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Abstract  

The purpose of this study is to examine how patrol policemen handle their emotions while 
performing their duties. Furthermore the study also intends to investigate how the emotional 
aspects of police work affect the officers. The study is performed with a qualitative method 
based on six semi-structured interviews with police officers from a single police district. The 
theoretical framework consists of concepts of emotion sociology and social psychology.   

The following issues are addressed: 

• How do police officers handle their emotions while performing their duties and how 
can this be characterized?  

• How do the emotional aspects of the work affect the police officers, are there any 
consequences?  

Overall, the results of this study show that the police officers follow informal feeling rules in 
their professional role and that these rules differ depending on the situation. The police 
officers also handle emotions in a way that can be described by Hochschilds concepts of 
surface acting and deep acting. Further, the policemen use humor as a way to distance 
themselves from the emotional aspects of their work and to influence the mood of people they 
interact with. Social support and mental preparation also proved to be a way to deal with the 
emotions; social support was described as the most significant. In general, the police officers 
didn’t experience that the work affects them to any large extent. However, the result from this 
study shows that possible consequences were emotional dissonance and numbing.  

Key words: Patrol policemen, handle emotions, emotional labor, feeling rules, surface acting, 
deep acting, emotional dissonance, numbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur poliser inom den ingripande verksamheten 
hanterar de emotioner som uppstår i arbetet. Vidare avser studien även att undersöka vilken 
påverkan de emotionella aspekterna av arbetet får för poliserna.  Detta görs med hjälp av en 
kvalitativ metod i form av sex semistrukturerade intervjuer med poliser inom ett polisdistrikt. 
Studiens teoretiska ramverk består av begrepp inom emotionssociologin och 
socialpsykologin.  

Följande frågeställningar behandlas: 

• Hur hanterar poliserna de känslor som uppstår i arbetet och hur kan detta 
karaktäriseras? 

• Hur påverkar de emotionella aspekterna av arbetet poliserna, har det konsekvenser?  
 
Sammantaget visar resultatet att poliserna följer informella känsloregler som finns inom 
yrkesrollen och att dessa regler skiljer sig beroende på den situation poliserna befinner sig i. 
De hanterar även känslor i arbetet på ett sätt som kan beskrivas med Hochschilds begrepp 
surface acting och deep acting. Vidare använder poliserna sig av humor som ett sätt att 
distansera sig från de emotionella aspekterna i arbetet och påverka andra personers 
sinnesstämning. Socialt stöd och mental förberedelse visade sig också vara ett sätt att 
handskas med känslorna varav socialt stöd beskrivs som mest betydelsefullt. Generellt kan det 
även sägas att poliserna oftast inte upplever att arbetet påverkar dem i särskild stor 
utsträckning. Däremot visar denna studie att upplevda och möjliga konsekvenser av arbetet är 
emotionell dissonans och avtrubbning.  

Nyckelord: Polis, ingripande verksamhet, känslohantering, emotional labor, känsloregler, 
surface acting, deep acting, emotionell dissonans och avtrubbning  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig under arbetets gång med denna uppsats. Det har varit 
mycket lärorikt och utmanande att på egen hand under denna hösttermin få mer insikt om 
polisers arbete och de situationer som poliserna handskas med. Stort tack till min handledare 
Martin Lind som bidragit med hjälp, vägledning och råd till uppsatsen. Ett särskilt tack vill 
jag även rikta till Oskar Lindgren som stått ut med min frånvaro den senaste tiden och som 
stöttat mig under arbetets gång.  

Men framförallt ett stort tack till Örebropolisen och alla de poliser som medverkat i denna 
uppsats. Tack för att ni släppte in mig i er organisation och att ni delat med er av era 
erfarenheter som poliser. Utan er hade inte denna uppsats blivit till! 

Tack! 
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1. Inledning  

Känslor förkommer i alla yrken men är en särskild viktig aspekt i arbeten med människor. I 
dessa yrken krävs det att arbetstagare ständigt bemöter och hanterar sina egna känslor men 
också att arbetstagare hanterar och bemöter sin interaktionspartners känslor. Detta innebär att 
arbetstagaren kan behöva arbeta med sina egna känslor och känslouttryck för att kunna 
fullfölja sin arbetsuppgift (Leppänen, Vesa 2006:7).  

Författaren Arlie Hochschild (2003) var den första sociologen som i en mer ingående analys 
studerade detta fenomen. Hennes fokus var att undersöka vad som händer med människor 
som i sin yrkesutövning förväntas att hantera och uppvisa vissa känslor och känslouttryck. 
Dessa yrken karaktäriserar Hochschild som emotional labor, känsloarbete, och avser den 
process där en individ hanterar sina känslor på ett visst sätt för att skapa ett synbart och 
korrekt uttryck i arbetet (Hochschild 2003:7). Detta känsloarbete har i forskning beskrivits 
som oroande och känslomässigt påfrestande med bland annat konsekvenser som känslomässig 
utmattning, stress, sjukskrivning och depersonalisering (se exempelvis Ashforth & Humphrey 
1993, Erickson & Ritter 2001, Humphrey, Pollack & Hawver 2008, Johnson & Spector 2007, 
Kruml & Geddes, 2000 och Liu, Prati, Perrewé & Ferris 2008, Zapf 2002). 

Känsloarbete är en stor del av polisens arbete. Arbetet innebär att de på daglig basis utsätts för 
emotionellt krävande situationer i sin interaktion med såväl medborgare, förövare och 
brottsoffer. Polisens arbete är oerhört komplext och utgör en viktig del av samhällets 
infrastruktur. I deras arbete utsätts de ständigt för fara, de löper en stor risk att själva bli 
skadade eller dödade och arbetet innebär också att de själva kan bli tvungna att döda eller 
skada en annan person. Det är poliserna som befinner sig i nästan alla tänkbara fruktansvärda 
situationer. Det är de som tar vittnesmål från den våldtagna kvinnan, spärrar av området där 
den hemska bilolyckan inträffat och finns på plats där den mördade personen blivit påfunnen. 
I detta arbete måste poliserna klara av att hantera sina egna känslor som uppkommer i arbetet 
samtidigt som de måste uppvisa det beteende som krävs i yrkesrollen.   

Det framkommer i 4 kap. 1 § polisordningen hur anställda inom polisen ska uppträda i sitt 
arbete och innebär att anställda ska ”uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De 
skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika 
vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.” 4 kap. 1 § 
polisförordningen. Det arbetar idag över 20 000 poliser i det svenska polisväsendet 
(http://www.polisen.se/Om-polisen/Organisation/) och i deras arbete krävs således ett 
hanterande av polisens egna och andras känslor med krav på ett särskilt uppträdande i sin 
interaktion med omgivningen. Så vad är egentligen polisernas upplevelse av de emotionella 
aspekterna i deras arbete och hur hanterar de det? Upplever de att det finns konsekvenser av 
det emotionella arbetet och vilka i sådana fall? 

I Sverige har det inte gjorts några större studier över hur poliser hanterar sina känslor i arbetet. 
De studier som har gjorts har i det flesta fall undersökt hantering av känslor i specifika 
situationer eller är fram till idag inte uppdaterade. Syftet med denna uppsats är därför att göra 
en sådan studie som ur ett helhetsperspektiv belyser hur poliser hanterar det känsloarbete som 
krävs inom yrkesrollen och vilka konsekvenser de emotionella aspekterna får för dem.   
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1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att belysa hur poliser som arbetar inom den ingripande 
verksamheten upplever och hanterar de emotioner som uppstår i arbetet. Vidare vill jag även 
undersöka vilken påverkan de emotionella aspekterna av arbetet har på poliserna.  

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

• Hur hanterar poliserna de känslor som uppstår i arbetet och hur kan detta 
karaktäriseras? 

• Hur påverkar de emotionella aspekterna av arbetet poliserna, har det konsekvenser?  

 
1.2 Avgränsningar  
En avgränsning som jag har valt att göra i denna studie är att undersöka känslohantering inom 
polisen. Undersökningen har också begränsats till att endast omfatta en polismyndighet inom 
ett län på grund av tiden och omfattningen av studien.  

Känsloarbete är ett stort område varför jag har valt att endast studera polisernas upplevelse av 
hanteringen av känslor som uppkommer av arbetet. Undersökningen har därför inte som 
avsikt att studera hur organisation och ledning påverkar polisernas arbete eller andra 
förhållanden som påverkar polisernas känslohantering.  

1.3 Disposition  
Uppsatsen innehåller sju kapitel. I kapitel 1 har jag presenterat uppsatsens övergripande syfte 
och frågeställningar. Kapitel 2 behandlar tidigare forskning som innehåller fem 
undersökningar som är av relevans för uppsatsen. Dessa ligger till grund för den tidigare 
forskningen i denna uppsats. I kapitel 3 beskrivs de begrepp som valts ut för att analysera 
resultatet utifrån och utgör således denna uppsats teoretiska ram. Kapitel 4 beskriver den 
metod och tillvägagångssätt som undersökningen är utförd på. Vidare redogörs även studiens 
reliabilitet, validitet och möjlighet till generalisering. I kapitel 5 presenteras analysen för 
denna undersökning samt vilka slutsatser som studien kommit fram till vilket besvarar de två 
frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. I kapitel 6 ges en sammanfattande 
jämförelse mellan tidigare forskning och studiens slutsatser. Uppsatsen avslutas i kapitel 7 
med en slutdiskussion. Här förmedlar jag egna tankar och reflektioner om studien och ger 
förslag på vidare forskning.  

 

 

 

 

  



3 
 

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt redogörs tidigare forskning som är av relevans för uppsatsen. Först beskrivs 
genomförandet av sökningen, därefter följer en kort redogörelse av Hochschilds (2003) 
forskning som ligger till grund för begreppet emotional labor. Ett sammandrag av fem 
forskningsartiklar presenteras varpå kapitlet avslutas med en sammanfattande reflektion.  

2.1 Genomförande  
Det har gjorts många studier inom polisyrket, men tidigt i mitt sökande efter tidigare 
forskning fann jag svårigheter med att hitta vetenskapliga artiklar som behandlade begreppet 
emotional labor och samma yrkesgrupp som görs i denna studie. Av den anledningen 
framkommer det som särskilt viktigt att denna studie tillämpar Hochschilds (2003) koncept 
emotional labor eftersom det, enligt mina sökningar, saknas forskning på detta inom 
polisyrket. Jag fann i mitt sökande nio artiklar som behandlade begreppet emotional labor 
inom polisyrket. Inga av dessa artiklar behandlade liknande syfte och frågeställningar som i 
denna undersökning. Vidare fortsatte jag att söka efter artiklar genom att utesluta emotional 
labor som sökord och använde mig av andra nyckelord som exempelvis emotion, handling 
emotions, tragic events etc. inom både polisyrket och andra yrken. Jag använde mig av flera 
olika databaser i mitt sökande, detta eftersom känslohantering inte enbart studerats utav 
sociologer. Dessa databaser var: AB/INFORM global, PsycINFO och Sociological Abstract. 
Av sökningen fann jag fem artiklar som jag bedömde är av relevans för uppsatsen. 
Undersökningarnas relevans bedömdes utifrån dess innehåll och utifrån de slutsatser som 
konstaterats med hänsyn till denna studies fokus. Vidare bedömdes relevansen utifrån de 
metoder som författarna använder, fyra av artiklar använder sig helt eller delvis av en 
kvalitativ forskningsmetod, den sista undersökningen använder sig av en kvantitativ metod.  

