yrkesgruppen kundrådgivare på begravningsbyrå som intresserade 

mig, av flera anledningar. Till att börja med så har jag ju en viss personlig anknytning och 

fascination av yrket och utöver det så stötte jag på flera saker under arbetet med 

intervjustudien. Dels framkom det att den tidigare forskningen kring detta yrke i Sverige var i 

det närmaste obefintlig, dels så stötte jag på två böcker som jag ansåg var perfekta att tillämpa 

på yrkesgruppen: The Managed Heart: the Commercialization of Human Feeling av Arlie 

Hochschild (2003) och Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter 

och professionalisering av Anna Davidsson Bremborg (2002) (se Tidigare forskning och 
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teorigrund). Ur allt detta kom idén om att göra en något större undersökning i ämnet då tiden 

kom för denna studie. Jag funderade en stund på att göra en större och djupare kvalitativ 

studie i form av djupintervjuer men ville hellre se generellt om denna påverkan av mötet med 

sorgen i arbetet var någonting som var vanligt bland kundrådgivare och om det fanns någon 

koppling till kön. Jag ville i större skala och mer strukturerat undersöka om detta gällde fler 

än dem jag intervjuade i min förra studie. Inför denna studie fanns varken tiden eller 

förutsättningarna för att göra en omfattande, generaliserbar kvantitativ undersökning av 

Sveriges begravningsanställda. Denna studie kan istället mer liknas med en pilotstudie för att 

belysa denna grupp samt om det finns tendenser åt något håll som vore intressanta att forska 

vidare kring. Idén kring att undersöka skillnader eller likheter mellan könen i detta avseende 

uppkom när jag läste Hochschilds syn på sin teori emotional labor ur ett genusperspektiv (se 

Tidigare forskning och teorigrund).  

Jag anser att denna yrkesgrupp, och liknande sådana är mycket viktiga. De bör värnas om och 

för att göra detta på bästa möjliga vis bör deras mående kartläggas. Det är drivkraften i denna 

studie. Mycket av studien rör socialpsykologiska fenomen men detta är även ett viktigt 

område att belysa på en större samhällsnivå eftersom dessa yrken och arbetet de utför är en 

oumbärlig del i vårt samhälle.  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

 

3:1 Syfte 
 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur de anställda med kundkontakt på 

begravningsbyrå upplever att mötet med sorg och död påverkar dem personligen. Jag ville 

undersöka om, och i så fall hur, de upplever att de påverkas av kundmöten och begravningar.  

Syftet var även att ta reda på om det finns skillnader mellan män och kvinnor i dessa 

upplevelser. Utöver könsvariabeln ville jag även testa om andra variabler spelade in. Dessa 

variabler kom att vara: ålder, antal år inom yrket samt utbildningsnivå. 

Eftersom denna studie inte är generaliserbar (mycket på grund av urvalsproblematik och 

tidsbrist) och som tidigare nämnt bör ses endast som en pilotstudie för vidare forskning så bör 

även syftet ovan betraktas som ett önskat syfte för en vidare studie. Det anpassade syftet för 

denna studie är att upptäcka tendenser i ämnet inom den ovanstående gruppen i förhållande 

till de ovanstående variablerna. 

 

3:2 Frågeställningar/Hypoteser  
 

Frågeställningar: 

De konkreta frågeställnigarna för att uppnå syftet med studien kommer att vara: 

 Hur upplever personen förväntningar och krav i förhållande till sin yrkesroll? Hur 

upplever personen sin yrkesroll? Hur reagerar personen på förväntningar och krav i 

yrkesrollen? 

 Upplever personen en personlig påverkan av mötet med sorg och död i sitt arbete, på 

vilket sätt och i vilken utsträckning? Hur reagerar personen på denna eventuella 

påverkan? 

 Vad får förväntningarna, reaktionerna samt den eventuella påverkan för konsekvenser 

för personen? Vad har personen för behov i samband med detta? 
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 Har personen möjlighet att påverkan sin situation i yrkesrollen? Hur väl trivs personen 

i sin yrkesroll? Vad har personen för förutsättningar för att klara av yrkesrollen? 

 Finns det någon skillnad mellan könen i denna upplevelse? Finns det några skillnader 

vad det gäller ålder, antal år inom yrket eller utbildningsnivå?  

Hypoteser: 

Den första hypotesen är att det finns en personlig påverkan kring mötet med sörjande i denna 

undersökning. Denna hypotes grundas ur både Davidsson Bremborgs avhandling och 

Hochschilds teori om emotional labor. (se Tidigare forskning och teorigrund) 

 Hypotes 1: De svarande blir personligt påverkade av mötet med sörjande i sitt arbete. 

 

Enligt Arlie Hochschilds teori om genus angående emotional labor finns den en skillnad 

mellan män och kvinnor vad det gäller påverkan av ett känsloladdat yrke. Utifrån denna teori 

blir min andra hypotes att det finns skillnader mellan män och kvinnor även i denna studie. (se 

Tidigare forskning och teorigrund) 

 Hypotes 2: Det finns skillnader i svaren mellan män och kvinnor. Kvinnor upplever 

sig bli mer påverkade av mötet med sörjande i arbetet.  

 

Vad det gäller de andra variablerna så finns det ingen grund i teorierna för att dessa skulle 

skilja sig i svaren. Allstå blir den tredje hypotesen att varken ålder, antal år inom yrket eller 

utbildningsnivå spelar in på hur de undersökta svarat. 

 Hypotes 3: Det finns inga signifikanta skillnader i svaren gällande ålder, antal år inom 

yrket eller utbildningsnivå.  
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4. Disposition 
 

Kapitel 5 är en gemensam redogörelse för tidigare forskning samt teorigrund, detta för att de 

på flera sätt går i varandra och lättare kan förstås sammanvävda. Kapitlet består av en översikt 

samt varsitt avsnitt för böckerna som ligger som grund för studien. Kapitel 6 är 

metodavsnitten. Det består av delarna: metod, urvalsförfarande, validitet/reliabilitet, etiska 

överväganden, datainsamling och analys. Efter det följer kapitel 7: Resultat och analys. Detta 

kapitel redogör för resultat, analys och teorianknytning, sammanvävt. Detta för att underlätta 

för läsaren att få en överblick över studiens resultat och hur de kan tolkas. Kapitlet är indelat 

blockvis utifrån det teman som enkäten är uppbyggd av (se bilaga 1). I slutet av detta kapitel 

finns även i diskussion kring det totala resultatet. I kapitel 8 avslutas denna uppsats med ett 

slutord samt reflektioner kring vidare forskning. Därefter följer en käll- och 

litteraturförteckning. 
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5. Tidigare forskning och teorigrund 
 

I detta kapitel kommer jag att ta upp både tidigare forskning i detta ämne och teorigrunden för 

denna studie. Anledningen att jag tar upp dessa i samma kapitel är för att de till stor del går i 

varandra.  

Det finns ytterst lite tidigare forskning om personer som arbetar på begravningsbyrå i Sverige. 

Det finns en hel del forskning inom ämnet sorg, men den fokuserar nästan uteslutande på dem 

som sörjer. Det finns även en del forskning om personer som har nära relationer till de som 

sörjer. Vad det gäller yrkesgrupper så finns det en del forskning och riktlinjer för de yrken där 

den primära arbetsuppgiften är att ge stöd till sörjande i form av sorgebearbetning eller terapi. 

Vad det gäller yrken som möter sörjande som sekundär arbetsuppgift och som inte har just 

sorgebearbetningen som arbetsuppgift, så som kundrådgivare på begravningsbyrå, finns det 

ytterst lite forskat. Det finns några utländska studier om denna grupp, men även globalt verkar 

det vara ett tämligen sparsamt forskat yrkesområde. Flera av de få studierna som är gjorda 

kring begravningsbranschen är dessutom fokuserade på andra aspekter än mötet med 

sörjande, så som stigmatisering och omhändertagandet av döda kroppar. 

Den enda, för denna studie, väsentliga kopplingen till tidigare forskning gällande Sverige och 

anställda på begravningsbyrå är Anna Davidsson Bremborgs avhandling Yrke: 

begravningsentreprenör (2002). Avhandlingen baseras på en studie genomförd med intervjuer 

och deltagande observationer på begravningsbyråer tillhörande SBF (Sveriges 

Begravningsbyråers Förbund). Davidsson Bremborg tar upp hur de anställda upplever sitt 

yrke. Hon har särskild fokus på stigmatiseringen av yrket begravningsentreprenörer i 

samhället samt hur begravningsbranschen ser ut i stort i Sverige med olika riter, hanteringen 

av döda kroppar och SBF som organisation. Hon tar även upp mötet med anhöriga och har 

flera intressanta perspektiv kring detta men detta avsnitt hamnar lite i skuggan av de andra 

aspekterna i avhandlingen och behöver mer och djupare fokus. Jag använder i denna studie 

Davidsson Bremborgs avhandling som överblick över tidigare forskning, som grund för flera 

av mina enkätfrågor och som en god inblick i hur arbetet på en begravningsbyrå ser ut. Hon 

har, liksom jag i denna studie, haft anställda på begravningsbyråer anslutna till SBF som 

population för sin studie. Jag kommer senare i detta kapitel att sammanfattande redogöra för 

Davidsson Bremborgs avhandling.  
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En andra relevant studie och teori presenterar Arlie Hochschild i sin bok The managed heart 

(2003). Teorin kallar hon för emotional labor. Studien som denna bok baserats på är en 

omfattande studie av flygvärdinnor på ett amerikanskt flygbolag. Olikheterna med denna 

studie till trots så är mycket i hennes teori allmänt gällande för alla yrken där känslor och dess 

hantering finns som en del av arbetet. Teorin om emotional labor kommer att utgöra den 

största och viktigaste delen av denna studies teorigrund. Även denna teori kommer jag 

sammanfattande redogöra för senare i detta kapitel. 

Den tredje delen av grunden till denna studie är min egen studie som jag genomförde VT 

2008 för min uppsats i Sociologi II. I den kvalitativa undersökningen använde jag mig av 

intervjuer för att på så sätt få beskrivande och djupgående svar. Jag intervjuade tre olika 

yrkesgrupper som i sitt dagliga arbete tar möter sörjande människor och tragiska händelser. 

Yrkesgrupperna var: sjukhuspräst, undersköterska inom palliativ vård samt kundrådgivare på 

begravningsbyrå. Jag intervjuade en person ur varje yrkesgrupp. Syftet med den studien var 

att belysa hur de som i sitt yrke mötte sörjande människor och tragiska händelser (som 

sekundär arbetsuppgift) hanterade att balansera sin professionella roll med de egna känslorna. 

Syftet var även att belysa utifall de upplevde några svårigheter med denna balansgång och vad 

de hade för förhållningssätt till den. Jag var vidare intresserad av att belysa om mötet med 

sorgen påverkade dem på ett personligt plan och på vilka sätt i sådana fall. I analysen av 

intervjumaterialet framkom vissa intressant mönster och indikationer på att det fanns en viss 

personlig påverkan som resultat av att personerna mötte sorg i sitt vardagliga arbete. Det 

fanns bl.a: tendenser till att svara på frågor enligt normer snarare än utifrån det de egentligen 

kände, det fanns en viss tvetydighet i svaren kring den personliga påverkan, de uttryckte en 

skillnad i påverkan mellan olika typer av anhöriga samt olika slags möten, de betonade det 

egna behovet av att få ventilera (tala med någon om sina känslor kring arbetet), Det verkade 

finnas dubbla normsättningar, de verkade ha svårigheter att skilja en äkta känsla från en 

framkallad sådan, det fanns behov av och ett frekvent användande av rollspel och 

känslostyrning samtidigt som det fanns mönster av skam kring det faktum att de i vissa 

situationer kände behovet av att förställa sig. Resultaten av den studien bör endast ses som 

indikationer på att dessa mönster existerar då undersökningen var för liten för att uttala sig på 

ett större plan. Resultat och erfarenheter från undersökningen har i denna studie framförallt 

används i utformandet av enkätfrågorna. 

Det bör nämnas att Hochschilds teori och undersökning kan anses något irrelevant och 

förlegad då den är utförd i USA och först publicerad 1983. Jag anser dock att den, med detta i 
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åtanke, är så pass allmängiltig att den kan tillämpas även i detta sammanhang. Davidsson 

Brembergs studie är 10 år gammal men gäller i stort sett samma population och därför anser 

jag att den är relevant för denna studie. 

5:1 Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, 
riter och professionalisering. (2002) av Anna Davidsson Bremborg 
 

Anna Davidsson Bremborg är lektor i religionssociologi på Lunds universitet (då denna 

uppsats skrivs). I denna avhandling har hon gjort en textstudie samt intervjuer och kartlagt hur 

begravningsentreprenörer i Sverige upplever sitt yrke rörande arbetet med döda människor, 

stigmatiseringen av deras yrke samt den psykiska påfrestningen som Davidsson Bremborg 

finner att mötet med sörjande anhöriga innebär. Davidsson Bremborgs studie förefaller vara 

den enda svenska studie som gjorts på ämnet. 

Begravningsentreprenören har en given plats i vårt samhälle, något som blev tydligt för mig när 

en äldre släkting dog. När döden var ett faktum och vi suttit en stund kring den avlidne frågade 

jag vårdpersonalen vad vi skulle göra, och svaret löd: ”Ring begravningsbyrån!” De räknade 

med att en begravningsentreprenör skulle sköta allt som hade med den avlidne - och oss – att 

göra: transporten till bårhuset, eventuella avskedsriter och samtal om sorg. (Davidsson 

Bremborg 2002:1-2) 

Detta citat i inledningen av avhandlingen beskriver hur många av oss förmodligen ser på 

begravningsentreprenören, som någonting givet i samhället, möjligen någon som man sällan 

reflekterar över innan man själv blir tvungen att ringa men oumbärlig när man behöver det. 

Begravningsbranschen är en servicebransch, men en säregen variant av den. En del av arbetet 

på en begravningsbyrå går ut på rent administrativa, praktiska uppgifter och försäljning av 

varor medan en stor del består av mötet med anhöriga, konsultering och stöd i sorgen. De 

många olika aspekterna gör det till en bransch som innehåller mycket olika arbetsuppgifter 

som ofta utförs av samma personer. Detta gör i sin tur arbetet på begravningsbyrå till ett 

mycket speciellt yrke som ställer mycket speciella krav på de som arbetar där. Dessa 

arbetsuppgifter återfinns i många andra branscher men sällan alla uppgifter i samma yrke. En 

person som arbetar på begravningsbyrå har inte sällan uppgifter som kan liknas med både 

kurator och försäljare samt administratör. Utöver detta finns det även de som har direkt 

kontakt med de döda kropparna och sköter transporter. Detta för med sig krav i form av att 

inte bara kunna utföra alla dessa uppgifter var för sig utan även att kunna bolla många av dem 

parallellt samt att kunna ställa om däremellan. 
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Davidsson Bremborg betonar i avsnittet om tidigare forskning, i likhet med mig, avsaknaden 

av andra liknande studier här i Sverige. Hon redogör kort för relaterade studier som gjorts. Jag 

kommer här att kort beskriva en del av dessa. Några svenska studier har på begravningsriter 

och syn på döden har gjorts, den tidigaste från 1917. Nordiska museet gjorde på 1950-talet en 

ansats till den första studien om svenska begravningsentreprenörer men detta blev aldrig 

sammansatt till en rapport förrän 2002 då Eva Åhrén Snickare analyserade materialet som en 

del av sin avhandling Döden, kroppen och moderniteten. Denna beskiver bl.a. 

begravningsbyråernas framväxt, synen på döden historiskt och kremeringens framväxt. I 

boken Mellan levande och döda (1997), baserad på en studie där etnologen Lynn Åkesson 

undersökte yrkesgrupper som sysslar med den döda kroppen, beskrivs bland andra 

begravningsentreprenörer i det svenska senmoderna samhället. Två böcker i ämnet har givits 

ut av branschen: Femtio år i livets tjänst (1995) skriven av Lotte Mjöberg inför Fonus 50-

årsjubileum och Sista resan (1996) skriven av Eva Jansson på uppdrag av SBF inför deras 75-

årsjubileum.  Det finns även några böcker om begravningsbranschen ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Utomlands finns en del studier gjorda. I Norge på 1970-talet gjorde sociologen Per 

Tanggaard en fältstudie på en begravningsbyrå Oslo som publicerads i en artikel samt 

ytterligare en studie om hur anhöriga upplever mötet med begravningsbyrå och präst som 

resulterade i rapporten Begravelsebyrået bedre enn sitt rykte, presten ikke versthun heller 

(1992).  Utöver detta är det främst i Storbritannien man kan finna forskning på området. Det 

har där byggts upp ett nätverk kring ämnet död och begravning, det finns till och med en årlig 

konferens sedan 1991 (numera vartannat år). Flera antologier har kommit ur dessa möten som 

besöks av bl.a. historiker, sociologer och psykologer från hela världen. Några exempel är The 

Sociology of Death (1993), Death, Gender and Ethnicity (1997) och Grief, Mourning and 

Death Rituals. En av de mest framstående forskarna i ämnet död och begravningar är 

sociologen Tony Walter. Han driver en mastersutbildning i ämnet på University of Reading 

och har givit ut många publikationer. Douglas J. Davies ger ett helhetsbegrepp på ämnet död 

och begravning i Death, Ritual and Belief (1997). Om just begravningsentreprenörer är 

Glenny Howarth mest framstående med böckerna Last Rites (1996), Beyond the Body (1999) 

samt ett flertal artiklar. I Last Rites har hon redogör hon för en fältstudie på en 

begravningsbyrå i London. Denna bok har inspirerat Davidsson Bremborg i hennes 

avhandling. Utöver de ovan nämnda brittiska studierna finns några till om den döda kroppen 

och om begravningar ur ett historiskt perspektiv. Ytterligare svenska studier finns kring bl.a. 

dödsannonser, begravningsseder och kyrkogårdars sociala betydelse. (Davidsson Bremborg 

2002:4-8) 
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Vidare vill jag komma tillbaka till Davidsson Bremborgs egna studie. Denna avhandling 

täcker som sagt många olika delar och aspekter av yrket begravningsentreprenör, men jag 

tänker här endast ta upp de aspekter som är relevant i denna studie.  

 

De trivs mycket bra med sitt arbete, upplever det stimulerade, möter många olika 

personer[…](Davidsson Bremborg 2002:42) 

På detta vis beskriver Davidsson Bremborg sammanfattande hur hon uppfattar att 

begravningsentreprenören ser på sitt yrke. I kapitlet ”Möten med anhöriga” beskiver hon 

relationen till de anhöriga som uppdragsgivare. Det finns flera aspekter till att denna relation 

som inte är helt okomplicerad. Begravningsentreprenören samordnar alla delar kring en 

begravning, mycket är praktiskt och administrativt men merparten av relationen till de 

anhöriga är kurativ. Det är långt fler arbetsuppgifter som ska utföras kring en avliden än vad 

många tror, från bårhuset till gravsättning är det är lång väg och många detaljer som ska ses 

över på vägen. De anhöriga ställs inför många val på vägen och det är 

begravningsentreprenörens uppgift att vägleda och rådgiva de anhöriga i dessa val. Davidsson 

Bremborg menar att det finns fyra principer som utgör grunden till hur valen görs kring en 

begravning; kulturella normer (normalitetens princip), familjeseder, individualisering och 

ekonomiska ramar. Med dessa vanliga aspekter i åtanke ger rådgivaren vägledning för att 

komma fram till ett arrangemang som de anhöriga är nöjda med. Detta är inte alltid helt 

enkelt, allra helst inte om de anhöriga är oense. Det sätts ofta en stor tillit till experten 

(begravningsentreprenören) och det finns ytterst lite utrymme för misstag. Ett misstag i denna 

känsliga process kan få stora konsekvenser för de anhöriga och följderna går inte att jämföra 

med de flesta andra serviceyrken. Detta resulterar i mycket höga krav på 

begravningsrådgivaren. (Davidsson Bremborg 2002:104–111) 

Flera av dem som Davidsson Bremborg intervjuade betonade sin roll som rådgivare framför 

allt. Det såg sig inte i första hand som försäljare, utan mer som en vägledare/kurator. De 

beskrev många aspekter att ta hänsyn till i planeringen av begravningen tillsammans med de 

anhöriga så som; att vara neutral (att inte ta ställning), att förklara/förtydliga olika alternativ, 

tolka det de anhöriga berättar för att föreslå rätt saker, att medla mellan anhöriga som är oense 

osv. De intervjuade beskiver att det som gör att en begravning upplevs som ”bra” är att den 

upplevs som ”personlig”. De flesta anhöriga vill att de olika delarna av begravningsprocessen 
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att avspegla individen som avlidit. Detta innebär att det är mycket viktigt för rådgivaren att 

lyssna och ”lära känna” den avlidne och de anhöriga. (Davidsson Bremborg 2002:112–119) 

Davidsson Bremborg presenterar flera intressanta och något oväntade indikationer i sitt 

material. En av dessa är att de intervjuade i regel tyckte att kundmöten där de anhöriga var 

oense var generellt mer påfrestande än då det exempelvis var ett barn som avlidit. Det finns 

mycket intressanta mönster av personligt engagemang genom hela boken. Många ”går det 

extra steget”, de anstränger sig utöver vad arbetet kräver för kundernas väl. Byråerna inreds 

ofta så att det liknar hemmiljöer, mötet och kontakten med begravningsrådgivaren förväntas 

vara personligt och autentiskt. Kontakten mellan rådgivaren och de anhöriga hålls ofta på en 

personlig, nära nivå och många byråer har uppföljningssamtal med de anhöriga så långt som 

ett år efter begravningen. Många gör hembesök. Flera av det intervjuade menade att de hade 

en nära kontakt till de anhöriga och att de ansträngde sig utöver vad arbetet kräver för att de 

anhöriga ska må så bra som möjligt. Vissa berättar om vikten av existentiella samtal och 

medmänsklighet. Davidsson Bremborg tar upp skiftningar i arbetet och omställningen mellan 

olika arbetsuppgifter som kräver flexibilitet, anpassningsförmåga och lyhördhet. Hon tar även 

upp behovet av de ”bakre regionerna” (begrepp lånat av Goffman som syftar till ex. 

personalutrymme) som återhämtningsplats. Många av de intervjuade upplevde sitt yrke som 

psykiskt påfrestande med många krav så som; att vara inkännande, lyssna och att vara 

koncentrerad. De beskrev det som psykiskt ansträngande, svårt att hantera och 

stressframkallande. Många beskrev ett behov av att vara ifred på fritiden och att hålla andras 

sorg på avstånd. (Davidsson Bremborg 2002:130–148)  

Vad det gäller professionell handledning framkommer det att ytterst få tyckte sig behöva det. 

Däremot ansåg de sig behöva stöd av familj och kollegor. Många ansåg att den tacksamhet 

som de anhöriga visade var belöning nog för den ansträngning de lade ner i sitt yrke. 

(Davidsson Bremborg 2002:151ff) 

5:2 ”Emotional labor” Ur The Managed Heart: the 
Commercialization of Human Feeling (2003) av Arlie Hochschild 
 

Den amerikanska sociologen och genusforskaren Arlie Russell Hochschild, professor i 

sociologi på University of California, har i ämnet emotionssociologi myntat begreppet och 

teorin om emotional labor i boken The Managed Heart: the Commercialization of Human 

Feeling (2003). I inledningen av boken citerar hon den kände sociologen C. Wright Mills som 
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i White Collar (1951) menar att vi säljer vår personlighet medan vi säljer varor och tjänster 

och genomgår då en allt vanligare process av främmandegörande (alienation).  

Boken baseras, som tidigare nämnt, på en studie av flygvärdinnor men den är lika relevant för 

denna yrkesgrupp och många andra, det är Hochschild noga med att påpeka. Hon nämner till 

och med begravningsentreprenören som ett av exemplen på yrkes som berörs av emotionellt 

arbete. Teorin kan relateras till alla yrken där känslan är själva jobbet, till alla serviceyrken. 

[…] most of us have jobs that require some handling of other people´s feelings and our own, and 

in this sense we are all partly fligh attendants. (Hochschild 2003:11) 

 

Jag kommer vidare att översätta emotional labor som emotionellt arbete. Med denna 

översättning menar jag arbete som i yrke och emotionellt arbete som ett aktivt bemödande att 

styra sina utryck så att andra upplever att man känner en viss känsla eller ett faktisk viljestyrt 

framkallande av en känsla för att den ska passa i yrket där denna känslostyrning utbytes mot 

lön. Hochschild definierar känslor på detta vis:  

I would define feeling, like emotion, as a sense like the sense of hearing and sight […] emotion 

communicates information […] from feeling we discover our viewpiont on the world 

(Hochschild 2003:17). 

Enligt Hochschild är känslor ingenting som finns lagrade inom oss utan någonting som är 

beroende av vårt hanterande av dem. I samband med känslostyrning och hanterande uppstår 

även nya känslor.   

Hon definierar emotional labor så här (i likhet med min definition ovan):  

I use the term emotional labor to mean the management of feeling to create a publicly 

observable facial and bodily display: emotional labor is sold for a wage and therefor has 

exchange value.[…] (Hochschild 2003:7) 

This labor requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the outward countenance 

that produces the proper state of mind in others […] (Hochschild 2003:7). 

.  

Hochschild har genom sin forskning kring detta ämne sett indikationer på att vilja spelar in 

när det gäller känslor. Ofta talas det om att exempelvis försöka bli kär, att försöka att inte 

känna sig deprimerad eller att tillåta sig att vara ledsen. Hochschild kallar detta för managed 
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feelings (ung. hanterade känslor). Med detta menar hon att känslor i många fall är någonting 

som kräver arbete och hanterande. Det kan gälla att styra sina känslor så att de passar en 

situation eller rent av att framkalla eller stävja känslor. Detta används också privat och får 

även konsekvenser där, men det är när styrningen av känslor säljs för lön i yrket och antar 

standardiserade former som känslan av alienation kan infinna sig, då känslorna ligger längre 

ifrån både individen och dem som känslorna riktas mot. Konsekvenser av detta kan vara en 

känsla av främmandeskap gentemot jaget och själen som används (eller möjligen utnyttjas) 

för att genomföra arbetet. (Hochschild 2003:13)  

Hochschild lägger fram olika termer kring begreppet emotionellt arbete, några av dem lånade 

av Erving Goffman och hans teatertermer. Hon delar upp känslostyrningen i två nivåer: 

surface acting (ung. ytagerande) och deep acting (ung. djupagerande). Den första syftar till en 

styrning av de yttre tecken som gör att en person kan läsa av vad den andra känner, så som 

kroppsspråk och tonfall. Den andra nivån, djupagerandet, syftar till det vidare steget av att 

faktiskt framkalla eller stävja en känsla hos sig själv för att passa situationen. Avsikten med 

detta är att anpassa sig till en situation där man upplever att den känsla man känner inte passar 

in. Detta kan födas ur en egen inre skam eller ur krav från omgivningen. Vare sig det kommer 

inifrån eller utifrån så styrs dessa krav på rätt eller fel känsla av normer som Hochschild kallar 

för feeling rules (ung. känsloregler).  

Feeling rules are standards used in emotional conversations to determine what is rightly owed 

and owing in the currency of feeling. (Hochschild 2003:18)  

Feeling rules are what guide emotional work by establishing the sense of entitlement or 

obligation that governs emotional exchange. (Hochschild 2003:56) 

Dessa känsloregler fungerar alltså som normer i ett socialt utbyte mellan människor. 

Normerna styrs i interaktionen genom belöningar och sanktioner. I det privata är det dessa 

normer och följandet av dem som utgör grunden för vår sociala interaktion. Man strävar efter 

att följa dessa regler av olika anledningar så som att passa in, att få ett bemötande i utbyte 

eller att känna sig som en god person. I det privata är det dock den egna personens samvete 

och tolkningar av känsloreglerna som avgör om och på vilket sätt de följs. På jobbet däremot 

är det liknande regler som gäller men där bestäms de av företaget och kan köpas för pengar. 

Denna användning av det privata livets regler i en affärsmarknad som styrs av pengar är 

anledningen till det problematiska med emotionellt arbete, menar Hochschild. (Hochschild 

2003:18) 
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I enlighet med dessa regler har vi människor enligt Hochschild för vana att fråga oss själva; 

Vad bör jag känna? Vi söker med ljus och lykta efter den ”äkta” känslan så att vi till slut, 

medvetet eller ej, framkallar en känsla eller stävjar en annan. Detta kan exempelvis ske 

genom att vi gör oss till minnes ett ögonblick som var sorgligt om vi känner att sorg är den 

känslan som borde infinna sig, men kanske inte gör det. På så sätt kan vi slippa eventuell 

skam gentemot oss själva för att vi känt ”fel” känsla och vi slipper vara olämpliga gentemot 

vår omgivning. Känslostyrning sker ofta omedvetet (åtminstone då vi djupagerar) men om 

detta kommer till vår kännedom genom att vi misslyckats i agerandet så kan det få dyra 

konsekvenser. Hochschild tar upp ett exempel med en person som får ett nervöst sammanbrott 

av stressen som en misslyckad känslostyrning framkallat. I stressen blir hon medveten om det 

”oäkta” i sitt agerande och detta leder till en känsla av falskhet. 