2.2 Hochschild - The managed heart 
I boken The Managed Heart – Commercialization of human feeling definierar den 
amerikanska sociologen Arlie Russel Hochschild (2003) för första gången sitt begrepp 
emotional labor som hon åsyftar är det arbete personer gör för att anpassa sina känslor efter 
vad som förväntas i sammanhanget (Hochschild 2003:7). I studien använder hon sig av 
Goffmans dramaturgiska perspektiv vid sin analys om yrken där det finns krav på att 
personalen ska hantera och visa vissa känslor i sitt arbete (Hochschild 2003:10). Studien har 
tre olika datakällor; intervjuer med studenter, flygvärdinnor och fakturaindrivare. Fokus i 
studien är dock intervjuerna med flygvärdinnorna (Hochschild 2003:12fff). Författaren 
skriver att flygvärdinnor har ett påklistrat leende när de bemöter passagerarna och att 
flygvärdinnorna uppmanas att kontrollera sina känslor i arbetet (Hochschild 2003:33). Hon 
konstaterar att det finns två olika strategier för hur de anställda hanterar känslor i arbetet, 
genom surface acting och deep acting (Hochschild 2003:35). Båda strategierna går ut på att 
den anställde försöker anpassa sina känslor efter det som passar in i kontexten. Surface acting 
innebär att personen kroppsligen justerar sina uttryck för att uppvisa en annan känsla än vad 
denna har. Deep acting handlar om att personen försöker framkalla en annan känsla hos sig 
själv än vad denne ursprungligen har (Hochschild 2003:37fff). En av hennes grundansatser i 
denna analys är att detta kräver en ansträngning och när ett företag kontrollerar något så 
personligt som känslor är detta förslagsvis obehagligt för den anställde. Detta menar hon kan 
leda till stress och utbrändhet (Hochschild 2003:187f).  

2.3 Tidigare forskning om känslohantering   
Det finns många studier som visar hur informella regler påverkar människors 
känslohantering. Pogrebin och Poole (1991) belyser detta exempelvis i sin studie och skriver 
att amerikanska polisers känslor är mycket undertryckta på grund av de känslomässiga normer 
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som råder inom polisyrket. Inom den amerikanska poliskåren uppmuntras poliser till att ha en 
social distans till de personer som poliserna interagerar med för att förebygga att poliser får 
känslor för de inblandade. Detta innebär att poliserna ska ha ett slags känslomässigt avstånd 
till de personer de interagerar med. Genom att poliserna distanserar sig på detta sätt får 
poliserna inte samma känslomässiga reaktion som de får om de inte har en distans till de 
inblandande (Pogrebin & Poole 1991:399f). Även Martin (1999) menar att polisyrket 
producerar vissa normer för hur känslorna ska hanteras (Martin, Susan 1999:121). Författaren 
menar att det finns könsskillnader mellan dessa normer som bland annat innebär att män 
förväntas dölja sin rädsla i situationer medan kvinnor är tillåtna att visa sin rädsla. Kvinnor är 
också till skillnad från män tillåtna att gråta och undgå situationer som de anser är för 
emotionellt ansträngande. Enligt Martin lär sig poliser genom dessa normer att återhålla vissa 
känslor inför sina kollegor och omgivning (Martin 1999:122). Detta skriver även Pogrebin 
och Poole som menar att normerna som produceras inom polisyrket skapar en emotionell 
kontroll som poliserna förhåller sig till. Den emotionella kontrollen guidar polisernas 
emotionella utryck och skapar starka roller av informell art vilket leder till att poliserna 
anpassar sina emotionella uttryck efter polisens roll (Pogrebin & Poole 1991:400). 

Både Martin (1999) och Pogrebin och Poole (1991) skriver också att poliser hanterar sina 
känslor genom att undertrycka sina egna känslor och använda humor. Martin skriver att 
poliserna ersätter känslor som sorg, rädsla och ilska som enligt yrkets normer inte får visas 
genom att använda humor (Martin 1999:122). Pogrebin och Poole menar att poliserna 
distanserar sig från arbetet genom att använda humor och att detta är ett sätt för poliserna att 
uttrycka sina känslor utan att visa att de är svaga och sårbara.  Författarna skriver att humor 
hjälper poliserna att fortsätta klara av arbetet trots de extrema situationer de på daglig basis 
utsätts för och humor neutraliserar och normaliserar emotionell ångest och spänning. Vissa 
händelser får poliserna dock inte skämta om, detta gäller exempelvis situationer som barn är 
inblandade i. Vid sådana tillfällen kan poliserna inte behålla en distans till det de upplever 
utan kan relatera till situationen. Författarna konstaterar därför att de känslohanteringstekniker 
poliserna använder sig av är situationsanpassat (Pogrebin & Poole 1991:402f).  

Även Nylander m.fl. (2011) skriver att humor inom den svenska kriminalvården används för 
att bland annat påverka fångarnas sinnesstämning och för att lätta upp stämningen i arbetet 
(Nylander, Per-Åke, Lindberg, Odd & Bruhn, Anders 2011:473). Studiens syfte var att 
utforska emotional labor inom den svenska kriminalvården och hur strategierna surface acting 
och deep acting inverkar på kriminalvårdares hälsa (Nylander m.fl. 2011:469). Studien visar 
att strategierna surface acting och deep acting är tillämpbart inom den svenska kriminalvården 
och att hanteringen av känslorna enligt surface acting och deep acting kan relateras med 
konsekvenser som bland annat stress, utmatthet och alienation (Nylander m.fl. 2011:473 & 
481f ).  

Flera studier visar även det sociala stödets betydelse inom polisyrket. Socialt stöd avser 
hjälpsamma sociala interaktioner som återfinns i individers omgivning och minimerar risken 
för ohälsa (Christine Stephens, Nigel Long & Ian Miller 1997:304). Christiansson och 
Karlsson (2003) skriver exempelvis om att poliser hanterar de emotionellt krävande 
situationerna av arbetet genom att prata om händelserna med kollegor. En sådan hantering har 
i tidigare studier visat sig reducera stressymptom (Christiansson & Karlsson 2003:436). 
Författarna för en intressant reflektion om det sociala stödet och menar att betydelsen för 
ventilering av händelserna med kollegor inte ska överdrivas eftersom det finns en risk med att 
poliserna enbart pratar om vad som hände i situationen och inte om deras emotionella reaktion 
av den (Christiansson & Karlsson 2003:436). I en annan studie skriver Stephens, Long och 
Miller (1997) att det sociala stödet för poliser från Nya Zeeland har en positiv effekt av 
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Posttraumatisk Stress Syndrom (PTSS). Lågt socialt stöd hos poliserna visas i studien 
relateras till hög PTSS och socialt stöd från kollegor, chefer och personer utanför arbetet är 
således viktigt för polisernas välmående (Stephens, Long & Miller 1997:303). Vidare belyser 
även Nylander m.fl. (2011) det sociala stödets betydelse och skriver att det finns stora 
svårigheter för kriminalvårdarna att återhämta sig genom att prata om problem och incidenter 
som hänt på arbetsplatsen med kollegorna (Nylander m.fl. 2011:482). 
 
Christiansson och Karlsson (2003) skriver också att poliser lär sig att hantera emotionellt 
krävande situationer på ett annorlunda sätt efter några år i tjänst. Det är främst händelser som 
hänt tidigt i karriären som poliserna upplever som jobbigast, dessa händelser uppfattas som 
mer intensivt och framkommer därför tydligast i minnet. Författarna skriver att poliserna blir 
okänsligare inför emotionellt krävande situationer senare i karriären eftersom de har upplevt 
liknande påfrestande situationer efteråt men dessa uppfattas inte som lika påfrestande som de 
första händelserna. Författarna menar att detta kan bero på att poliserna ”hårdnar” över åren 
och därför inte reagerar lika kraftigt på händelser som de gjorde i början av karriären 
(Christiansson & Karlsson 2003:433).  
 
Relevansen för ovanstående artiklar är betydelsefulla eftersom de har inspirerat denna studie 
på ett flertal sätt. Slutsatsen i både Nylander m.fl. (2011), Pogrebin och Pooles (1991) och 
Martins (1999) studier om att humor är ett sätt att hantera känslor på har inspirerat denna 
studie att undersöka om detta går att återfinnas hos de intervjuade poliserna i denna studie. 
Vidare är Pogrebin och Pooles och Martins studier också intressanta eftersom de illustrerar 
hur informella regler påverkar amerikanska polisers känslohantering vilket är intressant 
eftersom det kan vara förhållanden som föreligger i denna undersökning. Det går dock inte att 
förutsätta att den svenska polisen fungerar på samma sätt som den amerikanska polisen som 
studerats i både Pogrebin och Pooles och Martins studier. Däremot har artiklarna inspirerat 
denna studie att jämföra om liknande förhållanden föreligger och hur det i sådana fall 
påverkar polisernas känslohantering.  

Samtliga studier som visar betydelsen för det sociala stödet vid emotionellt krävande 
situationer är mycket relevanta för denna studie, eftersom undersökningarna belyser vikten av 
polisers möjlighet att ventilera om jobbiga händelser med kollegor och andra i omgivningen 
som ett sätt att hantera känslorna som uppstår i arbetet. Nylanders m.fl. (2011) artikel är också 
intressant eftersom Hochschilds strategier surface acting och deep acting är tillämpbar inom 
en svensk yrkesgrupp som har liknade karaktärsdrag som den yrkesgrupp som studeras i 
denna studie. Detta indikerar på att Hochschilds koncept även är lämplig att använda i den 
teoretiska analysen i denna undersökning. Eftersom Nylanders m.fl. (2011) och Christiansson 
och Karlssons (2003) studier är baserade på svenska studieobjekt är det också troligt att 
samma förhållanden kan vara jämförbara i denna studie.  

2.4 Sammanfattande reflektion   
Den tidigare forskningen som har presenterats här visar möjliga sätt att hantera känslor i 
arbetet vilket är humor, surface acting, deep acting och socialt stöd. Dessa strategier är 
betydelsefulla för uppsatsen och kommer att beaktas eftersom de lägger en teoretisk och 
empirisk förståelse för hur poliserna hanterar de emotionella aspekterna i arbetet. Slutsatsen 
om att svensk forskning visar att poliser efter flera år i tjänst inte upplever emotionellt 
krävande situationer som lika svårt att hantera, pekar på att poliserna lär sig hantera det 
emotionella arbetet och därmed kanske inte lika tydligt upplever konsekvenser av det. Vidare 
visar även den tidigare forskningen att känslohantering inom polisyrket påverkas av 
informella regler och att socialt stöd är mycket betydelsefullt och minskar risken för ohälsa.  
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3. Teoretisk ram  
I detta avsnitt följer en redogörelse för de begrepp som används i denna uppsats. Avsnittet är 
uppdelat i underrubriker där begreppen emotion och känsla klargörs. Därefter redogörs 
Hochschilds (2003) begrepp emotional labor samt strategierna surface acting och deep acting 
som introducerats i tidigare forsknings avsnittet (Se punkt 2.2). Vidare följer en beskrivning 
av begreppet socialt stöd utifrån Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell. 
Därefter följer en beskrivning av Asplunds (2004) begrepp känslobortfall. Kapitlet avslutas 
sedan med en sammanfattande modell av de begrepp som gåtts igenom i tidigare forsknings- 
och teoriavsnittet som är analysverktygen för denna uppsats.  