Once an illusion is clearly defined as an illusion, it becomes a lie.[…]It is far more unsettling to 

discover that we have fooled ourselves than to discover that we have been fooling others.[…] 

We come to distrust our sense of what is true, as we know it through feeling. And if our feelings 

have lied to us, the cannot be a part of our good, trustworthy, ”true” self. (Hochschild 2003:46–

47) 

 Detta kan man möjligtvis till viss del främja sig ifrån i det privata. I yrket däremot styrs 

reglerna och ramarna av den som betalar lönen eller av kraven kring yrket. Företaget är 

”regissören”. Ofta kräver arbetsgivaren en autenticitet i arbetsinsatsen och gentemot 

kunderna. Detta gör att det ofta uppstår en diskrepans mellan det privata och yrkesrollen. Ju 

större diskrepans det finns mellan det man ser som det ”äkta” privata (vad känner jag?) och 

den spelade yrkesrollen (vad borde jag känna?), ju tydligare blir illusionen och känslan av 

falskhet på arbetet. Hochschild beskriver dilemmat med känslomässig dissonans det på detta 

vis: 

When rules about how to feel and how to express feeling are set by management […] when deep 

and surface acting are forms of labor to be sold, and when private capacities for empathy and 

warmth are put to corporate use, what happens to the way a person relates to her feelings or to 

her face? When worked-up warmth becomes an instrument of service work, what can a person 

learn about herself from her feelings? And when a worker abandons her work smile, what kind 

of tie remains between her smile and her self? Display is what is sold, but over the long run 

display comes to assume a certain relation to feeling. (Hochschild 2003:89–90) 

Principen som hon kallar emotive dissonance leder till stress och för att minska denna stress 

flyttar personen (omedvetet) gradvis det privata jaget och yrkesjaget närmare varandra. Hon 

beskriver det så här: 
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Maintaining a difference between feeling and feigning over the long run leads to strain. We try 

to reduce that strain by pulling the two closer together either by changing what we feel or by 

changing what we feign. When display is required by the job, it is usually feeling that has to 

change […] (Hochschild 2003:90) 

Då det privata och yrkesrollen formas till att mer och mer likna varandra för att minska 

stressen som uppkommer då det finns en allt för stor skillnad dem emellan, är det alltså något 

av antingen känslorna eller det spelade som måste ge efter. Eftersom de flesta av oss är 

beroende av våra arbeten så är det ofta känslorna som får anta en andraplats, då agerandet i 

arbetet får ta den ledande rollen i den nya form som skapas. (Hochschild 2003:90) 

Hochschild beskriver tre olika nivåer av personligt engagemang i arbetet, olika 

förhållningssätt till arbetet och de risker dessa medför.  1) Det första förhållningssättet är då 

individen helt och hållet identifierar sig med sin yrkesroll. Jaget blir ett med yrkesrollen och 

bemötandet i yrkesrollen blir personligt. Denna individ har förmåga att frambringa ”äkta” 

värme på uppdrag av företaget utan att alls vara medveten om sitt ”falska jag”. För att hantera 

detta blir många i denna roll känslomässigt bedövade men finns inte denna försvarsmekanism 

så riskerar de med denna roll att bränna ut sig. Med andra ord är denna roll inte hållbar i 

längden då antingen det privata eller yrkesrollen måste ge vika, för det finns inte plats för 

båda. När det känslomässiga privata ger vika förlorar individen signalfunktioner från sina 

känslor och blir avtrubbad inför dem. När yrkesrollen är det som ger vika så uppdagas en 

falskhet för individen och stressen tar över. Detta resulterar ofta i utbrändhet. 2) I detta 

förhållningssätt till arbetet kan individen klart och tydligt skilja på det privata och yrkesrollen. 

Personen har förmågan att lämnar arbetet på arbetet och kan skilja på vad som ageras i 

yrkesrollen och vad som tillhör det privata. Denna rollinnehavare löper mindre risk att bränna 

ut sig med desto större konsekvens av denna roll är känslan av falskhet. Eftersom personen är 

fullt medveten om sitt skådespel så infinner det sig lätt en känsla av oärlighet. Personen 

riskerar att må dåligt över flera saker: känslan av falskhet, osäkerhet över om hon spelar 

tillräckligt väl, samvetskval över när hon bör spela eller ej och hur mycket. 3) Den tredje 

nivån och förhållningssättet är en total distans till yrkesrollen utan minsta dåligt samvete över 

det. Denna individ tar helt avstånd från skådespelet som yrkesrollen kräver och riskerar därför 

att inte klara av jobbet och möjligtvis därigenom förlora jobbet. Det finns här även en risk att 

se på hela livet som ett skådespel vilket kan göra individen cynisk och se sin omvärld som en 

total illusion. Hon riskerar även att helt stänga av sig ”själv” på hon är på arbetet, vilket för 

det flesta av oss upptar en ganska stor del av vår tid, och vantrivas. I alla tre förhållningssätt 
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handlar problemet om hur man anpassar jaget till yrkesrollen på ett sätt som tillåter en viss del 

av jaget i yrkesrollen men minimerar stressen som yrkesrollen lägger på jaget. Problemet 

förstärks ju mindre kontroll personen har över sina arbetsförhållanden, menar Hochschild. 

The less influence she has, the more likely it is that one of two things will occur. Either she will 

overextend herself into the job and burn out, or she will remove herself from the job and feel bad 

about it (Hochschild 2003:189). 

De personliga kostnaderna i denna process kan bli enorma. Hochschild menar att 

känslostyrning och hoppandet mellan agerande både i det privata och i yrkesrollen förvirrar 

och avtrubbar oss. Vi förlorar signalfunktionerna som gör oss varse om både vår omvärld och 

oss själva.  

For whenever people do acting for a living, even if they have some control over the stage, they 

inhabit their own stage faces with caution: behind the mask, they listen to their own feelings at 

low volume (Hochschild 2003:189). 

 

Hochschild, som också är genusforskare, har i denna teori även tagit upp skillnader mellan 

könen i förhållande till emotionellt arbete. Hon menar att maktobalansen som finns mellan 

könen tydligt visar sig och återskapas i detta avseende. Kvinnor som generellt har mindre 

tillgång till pengar, makt, auktoritet och status använder sig traditionellt mer av emotionellt 

arbete som kompensation för de resurser de saknar. Kvinnor har från grunden en underordnad 

social status och därför tenderar kvinnor och män hamna i olika sorter av servicearbeten. 

Kvinnor tenderar hamna i roller där uppgiften är att vara snäll och de förväntas stävja all form 

av ilska och aggression hos sig själva. Män tenderar få roller som går ut på att upprätthålla 

regler och de förväntas stävja känslan av rädsla och sårbarhet hos sig själva. Hochschild 

menar att flickor tränas i relationella färdigheter och känslostyrning redan från barndomen. 

Flickor tränas också i att vara ”uppriktigt” snälla, de förväntas kunna frambringa känslor som 

upplevs som äkta i andras ögon och även hos dem själva. En kvinna som inte sätter andras 

känslor och behov framför sina egna ses som mindre feminin. Pojkar tränas också i att vara 

snälla, men då räcker det med att de är formellt snälla och det krävs ingen uppriktighet. Det är 

snarare så att pojkar tränas att inte vara för snälla, då detta kan ses som omanligt. Kvinnor ses 

i allmänhet som att vara bättre på att hantera känslor och att de gör det oftare. De förrycker 

även mer känslor än män. I detta finns det en tydlig motsägelse: Kvinnor förväntas visa en 

viss känsla vid ett visst tillfälle (ex. sorg på en begravning), gör hon inte det så kan hon ses 
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som avvikande eller mindre kvinnlig. Däremot så finns det en negativ laddning i att kvinnor 

ses som överkänsliga, labila och irrationella. Detta leder till en svår balansgång av att känna 

och visa rätt känslor vid rätt tillfälle i rätt mängd. Bevisen är tydliga för att kvinnor faktiskt 

utför mer emotionell hantering och eftersom en väl hanterad/styrd känsla utåt sett ser ut som 

och upplevs som en spontan känsla så förväxlas detta gärna med att kvinnor är mer 

känslosamma eller lättare påverkade av känslor. Hochschild påpekar att man inte bör blanda 

ihop att vara ”känslig” med förmågan att ta fram rätt känsla när den förväntas. Hon påpekar 

att kvinnor gör emotionellt arbete hela tiden och att detta är en aktiv handling som inte bör 

förväxlas med någonting som finns naturligt i kvinnan. Kvinnor har en svagare statussköld 

och blir därför sämre behandlade och bemötta än män. De har även i större utsträckning än 

män krav på sig att sätta andra personer framför sig själv. (Hochschild 2003:162–184) 
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6. Metod 
 

Denna studie grundas i en kvantitativ undersökning.  Jag ville se överlag hur personerna inom 

yrkesgruppen kundrådgivare på begravningsbyrå ställer sig till de olika påståendena kring 

personlig påverkan av mötet med sorg i arbetet, samt om det finns några skillnader eller 

likheter mellan könen i det avseendet. Jag har, som redan nämnt, gjort en kvalitativ studie 

kring detta område förut och ville vidare se statistiskt huruvida det fanns tendenser till liknade 

svar men i en större omfattning. (Ultimat hade varit en generaliserbar undersökning i en större 

utsträckning, men på grund av olika omständigheter och hinder (så som urvalsproblematik) så 

bör som tidigare nämnt denna studie endast ses som en pilotstudie som belyser en viktig 

grupp inför eventuell vidare forskning inom området).     

 

6:1 Urval 
 

Min urvalsprocess till denna studie visade sig ha många hinder. Jag utgick från en ursprunglig 

tanke att undersöka personer som arbetar med kundkontakt på begravningsbyrå. Idén kring 

denna yrkesgrupp uppkom genom min tidigare intervjustudie. (se även Tidigare forskning och 

teorigrund).  

Jag har som sagt valt att fokusera denna studie på kundrådgivare samt representanter på 

begravningsbyrå, de som har kundkontakt, eftersom det främst är i detta möte som de kommer 

i kontakt sorg i sin yrkesroll. De andra arbetsuppgifterna inom begravningsbranschen vore 

också intressanta att studera påverkan av men de är inte relevanta i denna studie. 

Det finns två stora delar av begravningsbranschen i Sverige; Fonus och de övriga mindre som 

till stor del finns under organisationen SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund). De är 

uppbyggda på lite olika vis. Fonus är det största enskilda företaget inom 

begravningsbranschen och finns över hela landet. Enligt Fonus företagspresentation
1
 så står 

Fonus för 30 % av marknadsandelarna i begravningsbranschen . De olika arbetsuppgifterna 

rörande de avlidna och begravningar är inom Fonus uppdelat på olika avdelningar och 

personal. Vissa arbetar med att ta hand om den döda kroppen, vissa arbetar administrativt och 

vissa arbetar med att möta de anhöriga och organisera begravningar, gravsten och 

                                                           
1
 http://www.fonus.se/uploads/media/foretagspres_fonus_april_09.pdf Hämtad 2009-10-26 kl.14.58    

http://www.fonus.se/uploads/media/foretagspres_fonus_april_09.pdf
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dödsannonser. Som jag har förstått det så består flera av de mindre byråerna av några få 

anställda som utför samtliga arbetsuppgifter eller i alla fall flera av dem, även om detta endast 

gäller vissa. Sådana mindre byråer finns inom både Fonus och SBF, men möjligen i större 

utsträckning inom SBF. SBF är endast ett förbund som sammanbinder de mindre 

begravningsbyråerna och har begränsad information samt kontakt med dessa. Detta gjorde det 

svårt att bestämma sig för vilka som passar in i studien och hur jag skulle kunna nå dem. 

Ytterligare svårigheter kom då jag inte kunde få tag på förteckningar över de anställda från 

varken Fonus eller SBF. Fonus motsatte sig att lämna ut dessa och SBF hade enbart 

förteckning över de byråer som var medlemmar men ingen över de anställda på respektive 

byrå. 

Jag övervägde att fokusera på Fonus eller SBF och då endast använda mig av de som tillhör 

den ena av dem. Jag övervägde även att undersöka slumpmässigt ur båda organisationerna, 

men då kunde det resultera i ett missvisande svar som har mer med skillnader i 

organisationerna att göra än det jag ämnade undersöka. Jag funderade även på ett stratifierat 

urval som reflekterade marknadsandelar eller storlek på företaget, men det hade varit svårt att 

få ett överensstämmande grepp om det utan precisa förteckningar. Detta vore även till en viss 

del inte relevant för studien eftersom jag ämnade undersöka påverkan av de enskilda anställda 

och inte i relation till förtaget.  

Eftersom Fonus är en sådant stort företag jämfört med resten av byråerna i Sverige och som i 

sig, organisationsmässigt, är uppbyggt annorlunda än de andra, valde jag att fokusera på 

byråer som tillhör SBF. En ytterligare anledning till detta beslut är att Fonus var till viss del 

motvilliga till att deltaga då jag var i kontakt med dem (detta på grund av tid- och resursbrist). 

Jag tog kontakt med SBF i ett tidigt skede och fick av dem veta att utav Sveriges 800 

begravningsbyråer så tillhör 389 av dem SBF (ca 49 %). Utav de ca 1200 anställda inom 

byråerna som är anslutna till SBF så är 800 begravningsrådgivare och representanter. Min 

kontakt på SBF menade att könsfördelningen var ganska exakt 50/50 och att snittåldern låg på 

ca 45 år. De hade ingen förteckning över de anställda, endast över byråer med tillhörande 

filialer. Den lista jag fick var med ca 845 e-postadresser varav vissa tillhörde samma företag. 

Jag visste dock inte vilka som tillhörde vilka så jag skickade ut e-post till alla adresserna på 

listan. Kundrådgivare och representanter på begravningsbyråer som är anslutna till SBF kom 

alltså att bli populationen och listan med e-postadresser kom att bli min urvalsram. Det 

började som ett stratifierat urval, men blev sedan ett bekvämlighetsurval på grund av de 
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hinder jag stötte på. Utifrån byråerna blev det en totalundersökning för att på så sätt uppnå 

högsta möjliga svarande bland kundrådgivarna.   

 

Förteckningen över byråer var från 08-12-30 och det medför en risk för både över- och 

undertäckning då vissa kan ha tillkommit och vissa kan ha fallit ur listan sedan detta datum. 

Kontakten skedde via e-post och enkäten nåddes via länk, det kan ha resulterat i et visst 

bortfall. 

 

6:2 Validitet och reliabilitet  

 

I detta avsnitt definierar jag validitet och reliabilitet på följande vis: ”Validitet avser 

undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, dvs. hur väl de frågor vi ställer till 

våra [intervju]personer ger svar på det vi vill undersöka” och ”Reliabiliteten avser frågornas 

tillförlitlighet snarare än deras relevans och svarar på hur i mäter. Även om frågorna vi ställer 

är valida kan skärpan och tillförlitligheten i våra mätinstrument variera”. (Djurfeldt m fl. 