Jag har valt att inte enbart använda mig av Hochschilds forskning som källa vid beskrivning 
av emotional labor i detta avsnitt. Detta på grund av att hennes texter baseras på 
intervjuunderlag och egna reflektioner som relateras till teatermetafor m.m. vilket gör det 
svårt att finna konkreta sidor att referera till. Av denna anledning har jag funnit det 
nödvändigt att ta hjälp från andra källor som beskriver konceptet om emotional labor, enligt 
min uppfattning, på ett mer konkret sätt.  

3.1 Begreppen emotion och känsla 
Inom emotionssociologin används begreppen emotion och känsla ofta synonymt med 
varandra, men i många fall görs ändå en distinktion mellan begreppen (Wettergren, Åsa, 
Starrin, Bengt & Lindgren, Gerd 2008:23). Hochschild (2003) skiljer exempelvis på 
begreppen känsla och emotion. Hon menar att känslor är mildare än emotioner och är 
sammankopplat till mer fysiska åkommor som att svettas, rodna och darra (Hochschild 
2003:254). Den amerikanska sociologen Susan Martin (1999) gör däremot inte en distinktion 
mellan begreppen. Hon skriver att emotioner ”är känslor som människor upplever, tolkar, 
reflekterar, uttrycker och hanterar. De uppstår i den sociala interaktionen: är influerad av 
social, kulturell, mellanmänskliga och situationsmässiga villkor: och hanteras av arbetstagare 
parallellt med det fysiska och mentala arbetet i yrket.” (Martin 1999:112 min översättning) 

Författarna Wettergren, Starrin och Lindgren (2008) menar att emotioner utifrån ett 
sociologiskt förhållningssätt bygger på antagandet om att emotioner uppstår i situationer där 
människor möts, det vill säga i den sociala interaktionen och påverkar människors handlande 
(Wettergren m.fl. 2008:23). Författarna hävdar att gemensamt både för sociologer och andra 
samhällsvetenskaper är en delad uppfattning om att emotioner utgör en biologisk 
signalfunktion som talar om för oss vad som händer i situationen och därmed var vår 
uppmärksamhet ska riktas (Wettergren m.fl. 2008:23). Detta ligger i linje med Hochschilds 
(2003) förhållningssätt som skriver att människans känslor är en sinnesförnimmelse som 
kommunicerar information och har således också ett biologiskt ursprung.  Vidare menar hon 
att människans känsla påverkas av den sociala interaktionen och att förväntningar i 
situationen inverkar på vilka känslor som infinner sig hos personen och hur dessa uttrycks. 
(Hochschild 2003:231f).  

Hochschild skriver att när vi försöker känna en känsla eller hantera en känsla bidrar detta till 
en process som skapar ytterligare en känsla och när vi känner applicerar vi också vissa dolda 
känsloregler. Dessa känsloregler talar om för oss vilka känslor som är lämpliga i 
sammanhanget och vi spelar och agerar också efter dessa (Hochschild 2003:17f). Dessa 
känsloregler återfinns mellan vad personen känner och vad personen borde känna (Hochschild 
2003:57). Känsloregler kan se olika ut inom olika grupper och vi lär oss om dessa 
känsloregler genom reaktioner av vår omgivning. Känsloregler behålls genom att människor 
gör känsloarbete, det vill säga ansträngningen människor gör för att förhålla sig till informella 
känsloregler när känslan inte passar in i kontexten (Hochschild 2003:36ff).  
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Gemensamt för både Hochschild (2003) och Martin (1999) är att de delar en uppfattning om 
att känslor är biologiska och socialt betingade. Men Martin, till skillnad från Hochschild, gör 
inte en distinktion mellan begreppen. Eftersom jag upplever att Martins definition är något 
klarare än Hochschilds och Martin inte gör en distinktion mellan begreppen, har jag valt att 
förhålla mig till Martins definition av begreppet känsla. Eftersom det inte finns någon 
anledning i uppsatsen att skilja mellan begreppen känsla och emotion har jag valt att använda 
dessa som synonymt med varandra, trots att en distinktion mellan begreppen många gånger 
görs. Den främsta anledningen till detta är att i min undersökning så refererar poliserna själva 
begreppen som synonymer varför jag har valt att göra detsamma för att minimera risken för 
olika uppfattningar och missförstånd.   

3.2 Emotional labor – känsloarbete  
Begreppet emotional labor (känsloarbete) avser den process där en individ hanterar sina 
känslor på ett visst sätt för att skapa ett synbart och korrekt uttryck i arbetet. Detta görs genom 
att individen antingen framkallar eller hämmar vissa känslor i sammanhanget så att det 
korrekta uttrycket levereras som ett sätt för att skapa den rätta sinnesstämningen hos 
interaktionspartern (Hochschild 2003:7). Hochschild (2003) menar att emotional labor 
kännetecknas av att det utförs i utbyte mot lön och har därför också ett bytesvärde 
(Hochschild 2003:7). Hon skiljer mellan emotional labor som har bytesvärde (lönarbete) och 
emotional labor som har ett bruksvärde. De senare avser emotional labor inom den privata 
sfären där processen vill utföras och utförs också ömsesidigt. I denna typ av emotional labor 
används snarare informella regler än formella regler som kännetecknar emotional labor i 
lönarbeteskontexten (Lindgren, Gerd & Olsson, Eva 2008:125).  
 
Enligt Hochschild finns det tre gemensamma karaktärsdrag som definierar lönarbeten som 
kräver emotional labor. Den första faktorn är att det finns en kontakt ansikte mot ansikte eller 
röst mot röst mellan anställd och kund. Den andra faktorn handlar om att den anställde 
framkallar ett visst känslotillstånd hos sig själv i syfte att också förändra kundens 
sinnesstämning. Den tredje faktorn handlar om att kontrollen över vilket emotionellt tillstånd 
som ska produceras vägleds och kontrolleras av arbetsgivaren (Hochschild 2003:147). Detta 
karaktärsdrag har senare utökats till att också inkludera sådana arbeten där arbetstagaren själv 
övervakar sina emotionella uttryck (Kruml, Susan & Geddes, Deanna 2000:11).  
 
Emotional labor i lönarbetskontext är alltså arbetsgivarens policys och regler som den 
anställde måste förhålla sig till för att fullfölja sitt arbete. Det är sedan den anställdes 
skyldighet att se till att denne hanterar sina emotioner i arbetet så att reglerna följs och att det 
rätta uttrycket levereras till arbetsgivarens kunder (Lindgren m.fl. 2008:125). Det finns vissa 
förväntningar på arbetstagare i deras arbete om hur de ska förhålla sig emotionellt till 
arbetsgivarens kunder, exempelvis förväntas det att flygvärdinnor bemöter kunder med 
trevlighet och som inte undviker ögonkontakt (Hochschild 2003:9). I sådana yrken finns det 
sällan formella regler om hur personalen ska uppföra sig, däremot finns det ofta informella 
regler som klargör hur personalen ska bete sig. Detta skapas genom sociala normer och även 
förväntningar i yrkesgruppen som talar om hur omgivningen förväntar sig att den anställde 
ska bete sig (Zapf 2002:241).  
 
De ovanstående karaktärskriterierna för emotional labor stämmer väl in på yrkesgruppen polis 
och är en yrkesgrupp, så vitt författaren vet, som inte har undersökts i Sverige. Polisyrket är i 
detta avseende ett intressant studieobjekt eftersom det inte finns mycket forskning om 
emotional labor inom polisyrket och för att yrket innehåller många inslag av emotionella 
situationer där hantering av känslor kan behövas. 
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3.3 Två sätt att hantera känslor enligt Hochschild  
Enligt Hochschild (2003) finns det två olika sätt att hantera emotioner på, dessa kallar hon 
surface acting eller deep acting (Hochschild 2003:35). I surface acting är kroppen det 
starkaste redskapet för utförandet och innebär att individen justerar de känsloyttringar som 
uttryckligen syns. I surface acting regleras alltså synliga uttryck som ansiktsuttryck, röst och 
gester till situationen och personen agerar som om denne har känslan (Hochschild 2003:37). 
Detta innebär att personen inte visar vad denne egentligen känner utan ger uttryck för en 
annan känsla som passar den sociala kontexten och personens roll (Hochschild 2003:33).  
 
När en person upplever en annan känsla än den som visas kan det förekomma emotionell 
dissonans, vilket innebär att individen kommer i konflikt med sina egna känslor och känslor 
som förväntas inom yrkesrollen (Hochschild 2003:90). Hochschild menar att det i längden är 
svårt för personer att upprätthålla ett avskiljande mellan den äkta känslan som infinner sig hos 
personen och den känslan som låtsas. Ett sådant agerande under en längre tid leder till en 
belastning på individens välmående (Hochschild 2003:90). Emotionell dissonans har bland 
annat haft en positiv korrelation i tidigare forskning med utmattningssymptom (se exempelvis 
Johnson & Spector, 2007) och Zapf (2002) menar att när personen inte känner det som borde 
kännas kan detta göra att personen känner sig falsk och tillgjord. Under en längre tid kan detta 
leda till alienation från personens egna känslor, dålig självkänsla och depression (Zapf 
2002:245).  

Det andra sättet att hantera känslor på är genom deep acting och denna process sker på två 
olika sätt; active deep acting och passive deep acting. I active deep acting försöker personen 
inte bara uttryckligen förändra de kroppsliga uttrycken utan försöker också förändra den 
ursprungliga känslan till den känslan som förväntas (Hochschild 2003:42). Personen 
framtvingar alltså i denna process en känsla genom att medvetet korrigera känslan till vad 
som borde kännas för att på så sätt framkalla det önskvärda. Detta innebär att personen måste 
göra en ansträngning för att reglera sina känslor genom att framkalla tankar, minnen och 
bilder för att kunna framhäva en sådan känsla (Hochschild 2003:38fff). Denna typ av 
agerande blir således användbart när situationen kräver mer än bara ett ytligt agerande som i 
surface acting, exempelvis i situationer där det förväntas att personen ska ha riktiga känslor. 
Passive deep acting avser de situationer då personen känner det som krävs i situationen. När 
känslan som förväntas infinner sig hos personen uttrycks detta automatiskt och därför krävs 
det inte en ansträngning från individens sida som vid active deep acting (Zapf 2002:243f).  
 
Hochschilds koncept emotional labor kommer att användas i denna uppsats som ett verktyg 
för att belysa och karaktärisera det känsloarbete poliserna gör i sitt arbete. Strategierna surface 
acting och deep acting kommer att analyseras som ett möjligt sätt för poliserna att hantera 
känslorna som uppstår i arbetet och ligger som teoretisk grund i uppsatsen.  

3.4 Karasek och Theorells begrepp socialt stöd  
Socialt stöd är ett centralt begrepp i modeller för stress och används framförallt för att förklara 
hur individers sociala stöd inverkar på människors psykosociala hälsa (Karasek, Robert & 
Theorell, Töres 1990:69). I den uppmärksamma och välbeprövade krav-kontroll stödmodellen 
utgör socialt stöd en grundsten och beskrivs som en av de avgörande dimensionerna för hur 
individer hanterar stress.  Modellen utvecklades ursprungligen av Robert Karasek och 
innefattade till en början endast faktorerna krav och kontroll och hur dessa påverkade 
individers stressupplevelse. Karasek utvecklade senare modellen tillsammans med Töres 
Theorell och socialt stöd lades till som en tredje variabel som påverkar individers 
stressupplevelse (Karasek & Theorell 1990:34).  
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Socialt stöd inom arbete är enligt Karasek och Theorell (1990) hjälpfulla sociala interaktioner 
som framförallt går att återfinnas hos chefer och kollegor och har en dämpande effekt av 
psykologiska stressorer och hälsoproblem hos individer (Karasek & Theorell 1990:69). 
Författarnas modell har en särskild fokus på det sociala stödets betydelse för arbetstagare från 
kollegor och överordnande men författarna menar också att socialt stöd från familj, vänner 
etc. i individens omgivning är minst lika viktigt.  Enligt modellen påverkar det sociala stödet 
hur individen hanterar stress, exempelvis kan individen kringgå stress om individen ställs 
inför höga krav och låg kontroll i arbetet med utgångspunkten att det sociala stödet är bra i 
individens liv (Karasek & Theorell 1990:70). 