2003:108) Både reliabiliteten och validiteten i denna studie kan, på grund av de hinder som 

urvalsprocessen stötte på, ifrågasättas. Validiteten anser jag ändå vara hög tack vare väl 

operationaliserade frågor grundade i teori samt med extra förklaringar vid vissa mer 

svårtolkade frågor i enkäten. Det fanns även en begreppsdefinition med i enkäten: 

”Begreppsdefinition: I denna studie syftar mötet med sörjande anhöriga till de situationer som 

Ni i Ert arbete möter som involverar en avliden person och dennas anhöriga, i kundmöten 

eller på begravningar” (se bilaga 1 s. I). I missivbrevet finns även ett stycke som förklarar att 

studien inte ämnar undersöka förhållandet mellan anställd och arbetsgivare, utan endast den 

personliga relationen till yrkesrollen.(se bilaga 1 s. I). Det finns ju dock alltid en viss risk för 

bristande validitet gällande tolkningen av påståenden som rör så pass subjektiva ämnen som i 

denna undersökning. Detta har funnits i åtanke genom analysen. Reliabiliteten anser jag vara 

så hög som den kan vara i en kvantitativ undersökning som innehåller så många kvalitativa 

aspekter. Även här spelar det subjektiva i påståendena in och även här har detta funnits i 

åtanke genom analysen. Medelvärdena bör ha en god reliabilitet och även de signifikanta 

svaren från t-testen. Jag anser att svaren skulle bli liknande om undersökningen replikerades 

under samma förutsättningar.   
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6:3 Etiska överväganden 

 

Innan denna studie inleddes övervägde jag utifall denna studie var etiskt genomförbar. Detta 

gjorde jag med hjälp av en checklista genom FEN (Forskningsetiska nämnden) hos 

Högskolan Dalarna
2
 (). Jag var även noga med att fokusera påståendena kring förhållandet till 

yrkesrollen och det privata i relation till yrkesrollen. All kontakt skedde genom de 

medverkandes respektive arbetsplatser. Jag var även noga med att i all kontakt med de 

medverkande via e-post samt i enkätens missivbrev redogöra för de etiska reglerna. (se bilaga 

1)   

 

6:4 Datainsamling  
 

Det empiriska materialet samlades igenom en enkätundersökning. Enkäten utformades med 

hjälp av den teorigrund som hela uppsatsen baseras på; Arlie Hochschilds teori om emotional 

labor ur boken The managed heart, beskrivningar ur Anna Davidsson Bremborgs avhandling 

Yrke – Begravningsentreprenör och till viss del resultat från min tidigare intervjustudie. 

Utifrån dessa och till viss del min egna tidigare intervjustudie tog jag ut viktiga teman i form 

av stödord som jag sedan utformade både hypoteser och enkätfrågor utav. Det fanns med 

andra ord en stark närvaro av teorierna i förarbetet och då enkäten utformades. Så här såg de 

olika teman ut:  

Förväntning Krav 

 Förväntningar/krav 

 ”det extra steget” 

 Ej utrymme för misstag (höga krav) 

 Omställning mellan olika ”sorters” möten 

 Försäljare/kurator (serviceyrke) 

 Extra påfrestande (osämja, barn)  

 Påverkas olika av olika mycket sorg 

 Autenticitet 

                                                           
2
 http://du.se/sv/Forskning/Namnder-och-rad/Forskningsetiska-namnden/Forskningsetik-/ Hämtad 2009-10-15 

kl.12.10 

http://du.se/sv/Forskning/Namnder-och-rad/Forskningsetiska-namnden/Forskningsetik-/
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 Oansträngt inför kunden 

 Ensamhet 

Påverkan Reaktioner 

 Borde känna/känner 

 Känslostyrning (ställa om, vilja känna) 

 Surface acting/deep acting 

 Diskrepans mellan jaget och yrkesrollen 

 Känsloregler (privat/yrket) 

 Man/kvinna 

 Narcissisten/Altruisten 

 Svårast/lättast 

Följder Möjligheter Konsekvenser 

 Handledning, ventil 

 Möjlighet att påverka 

 Konsekvenser (stress, utbrändhet, falskhet) 

 Framför/bakom scenen 

 Förändras/utvecklas över tid (jaget/yrkesrollen) 

 Fördelar/nackdelar (värt det, uppoffringar) 

Utifrån dessa teman utformade jag enkäten. Den bestod av ett inledande missivbrev där jag 

bl.a. beskrev syftet med enkäten, etiska regler samt kontaktinformation (se bilaga 1). Efter 

detta följde frågor om kön, ålder, år inom yrket och utbildning. Här var framförallt kön av 

värde för studien men även de andra variablerna behövdes, om inte annat så för att utesluta att 

dessa spelade in på samvariationer som tillsynes hade med kön att göra. Vidare i enkäten 

ställde jag 44 påståenden under 4 temarubriker. Svarsalternativen till dessa var: Instämmer 

helt, instämmer till stor del, instämmer till liten del, instämmer inte alls samt vet ej/ingen 

åsikt. Det sista temastycket var ställda positivt tillskillnad från de tidigare. Detta för att de 

svarande skulle känna sig positivt inställda då de avslutat enkäten. Enkäten utformade jag på 

internet på en hemsida som heter Google Docs
3
. Fördelen med denna hemsida och att göra 

enkäten på internet är att layouten blir bra, den är enkel att svara på, svaren samlas i en excel-

                                                           
3
 http://docs.google.com  

http://docs.google.com/
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fil så att man slipper sammanställa svaren manuellt och på så sätt sparar man mycket tid samt 

minimerar risken för felräkningar. Nackdelen kan möjligtvis vara den lilla extra ansträngning 

som det innebär för den som svarar på enkäten att klicka sig vidare från e-posten via länken 

till enkäten, trots att det görs med ett klick. Detta kan möjligtvis resultera i ett visst bortfall. 

Likaså kan den ouppmärksamma kanske tro att det är någon hemsida som skickar enkäten och 

inte en student via hemsidan, den kan möjligtvis missförstås som reklam.  

Jag inledde datainsamlingen med att skicka ut ett förberedande e-post som bl.a. innehöll 

studiens syfte, etiska regler, kontaktinformation och en fråga om hur många som arbetade 

med kundkontakt hos just deras byrå samt hur könsfördelningen av dem var. Anledningen till 

frågan om antal var att jag endast fått en ungefärlig siffra på 800 begravningsrådgivare av min 

kontakt på SBF och jag önskade ha en mer precis sådan för att känna till den exakta 

populationen. Denna fråga besvarades av några, men inte tillräckigt många för att jag skulle få 

ett begrepp om antal med kundkontakt och deras könsfördelning. I den första e-posten 

meddelade jag även att det skulle komma ytterligare en e-post en dryg vecka senare 

innehållandes en länk till enkäten. Ungefär en vecka senare skickade jag ut en e-post med 

länk till enkäten samt än en gång syfte, etiska regler samt kontaktinformation. Detta för att 

försäkra mig om att samtliga tagit del av informationen. Jag bad den som mottog e-posten att 

sända vidare enkätlänken till alla på byrån som hade kundkontakt. Här fanns det en viss risk 

för bortfall eftersom det krävdes att den som mottagit meddelandet skickat det vidare för att 

alla skulle ha möjlighet att svara på enkäten. Jag skrev även att det fanns en tidsbegränsning 

som sträckte sig fram till 7 dec då jag skulle samla in de svar jag hade fått för att ha tid att 

analysera dem. Jag fick flera e-postbrev tillbaka av personer som inte skulle hinna svara innan 

7 dec. Jag skickade därför några dagar efter det senaste utskicket ut en e-post där jag dels 

påminde om enkäten och dels meddelade att jag hade flyttat fram slutdatumet en dag.  

 

6:5 Analys 
 

På internetsidan för enkäten kunde jag ladda ner enkätsvaren i Excel-format. Där hade jag alla 

svar samlade i ett ark. Jag kodade svarsalternativen för påståendena i de tre första blocken på 

följande vis: instämmer helt= 4, instämmer till stor del= 3, instämmer till liten del= 2, 

instämmer inte alls= 1 och vet ej/ingen åsikt= 0. Det fjärde blocket hade påståenden som var 

positiva till skillnad från de tre första blocken. Block 4 kodade jag därför omvänt: instämmer 

helt= 1, instämmer till stor del= 2, instämmer till liten del= 3, instämmer inte alls= 4, vet 
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ej/ingen åsikt= 0. Anledningen till denna omvända kodning i det sista blocket var för att den 

totala svarspoängen skulle reflektera huruvida det fanns en övergripande negativ eller positiv 

inställning till påverkan mellan yrkesrollen och jaget i förhållande till mötet med sörjande i 

arbetet.  

Utifrån de siffror som de kodade svaren blev räknade jag sedan ut medelvärden allmänt för 

varje påstående samt totalt. Jag räknade sedan ut medelvärden för kvinnor respektive män, 

totalt samt för varje påstående. Jag räknade även ut medelvärden för de andra variablerna på 

samma sätt. De ställen där medelvärdesskillnaden uppenbart var för liten för att betyda 

någonting lade jag åtsidan och fokuserade på dem som hade en större uppenbar skillnad. 

Dessa gjorde jag sedan t-test på för att se om det fanns en signifikans hos 

medelvärdesskillnaden. Jag använde mig av signifikansnivå 95 %, där resultatet av t-testet är 

signifikant om det ej överstiger 0,05. (Djurfeldt m fl.2003:242–250)  

Jag sorterade sedan de olika variablerna mot varandra för att se om det eventuellt fanns en 

snedfördelning variablerna emellan som kunde ge ett missvisande svar, detta för att öka 

reliabiliteten. I genomgången av påståendena i förhållande till uträkningarna lade jag fokus på 

dem påståenden som var intressanta för resultatet av studien, antingen för att de hade tydliga 

tendenser åt något håll i svaren (totalt eller enligt någon variabel) eller för att de hade nära 

anknytning till teorierna. Utifrån dessa intressanta uträkningar och påståenden gjorde jag 

sedan en analys och en teorianknytning. Jag gjorde även en sammanställning av svaren och 

resultaten av uträkningarna. Dessa följer i avsnittet Resultat och Analys. (Se även bilaga 2 och 

3) 
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7. Resultat och Analys 

 

I detta kapitel kommer jag redovisa de resultat som framkommit ur enkätundersökningen, 

analysera dem samt binda samman dem med teorigrunden för studien. Detta kommer jag att 

göra genom att gå igenom block för block som enkäten är uppdelad i. (se Bilaga 2) 

Totalt var det 146st som svarade på enkäten, detta utav 800st som uppskattat (utav kontakt på 

SBF) antal personer med kundkontakt anslutna till SBF. Det var alltså ungefär 18 % av 

populationen som svarade. Om det hade funnits möjligheter till ett obundet slumpmässigt 

urval så hade det varit en tillräcklig siffra. I denna studie fanns tyvärr inte möjlighet till 

någonting annat än ett bekvämlighetsurval och därför säger inte antalet svarande mer än att 

man kan tänka sig att det skulle kunna representera den grupp jag har undersökt, man kan anta 

att tendenserna som återfinns i analysen även skulle kunna ses i större skala, men det finns 

ingen vetenskaplig grund för detta.  

Av de 146st svarande var det 82 män (56 %) och 64 kvinnor (44 %). Enligt SBF är 

könsfördelningen inom de SBF-anslutna byråerna totalt i det närmaste jämn. Den lilla skillnad 

mellan antalet män och kvinnor som svarat anser jag inte vara någonting som påverkar 

resultatet. Dessutom är i stort sett alla resultat uträknade i medelvärden och är allstå inte 

beroende av hur många svarande det är. Jag har även gjort t-test med medelvärdena så att 

eventuella snedfördelningar upptäcks. 

Enligt SBF är snittåldern bland kundrådgivarna ca:45 år. I mina resultat ser det ut på detta vis, 

se även diagram i Bilaga 3:  

20 år eller yngre 
 

0st (0 %) 

21-30 år 
 

10st (7 %) 

31-40 år 
 

27st (18 %) 

41-50 år 
 

35st (24 %) 

51-60 år 
 

53st (36 %) 

61 eller äldre 
 

21st (14 %) 

Fördelningen i förhållande till kön och utbildning kan ses i Bilaga 2 under Poäng och 

medelvärden Ålder. Denna fördelning var relativt jämn med de yngsta som visst undantag. 

Trots detta undantag anser jag inte att detta har någon inverkan på svaren. 
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Antalet år som personerna har arbetat inom detta yrke var mycket jämnt fördelat, se även 

diagram i Bilaga 3: 

5 år eller kortare 
 

31st (21 %) 

6-10 år 
 

32st (22 %) 

11-15 år 
 

28st (19 %) 

16-20 år 
 

22st (15 %) 

20 år eller längre 
 

33st (23 %) 

Antalet år inom yrket verka inte ha spelat in alls på svaren, det är mycket jämnt fördelat. 

Därför kommer denna variabel få lite plats och relevans i denna studie. 

Utbildning visade sig vara en mycket mer intressant variabel. Frågan var vilken 

utbildningsnivå som var den högsta som personen slutfört. Fördelningen ser ut på detta vis, se 

även diagram i Bilaga 3: 

Förgymnasial 
 

17st (12 %) 

Gymnasial 
 

84st (58 %) 

Högskola/Universitet 
 

45st (31 %) 

Utbildningsnivån var den mest överraskande av variablerna i analysen. Jag kommer tillbaka 

till detta i blockkapitlen samt i diskussionen. 

Presentationen av blocken som följer är en redogörelse för resultaten samt en analys av dem. 

Poängsumman i de första tre blocken (negativa påståenden) representerar hur mycket 

personerna instämt på påståendena, alltså ju högre poäng (och medelvärde) en grupp har fått 

desto mer påverkan och svårigheter upplevs i samband med yrkesrollen. I Block 4 (positiva 

påståenden) är svaren kodade på omvänt vis för att den totala summan av poängen skulle 

kunna representera en övergripande attityd och tendens. I Block 4 gäller alltså ju lägre poäng 

desto mer instämmer personerna med påståenden. Dock gäller samma som föregående block 

då ju högre poäng desto mer påverkan och svårigheter upplevs. 

7:1 Block 1: Förväntningar och krav 

 

I detta block syftar påståendena på vad undersökningspersonerna upplever för förväntningar 

och krav på sig i sin yrkesroll samt hur de upplever sin yrkesroll. Blocket består av 14st 

påståenden (se Bilaga 1 och 3). 
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 De flesta (90 %) instämde helt med att de hade höga krav på sig i sitt yrke. Samtliga 

instämde helt eller till stor del. Ingen svarade att de inte alls instämde. Detta stämmer 

in med vad Davidsson Bremborg fann i sin studie, att kraven upplevdes som mycket 

höga av begravningsrådgivarna själva. De olika variablerna visade ingen signifikant 

skillnad, men kvinnor låg lite högre än män i medelvärde. Trots att de flesta upplevde 

höga krav var det få som upplevde att det var svårt att leva upp till dem. 60 % 

instämde inte alls med att de upplevde att de hade svårt att leva upp till kraven i sitt 

yrke. Män låg något högre än kvinnor i medelvärde i påstående 2. Jämför man dessa 

två påståenden och dess svar med Hochschilds teori om att kvinnor sedan barndomen 

tränas i att hantera känslor så kan man se en möjlig orsak till detta. Kvinnor har en 

större erfarenhet och färdighet i emotionellt arbete och kan därför tänkas uppfatta 

kraven som höga men ändå i högre grad än män känna att de kan leva upp till dessa. 

Antingen svarade de utifrån att de förväntas kunna hantera höga krav eller så känner 

de att det är lättare att hantera detta än männen gör.  

 Många upplevde att deras engagemang i kundmöten förväntades upplevas som 

oansträngt och ännu fler upplevde att det förväntades upplevas som uppriktigt/ärligt. I 

påstående 3, om att engagemanget förväntas upplevas som oansträngt, var det hela 76 

% som i någon utsträckning instämde och utav dem hela 34 % instämde helt. I 

påstående 4 var det så mycket som 83 % som instämde helt att det förväntades av dem 

att engagemanget i kundmöten upplevs som uppriktigt/ärligt, endast 1 % instämde inte 

alls. Detta kan jag se paralleller till både Hochschild och Davidsson Bremborg i. Just 

autenticiteten tar de båda upp. Davidsson Bremborg fann i sin studie att stor vikt lades 

vid att bemötandet av kunden upplevdes som personligt och autentiskt. Hochschild tar 

upp detta i relation till de olika typerna av agerade (ytagerande och djupagerande). 

Människor förväntar sig autentiska känslor hos varandra och oavsett om de är äkta, 

styrda eller framkallade så krävs det att det upplevs som autentiska både av mottagare 

och av givare. I detta yrke läggs vikt vid autenticitet och detta kan, enligt Hochschild, 

leda till en dissonans mellan jaget och yrkesrollen som i sin tur kan framkalla stress. I 

påståendet om uppriktighet/ärligt (4) låg män något högre i medelvärde än kvinnor i 

mottsats till påståendet om att upplevas som oansträngt (3). Detta är något förvånande 

eftersom Hochschilds teori säger att kvinnor sedan barndomen har högre krav på sig 

vad det gäller autenticiteten, detta resultat kan möjligen bero på att kvinnor ser 

autenticiteten som någonting självklart och omedvetet. Skillnaden i medelvärde för 

könen i denna fråga är dock liten och kan vara obetydlig. I påståendena (5-7), som 
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handlar om investerade personliga känslor i yrket, visar resultaten att de flesta 

upplever till liten del att det förväntas av dem att de investerar personliga känslor i 

yrket (46 %) och i mötet med kunden (46 %). För att knyta detta till teorin kan man 

anta att begravningsrådgivare är ett yrke som kräver ett stort personligt engagemang, i 

enlighet med Davidsson Bremborgs studie. Många av dem hon intervjuade menade att 

de hade en nära kontakt med de anhöriga och att de ansträngde sig utöver vad arbetet 

krävde för att de anhöriga skulle må så bra som möjligt. Att investera mycket 

personliga känslor i en roll som möjligtvis inte överensstämmer med det egna jaget 

kan resultera, enligt Hochschild, i en känsla av falskhet eller en stress över svårigheter 

att kombinera de två rollerna. Detta kan in sin tur resultera i att man får svårt att 

”höra” sina egna känslor. Det verkar här som att merparten av de svarande tillhör 

Hochschilds kategori 2 av engagemang, där de till en mindre del investerar personliga 

känslor i yrket (se Tidigare forskning och teorigrund). Enligt Hochschild löper denna 

kategori mindre risk för utbrändhet men en högre risk för känslan av falskhet och dess 

konsekvenser. Denna press kan dock lättas upp ju mer personen har möjlighet att 

påverka i yrket. Kvinnor ligger även här lite högre i medelvärde, som de även gör 

översiktligt, dock utan signifikans. Generellt menar Hochschild att kvinnor förväntas 

investera mer personligen i alla känslomässiga situationer samt sätta andras behov före 

sina egna. I påstående 7 gällande huruvida de svarande upplevde om de investerade 

mer personliga känslor än de borde var det flest svarande under alternativet Instämmer 

inte alls, men totalt en majoritet som i olika utsträckning upplevde att det stämde in på 

dem. Detta är mycket intressant, att totalt 57 % ändå upplevde att de till viss del 

investerade mer personliga känslor än de borde. Detta tyder på att det finns vissa 

svårigheter med antingen gränser för yrket och jaget eller med balansen dem emellan.  

Dessa svar överensstämmer också med den övergripande tendensen av ju högre 

utbildning ju högre poängmedelvärde. 

 Påstående 8 och 9 gäller huruvida de svarande upplevde sig mer som kurator eller mer 

som försäljare i yrkesrollen. Alla svarsalternativ finns representerade men det är fler 

som upplever sig mer som kurator än försäljare. Dessa svar kan rimligen påverkas av 

befattning och tolkning av frågan. Svaren var jämnt fördelat över variablerna. 

Davisson Bremborg fann i sin studie att många upplevde sig själva som 

vägledare/kurator snarare än försäljare. Det överensstämmer till viss del med svaren 

här. Hochschild menar att det i alla serviceyrken finns kurativa arbetsuppgifter då det 

är ett slags yrke där känslan är själva arbetet, produkter kommer i andra hand. 
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 De sista påståendena i detta block (10-14) gäller hur personerna upplever olika slags 

kundmöten och arbetsuppgifter. Samtliga svarande upplevde i någon utsträckning att 

vissa kundmöten var svårare än andra, 67 % instämde dessutom helt. De flesta 

upplevde även att de blev mer påverkade av kunder som var mycket ledsna. Att ställa 

om mellan olika delar av arbetet eller mellan olika typer av kunder/dödsfall upplevde 

däremot många inte som ett problem, dock några till liten del. Påstående 14 gällde 

huruvida personerna upplevde det som påtagligt mer påfrestande när det var ett barn 

som avlidit. Här svarade i stort sett alla att de i någon utsträckning instämde, 70 % 

instämde helt. Davidsson Bremborg tar i sin avhandling upp att många av dem hon 

intervjuade tyckte att de mest påfrestande kundmötena var när de anhöriga var oense, 

till och med mer påfrestande än då ett barn hade dött. Svaren på de ovanstående 

påståenden tyder på att de svarande upplever vissa typer att kundmöten som svårare än 

andra. Detta i sin tur tyder på att det finns en påverkan och att den i vissa sammanhang 

är svårare. Svaren på påståendet om ett avlidet barn kan ses som något självklart men 

även som någonting som kan vara resultatet av känsloregler enligt Hochschilds teori. 

Det kan ses och kännas mycket kontroversiellt om någon inte skulle uppleva det 

påtagligt mer påfrestande. Denna förväntan skulle kunnat påverka vissa av svaren. I 

min tidigare studie fanns tendenser till vad jag kallade för ”korrekta” svar, svar som 

kom av sig självt och förväntades. De kan möjligen även finnas här. I samtliga av 

dessa påståenden (10-14) låg kvinnor något högre än män medelvärdesmässigt, i likhet 

med det totala medelvärdet för könen. Här kommer Hochschilds teori väl till pass då 

kvinnor, enligt henne, har en ökad förväntad empati för andra. Kvinnor förväntas bry 

sig mer om andra människor och bli mer illa berörd än män. Jag tror inte att kvinnorna 

nödvändigtvis kände så mer än männen men de kan ha svarat utifrån medvetna eller 

omedvetna förväntningar, utifrån upplevda och/eller internaliserade sådana. 

Intressant för hela blockets samlade poäng är att medelvärdesskillnaden mellan förgymnasial 

utbildningsnivå och högskolenivå visade signifikans i t-test. Högskolenivå låg signifikant över 

den förgymnasiala medelvärdesmässigt (0,022). Detta strider mot hypotes 3, att det inte skulle 

finnas några skillnader i svar hos de andra variablerna i studien.  
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7:2 Block 2: Påverkan och reaktioner 

 

I detta block handlar påståendena om hur undersökningspersonerna upplever påverkan av 

mötet med sörjande i arbetet, hur det reagerar på den och hur de hanterar den. Block 2 består 

av 13 påståenden (se Bilaga 1 och 3). 

 Påstående 15-17 handlar om personlig påverkan av arbetet. Gällande påstående 15, 

huruvida de svarande upplevde att det blev personligt påverkade av mötet med 

sörjande i sitt yrke, svarade de flesta att de i någon utsträckning instämde. Flest svar 

återfinns under Instämmer till liten del (52 %). Några svarade även att de inte 

instämde alls (11 %). Detta påstående, som är något av ett symbolisk sådant för hela 

studien, visar att 89 % till liten del, stor del eller helt instämmer och upplever sig bli 

personligt påverkade av mötet med sörjande i arbetet. Detta stödjer hypotes 1 i denna 

studie. Det överensstämmer även med resultatet av min tidigare studie samt 

Hochschilds teori om hur ett emotionellt yrke påverkar personligen. Även svaren på 

påstående 17 pekar på detta. 82 % av de svarande upplevde i någon utsträckning att 

deras yrke var psykiskt påfrestande. Här var det dock något fler (18 %) som inte 

instämde alls än i påstående 15. Påstående 16 visar däremot på att de flesta inte alls 

instämde med att de upplevde att påfrestningarna i yrket påverkade dem negativt (67 

%). Endast 1 % instämde helt men 29 % instämde till liten del. Att så många som 29 

% ändå upplevde en negativ påverkan. Detta stödjer ytterligare Hochschilds teori om 

att det finns negativa konsekvenser av det emotionella arbetet. Det stödjer även 

hypotes 1. Svaren på dessa påståenden följer tendenserna av att kvinnor ligger något 

högre än män medelvärdesmässigt och att högre utbildningsnivå samvarierar med 

högre medelvärde. Även vad det gäller kön i dessa svar överensstämmer dem med 

Hochschilds teori om att kvinnor har (och förväntas ha) en mer känslosam inställning 

till sin omgivning. De förväntas bli illa berörda av företeelser som enligt 

känsloreglerna ses som påfrestande, annars kan de ses som mindre feminina. Trots 

detta menar även Hochschild att kvinnor är bättre på att hantera sina känslor, men det 

kan inte utläsas i dessa svar. Jag anser att Hochschilds teori har mycket att ge här vare 

sig orsaken till skillnaderna i svar mellan könen handlar om att kvinnor har en ökad 

självinsikt vad det gäller känslopåverkan, att kvinnor förväntas bry sig mer, att de 

förväntas vara känsliga eller att de faktiskt blir mer påverkade av detta än män 

(möjligtvis pga. de ökade kraven på emotionellt arbete hos kvinnor). 
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 De flesta (57 %) upplever inte att kundkontakten är det svåraste med deras yrke. Detta 

är något oväntat och strider till viss del mot andra svar. Många har ju svarat att de blir 

påverkade av kundmöten på olika sätt och nivåer. Svaren här skulle kunna kopplas till 

min tidigare studie där det i intervjuerna fanns tydliga mönster av motsägelse och s.k. 

”korrekta” svar. Det finns dock inget sätt i denna studie att ta reda på varför dessa svar 

är så olika de andra eller att ta reda på vad som istället upplevs som det svåraste. Det 

finns även en risk för olika tolkningar i detta påstående. Vissa kan ha tolkat svårt som 

komplicerat, medan andra kan ha tolkat det som mest psykiskt påverkande. Män ligger 

här något högre än kvinnor i medelvärde till skillnad från de totala medelvärdena för 

könen. Detta kan följa mönstret av att män har svårare än kvinnor med att hantera de 

känslomässiga kontakterna eftersom de inte, enligt Hochschild, har tränats till detta i 

samma utsträckning och att det inte finns samma förväntningar på dem angående det. 

 Nästa påstående är även den något otydlig på grund av risk för feltolkning. Frågan var 

huruvida de svarande upplevde att det fanns tydliga men outtalade normer/regler för 

hur de borde känna/bemöta. Syftet med påståendet var att ta reda på om Hochschilds 

s.k. känsloregler fanns närvarnade och upplevda. Det gick dock inte att urskilja något 

tydligt svar på detta då svaren är relativt jämnt fördelade. Det var dock flest svarande 

under alternativet Instämmer till liten del (34 %). Detta kan tyda på att det till viss del 

finns ett normsystem närvarande. De följande påståendena (20-21) handlar om 

diskrepans mellan känsloregler och känslor. På påstående 20, huruvida de svarande 

ibland upplevde att det de känner inte stämmer överens med det de borde/förväntas 

känna, svarade lika många att de inte instämde alls som de som svarade att de i någon 

utsträckning instämde. Detta visar att många ändå upplevde att de visste vad de 

borde/förväntas känna, vilket till viss del bekräftar närvaron av känsloregler. Relativt 

många svarade dock Vet ej/ingen åsikt (10 %). Detta kan tyda på ett svårtolkat 

påståenden. Män ligger här något högre än kvinnor i medelvärde i motsats till det 

totala. Även utbildningsvariabeln är omvänd i motsats till totalmedelvärdet för 

utbildning, här har alltså lägre utbildningsnivå högre medelvärde men dock ingen 

signifikant skillnad. Enligt Hochschild så är det framförallt denna diskrepans mellan 

det man känner och det man borde/förväntas känna som resulterar i agerande och 

känslostyrning. Påstående 21 är liknade och gäller huruvida de svarande ibland känner 

sig falska gentemot kunder. Svaren här kan ses i jämförelse med förra påstående. Här 

har en stor majoritet svarat att de inte instämmer alls, de känner sig inte falska mot 

kunder ibland (87 %). Jämfört med förgående fråga där ändå 46 % svarade att de 
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upplevde en diskrepans mellan hur de känner och hur de borde känna så är det 

tydligen få av dem som känner sig falska på grund av det. Detta kan förklaras genom 

Hochschild med att känslan av falskhet reflekterar bilden personen har av sig själv och 

vi vill så långt som möjligt bibehålla en god syn på oss själva. Därför använder vi 

människor alla medel för att diskrepansen mellan känner och borde känna inte 

resulterar i att vi känner oss falska, så som känslostyrning och känsloframkallning. Det 

är i detta skede som ytagerande blir till djupagerande, för att inte känna sig falsk krävs 

att personen faktiskt lever sin yrkesroll och suddar ut gränsen mellan känner och borde 

känna. Detta kan enligt Hochschild leda till att personen får en försämrad kontakt med 

sina egna känslor och på så sätt även sin omvärld.  

 Påståendena 22 och 23 handlar om känslostyrning och känsloframkallning. Påstående 

22 handlar om huruvida de svarande ibland känner att de måste styra sina känslor för 

att passa situationen. Påstående 23 är lika men där handlar det om framkalla istället för 

att styra. De flesta upplevde att det behövde styra sina känslor i någon utsträckning, 

men det var även många som svarade att de inte alls instämde (38 %). Vad det gällde 

att framkalla känslor så var det många fler som svarade att de inte alls instämde (86 

%). Här syns alltså en tydlig indikation på att många använder sig av känslostyrning 

medan få framkallar känslor (medvetet) för att passa vissa situationer. I båda dessa 

påståenden har män något högre medelvärde än kvinnor, i motsats mot de totala 

medelvärdena för könen. Högskoleutbildade ligger även i dessa påståenden högre i 

medelvärde än de andra utbildningsnivåerna, dock inget signifikant. Anledningen till 

att påståendena har fått så olika svar, att många ansåg sig inte framkalla känslor men i 

viss mån styra sina känslor, ligger troligen i att när gränsen korsats in till 

djupagerandet och känsloframkallandet så är det på en omedveten nivå. Det är hela 

försvarsmekanismen med djupagerandet, att personen är omedveten om illusionen den 

skapar. Hochschild beskriver att det ligger en risk i om personen uppmärksammar sin 

illusion. Om illusionen uppmärksammas av en som agerar känner den sig falsk mot 

andra, men framförallt för sig själv. Så för att komma ifrån stressen av dissonansen 

mellan jaget och yrkesrollen för man de två närmre samman genom ytagerande, när 

det inte räcker utan blir till falskhet tar man till djupagerande som antingen resulterar i 

att man tappar kontakten med sitt egentliga jag eller i att illusionen avslöjas och leder 

till stress. 

 Resterande påståenden i detta block (24-27) rör förhållandet mellan yrkesrollen och 

det privata. Påstående 24 handlar om utifall de svarande upplever att det är stor 
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skillnad mellan den de är privat och den roll de har i yrket. 46 % instämde inte alls 

med detta men totalt 53 % upplevde i någon utsträckning att det stämde in på dem. 