Socialt stöd beskrivs i denna modell som en mycket viktig aspekt för arbetstagares hantering 
av arbetet och återfinns hos individens kollegor, chefer och omgivning. Socialt stöd fungerar 
som ett skydd mot negativa händelser och livssituationer och är en viktig aspekt för individers 
välmående (Karasek & Theorell 1990:69). I polisers arbete kan socialt stöd därför vara en 
viktig faktor till hur poliserna hanterar de känslor som uppstår i arbetet och kommer att i 
denna uppsats användas som en strategi för känslohantering. I detta avseende avser socialt 
stöd att poliserna söker emotionellt stöd av personer som finns inom deras omgivning, detta 
kan exempelvis vara kollegor, familj och vänner.  

3.5 Asplunds begrepp känslobortfall 
Författaren Johan Asplund (2004) har en egen definition av begreppet utbrändhet, ett begrepp 
han kallar känslobortfall.  I riskzonen för utbrändhet är alla de personer som arbetar med 
människor (Asplund 2004:140 & 144) och utbrändhet förklaras vara ”en process i och en 
produkt av den sociala interaktionen.” (Asplund 2004:142) Författaren menar att det är när 
personen känner sig likgiltig inför sin motpart, när denna inte känner någonting alls, som 
känslobortfall råder. Människan växer in i denna likgiltighet och detta sker därför oftast 
stegvis men likgiltigheten kan också ske med en gång. Känslobortfall enligt Asplunds 
beskrivning handlar således om att när människor utsätts för ansträngande förhållanden på en 
daglig basis stänger personen till slut av sig, den blir likgiltig till situation och person och det 
är när detta sker som det går att tala om utbrändhet. (Asplund 2004:145f).  

Asplund menar också att en av orsakerna till känslobortfall är avsaknad av feedback. 
Författaren använder sig av ett exempel där en polis i sitt arbete blir behandlad som luft i sin 
interaktion och därmed inte får någon feedback alls. Enligt Asplund befinner sig polisen i en 
mer riskzon när avsaknaden av feedbacken inträder än när polisen bemöts av negativ feedback 
i form av ilska och vrede. Processen är mycket tydlig, det arbetstagaren företar sig att göra 
måste göra en liten skillnad för om det inte gör det upplevs denne som obefintlig. Detta leder 
till att människan slutar ge livstecken eftersom feedbacken är kärnan till den sociala 
interaktionen (Asplund 2004:149f) 

Begreppet känslobortfall kommer att användas i denna uppsats för att förklara tillstånd där 
poliserna uppfattas som likgiltig eller avtrubbad inför arbetssituationer och interaktionsmöten. 
Således används begreppet för att karaktärisera konsekvenser av de emotionella aspekterna 
som uppkommer av arbetet. 

3.6 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 
De begrepp som presenteras i detta avsnitt kommer under resultatets presentation användas 
som analysverktyg för att möjliggöra identifiering hur poliserna hanterar känslor samt vilka 
konsekvenser de emotionella aspekterna i arbetet har på poliserna. Hochschilds (2003) 
koncept emotional labor har legat som grund i uppsatsen eftersom modellen är 
väldokumenterad och lämpar sig att använda som ett analysverktyg för att belysa 
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känslohantering. Karasek och Theorells (1990) sociala stöd och Asplunds (2004) begrepp 
känslobortfall har vid bearbetningen av studiens resultat kompletterat den teoretiska ramen för 
uppsatsen eftersom de ansågs användbara vid uppsatsens analys. Nedan följer en 
sammanfattande figur över de begrepp som redogjorts i detta avsnitt och i tidigare forsknings 
avsnittet. Till modellen emotional labor, som baseras på Hochschilds forskning, tillhör 
hanteringsstrategierna surface acting och deep acting. Vidare innefattar även modellen 
begreppet känsloregler och begreppet emotionell dissonans där emotionell dissonans betraktas 
som en konsekvens av emotional labor. Begreppen humor, socialt stöd och känslobortfall är 
fristående från Hochschilds koncept emotional labor och har således ingen koppling till 
varandra. Humor och socialt stöd har i tidigare forskning visat vara strategier som poliser 
använder sig av för att hantera känslor. Slutligen är Asplunds begrepp känslobortfall 
ensamstående och betraktas som en konsekvens av påfrestande interaktioner. Samtliga 
begrepp kommer att återfinnas som analysverktyg av uppsatsens resultat (Se punkt 2 och 
punkt 3).  

 
Figur 1: Sammanfattande begreppsmodell över teoretisk ram och tidigare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Skapad av författaren för att förtydligöra studiens teoretiska ram.  
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4. Metod   
I detta avsnitt beskrivs den metod som ligger till grund för uppsatsen och genomförandet av 
studien. Först beskrivs forskningsansatsen, därefter följer en redogörelse av metoden, urval, 
intervjuguide, intervjupersonerna, etiska övervägande samt en diskussion om uppsatsens 
reliabilitet och validitet. Avsnittet avslutas sedan med en genomgång av den analysmetod som 
ligger som grund för studien.  

4.1 Forskningsansats  
Denna studie har en adaptiv forskningsansats. En adaptiv forskningsansats innebär att en 
studie från början har haft teoretiska analysverktyg vid resultatets analys men att nya verktyg 
kompletterats efter första analysen av materialet. Detta kan ske under flera omgångar och 
forskaren tillägger och kompletterar teoretiska analysverktyg till dess analysen anses vara 
färdig. Dessa förändringar kan vara av mindre karaktär men också av en större karaktär som 
innebär att forskaren överger den existerande teorin eller förklarar och skapar nya 
förklarningsmodeller (Layder, Derek 2005:150f). Hochschilds (2003) koncept emotional 
labor har legat som grund i denna uppsats och har således används vid analysen av resultatet. 
Däremot har nya begrepp kompletterat studien vid bearbetningen av resultatet för att skapa 
möjlighet att belysa områdets mångsidighet som inte kan förklaras med hjälp av det 
ursprungliga analysverktyget, det vill säga emotional labor.  

4.2 Val av metod 
Kvalitativ forskning innebär att forskaren söker innebörd och mening för fenomenet som 
studeras för att skapa en djupare förståelse. Kvalitativa metoder innefattar därmed också 
kvalité som skapas genom att undersöka karaktären hos fenomenet och har därför som primärt 
mål att förstå fenomenets betydelse, till skillnad från kvantitativa metoden som mer handlar 
om att söka förekomst och mängd (Wideberg, Karin 2002:15).  

Denna studie har som datainsamlingsmetod använt den kvalitativa forskningsintervjun för att 
skapa en förståelse för intervjupersonernas upplevelser av känslorna som uppstår av arbetet 
(Wideberg 2002:17). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att belysa människors 
upplevelser av fenomenet och skapa mening utifrån dennes erfarenhet (Kvale, Steinar 
1997:13). En fördel med den kvalitativa forskningsintervjun är att den skapar möjlighet att 
kontrollera innebörden av det som sagts. Detta genom att forskaren kan verifiera vad som 
sagts och den kvalitativa forskningsintervjun möjliggör även för intervjupersonerna att tala 
fritt om sina upplevelser och att ställa frågor (Mason, Jennifer 2011:66). Eftersom syftet med 
denna studie är att belysa intervjupersonernas hantering av känslor blev metodvalet om en 
kvalitativ forskningsintervju given.  

Jag valde att genomföra sex stycken semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att intervjuerna delvis är öppna och icke-strukturerande likt ett 
vardagssamtal men samtidigt har intervjuerna en viss struktur (Mason 2011:62).  För varje 
intervju utgick jag från undersökningens intervjuguide (se punkt 4.6) som handledde mig för 
vilka områden och frågor jag ville beröra. Jag följde däremot inte vare sig den kronologiska 
ordningen på frågorna eller exakta formuleringen utan anpassade mina frågor efter vad 
personen delade med sig vilket innebar att många följdfrågor ställdes.  
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4.3 Urval 
Genom kontakt med den ansvariga chefen på den operativa enheten på Örebropolisen valdes 
sex intervjupersoner ut. Detta efter att poliserna frivilligt anmält sitt intresse för att ställa upp 
på intervju. Min kontaktperson valde sedan ut sex personer som passade mina önskemål 
utifrån de personer som frivilligt anmält sig att ställa upp på intervjun. Som urvalskriterium 
hade jag att personerna skulle arbeta på den operativa enheten inom den ingripande 
verksamheten och att de skulle ha olika lång erfarenhet. Ett ytterligare urvalskriterium var en 
jämn könsfördelning eftersom jag önskade en så stor spridning i mitt urval som möjligt. En 
tanke med att ha en jämn könsfördelning var också att det skulle öka möjligheten för studien 
att hitta eventuella könskillnader beträffande känslohanteringen eller möjliggöra identifiering 
av andra aspekter som kan hänvisas till kön som skulle kunna vara relevant för studien. Dock 
visade empirin från denna studie inget om detta och av denna anledning återfinns det ingen 
återkoppling av detta i studiens analys.    

Urvalet för denna studie är på grund av kriterierna ovan redovisat ett strategiskt urval 
eftersom intervjupersonerna har tillfrågats på en enhet och haft egenskaper som bedömts vara 
relevant för forskningsfrågan. Urvalet har även varit självselektivt eftersom 
intervjupersonerna anmälde sig som frivilliga till att delta i undersökningen (Halvorsen, Knut 
2009:100–102). 

4.4 Kontakt med intervjupersonerna   
Nästan all kontakt under undersökningens gång har skett via telefon. Första kontakten gjordes 
via telefon där jag kontaktade polismyndigheten i Örebro där jag beskrev studiens syfte och 
fick komma i kontakt med rätt person inom verksamheten. Efterföljande kontakt gjordes på 
telefon med denna person som var operativ chef för den ingripande verksamheten i Örebro. 
Efter att fått klartecken att genomföra min undersökning på arbetsplatsen sände denna person 
ett e-mail till de anställda där syftet med undersökningen beskrevs och innehöll en förfrågan 
efter poliser som var frivilliga att ställa upp på intervju. Hur detta e-mail till de anställda var 
utformat har jag inte fått tillgång till men flera frivilliga poliser kontaktade min kontaktperson 
för intresse av intervju. Två av intervjupersonerna hade till en början inte anmält intresse för 
intervjun men valde att medverka efter att min kontaktperson kontaktade dessa. Att min 
kontaktperson på egen hand tog kontakt med dessa personer var för undersökningen mycket 
nödvändigt eftersom det möjliggjorde att både män och kvinnor deltog i studien. De två 
personer som inte frivilligt anmält sig till en början stämde jag av med en extra gång innan 
intervjun att det var villiga att ställa upp och inte upplevde något form av tvång.  