Nästa påstående handlar om utifall de upplever att det är svårt att kombinera dessa. 

Här var det hela 84 % som inte alls instämde och totalt endast 16 % som i någon 

utsträckning instämde, ingen instämde helt. Påstående 26 är liknande men ställd på 

detta vis: Jag upplever svårigheter med att balansera min yrkesroll med mina egna 

känslor inför mötet med sörjande anhöriga. Anledningen till att jag har valt en så pass 

lik fråga är för att upptäcka utifall frågans formulering har någon inverkan på svaret. 

Denna fick dock i stort sett lika svar som föregående påstående. De ovanstående 

påståendena ligger nära Hochschilds teori om emotive dissonans. Många upplevde en 

skillnad mellan jaet och yrkesrollen men få upplevde problem med att kombinera 

dessa. Eftersom det är det ända man kan utläsa ur svaren så kan jag endast spekulera 

över vad det kan bero på. Antingen beror det på att de faktiskt har en så god balans 

mellan och kontroll över sina roller så att det inte blir ett problem, eller så finns det en 

undermedveten försvarsmekanism. Hochschild menar att den emotiva dissonansen (att 

det finns en skillnad mellan jaget och yrkesrollen) i längden leder till stress och 

obehag, för att undvika detta så för personen dessa roller närmare varandra och tillslut 

får någon av rollerna ge vika, oftast jaget. Detta är en undermedveten handling och bör 

därför inte kunna utläsas i enkätsvaren. I både påstående 24 och 25 låg män något 

högre än kvinnor i medelvärde vilket kan förklaras med att män inte har samma 

färdigheter i detta emotionella arbete som krävs för att hantera rollerna sinsemellan. 

Det sista påståendet i detta block (27) lyder: Det jag gör på arbetet gör jag mer för 

mina kunders skull än min egen. (Detta är en fråga som är känslig för tolkning av de 

svarande). Här hade hela 34 % svarat att de instämde helt och 34 % att de instämde till 

stor del. Endast 15 % instämde inte alls. Här låg kvinnor högre än män i medelvärde 

och det stämmer in med Hochschilds teori om att kvinnor i högre grad förväntas att 

sätta andras känslor före de egna. Övergripande sett överensstämmer det med även 

med Davidsson Bremborgs resultat av sin studie, där många sade att de ansträngde sig 

utöver vad arbetet krävde för kunderna. 

Detta block har totalt sett inga signifikanta skillnader i medelvärden. Medelvärden för könen i 

detta block är mest jämna av de fyra blocken, men som i samtliga block ligger kvinnor något 

högre i medelvärde. Överlag skulle detta kunna stödja Hochschilds teori om kön och 
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emotionellt arbete. Utbildningsvariabeln följer också sitt mönster om att ju högre utbildning 

desto högre medelvärde, i detta block dock utan signifikans. (se Bilaga 2).  

 

7:3 Block 3: Konsekvenser och följder 

 

I detta något kortare block fokuserar påståendena kring konsekvenser och följder av det de 

tidigare påståendena undersökt samt upplevda behov. Block 3 består av 5 påståenden. (se 

Bilaga 1 och 3) 

 Påståendena 28-30 handlar om behov som uppstår till följd av påfrestningar i arbetet 

eller som uppstår som metod för att undvika sådana. Med påstående 28 ville jag ha 

svar på om de svarande upplevde att de ibland var i behov av professionell 

handledning/stöd. Här ansåg sig 64 % vara i behov av det i någon utsträckning, de 

flesta till liten del. Detta tyder på att många anser sig behöva hjälp med att hantera sin 

arbetssituation. Extra intressant med denna fråga är att medelvärdesskillnaden mellan 

kvinnor och män visade sig vara signifikant i t-test (0, 016). Kvinnor upplevde i 

signifikant högre grad sig i behov av professionell handledning/stöd. Möjligt är att de 

var mer öppna med behovet än män och att resultatet speglar detta snarare än själva 

behovet. Möjligt är även att kvinnor i detta avseende har en ökad självinsikt vad det 

gäller emotionell bearbetning. Även påstående 29 (om behovet av en ”ventil”) gav en 

signifikans för kvinnor (0, 006). Precis som föregående svar hade kvinnor ett 

signifikant högre medelvärde än män. Allmänt så var det de flesta som i någon 

utsträckning upplevde sig behöva en ”ventil”(någon att prata med om sin yrkesroll). 

25 % instämde helt och 7 % instämde inte alls. Nästa påstående (30) undersökte 

huruvida de finns ett behov att gå ”bakom scenen” (att lämna den miljön som är synlig 

för kunden och exempelvis gå till ett personalrum). Här var svaren mycket jämnt 

fördelade; 27 % instämde inte alls men totalt 69 % instämde i någon utsträckning. 

Även här har kvinnor ett högre medelvärde men inte signifikans. Dessa svar tyder på 

att många upplever sig behöva utlopp för att orka eller klara sin arbetssituation. Det 

faktum att kvinnor låg högre än män i medelvärde (bitvis med signifikans) kan bero på 

att de har mer vana med och insikt i det emotionella arbetet och vet därmed vad dekan 

tänkas behöva för att lätta sin påverkan. Att kvinnor översiktligt svarat att de i högre 

grad än män upplever en negativ påverkan kan även det spela in på svaren om att de 
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har ett ökat behov av utlopp och stöd. Davidsson Bremborg såg även i sin studie ett 

behov av att dra sig undan och pusta ut i exempelvis ett personalutrymme. 

 Frågan om sjukskrivning som återfinns i påstående 31 gav svar där hela 87 % inte alls 

instämde med att de någon gång varit sjukskriven (eller känt att de borde ha varit) som 

följd av psykisk påfrestning i yrket. Samtidigt svarade ändå totalt 13 % att de i någon 

utsträckning instämde. Detta är en svår fråga att tolka och detta kan ha påverkat 

svaren. Här handlar det mycket om den personliga definitionen av sjukdom och 

gränsen som var och en sätter för detta. Det är dock några som svarat att de instämmer 

vilket kan tyda på en faktisk närvaro av negativ påverkan av yrket samt en svårighet 

att hantera denna. Påstående 32 lyder: Jag upplever att påfrestningarna i mitt arbete 

går ut över mitt privatliv. Här svarade de flesta att de inte instämde alls (61 %) eller att 

de instämde till liten del (34 %). Även dessa svar följer tendensen för kvinnor att ha ett 

högre medelvärde än män. Detta är intressant eftersom trots att majoriteten svarat att 

de inte instämde så var det ändå en ganska stor del som på någon nivå instämde. Även 

detta tyder på att det finns en påverkan och att den inte är helt lätt att hantera för 

många. Svaret kan ha påverkats av olika tolkning av påståendet eller av hur personens 

privatliv såg ut. 

För detta block totalt fann jag genom ett t-test en signifikans (0, 0014) i 

medelvärdesskillnaden mellan kvinnor och män. I detta block om konsekvenser, följder och 

behov hade kvinnor ett signifikant högre medelvärde än män. Detta tyder på att kvinnor inte 

bara är mer insatt i och använder sig mer av emotionellt arbete utan även att de verkar uppleva 

mer negativa konsekvenser av detta samt behöva mer stöd. Alternativt är de bättre införstådda 

med hur de påverkas och vad de behöver för att klara av att klara av det emotionella arbetet. 

För övrigt ligger även högskoleutbildade högre än de andra utbildningsnivåerna även i detta 

block, liksom den övergripande tendensen (dock utan signifikans). 

 

7:4 Block 4: Möjligheter och trivsel 

 

Block 4 är tillskillnad från de övriga blocken ställd med positiva påståenden. Det handlar om 

möjligheter, förutsättningar och trivsel. Detta block är, som tidigare nämnt, kodat omvänt för 

att underlätta en överblick genom medelvärden och totalpoäng. Block 4 består av 12 

påståenden. (se Bilaga 1 och 3) 
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 Nästan alla upplevde i någon utsträckning att de hade möjlighet att påverkan sin 

arbetssituation, 45 % svarade att de instämde helt.  Endast 1 % instämde inte alls. 

Detta kan möjligen påverkas av befattning eller tolkning av påståendet. Män hade 

något högre medelvärde än kvinnor. Om man ser till Hochschild så kan detta förklara 

de övergripande relativt välmående männen som de andra svaren visar i kontrast till 

kvinnorna. Hon menar att det underlättar balansen mellan yrkesrollen och det privata 

ju mer man kan påverka sin arbetssituation. Det kan även förklara varför män har ett 

högre medelvärde här, i motsats till de andra svaren. Om män upplever att de har mer 

möjlighet att påverka så skulle det, enligt Hochschild, gå hand i hand med att de även 

är mindre negativt påverkade av sitt emotionella arbete. Den emotiva dissonansen 

underlättas av att ha möjlighet att till viss del styra över sin arbetssituation. Pressen på 

att vara tvungen att föra yrkesrollen och jaget samman (för att lindra stressen av att det 

inte finns utrymme för båda) lättas genom att det finns möjlighet att tillåta båda 

rollerna. 

 De kommande påståendena (34-37) handlar om vad de svarande har tillgång till stöd 

och utlopp. Dessa påståenden har som funktion att kunna ställas i jämförelse med 

påståendena i block 3 där jag mätte behovet av stöd och utlopp på olika vis. Det flesta 

svarade att det hade tillgång till professionell handledning i påståenden 34 (totalt 73 % 

i någon utsträckning), men 25 % svarade att de inte alls instämde. Jämfört med 

påstående 28 där frågan var om det fanns behov av det är fördelning ganska lika. De 

flesta ansåg även att de hade tillgång till någon slags ”ventil” (någon att prata med om 

sin yrkesroll). 49 % instämde helt och endast 8 % instämde inte. I jämförelse med 

påstående 29 där frågan var om de upplevde ett behov av detta så ser det ganska lika ut 

förutom att fler instämde i högre grad att de hade tillgång till en ”ventil” än om de 

upplevde att de hade ett sådant behov. I påstående 36 var frågan om de svarande fick 

stöd privat. Även här instämde hela 49 % med påståendet och endast 14 % instämde 

inte alls. De som inte instämde kan möjligen även ha svarat så för att de saknar någon 

privat att få stöd av. Fördelningen ser lika ut i nästa påstående (37) som handlar om 

utifall de svarande får stöd av sina kollegor. Här hade endast 3 % svarat att de inte alls 

instämde och det kan möjligen även ha att göra med att de arbetar ensamma.  

 Resterande påståenden (38-44) rör fördelar med yrket och trivsel. Påstående 38 och 39 

handlar om utifall de svarande upplever att kunderna är tacksamma för det bemötande 

de får samt om denna (eventuella) tacksamhet väger upp (eventuella) 

uppoffringar/nackdelar. Samtliga svarade antingen att de instämde helt eller till stor 
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del med att kunderna var tacksamma och nästan alla svarade att detta vägde upp 

uppoffringar/nackdelar (totalt 98 %). Detta återfinns även i Davidsson Bremborgs 

intervjustudie. Där upplevde många att det var just kundernas tacksamhet som vägde 

upp nackdelarna. I påstående 38 (om personen upplevde att kunderna var tacksamma 

för bemötandet) hade män något högre medelvärde än kvinnor men i påstående 39 (om 

personen upplevde att detta vägde upp eventuella uppoffringar/nackdelar) låg kvinnor 

högre än män. Detta går hand i hand med teorin om att kvinnor förväntas sätta andras 

behov och känslor före sina egna samt att det inte krävs mycket för att legitimera deras 

uppoffringar. Alla (utom 1 % som svarat vet ej/ingen åsikt) upplevde, i någon 

utsträckning att det fanns fler/viktigare fördelar med deras yrke än nackdelar i 

påstående 40. Detta visar inte bara på en relativt nöjd grupp utan även på en grupp 

som har ett stort personligt engagemang i sitt yrke. Även här är det kvinnorna som har 

ett högre medelvärde i enlighet med tidigare beskrivning av Hochschilds teori om ett 

ökade förväntningar på uppoffringar. I påstående 41 och 42 svarade nästan alla att de 

upplevde att de blivit bättre på sitt yrke över tid samt att deras förmåga att hantera sin 

yrkesroll i förhållande till sin egen påverkan förbättrats över tid. Detta var ett mönster 

som jag även upptäckte i min tidigare studie samt i Davidsson Bremborgs. I påstående 

43 var frågan om de svarande upplevde att deras arbete ger dem lika mycket gott som 

de ger sina kunder. Här svarade alla utom 1 % att de instämde i någon utsträckning, 49 

% instämde helt. Detta svar kan man ställa i jämförelse till påstående 25 där frågan var 

om de upplevde att det de gjorde på arbetet var mer för kundernas skull än deras egen. 

Här, och i samband med påståendena om kundernas tacksamhet, kan man ana att de 

flest svarande gör mycket för sina kunder, att de får tacksamhet för det de gör, att detta 

väger upp eventuella nackdelar och att detta gör att de upplever att de får lika mycket 

gott tillbaka som de ger sina kunder. Kvinnor hade ett högre medelvärde än män här. 

Detta kan tyda på en lägre nivå av vad de upplever att de bör få tillbaka. Det sista 

påståendet (44) lyder: Jag trivs med mitt yrke. Här har hela 73 % svarat att de 

instämmer helt, ingen har svarat att de inte instämmer alls. De flesta verkar trivas även 

om man ser till de andra påståendena. Detta kan möjligtvis höra ihop med att en stor 

del hartillgång till stöd, utlopp och möjligheter att påverka sin arbetssituation. 

Översiktligt för detta block kan man se att kvinnor och män har mycket jämna medelvärden i 

jämförelse med de andra blocken, kvinnor visade dock även här ett mer negativt resultat. I ett 

t-test mellan förgymnasial utbildningsnivå och högskoleutbildade visade det sig en signifikant 
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medelvärdesskillnad (0,0033). De högskoleutbildade visade ett signifikant mer negativt 

resultat i jämförelse med förgymnasiala nivån. 

 

7:5 Diskussion  
 

Totalt sett är två av variablerna intressanta: kön och utbildning. Det finns totalt en signifikant 

skillnad mellan kvinnors och mäns medelvärden i de tre första blocken som mäter påverkan ur 

ett negativt perspektiv (0, 0266). Kvinnor har svarat signifikant mer negativt på påståendena. 

Detta kan bero på flera saker. Antingen bekräftar det Hochschilds teori om att kvinnor, i högre 

grad än män, har ett sedan barndomen inlärt emotionellt arbete och större förväntningar på sig 

att anpassa sig känslomässigt. Det kan även hända att könen har tolkat påståendena på olika 

sätt på grund av olika grader av självinsikt och/eller synen på känslor. Jag anser här att 

skillnaderna i svaren mellan könen tyder på att Hochschilds teori stämmer och att detta då 

skulle kunna leda till en ökad stress för kvinnor i den emotionella påverkan men även en ökad 

stress för män i förmågan att hantera den emotionella påverkan. 

Utbildningsvariabeln har även en tydlig tendens översiktligt till att ha ett högre medelvärde ju 

högre utbildning de svarande hade. I block1 (förväntningar och krav) och i block 4 

(möjligheter och trivsel) hade de högskoleutbildade signifikant mer negativa svar än de med 

enbart grundskoleutbildning. Överlag visade de flesta svar att ju högre utbildning de svarande 

hade desto större var påverkan av mötet med sörjande och desto mer negativt var 

förhållningssättet till yrket. Detta var ett överraskande resultat som inte finns närvarande i 

teorierna. Detta kan tänkas ha flera orsaker. Det kan möjligen vara så att de med högre 

utbildning har mer ansvar, mer komplicerade arbetsuppgifter eller högre positioner som leder 

till att de påverkas i högre grad. Det kan även vara så att utbildningen har resulterat i en större 

självinsikt eller en större förståelse för de företeelser som omger detta ämne. De som har 

högskoleutbildning för sitt yrke har sannolikt studerat antingen sociologi eller psykologi eller 

både och. De kan därigenom ha en större förståelse för dessa fenomen samt en större 

förståelse av enkätpåståendena. Detta går emot hypotes 3, att ingen av de andra variablerna 

hade någon inverkan. 

Översiktigt visar de totala svaren att det finns en viss påverkan av mötet med sörjande i 

arbetet för de svarande. Detta tyder på att Hochschilds teori till viss del går att tillämpa på 
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denna grupp och i så fall så betyder det att denna grupp har en ökad risk för de konsekvenser 

som Hochschild tar upp, så som: stress, utbrändhet och svårigheter att kombinera yrkesollen 

med jaget. Denna grupp verkar ändå vara relativt välmående och trivas med sitt yrke. Detta 

kan genom Hochschilds teorier förklaras med att de i relativt stor utsträckning har möjlighet 

att påverka sin arbetssituation samt i enighet med Davidsson Bremborgs undersökning ha att 

göra med den tacksamhet de får tillbaka av kunderna.   
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9. Slutord och vidare forskning 
 

Mycket i denna studie tyder på intressanta tendenser som jag i flera fall kan dra paralleller till 

Hochschilds teori om emotionellt arbete. Denna viktiga yrkesgrupp verkar ha stora krav på sig 

men även en god förmåga att genomföra sina arbetsuppgifter. Det verkar vara ett yrke som 

kräver ”det lilla extra”. Ordet mänskligt verkar här få en dubbel mening; det finns inte 

utrymme för mänskliga misstag men arbetet kräver i sig en mänsklig medkänsla. Frågan om 

autenticitet möjligtvis blir ännu mer avgörande i arbetet med sörjande anhöriga, eftersom 

detta verkar kräva extra mycket emotionellt engagemang.  

Eftersom denna yrkesgrupp är så viktig i vårt samhälle och då är viktig att värna om så anser 

jag att behovet finns för en mer omfattande studie liknande denna. Kan man komma förbi 

urvalsproblematiken så bör det gå att genomföra en studie som innefattar samtliga inom denna 

yrkesgrupp och på så sätt ha möjlighet att uttala sig om hur det generellt ser ut kring detta 

ämne. Det vore även intressant att med hjälp av andra teorier, möjligtvis en annan genusteori, 

undersöka denna grupp vidare eller att i ännu större skala undersöka hur andra yrkesgrupper 

med liknande problematik upplever emotionellt arbete inom sin yrkeskategori.  
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Bilaga 1 
 

Enkät 

                 Att möta sorg i arbetet 
Denna enkät ämnar undersöka om och i så fall på vilket sätt Du som anställd på 

begravningsbyrå blir personligt påverkad av att möta sörjande människor i Ditt dagliga 

arbete. 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur de anställda på begravningsbyrå upplever att 

mötet med sorg och död påverkar dem personligen. Syftet är även att ta reda på om det finns 

skillnader mellan män och kvinnor i dessa upplevelser. Den ämnar inte undersöka förhållandet 

mellan anställd och arbetsgivare eller dylikt, utan endast Er personliga relation till Er 

yrkesroll. 

Jag studerar Sociologi III på Högskolan Dalarna och gör en studie i ämnet ”Att möta sorg i 

arbetet”. Detta ska sedan sammanställas i en uppsats/examensarbete. Uppsatsen kommer att 

publiceras i pappersformat samt på Internet. Medverkan är frivillig och kan när som helst 

avbrytas. Enkätsvaren samt det fullständiga resultatet kommer att vara anonymt. Alla 

deltagande är anonyma. 

Jag är tacksam för Er medverkan. 

Kontakt: 

Kristine Persson 

Tel. 0737-72 17 90 

kristine_persson@hotmail.com eller h08kripe@du.se 

Högskolan Dalarna 

Handledare: Jofen Kihlström 

Tel. 023-778 23 eller 0733-44 80 60 

jki@du.se eller jofen@jofen.com 

 
 

Kön  

 Man  

 Kvinna  

 

Ålder  

 20 år eller yngre  

 21-30 år  

 31-40 år  

 41-50 år  

 51-60 år  

 61 eller äldre  

 

År inom yrket Hur många år du har arbetat inom yrket (ej hos samma arbetsgivare)  

 5 år eller kortare  

 6-10 år  

 11-15 år  

 16-20 år  

mailto:kristine_persson@hotmail.com
mailto:h08kripe@du.se
mailto:jki@du.se
mailto:jofen@jofen.com


II 
 

 20 år eller längre  

 

Utbildning Den högsta utbildningsnivån Ni har slutfört  

 Förgymnasial  

 Gymnasial  

 Högskola/Universitet  

 

Här följer några påstående om hur Ni upplever mötet med sorg i 

Ert arbete. Till vilken grad instämmer Ni med dem? Kryssa för det 
alternativ som passar Er bäst. 
Begreppsdefinition: I denna studie syftar mötet med sörjande anhöriga till de situationer som 

Ni i Ert arbete möter som involverar en avliden person och dennas anhöriga, i kundmöten 

eller på begravningar. 

 

 

Förväntningar och krav 

 

1.Jag upplever att jag har höga krav på mig i mitt yrke (utav yrkesrollen, ej utav 

arbetsgivare)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

2.Jag upplever att jag har svårt att leva upp till de krav som ställs i mitt yrke (utav 

yrkesrollen, ej utav arbetsgivare)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

3.Jag upplever att det förväntas av mig att mitt engagemang i kundmöten upplevs som 

oansträngt (av kunden)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  



III 
 

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

4.Jag upplever att det förväntas av mig att mitt engagemang i kundmöten upplevs som 

uppriktigt/ärligt (av kunden)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

5.Jag upplever det förväntas av yrkesrollen att jag investerar personliga känslor i mitt yrke  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

6.Jag upplever att kunden förväntar sig att jag investerar personliga känslor i mitt yrke  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

7.Jag upplever att jag investerar mer av mina personliga känslor i yrket än vad jag borde (i 

förhållande till mitt eget bästa)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

8.Jag upplever att jag är mer kurator än försäljare i min yrkesroll  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  



IV 
 

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

9.Jag upplever att jag är mer försäljare än kurator i min yrkesroll  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

10.Jag upplever att vissa kundmöten är mer påfrestande än andra  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

11.Jag upplever att jag blir mer påverkad av kunder som är mycket ledsna (till skillnad från 

dem som är mindre ledsna)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

12.Jag upplever att det är svårt att ställa om mellan olika delar av arbetet (mellan kundmöten 

och andra arbetsuppgifter)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

13.Jag upplever att det är svårt att ställa om mellan olika typer kunder/dödsfall  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  



V 
 

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

14.Jag upplever det påtagligt mer påfrestande när det är ett barn som har avlidit (eller om 

dödsfallet på andra vis är särskilt tragiskt)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

Påverkan och reaktioner 

 

15.Jag upplever att jag blir personligt påverkad av mötet med sörjande i mitt yrke  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

16.Jag upplever att påfrestningarna i mitt yrke påverkar mig negativt  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

17.Jag upplever att mitt yrke är psykiskt påfrestande  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 
18.Jag upplever att kundkontakten är det svåraste med mitt yrke  

 Instämmer helt  



VI 
 

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

19.Jag upplever att det finns tydliga normer/regler för hur jag bör känna/bemöta (ej uttalade)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

20.Jag upplever ibland att det jag känner inte stämmer överens med det jag borde/förväntas 

känna (vid kundkontakt)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

21.Jag känner mig ibland falsk gentemot kunder  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

22.Jag känner ibland att jag måste styra mina känslor för att de ska passa situationen (vid 

kundkontakt)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

23.Jag känner ibland att jag måste framkalla rätt känslor för rätt situation (vid kundkontakt)  

 Instämmer helt  



VII 
 

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

24.Jag upplever att det är stor skillnad på den jag är privat och den roll jag har i yrket  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

25.Jag upplever att det är svårt att kombinera den jag är privat med min yrkesroll  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

26.Jag upplever svårigheter med att balansera min yrkesroll med mina egna känslor inför 

mötet med sörjande anhöriga  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

27.Det jag gör på arbetet gör jag mer för mina kunders skull än min egen  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

Konsekvenser och följder 

 

28.Jag upplever ibland att jag har behov av professionell handledning/stöd (ang. yrkesrollen)  



VIII 
 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

29.Jag upplever att jag har behov av någon slags ”ventil” (någon att prata med om min 

yrkesroll)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

30.Jag upplever det som viktigt att kunna gå ”bakom scenen” (att lämna den miljön som är 

synlig för kunden och exempelvis gå till ett personalrum)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

31.Jag har någon gång varit sjukskriven (eller känt att jag borde ha varit) som följd av 

psykisk påfrestning i yrket  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

32.Jag upplever att påfrestningarna i mitt arbete går ut över mitt privatliv (på ett negativt 

vis)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 



IX 
 

Möjligheter och trivsel 
Observera att frågorna i detta stycke är ställda ur en positiv vinkel till skillnad från de 

föregående. 

 

33.Jag upplever att jag har möjlighet att påverka min arbetssituation  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

34.Jag har tillgång till professionell handledning (genom min arbetsplats)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

35.Jag har tillgång till någon slags ”ventil” (någon att prata med om min yrkesroll)  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

36.Jag får stöd privat  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

37.Jag får stöd av mina kollegor  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  
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 Vet ej/Ingen åsikt  

 

38.Jag upplever att kunderna är tacksamma för det bemötande de får av mig  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

39.Jag upplever att kundernas (eventuella) tacksamhet väger upp (eventuella) 

uppoffringar/nackdelar  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

40.Jag upplever att det finns fler/viktigare fördelar med mitt yrke än nackdelar  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

41.Jag upplever att jag har blivit bättre på mitt yrke över tid  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

42.Jag upplever att min förmåga att hantera min yrkesroll i förhållande till min egen påverkan 

har förbättrats över tid  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  
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 Vet ej/Ingen åsikt  

 

43.Jag upplever att mitt arbete ger mig lika mycket gott som jag ger till mina kunder  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

44.Jag trivs med mitt yrke  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till liten del  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej/Ingen åsikt  

 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 2 
Samlade resultat i siffror 

 
Antal i population ca 800 personer 
Antal svarande 146 personer 
Kvinnor: 64 st. (44 %) 
Män: 82 st. (56 %) 
 
Frågor i enkäten: 

 Kön 

 Ålder  

 År inom yrket 

 Utbildning 

 Block 1 Förväntningar och krav. 14 påståenden 

 Block 2 Påverkan och reaktioner. 13 påståenden 

 Block 3 Konsekvenser och följder. 5 påståenden 

 Block 4 Möjligheter och trivsel. 12 påståenden 

 Totalt 44 påståenden 
 

Kvinnor: 64 st. (44 %) Förgymn: 7st Gymn: 36st Högskola: 21st 

Män: 82 st. (56 %) Förgymn: 10st Gymn: 48st Högskola: 24st 

 

Poäng och medelvärden totalt 
 

 
        Totala poäng               Max antal 

Block 1 1490 8176 

Block 2 3295 7592 

Block 3  1391 2920 

Block 4 Pos 2728 1752 

 
Block 1 

Medel totalt 34,2739726 
 
Block 2 

Medel totalt 22,56849315 

 
Block 3 

Medel totalt 9,52739726 
 
Block 4 Pos 

Medel totalt 18,68493151 
 



XIII 
 

 
Poäng och medelvärden Kön 
 
Block 1 

Poäng kvinnor 2233 

Poäng män 2771 

Totala poäng 5004 

Medel kvinnor 34,890625 

Medel män 33,79268293 

Medel totalt 34,2739726 
 
Block 2 

Poäng kvinnor 1445 

Poäng män 1850 

Totala poäng 3295 

Medel kvinnor 22,578125 

Medel män 22,56097561 

Medel totalt 22,56849315 

 
Block 3 

Poäng kvinnor 654 

Poäng män 737 

Totala poäng 1391 

Medel kvinnor 10,21875 

Medel män 8,987804878 

Medel totalt 9,52739726 
 
Block 4 (omvänd kodning pga. positiva påståenden) 

Poäng kvinnor 1188 

Poäng män 1540 

Totala poäng 2728 

Medel kvinnor 18,5625 

Medel män 18,7804878 

Medel totalt 18,68493151 

 
  

Poäng och medelvärden Ålder 
 

 
Antal pers Antal poäng totalt Medel  

<20 år 0 
 

0 
 

0 

21-30 år 10 
 

840 
 

1,909091 

31-40 år 27 
 

2180 
 

1,786391 

41-50 år 35 
 

2974 
 

1,883721 

51-60 år 53 
 

4514 
 

1,890303 

61 år< 21 
 

1910 
 

2,024363 
 
Fördelning kön och utbildning:  
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21-30 år: Kvinnor 2st (20 %) Män 8st (80 %)  
Högskola: 2st (20 %) Gymn: 8st (80 %) Förgymn: 0st 
31-40 år: Kvinnor 11st (41 %) Män 16st (59 %)  
Högskola: 2st (7 %) Gymn: 23st (85 %) Förgymn: 2st (7 %) 
41-50 år: Kvinnor 18st (51 %) Män 17st (49 %)  
Högskola: 17st (48,5%) Gymn: 17st (48,5%) Förgymn: 1st (3 %) 
51-60 år: Kvinnor 22st (42 %) Män 31st (58 %)  
Högskola: 17st (32 %) Gymn: 26st (49 %) Förgymn: 10st (19 %) 
61 år<: Kvinnor 11st (52 %) Män 10st (48 %) Högskola: 7st (33 %) Gymn: 10st (48 %) Förgymn: 4st (19 
%) 
 
Medelvärden 

Block 1 
 21-30 33 

31-40 33,03704 

41-50 34,68571 

51-60 34,01887 

61< 36,42857 
 

Block 2 
 21-30 24,1 

31-40 21 

41-50 22,02857 

51-60 22,60377 

61< 24,66667 
 

Block 3 
 21-30 9,9 

31-40 8,925926 

41-50 9,885714 

51-60 9,320755 

61< 10,04762 

Block 4 Pos 

21-30 17 

31-40 17,77778 

41-50 18,37143 

51-60 19,22642 

61< 19,80952 
 

Poäng och medelvärden År inom yrket 
 

 
Antal personer Antal poäng  Medel 

5 år eller kortare 31 2655 1,946480938 

6-10 år 32 2711 1,925426136 

11-15 år 28 2429 1,971590909 

16-20 år 22 1923 1,986570248 

20 år eller längre 33 2700 1,859504132 
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Block 1 