Vidare sköttes kontakten genom att min kontaktperson gav mig kontaktuppgifter till 
intervjupersonerna varefter jag kontaktade intervjupersonerna på telefon för inbokning av 
intervjun där jag även förklarade syftet med undersökningen, hur intervjun skulle gå till och 
presenteras. Efter samtalen skickade jag tyvärr inte ut ett missivbrev till intervjupersonerna 
vilket jag i efterhand har ångrat. Detta eftersom ett missivbrev är ett underlag som visar att 
intervjupersonerna fått all nödvändig information. Istället för att skicka ut ett missivbrev 
klargjorde jag tydligt vid inbokningen av intervjun vad som annars skulle ha framkommit i 
missivbrevet och jag har inte upplevt några funderingar om detta från intervjupersonerna.  

4.5 Presentation av intervjupersoner 
För att skydda intervjupersonernas identitet har jag valt att inte ange kön eller ålder. Samtliga 
intervjupersoner arbetade vid tiden för intervjuns genomförande för den ingripande 
verksamheten och var mellan 25 och 40 år. Anställningstiden har jag valt att skriva ut i ett 
större spann som förvårar identifikationen av intervjupersonerna. Jag har även valt att inte 
skriva ut anställningsposition eftersom detta möjliggör en viss identifikation eftersom ett visst 
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antal år som arbetande polis genererar i en viss grad befattning och position inom 
organisationen.  

• Polis A har arbetat som polis i 6-9 år. 
• Polis B har arbetat som polis i 6-9 år. 
• Polis C har arbetat som polis i 6-9 år. 
• Polis D har arbetat som polis i 2-5 år. 
• Polis E har arbetat som polis i 2-5 år. 
• Polis F har arbetat som polis i 6-9 år.  

4.6 Intervjuguide  
Vid utformningen av intervjuguiden utgick jag från teman byggt på syftet och de 
frågeställningar som ligger som grund för uppsatsen (se bilaga 1). Många frågor ställdes 
också utan hänsyn till syftet och frågeställningarna, detta för att få ett bredare perspektiv och 
därmed ett mångsidigt material. Exempelvis bad jag poliserna beskriva hur en typisk 
arbetsdag såg ut och varför de valt att arbeta som polis.  Utifrån temat hanteringen av känslor 
i arbetet operationaliserade jag frågor utifrån strategierna surface acting och deep acting men 
även frågor som inte var knutna till Hochschilds begrepp ställdes. Detta för att skapa 
möjlighet att fånga upp hantering av känslor som inte kan karaktäriseras med hjälp av 
begreppet emotional labor och för att uppsatsen inte skulle vara teoretiskt styrd. Exempelvis 
ställde jag frågan: ”Hur hanterar du denna reglering av känslor?” Detta skapade möjlighet att 
fånga upp strategier som låg utanför emotional labor begreppet. 

Eftersom ämnet som studerats innehåller frågor som kan uppfattas som känsliga inledde jag 
med att ställa enklare frågor om intervjupersonens bakgrund för att sedan ställa djupare 
frågor. Inspiration för intervjuguiden hämtades från ett flertal tidigare uppsatser och 
avhandlingar. Dessa frågor gjordes sedan om till att passa denna studies syfte. Under 
intervjuernas gång gjordes de inga särskilda förändringar av intervjuguiden.  

4.7 Genomförande av intervju  
Intervjuerna började med att jag presenterade mig själv och syftet med undersökningen. Jag 
försökte även bekanta mig med personen till en början genom att berätta lite om vem jag var, 
vad jag studerade och jag ställde liknande frågor till intervjupersonen. Jag frågade alla 
intervjupersoner om jag hade deras tillåtelse att spela in samtalet och informerade om att de 
hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst utan att anledning behövde anges. Jag 
försäkrade mig även om att intervjupersonen var införstådd med att denne inte behövde svara 
på alla frågor. Inspelningarna av intervjuerna skedde genom diktafonen på min mobiltelefon. 
Jag förde inga anteckningar under intervjuernas gång och jag försökte låta bli att bli bunden 
till intervjuguiden utan använde intervjuguiden mer som ett stöd. Detta eftersom jag i den 
första intervjun upplevde att när jag började anteckna tittade intervjupersonen på vad jag 
skrev vilket jag upplevde störde intervjupersonen och påverkade svaren. Detta tog jag med 
mig till den andra intervjun där jag upplevde samma sak varför jag bestämde mig i 
fortsättningen att inte ta anteckningar utan enbart lyssna och ställa frågor.  

Fyra av sex intervjuer gjordes på arbetsplatsen och i olika rum vilket gav mig en intressant 
inblick i polisernas arbetsmiljö där samtal ofta äger rum.  De två andra intervjuerna gjordes på 
universitetet i ett enskilt rum där ingen hade möjlighet att störa. Samtliga intervjuer gjordes 
enskilt. De intervjuer som skedde på arbetsplatsen gjordes under intervjupersonernas arbetstid 
medan de två intervjuer som skedde på universitet gjordes på intervjupersonernas lediga dag.  
Under två av intervjuerna uppkom det vissa störningsmoment. Under den ena intervjun 
öppnades dörren mitt under intervjun och det förekom vissa störande ljud, den andra intervjun 
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förekom det också vissa störande ljud och människor som passerade förbi utanför 
fönsterrutorna till rummet. Min upplevelse av intervjuerna var att detta inte påverkade något 
eftersom det inte avbröt intervjun något större och intervjupersonerna verkade tämligen 
opåverkade.  

Min ambition med intervjuerna var att få dessa att inte upplevas som intervjuer utan som 
lättare samtal. Detta eftersom ämnet som berörs kan upplevas som känsligt och personligt 
varför jag var noga med att inte försöka ställa ledande frågor eller styra intervjun. Mina frågor 
var istället öppna frågor där jag utifrån svaren ställde följdfrågor som var intressanta utifrån 
undersökningens syfte. Av denna anledning blev intervjuerna långa, den kortaste intervjun 
blev 50 minuter medan den längsta varade i 105 minuter. Hur jag till viss del ställde frågorna 
förändrades också från intervju och person. Detta eftersom vissa intervjupersoner hade lättare 
att förstå frågorna som ställdes än andra vilket jag försökte anpassa mig till genom att 
exempelvis ställa frågorna genom konkreta exempel relaterat till polisyrket. I slutet på 
intervjun frågade jag intervjupersonen om denne ville tillägga något och informerade om 
dennes möjlighet att läsa transkriberingen före analysen för eventuella korrigeringar, vilket 
några intervjupersoner också önskade göra.  

4.8 Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet har framtagit fyra forskningsetiska principer att beakta vid forskning som 
sker inom det humanistiska- och samhällsvetenskapliga området. Dessa fyra principer 
innefattar informationskravet som innebär att forskaren ska klargöra forskningens syfte för 
deltagarna och samtyckekravet som innebär att deltagarna själva ska ha rätt att bestämma över 
sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om alla deltagare 
ska behandlas konfidentiellt och med sekretess så att ingen obehörig kan ta del av materialet 
samt nyttjandekravet som innebär att materialet som samlats in för studien endast får 
användas till forskningens ändamål (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

Denna studie har arbetet utifrån Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som 
redogjorts ovan. Båda inför och vid intervjuerna klargjorde jag för intervjupersonen studiens 
syfte och bad om tillåtelse att spela in intervjun. Jag klargjorde även att intervjupersonen hade 
rätt att neka inspelning och kunde låta bli att svara på frågor samt kunde avbryta intervjun när 
som helst utan att skäl behövde uppges. Materialet för denna uppsats och de uppgifter om 
enskilda personer som jag har tagit del av har endast används i denna undersökning vilket 
också klargjorts för samtliga deltagare. Vidare har jag även förklarat att intervjupersonerna 
kommer att behållas anonyma och att en avidentifiering i så stor utsträckning som möjligt 
kommer att göras. Däremot har jag inte kunnat säkerställa total anonymitet i urvalsprocessen 
eftersom min kontaktperson, intervjupersonernas chef, var involverad i urvalsprocessen och 
hjälpte mig att komma i kontakt med personerna. Slutligen har inspelningarna och 
transkriberingarna förvarats så att obehöriga inte kan komma åt dem.  

Vidare har jag även övervägt vilka konsekvenser undersökningen kan få för 
intervjupersonerna. Detta kan exempelvis vara att intervjupersonerna upplever att de berättar 
om något som upplevts personligt och jobbigt där intervjupersonerna själva kanske inte har 
bearbetat det de upplevt. Enligt Mason (2011) är det viktigt vid undersökningar inom ett 
känsligare område att forskaren reflektera över hur denne rättfärdigar sin studie och de frågor 
som ställs (Mason 2011:79). Detta har funnits i åtanke under studiens gång och av denna 
anledning har jag gett intervjupersonerna möjlighet att läsa igenom transkriberingarna från sin 
individuella intervju för att ha möjlighet att ändra eller tillägga något. Jag har även under 
intervjuerna inte påtvingat personerna att berätta om tragiska händelser utan detta har endast 
gjorts som ett val från intervjupersonens sida. Även i ett sådant sammanhang har jag 
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poängterat att om intervjupersonen upplever det som jobbigt att prata om ämnet så har denne 
möjlighet att låta bli. Slutligen har jag också tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer 
och valt att inte återuppge personliga händelser som poliserna berättat för mig.  

4.9 Validitet, reliabilitet och generalisering  
Inom kvalitativ forskning är innebörden för begreppen validitet och reliabilitet inte given och 
bestämd på samma sätt som i den kvantitativa forskningen (Svensson, Per-Gunnar 1996:209). 
Begreppens innebörd inom den kvantitativa forskningen anses inte vara tillämpbar inom den 
kvalitativa forskningen eftersom syftet med kvalitativa forskningen inte är att på förhand 
bestämma vad som ska mätas. Dock måste även den kvalitativa forskningen vara tillförlitlig 
och saklig varför begreppen också används inom den kvalitativa forskningen (Wideberg 
2002:18).    

Validitet inom den kvalitativa forskningen handlar om giltigheten i resultatet, att det finns en 
rimlighet och relevans i tolkningen forskaren har gjort. Eftersom ett grundfundament i 
kvalitativ forskning är att forskaren inte kan utesluta sin egen subjektivitet i forskningen och 
på så vis uppnå kunskap i en oberoende kontext innebär detta att olika forskare kan komma 
fram till olika tolkningar som är lika mycket valida. Validiteten i forskningen ska därför 
bedömas i förhållande till kontexten och deltagarna (Svensson 1996:211f). Genom att 
forskaren grundligt motiverar och redogör studiens tillvägagångssätt kan forskningen och 
kunskapsanspråket värderas av utomståenden (Wideberg 2002:18). Validiteten i forskningen 
kan påverkas av att intervjuaren är oerfaren och osäker i sin roll. Om en sådan osäkerhet 
uppstår hos intervjuaren är det lätt att personen utgår för mycket från sig själv, ställer ledande 
frågor och hastar sig igenom intervjun (Wideberg 2002:101). Validiteten i denna studie är 
något jag fortlöpande reflekterat över. Eftersom jag inte är en erfaren intervjuare har jag 
reflekterat om detta kan ha påverkat svaren i intervjuerna genom att ställa ledande frågor osv. 
Detta är någonting jag har försökt undvika samtidigt som jag med stöd från intervjuguiden har 
kunnat styra intervjuerna så att jag fick svar på det som var syftet att undersöka.  

Reliabilitet innebär tillförlitligheten i forskningsresultatet och behandlas ofta utifrån frågan 
om resultatet kan upprepas av andra forskare. I den kvalitativa forskningen prövas 
reliabiliteten mot undersökningsobjektet, även om frågorna ställs identiskt vid olika 
intervjutillfällen och svaren skiljer sig, kan den kvalitativa intervjun anses vara reliabel. 
Reliabiliteten kan påverkas av exempelvis deltagarnas sinnesstämning och av sådana 
anledningar bör reliabiliteten, likt validiteten inom kvalitativ forskning, bedömas utifrån dess 
sammanhang (Svensson 1996:210).  Att jag fick kontakt med intervjupersonerna genom deras 
chef kan ha påverkat reliabiliteten i studien eftersom detta kan innebära att intervjupersonerna 
känner sig hämmande i sina uttalanden med rädslan att deras chef kan identifiera vem som 
sagt vad. Att intervjupersonerna anmälde sig frivilligt för sitt deltagande och att jag 
avidentifierat intervjupersonerna kan således anses stärka reliabiliteten i studien.  

Generalisering avser i vilken utsträckning slutsatserna i resultatet är överförbara till andra 
liknade situationer, populationer eller personer. Generalisering i en kvalitativ studie sker ofta 
genom att en teori utvecklas och grundas vanligtvis på ett antagande om att de begrepp och 
teorier som forskaren utvecklar kan appliceras på liknande situationer och personer än de 
ursprungligen grundades på (Svensson 1996: 214f). Analytisk generalisering beskriver Kvale 
(1997) handlar om att en studies resultat kan vara en vägledning för vad som händer i andra 
situationer och bygger på en analys av olikheter och likheter mellan olika situationer (Kvale 
1997:210). Eftersom denna undersökning görs på en statlig myndighet är tanken att framtida 
studier kan vägledas av denna studies resultat för liknade situationer inom polisyrket och att 
resultatet kan överföras till andra undersökningspersoner.  
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4.10 Analysmetod  
Efter varje intervju transkriberades ljudmaterialet ordagrant, därefter läste jag igenom 
materialet varpå kodningen påbörjades. Till en början med försökte jag skaffa mig ett 
övergripande intryck av intervjuerna, därefter kategoriserade jag långa uttalanden till enklare 
kategorier och gjorde en djupare tolkning av vissa uttalanden genom att konkret karaktärisera 
dem med hjälp av ord som också hade färgkoder. Exempelvis stod röd färg för surface acting, 
grön färg för deep acting och känsloregler med gul färg. Analysen och bearbetning av 
resultatet upprepades ett flertal gånger vilket skapade möjlighet att karaktärisera resultatet 
dels med hjälp av Hochschilds begrepp emotional labor men också sådant som jag saknade 
teoretisk anknytning till.  

De kategoriseringar som jag saknade teoretisk anknytning till karaktäriserades med 
intervjupersonernas egna uttryck och betydelse eller genom mina egna begrepp. Exempel på 
sådana koder är: Polisidentitet, uppgiftfokus och mental förberedelse. Således har jag använt 
mig av en ad hoc analysmetod som innebär att jag har använt mig av flera olika tekniker och 
angreppsätt för att tolka materialet (Kvale 1999:184). På detta sätt identifierades också 
likheter och skillnader mellan intervjupersoner och gemensamma faktorer som upprepades 
hos intervjuerna.  

Utifrån materialet valde jag ut de mest uttrycksfulla citaten för att illustrera 
intervjupersonernas uttalanden. Citaten har sedan återgetts i dess ursprungliga form men vissa 
uttalanden har sammanfattas och formulerats om efter min tolkning, dessa formuleringar har 
dock aldrig återgetts som citat. Detta innebär att jag delvis också använt mig av 
meningskoncentrering i min tolkning (Kvale 1999:177).  

Citaten som används i resultatet är i största möjliga mån oförändrade. Om några enstaka ord 
uteslutits från citatet är detta angivet med hakklamrar och tre punkter […], om en eller flera 
meningar uteslutits, eller om en polis kommit ifrån ämnet i samtalet för att sedan återgå till 
ämnet igen, har detta angivits med hakklamrar och tre bindestreck [---]. Citat där 
intervjupersonen uttryckt andra ljud exempelvis i form av skratt är markerat med vågparantes 
följt av ljudet {skratt}, om jag förtydliggjort citaten med ett begrepp är detta utmärkt med två 
hakklamrar exempelvis [känslor]. Samtliga citat avslutas med att intervjupersonen anges 
genom en parantes, exempelvis (Polis A).  
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5. Analys och resultat 
I detta avsnitt följer en analys av resultatet från de sex intervjuer som genomförts för denna 
undersökning. Detta åskådliggörs dels genom citat från intervjuerna och genom 
sammanfattande beskrivningar. Avsnittet är uppdelat efter de två frågeställningar som ligger 
till grund för uppsatsen och redogörs i två rubriker.  

I första rubriken är analysen för de strategier som identifierats av intervjuunderlaget där varje 
strategi behandlas i en egen underrubrik. De strategier som identifieras är känsloregler, 
surface acting, deep acting, socialt stöd, mental förberedelse och humor. Alla strategier 
förutom mental förberedelse har teoretiskt grund från begrepp eller tidigare forskning. 
Därefter följer en analys av den andra frågeställningen, de emotionella aspekternas påverkan 
på poliserna.  Detta redogörs i två underrubriker. Den första rubriken innefattar en översiktlig 
analys av arbetets inverkan varpå den andra underrubriken behandlar de två konsekvenser 
som konstateras vilket är avtrubbning och emotionell dissonans. Kapitlet avslutas sedan med 
studiens slutsatser vilket är uppdelat i två underrubriker som besvarar respektive 
frågeställning. 

5.1 Att hantera känslor i arbetet   
Under denna rubrik analyseras de olika strategier som identifierats att poliserna använder sig 
av för att handskas med känslor i arbetet. Vidare analyseras vad som påverkar hur poliserna 
hanterar känslorna och vilken betydelse de olika strategierna har för hanteringen.  

5.1.1 Känsloregler – Feeling rules  
Intervjuerna i denna studie visar att poliserna hanterar sina känslor dels genom att undertrycka 
äkta känslor som inte passar in i situationen och dels genom att poliserna agerar på sina 
känslor om detta gynnar situationen. Det är framförallt negativa känslor som poliserna döljer 
och gäller särskilt känslor som ilska, frustation, ledsamhet, rädsla och uppgivenhet. I många 
situationer beskriver poliserna att dessa känslor kan visas men under kontrollerade 
förhållanden om detta på något sätt hjälper situationen. Vilka känslor som döljs och visas 
avgörs således av vilken situation polisen befinner sig i och hur det kan påverka situationen. 
Nedanstående exempel illustrerar hur poliserna måste hålla tillbaka vissa känslor och vad som 
visas eller döljs beror på situationen.  

Det är inte alltid fel att visa lite känslor. Som sagt. Otroligt olika beroende på situation och vem man 
har att göra med. Man måste känna efter lite själv. Ibland tjänar man på att visa lite känslor. Det gör 
man absolut. Dels för att få en relation till en människa så man lättare kan hantera den och prata med 
den. [---] Som exempel, chockade människor.  Samtidigt som man inte får visa sig svag och börja 
gråta. Det får man absolut inte göra. Så tror jag att det ibland är bra att släppa lite känslor för att visa 
medmänsklighet så att personen känner "Ja, han är med mig. Han känner med mig här". Just för att 
dämpa deras chock lite. (Polis D) 

I de utförda intervjuerna framkommer det att ledsamhet som uttrycks i form av tårar är något 
som inte är tillåtet att göra i interaktionen med personer poliserna möter i sitt arbete, 
exempelvis anhöriga och brottsoffer. Detta beskrivs som att det inte passar yrkesrollens 
funktion i sådana situationer utan polisens roll är att hjälpa, stötta och hantera de drabbade, 
varför en känsloregel om att inte visa sorgsenhet är nödvändigt. Flera intervjuer indikerar att 
poliserna däremot inte upplever att dessa känsloregler finns kollegorna emellan, utan i sådana 
interaktioner är det tillåtet att visa sig sorgsen och nedstämd. Däremot framkommer det inte 
om någon polis i detta avseende har gråtit framför sina kollegor om något känts riktigt tungt. 
Uttalandena var i denna bemärkelse motsägelsefulla. Åt ena sidan framkommer det att 
poliserna upplever att de kan visa sig ledsna och sorgsna efter händelser. Men det finns också 
en viss upplevelse om att det är tabu att gråta inför sina kollegor. Således råder det 
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känsloregler kollegorna emellan men dessa är inte lika tydliga som i interaktionen med 
anhöriga och brottsoffer.  

När det gäller positiva känslor i form av glädje framkommer det i alla intervjuer att detta är en 
emotion som sällan behövs döljas. De tillfällen som en sådan emotion behöver döljas bedöms 
också i förhållande till person och situation, men överlag visar intervjuerna att det var mer av 
ett undantag än en regel att dölja positiva känslor.  

[…] Positiva känslor är nästan bara bra att visa. Både mot kollegor och mot dem man jobbar mot och 
så. Det smittar ju av sig lätt om man är glad. (Polis B) 

Sammanfattningsvis visar ovanstående analys att poliserna hanterar sina känslor genom att 
förhålla sig till olika känsloregler främst när det kommer till negativa känslor. Tydligast är 
dessa känsloregler i interaktionen med anhöriga och brottsoffer, men analysen ger också en 
viss indikation om att poliserna även förhåller sig till känsloregler arbetskamrater emellan. 
Vidare gäller inte dessa känsloregler för positiva känslor, men även detta avgörs beroende på 
situation.  

5.1.2 Surface acting och deep acting 
I intervjuerna framgår det att poliserna hanterar känslor i arbetet på ett sätt som kan beskrivas 
med Hochschilds (2003) strategier surface acting och deep acting. Surface acting är det 
vanligaste sättet att hantera känslor på och förekom hos alla poliser. Detta innebär att 
poliserna undertrycker sina egna känslor och agerar som om de har andra känslor för att på 
ytan, genom kroppsspråk och röst, agera annorlunda än vad de verkligen känner. Detta gäller 
främst i situationer där polisen bedömer att denne behöver agera som mer ilsken och irriterad 
än vad denne faktiskt är men det gäller även situationer där polisen behöver dölja sin 
irritation, ledsamhet och uppgivenhet för att uttryckligen visa en annan känsla. I intervjuerna 
framgår det att detta döljande av känslor i många fall är nödvändigt för att det inte passar 
polisen roll att uppvisa dessa känslor men också nödvändigt för att nå fram till målet med 
uppgiften.  

Nedanstående citat illustrerar hur en polis använder sin röst som ett verktyg för att påverka 
situationen om detta krävs och därmed agera som om denne har känslor som i själva verket 
inte infinner sig, vilket är ett tydligt exempel på surface acting.  Det framkommer även att 
surface acting i denna bemärkelse är en strategi som poliserna övat upp under deras 
utbildning. 