 
<5 år 34,87096774 

6-10 år 33,25 

11-15 år 35 

16-20 år 35,54545455 

20< år 33,24242424 

 
Block 2  

<5 år 22,38709677 

6-10 år 22,71875 

11-15 år 22,35714286 

16-20 år 24,09090909 

20< år 21,75757576 

 

Block 3 
 

<5 år 9,806451613 

6-10 år 9,71875 

11-15 år 9,821428571 

16-20 år 9,454545455 

20< år 8,878787879 

 

Block 4 Pos 
 

<5 år 18,58064516 

6-10 år 19,03125 

11-15 år 19,57142857 

16-20 år 18,31818182 

20< år 17,93939394 

 

Poäng och medelvärden Utbildning 

 
      Antal personer                       Poäng                   Medel  

Förgymnasial 17 1364 1,823529412 

Gymnasial 84 7077 1,914772727 

Högskola 45 3977 2,008585859 

    
Fördelning kön:  

Förgymnasial: Kvinnor 7st (41 %) Män 10st (59 %) 

Gymnasial: Kvinnor 36st (43 %) Män 48st (57 %) 

Högskola: Kvinnor 21st (47 %) Män 24st (53 %) 

Block 1 
 

Förgymnasial 32,47058824 



XVI 
 

Gymnasial 34,03571429 

Högskola 35,4 

 

Block 2 
 

Förgymnasial 21,94117647 

Gymnasial 22,26190476 

Högskola 23,37777778 

 

Block 3 
 

Förgymnasial 9,058823529 

Gymnasial 9,154761905 

Högskola 10,4 

 

Block 4 Pos 
 

Förgymnasial 16,76470588 

Gymnasial 18,79761905 

Högskola 19,2 
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Bilaga 3 
Sammanfattande svar i diagram 
 

Kön 

 

Man  
 

82 56% 

Kvinna 
 

64 44% 

 

Ålder 



XVIII 
 

 

20 år eller yngre 
 

0 0% 

21-30 år 
 

10 7% 

31-40 år 
 

27 18% 

41-50 år 
 

35 24% 

51-60 år 
 

53 36% 

61 eller äldre 
 

21 14% 

 

År inom yrket 

 

5 år eller kortare 
 

31 21% 

6-10 år 
 

32 22% 

11-15 år 
 

28 19% 

16-20 år 
 

22 15% 

20 år eller längre 
 

33 23% 

 

Utbildning 
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Förgymnasial 
 

17 12% 

Gymnasial 
 

84 58% 

Högskola/Universitet 
 

45 31% 

 

Block 1. Förväntningar och krav  

 

1. Jag upplever att jag har höga krav på mig i mitt yrke  

 

Instämmer helt 
 

132 90% 

Instämmer till stor del 
 

14 10% 

Instämmer till liten del 
 

0 0% 

Instämmer inte alls 
 

0 0% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 
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2. Jag upplever att jag har svårt att leva upp till de krav som ställs i mitt 
yrke  

 

Instämmer helt 
 

0 0% 

Instämmer till stor del 
 

5 3% 

Instämmer till liten del 
 

53 36% 

Instämmer inte alls 
 

87 60% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

3. Jag upplever att det förväntas av mig att mitt engagemang i 
kundmöten upplevs som oansträngt  

 

Instämmer helt 
 

49 34% 

Instämmer till stor del 
 

46 32% 

Instämmer till liten del 
 

15 10% 

Instämmer inte alls 
 

25 17% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

11 8% 

 

4. Jag upplever att det förväntas av mig att mitt engagemang i kundmöten 
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upplevs som uppriktigt/ärligt 

 

Instämmer helt 
 

121 83% 

Instämmer till stor del 
 

21 14% 

Instämmer till liten del 
 

2 1% 

Instämmer inte alls 
 

1 1% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

5. Jag upplever det förväntas av yrkesrollen att jag investerar personliga 
känslor i mitt yrke 

 

Instämmer helt 
 

8 5% 

Instämmer till stor del 
 

38 26% 

Instämmer till liten del 
 

67 46% 

Instämmer inte alls 
 

23 16% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

10 7% 

 

6. Jag upplever att kunden förväntar sig att jag investerar personliga 



XXII 
 

känslor i mitt yrke 

 

Instämmer helt 
 

12 8% 

Instämmer till stor del 
 

30 21% 

Instämmer till liten del 
 

67 46% 

Instämmer inte alls 
 

29 20% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

8 5% 

 

7. Jag upplever att jag investerar mer av mina personliga känslor i yrket 
än vad jag borde 

 

Instämmer helt 
 

6 4% 

Instämmer till stor del 
 

23 16% 

Instämmer till liten del 
 

54 37% 

Instämmer inte alls 
 

61 42% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

2 1% 
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8. Jag upplever att jag är mer kurator än försäljare i min yrkesroll 

 

Instämmer helt 
 

15 10% 

Instämmer till stor del 
 

53 36% 

Instämmer till liten del 
 

64 44% 

Instämmer inte alls 
 

12 8% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

2 1% 

 

9. Jag upplever att jag är mer försäljare än kurator i min yrkesroll 

 

Instämmer helt 
 

1 1% 

Instämmer till stor del 
 

13 9% 

Instämmer till liten del 
 

51 35% 

Instämmer inte alls 
 

78 53% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

3 2% 
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10. Jag upplever att vissa kundmöten är mer påfrestande än andra 

 

Instämmer helt 
 

98 67% 

Instämmer till stor del 
 

36 25% 

Instämmer till liten del 
 

12 8% 

Instämmer inte alls 
 

0 0% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

11. Jag upplever att jag blir mer påverkad av kunder som är mycket 
ledsna  

 

Instämmer helt 
 

13 9% 

Instämmer till stor del 
 

49 34% 

Instämmer till liten del 
 

65 45% 

Instämmer inte alls 
 

18 12% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 
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12. Jag upplever att det är svårt att ställa om mellan olika delar av arbetet  

 

Instämmer helt 
 

2 1% 

Instämmer till stor del 
 

12 8% 

Instämmer till liten del 
 

46 32% 

Instämmer inte alls 
 

86 59% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

13. Jag upplever att det är svårt att ställa om mellan olika typer 
kunder/dödsfall 

 

Instämmer helt 
 

1 1% 

Instämmer till stor del 
 

12 8% 

Instämmer till liten del 
 

49 34% 

Instämmer inte alls 
 

83 57% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

14. Jag upplever det påtagligt mer påfrestande när det är ett barn som har 
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avlidit  

 

Instämmer helt 
 

102 70% 

Instämmer till stor del 
 

30 21% 

Instämmer till liten del 
 

12 8% 

Instämmer inte alls 
 

1 1% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

 

Block 2. Påverkan och reaktioner  

 

15. Jag upplever att jag blir personligt påverkad av mötet med sörjande i 
mitt yrke 
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Instämmer helt 
 

14 10% 

Instämmer till stor del 
 

40 27% 

Instämmer till liten del 
 

76 52% 

Instämmer inte alls 
 

16 11% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

16. Jag upplever att påfrestningarna i mitt yrke påverkar mig negativt 

 

Instämmer helt 
 

1 1% 

Instämmer till stor del 
 

5 3% 

Instämmer till liten del 
 

42 29% 

Instämmer inte alls 
 

98 67% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

17. Jag upplever att mitt yrke är psykiskt påfrestande  
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Instämmer helt 
 

11 8% 

Instämmer till stor del 
 

27 18% 

Instämmer till liten del 
 

81 55% 

Instämmer inte alls 
 

27 18% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

18. Jag upplever att kundkontakten är det svåraste med mitt yrke 

 

Instämmer helt 
 

11 8% 

Instämmer till stor del 
 

20 14% 

Instämmer till liten del 
 

32 22% 

Instämmer inte alls 
 

83 57% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

19. Jag upplever att det finns tydliga normer/regler för hur jag bör 
känna/bemöta  
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Instämmer helt 
 

18 12% 

Instämmer till stor del 
 

31 21% 

Instämmer till liten del 
 

49 34% 

Instämmer inte alls 
 

41 28% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

7 5% 

 

20. Jag upplever ibland att det jag känner inte stämmer överens med det 
jag borde/förväntas känna 

 

Instämmer helt 
 

4 3% 

Instämmer till stor del 
 

7 5% 

Instämmer till liten del 
 

55 38% 

Instämmer inte alls 
 

66 45% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

14 10% 

 

21. Jag känner mig ibland falsk gentemot kunder 
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Instämmer helt 
 

0 0% 

Instämmer till stor del 
 

1 1% 

Instämmer till liten del 
 

18 12% 

Instämmer inte alls 
 

127 87% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

22. Jag känner ibland att jag måste styra mina känslor för att de ska 
passa situationen  

 

Instämmer helt 
 

5 3% 

Instämmer till stor del 
 

22 15% 

Instämmer till liten del 
 

61 42% 

Instämmer inte alls 
 

55 38% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

3 2% 

 

23. Jag känner ibland att jag måste framkalla rätt känslor för rätt situation 
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Instämmer helt 
 

2 1% 

Instämmer till stor del 
 

13 9% 

Instämmer till liten del 
 

41 28% 

Instämmer inte alls 
 

86 59% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

4 3% 

 

24. Jag upplever att det är stor skillnad på den jag är privat och den roll 
jag har i yrket 

 

Instämmer helt 
 

8 5% 

Instämmer till stor del 
 

25 17% 

Instämmer till liten del 
 

44 30% 

Instämmer inte alls 
 

67 46% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

2 1% 

 

25. Jag upplever att det är svårt att kombinera den jag är privat med min 
yrkesroll 
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Instämmer helt 
 

0 0% 

Instämmer till stor del 
 

7 5% 

Instämmer till liten del 
 

16 11% 

Instämmer inte alls 
 

123 84% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

26. Jag upplever svårigheter med att balansera min yrkesroll med mina 
egna känslor inför mötet med sörjande anhöriga 

 

Instämmer helt 
 

0 0% 

Instämmer till stor del 
 

2 1% 

Instämmer till liten del 
 

29 20% 

Instämmer inte alls 
 

112 77% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

3 2% 

 

27. Det jag gör på arbetet gör jag mer för mina kunders skull än min egen 
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Instämmer helt 
 

50 34% 

Instämmer till stor del 
 

50 34% 

Instämmer till liten del 
 

19 13% 

Instämmer inte alls 
 

22 15% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

5 3% 

 

 

Block 3. Konsekvenser och följder  

 

28. Jag upplever ibland att jag har behov av professionell 
handledning/stöd  
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Instämmer helt 
 

16 11% 

Instämmer till stor del 
 

15 10% 

Instämmer till liten del 
 

63 43% 

Instämmer inte alls 
 

47 32% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

5 3% 

 

29. Jag upplever att jag har behov av någon slags ”ventil”  

 

Instämmer helt 
 

36 25% 

Instämmer till stor del 
 

40 27% 

Instämmer till liten del 
 

59 40% 

Instämmer inte alls 
 

10 7% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

30. Jag upplever det som viktigt att kunna gå ”bakom scenen”  
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Instämmer helt 
 

28 19% 

Instämmer till stor del 
 

34 23% 

Instämmer till liten del 
 

40 27% 

Instämmer inte alls 
 

40 27% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

4 3% 

 

31. Jag har någon gång varit sjukskriven (eller känt att jag borde ha varit) 
som följd av psykisk påfrestning i yrket 

 

Instämmer helt 
 

2 1% 

Instämmer till stor del 
 

4 3% 

Instämmer till liten del 
 

13 9% 

Instämmer inte alls 
 

127 87% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

32. Jag upplever att påfrestningarna i mitt arbete går ut över mitt privatliv  
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Instämmer helt 
 

3 2% 

Instämmer till stor del 
 

3 2% 

Instämmer till liten del 
 

50 34% 

Instämmer inte alls 
 

89 61% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

 

Block 4. Möjligheter och trivsel  
 

33. Jag upplever att jag har möjlighet att påverka min arbetssituation  

 

Instämmer helt 
 

65 45% 

Instämmer till stor del 
 

56 38% 

Instämmer till liten del 
 

24 16% 

Instämmer inte alls 
 

1 1% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 
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34. Jag har tillgång till professionell handledning 

 

Instämmer helt 
 

46 32% 

Instämmer till stor del 
 

34 23% 

Instämmer till liten del 
 

27 18% 

Instämmer inte alls 
 

36 25% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

3 2% 

 

35. Jag har tillgång till någon slags ”ventil”  

 

Instämmer helt 
 

71 49% 

Instämmer till stor del 
 

42 29% 

Instämmer till liten del 
 

22 15% 

Instämmer inte alls 
 

11 8% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 
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36. Jag får stöd privat 

 

Instämmer helt 
 

72 49% 

Instämmer till stor del 
 

36 25% 

Instämmer till liten del 
 

16 11% 

Instämmer inte alls 
 

20 14% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

2 1% 

 

37. Jag får stöd av mina kollegor 

 

Instämmer helt 
 

86 59% 

Instämmer till stor del 
 

44 30% 

Instämmer till liten del 
 

11 8% 

Instämmer inte alls 
 

4 3% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

38. Jag upplever att kunderna är tacksamma för det bemötande de får av 
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mig 

 

Instämmer helt 
 

101 69% 

Instämmer till stor del 
 

45 31% 

Instämmer till liten del 
 

0 0% 

Instämmer inte alls 
 

0 0% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 

 

39. Jag upplever att kundernas (eventuella) tacksamhet väger upp 
(eventuella) uppoffringar/nackdelar 

 

Instämmer helt 
 

103 71% 

Instämmer till stor del 
 

37 25% 

Instämmer till liten del 
 

3 2% 

Instämmer inte alls 
 

2 1% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

40. Jag upplever att det finns fler/viktigare fördelar med mitt yrke än 
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nackdelar 

 

Instämmer helt 
 

106 73% 

Instämmer till stor del 
 

32 22% 

Instämmer till liten del 
 

7 5% 

Instämmer inte alls 
 

0 0% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

41. Jag upplever att jag har blivit bättre på mitt yrke över tid 

 

Instämmer helt 
 

121 83% 

Instämmer till stor del 
 

22 15% 

Instämmer till liten del 
 

2 1% 

Instämmer inte alls 
 

0 0% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

42. Jag upplever att min förmåga att hantera min yrkesroll i förhållande till 
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min egen påverkan har förbättrats över tid  

 

Instämmer helt 
 

86 59% 

Instämmer till stor del 
 

35 24% 

Instämmer till liten del 
 

13 9% 

Instämmer inte alls 
 

3 2% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

9 6% 

 

43. Jag upplever att mitt arbete ger mig lika mycket gott som jag ger till 
mina kunder 

  

Instämmer helt 
 

72 49% 

Instämmer till stor del 
 

59 40% 

Instämmer till liten del 
 

13 9% 

Instämmer inte alls 
 

2 1% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

0 0% 
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44. Jag trivs med mitt yrke 

 

Instämmer helt 
 

107 73% 

Instämmer till stor del 
 

36 25% 

Instämmer till liten del 
 

2 1% 

Instämmer inte alls 
 

0 0% 

Vet ej/Ingen åsikt 
 

1 1% 

 

 

 