[…] Jag använder ofta rösten och en aggressiv framtoning fastän jag inte är ett dugg arg. I vissa 
situationer för att avstyra bråk, det gör jag varje vecka. Det här var också en del i vår utbildning. Vi 
fick träna på sådant där, det var ju så löjligt då men att låta arg. Det är inte alla som kan göra det, men 
det gör man ofta. Jag är inte arg på folk på jobbet det blir jag nästan aldrig men jag kan låta arg och 
förbannad för att jag vill ha en effekt av det. [---] (Polis F) 

Det framkommer inte av intervjuerna om samtliga poliser använder sig av deep acting i sitt 
arbete men det framkommer i vissa situationer att några poliser använder sig av denna 
strategi. En polis hanterar en situation där polisen befinner sig i ett underläge och inte får visa 
att denne upplever detta som jobbigt med vad som kan karaktäriseras som active deep acting: 

[---] Vi har gängmedlemmar och så. Vi befinner oss i ett taktiskt underläge. Jag vill inte visa att jag 
känner att det här är jobbigt, det här är inte bra. Utan jag. […] Jag äger det här, jag bestämmer det 
här. Ni är bara små jag äger den här ytan jag står på. Alltså då blir det sådär löjligt men man tar över 
platsen liksom. [---] (Polis A) 

Av citatet ovan är det tydligt att polisen försöker förändra sin ursprungliga känsla för att få 
kontroll över situationen. Situationen kräver att polisen inte visar sina äkta känslor utan 
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polisen behöver förändra sin känsla varför active deep acting är nödvändigt. Passive deep 
acting förekommer hos flera poliser, detta gäller främst situationer där empati och 
nedstämdhet passar in att visa, exempelvis i situationer som är uppenbart tragiska. I dessa 
situationer infinner sig känslan som förväntas och poliserna kan ofta uttrycka dessa. Dock 
finns det vissa gränser i detta agerande, poliserna får fortfarande hålla igen sina känslor 
genom att exempelvis inte börja gråta eller låta empatin ta över hand.  

[…] Jag känner nog att om jag behöver bli arg då blir jag arg också. [---] I början vet jag inte om man 
var mer… det är sådana saker som är så självklara nu. Sen är ju jobbet jättekomplext, men jag går 
inte och tänker på det så. Ryter jag till kan jag tänka: ”Oj gjorde jag så nu. Nämen det var ju bra.” 
(Polis C) 

Citatet illustrerar hur polisen upplever att känslan ilska ofta infinner sig om det behövs och 
ageras på vad som framkommer som rutin. Känslan uttrycks således automatiskt och det 
framgår som att polisen inte behöver göra en ansträngning för att förändra känslan vilket 
därför kan karaktäriseras som passive deep acting. I andra intervjuer framgår det att poliserna 
hanterar sina känslor med vad som framgår är en växelverkan mellan active deep acting och 
surface acting. 

[---] Vi pratar om att trappa upp och trappa ner. Det kan ju bli att man behöver trappa upp ganska 
snabbt och blir förbannad för att få personen att lugna ner sig. När man gjort det så måste man lika 
snabbt kunna trappa ner till det tillståndet han är i då. [---] Absolut det måste man göra. [anpassa sin 
sinnesstämning snabbt] För återigen, då står man där och är förbannad till ingen nytta och det blir 
bara sämre. Det går ju inte. Då får man fejka. Fast man är här uppe så får man visa ”Är du lugn nu så 
är jag lugn.”. Då är det bra och man kan gå vidare sen. (Polis E) 

Polisen belyser i detta exempel att det krävs att denne förändrar sitt eget sinnestillstånd för att 
påverka den misstänktes sinnestillstånd för att nå fram till målet med uppgiften. Det krävs en 
snabb skiftning från polisens sida vilket kan leda till att polisen inte hinner komma tillbaka till 
det tillstånd som behövs efteråt varför polisen kan behöva ”fejka” nästa framträdande. Denna 
upptrappning och nedtrappning tyder på att polisen gör ett ansträngande och försöker känna 
det som behövs i situationen, det vill säga active deep acting, men om situationen snabbt 
förändras kan polisen behöva uppträda som att denne känner någonting annorlunda vilket 
indikerar på surface acting.  

Sammantaget framgår det av intervjuerna att polisernas sätt att hantera känslor kan 
karaktäriseras med Hochschilds (2003) begrepp surface acting och deep acting. Empirin visar 
i linje med vad författaren skriver om att vissa situationer kräver att poliserna själva 
undanhåller känslor och att detta också kan innebära att polisen spelar på känslor som denne 
inte har eller framkallar känslor som behövs i situationen.    

5.1.3 Socialt stöd  
Samtliga intervjupersoner är överens om att de bearbetar och hanterar sina känslor som 
uppstår i arbetet genom att prata om händelser. Detta hanteras främst genom att prata om 
situationer de varit med om med varandra men flera poliser pratar också med andra personer i 
sin omgivning. Denna hanteringsstrategi anses också vara den viktigaste aspekten för hur 
poliserna hanterar det emotionella arbetet och beskrivs som mest betydelsefullt. 

Det finns vissa individuella skillnader mellan var poliserna vänder sig för socialt stöd. De 
flesta intervjupersonerna uttrycker att de inte kan prata med alla kollegor, detta gäller främst 
kollegor som poliserna inte har arbetet mycket med. Poliserna vänder sig därför i första hand 
till de kollegor de tillbringar mest tid med i arbetet. Enstaka poliser vill enbart prata med sina 
kollegor och vill inte ventilera händelserna med vänner utanför yrket eller familjemedlemmar 
medan andra föredrar att vända sig till någon nära familjemedlem om något känns riktigt 
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jobbigt. Det är flera intervjupersoner som menar att de helst pratar med sina kollegor när 
något känns tungt eftersom de fann svårigheter att få samma givande utbyte av personer som 
själva inte arbetar som poliser. Dessa poliser beskriver att arbetet är så komplext att det är 
svårt att göra sig förstådd för personer som inte själva är insatta i arbetet. Det framkommer 
också i flera intervjuer att det inom organisationen har blivit mer accepterat att prata och visa 
känslor som uppkommit av arbetet än vad det varit tidigare inom organisationen.  

[…] Jag skulle nog kunna grina också om det är så. Det har ju förändrats, det har man förstått. Det 
har ju blivit mycket mjukare, det är väldigt mycket fokus på avlastningssamtal och så. […] (Polis C) 

Samtliga poliser nämner också att de har tillgång till socialt stöd från organisationens sida. 
Vid händelser som varit särskilt påfrestande har poliserna möjlighet att gå på 
avlastningssamtal, dessa arrangeras från organisationens begäran. Dessa samtal innebär dels 
att poliserna som varit involverade i en situation tillsammans får prata och bearbeta händelsen 
ihop med en samtalsledare. Poliserna har även möjlighet att gå på ett eget samtal om denne 
upplever att detta behövs. Vad som framgår av intervjuerna är att en insats för eget samtal blir 
möjligt dels genom att polisernas närmsta chef anser att detta behövs men också att poliserna 
på egen hand efterfrågar det. Den generella upplevelsen av det sociala stödet från chefer och 
organisationens sida är bra. Några intervjuer indikerar dock att poliserna ändå upplever att 
organisationen kan bli bättre på att ge stöd och att avlastningssamtal kan sättas in oftare än 
vad det görs.   

Vi brukar vara jätteduktiga med om det är någon händelse som är lite jobbig så är vi alltid öppna med 
att fråga ”Hur är det? Är det ok? Hur känns det? Även dagen efter brukar vi försöka fånga upp 
varandra. Sen är det ju inte alltid ett ordinerat samtal, det är vi rätt dåliga med. [---] Om man inte 
pratar om saker som är jobbiga så blir det ju att man går omkring och ältar. Jag tror att följden blir att 
man tar med det sig hem och då är det svårare att släppa jobbet när man går härifrån. (Polis E) 

Vad som alltså framkommer av intervjuerna upplever de flesta respondentera att de har ett bra 
socialt stöd som innebär att poliserna tillsammans kan prata om sina upplevelser av händelser. 
Det finns vissa individuella skillnader som innebär att vissa poliser väljer att enbart prata med 
sina kollegor medan andra poliser väljer att prata med anhöriga om något känns tungt. 
Intervjuerna visar också att polisernas generella upplevelse är att det sociala stödet från 
organisationens sida är bra men flera intervjuer indikerar att poliserna önskar att stödsamtal 
kan sättas in oftare. Analysen visar också att poliserna upplever att arbetet blir hanterbart med 
bra kollegor och anhöriga som poliserna kan vända sig till för emotionellt stöd och 
framkommer vara mycket betydelsefullt för deras känslohantering.   

5.1.4 Mental förberedelse 
Intervjuerna i denna studie visar att poliserna hanterar sina känslor inför en situation genom 
något som kan benämnas som mental förberedelse. Mental förberedelse är en strategi som 
poliserna använder dels genom att tillsammans med sin kollega under ett arbetspass mentalt 
förbereda sig inför en situation genom att föreställa sig vad som kan komma att hända och hur 
de ska hantera situationen. Sådana förberedelser är taktiska och lärs ut under utbildningen. 
Det framgår också av intervjuerna att mental förberedelse används enskilt av poliserna. I 
dessa fall används den mentala förberedelsen som ett sätt att dämpa en eventuell känslomässig 
chock och förebygger polisernas känslomässiga reaktion inför händelser. Detta gäller ett 
flertal situationer men framkommer främst vara nödvändigt vid olyckor och dödsfall. 
Nedanstående två citat ger exempel på detta:  

[…] När man är mentalt förberedd för en situation så agerar man på ett annat sätt också. Det tror jag 
absolut. Det tror jag påverkar även hur man känner efteråt. För är man mentalt förberedd så tror jag 
att man inte blir chockad när man råkar ut för någonting. Jag tror att det har längre efterverkningar, 
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efter att situationen är klar. Man behöver en längre period att hantera vad som har hänt efteråt. Än om 
man redan var lite mentalt inställd då krävs det mycket kortare tid efteråt. (Polis D)  

Ja men det gör man ju. [mentalt förbereder sig] Jag vet ju på ett ungefär vad jag ska förvänta mig. Det 
är som när vi ska göra lägenhetsundersökningar. Man befarar att någon har avlidit i en lägenhet. Så är 
det liksom: Jag öppnar dörren, vad får jag se nu? Då spelas det upp ett scenario för mig. Han hänger i 
hatthyllan, han har skjutit sig i vardagsrummet. Och om man har den bilden, ja då blir man inte 
överraskad. [---]  (Polis F) 

Att poliserna mentalt förbereder sig inför händelser kan inte karaktäriseras med deep acting. 
Poliserna försöker inte förändra vad de kommer att känna i situationen och därmed justera 
känslouttrycken. Min tolkning av empirin är istället att poliserna använder mental 
förberedelse för att försöka undgå kraftigt negativa känslor för att bli förberedd på situationen. 
Detta innebär inte att poliserna förändrar sin faktiska känsla för händelsen, utan försöker 
istället dämpa graden av känslan. Mental förberedelse innebär alltså att poliserna visuellt 
framkallar bilder och tankar och därmed föreställer sig det värsta. Detta för att försöka undgå 
en kraftig chock och en övervällning av känslor, vilket i sin tur gör att polisen är mer 
förberedd på sin känslomässiga reaktion. Detta kan innebära att poliserna inte upplever 
situationen lika ansträngande och därmed att de inte blir påverkade i samma utsträckning som 
de blir utan förberedelsen.  

5.1.5 Humor   
En annan strategi som poliserna använder sig av för att hantera känslorna i arbetet är genom 
humor. Humor används på ett flertal olika sätt och inom olika förhållanden. Humor används 
dels som ett sätt att påverka interaktionen och sinnesstämningen med de personer som 
poliserna möter i sitt arbete. I interaktionen med förövare kan exempelvis humor användas för 
att lätta upp stämningen i mötet och humor beskrivs i sådana situationer vara lättande. Detta 
kan innebära att poliserna skämtar och skojar med kriminella i mötet, särskilt i möten med 
personer som poliserna tidigare varit i kontakt med. Humor kan också användas som ett sätt 
för att släppa på stämningen och få personer att öppna upp sig. Det framgår av min empiri att 
humor på så sätt också kan användas som en strategi för att nå fram till målet med uppgiften.  

Jag personligen försöker använda humorn så ofta det bara går. Alltså nu pratar vi inte om dödsfall 
eller allvarligare brott. Jag försöker hitta verktyg där man kan lätta på strängen. Oftast är ju en lätt dos 
av humor väldigt förlossande. Det hjälper i väldigt många situationer. [---] (Polis D) 

Ovanstående citat illustrerar att även om humor används i många situationer i interaktionen 
med omgivningen finns det situationer som humor inte används, detta i situationer med 
allvarligare brott eller dödsfall. Humor används också internt poliserna emellan, detta 
framkommer inte i alla intervjuer men i ett flertal. Humorn används i sådana situationer som 
ett sätt för att distansera sig från arbetets innebörd och för att klara av arbetets påfrestande 
utmaningar.   

[---] I övrigt skulle jag säga att humor är en otroligt vanlig infallsvinkel. Man skämtar väldigt mycket 
om saker och ting och för en utomstående kan det vara en jättehård jargong men vi som är i det. Vi 
vet att han eller hon inte menar någonting med det. Man skojar om saker och ting, om man inte 
gjorde det skulle man bli knäpp med tanke på allt vi är med om. [---] Och det kan vara att man blir 
arg på någon som sagt något eller något man tycker är lite jobbigt så skämtar man bort det. Man 
hanterar det med humor liksom [---] (Polis F) 

Det framgår av Polis F:s uttalande att poliserna skämtar med varandra om händelser vilket är 
ett sätt för poliserna att distansera sig och handskas med arbetet. Dessa skämt kan vara av en 
hård jargong men poliserna vet att det inte är illa menat från den som skämtar. Min tolkning 
av intervjuunderlagen är att humor som används kollegorna emellan kan innebära att 
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poliserna inte till fullt ut bearbetar sina känslor och upplevelser. Humor kan vara ett sätt att 
uttrycka åsikter och känslor men samtidigt skapa en distans genom att linda in det i skämt.  

Sammanfattningsvis för känslohanteringsstrategin humor visar intervjuunderlaget att humor 
används som ett sätt att påverka sinnesstämningen hos de personer poliserna möter i sitt 
arbete men också som ett sätt att hantera arbetet genom att distansera och hantera de händelser 
som poliserna genomgår. Det framkommer också att det finns informella regler att förhålla sig 
till som innebär att poliserna inte skämtar i tragiska händelser i interaktionen med 
omgivningen men att en grövre jargong är tillåtet kollegorna emellan.  

5.2 Arbetets påverkan och konsekvenser 
Nedan kommer analysen av den påverkan de emotionella aspekterna av arbetet får för 
poliserna redogöras. Vidare analyseras även konsekvenser som kunnat identifieras i empirin. 
Föst redogörs en översiktlig analys över arbetets påverkan därefter analyseras de identifierade 
konsekvenserna.  

5.2.1 Hur påverkas poliserna av arbetet?   
Intervjuerna i denna studie visar att de flesta polisernas upplevelse är att arbetet inte särskilt 
ofta påverkar dem och att de inte tar hem de emotionella aspekterna i arbetet särskilt ofta. 
Vidare visar inte empirin om de emotionella aspekterna kan påverka poliserna på andra sätt än 
privat, exempelvis deras arbetspresentation. Detta har också gjort att det varit problematiskt 
att identifiera hur de emotionella aspekterna av arbetet påverkar poliserna och möjliga 
konsekvenser. Det framkom däremot att den emotionella hanteringen och upplevelsen som 
kommer av yrket beskrivs vara något som påverkade poliserna mer i början av karriären. 
Detta genom att det då var vanligare att polisen kunde ta hem känslorna och upplevelsen av 
arbetet och fundera mycket över det som bevittnats, till skillnad från vad poliserna gjorde 
efter att ha arbetet under ett par år.  

Ett intressant resultat som framkommer i flera intervjuer är att de intervjuade har en slags 
medvetenhet om att de emotionella aspekterna i arbetet förmodligen påverkar och medför fler 
konsekvenser hos dem än vad de själva är medvetna om. Exempelvis förklarar en polis att 
dennes upplevelse av arbetet är att arbetet inte påverkar särskilt mycket eftersom personen har 
lärt sig hantera sitt arbete. Polisen tydliggör en distinktion mellan vad polisen ”faktiskt 
känner” och är medveten om.  

[…] Jag tror nog att jag påverkas mer av jobbet än vad jag är medveten av. Det tror jag. Så även om 
jag säger att ”Nej, det påverka mig inte så mycket privat.” Så tror jag att det faktiskt gör det, mer än 
vad jag själv inser och är medveten om. Om vi ska gå över på det jag faktiskt känner, alltså konkret, 
inte så mycket. Men som sagt jag skiljer på vad jag är medveten om och inte liksom. […] (Polis D) 

Trots att den gemensamma upplevelsen hos intervjupersonerna är att arbetet sällan tas med 
hem och påverkar dem, menar ett par intervjupersoner att det många gånger ändå gör detta. 
Hur det påverkar dem är olika från respektive intervjuperson i förhållande till vad de har varit 
med om. Vissa beskriver att särskilda händelser innebär att poliserna kan grubbla och fundera 
över det när de kommer hem från arbetet, men efter att ha pratat om det med några kollegor 
eller anhöriga kan de oftast släppa arbetet. Det framgår i ett par andra intervjuer att särskilda 
händelser hade påverkat poliserna under en längre eller kortare tid. I ett fall beskrev en polis 
att denne hade blivit nedstämd under en längre tid och behövt bearbeta och hantera detta med 
stödsamtal. Exempel på sådana händelser har jag valt att inte återge i denna uppsats eftersom 
detta kan möjliggöra identifiering av de medverkande och är privata angelägenheter. Däremot 
framgår det av mitt resultat att en negativ erfarenhet i denna bemärkelse i många fall kan 
vändas till en positiv erfarenhet och på så sätt också få positiva konsekvenser både i arbetet 
och för polisen personligen. Exempelvis beskriver en polis att erfarenheten av jobbiga 
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händelser alltid finns med och lagras hos personen men att detta också gör att polisen blir mer 
förberedd på vad som kan komma att hända i situationer och på de känslor som då kan uppstå.  

Nej jag tar oftast inte med saker hem. Det är sällan man tar med sig känslorna men man kanske mer 
tar med sig ämnet hem. [---] Sen är det ju så att när det händer saker, de påverkar en hel del men det 
är också väldigt lärorikt. Om samma sak händer igen då kanske det är mer att man är förberedd på 
det, vad som hände och ens känslor. Det är väl det att man har mer i ryggsäcken. (Polis B) 

Sammanfattningsvis visar empirin som analyserats ovan att polisernas generella upplevelse är 
att arbetet inte påverkar dem i särskild stor utsträckning men att det i enskilda och specifika 
fall ändå har gjort det. Särskilt i början av karriären kunde arbetet påverka poliserna genom att 
de blev fundersamma eller nedstämda under en längre eller kortare tid. Många 
intervjupersoner beskriver också en viss medvetenhet om att arbetet förmodligen påverkar 
mer än vad de själva är medvetna om vilket är ett intressant resultat eftersom det försvårar 
identifikationen av konsekvenserna av arbetet för en utomstående. Dessa uttalanden finner jag 
svåra att analysera men det ligger i linje med studiens resultat om att polisernas generella 
upplevelse inte är att arbetet påverkar dem i särskilt stor utsträckning. Antingen är poliserna 
inte medvetna om arbetets påverkan eller så har flera av de intervjuade poliserna ännu inte 
varit med om händelser som påverkat dem i särskilt stor utsträckning.  

5.2.2 Emotionell dissonans och avtrubbning  
Det har tidigare diskuterats i detta avsnitt att poliserna många gånger upplever andra känslor 
än vad som kan visas i sammanhanget (Se punkt 5.1.2). Tolkat utifrån Hochschild (2003) kan 
detta indikera att poliserna upplever emotionell dissonans i sitt arbete. Detta framgår 
exempelvis i situationer där poliserna blir arga men situationen kräver att poliserna är lugna 
eller i situationer där poliserna inte är arga men måste spela att de är arga. Vilka konsekvenser 
poliserna upplever av den emotionella dissonansen är ingenting som min empiri säger något 
om. Däremot visar intervjuerna att den emotionella dissonansen huvudsakligen beror på de 
förväntningar och krav som finns inom yrkesrollen. Dessa förväntningar och krav guidar 
poliserna för hur de ska bemöta och handskas med situationer i syfte med att nå fram till målet 
med uppgiften.  

I ett flertal intervjuer beskriver poliserna att en konsekvens de upplever är att arbetet kan ha 
gjort eller gjorde att de blev avtrubbade. Detta beskrivs som att poliserna inte längre reagerar 
emotionellt på olika händelser på samma sätt som de gjorde tidigare. De menar att de inte tar 
till sig arbetet och registrerar uppenbart jobbiga händelser (exempelvis dödsfall) på samma 
sätt efter några år i tjänst eftersom de har varit med om det tidigare. En polis förklarar hur 
hanteringen av dödsfall efter några år i tjänst blir en vana och hanteras då på rutin: 

Ja, det tror jag att jag blir. [Avtrubbad] Man blir ju mer eller mindre van vid vissa jobb. Ju längre man 
jobbar desto mer rutin får man av det mesta. Det är ju som... Det första dödsfallet jag åkte på när jag 
var ny. Det är klart att det var jättejobbigt. Det är ju speciellt liksom medan vissa tycker att det inte är 
någonting. Men nu när man har varit på ett helt gäng så blir det att man "Nej, jag vet precis hur jag 
ska göra och jag går in och gör det" och då gör man det professionellt. Då lär man sig det som vilket 
annat jobb som helst. Man lär sig hur det ska utföras för att utföra det bra. Men man tar inte med sig 
det hem på samma sätt. (Polis E) 

Ovanstående citat beskriver hur bemötande av dödsfall för polisen i början av karriären var 
svårare att hantera än vad det är efter några år i tjänst. Då förblir arbetsuppgiften som en del 
av vardagen och polisen lär sig att handskas med uppgiften som ”vilket annat jobb som helst”. 
Polis E:s uttalande visar att med tiden lär sig polisen hur denne ska hantera situationen och 
med tiden blir polisen också trygg med dessa arbetsuppgifter och blir därför inte heller lika 
känslomässigt påverkad. Detta påminner om Asplunds (2004) begrepp känslobortfall. När 
personen utsätts för jobbiga händelser känner denne inte längre på samma sätt som från 
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början, polisen har blivit avtrubbad inför händelsen. Däremot att gå så långt att säga att Polis 
E i detta sammanhang skulle vara helt likgiltig och inte känner någonting är mycket 
problematiskt eftersom detta inte framgår tydligt i empirin. Snarare framgår det av intervjun 
att polisen fortfarande känner att det är jobbigt men att känslan med tiden har minskat och 
därför är det lättare att hantera arbetet. 

Däremot framkommer känslobortfall tydligare i ett par andra intervjuer där poliserna själva 
menar att de antagligen har blivit avtrubbade av arbetet. I dessa intervjuer delade 
intervjupersonerna med sig om mycket tragiska händelser som de bevittnat flera gånger och 
poliserna menar att detta inte påverkar dem något större eftersom de anser att de inte är så 
känsliga för sådana händelser. Poliserna beskiver händelserna sakligt och avpersonifierar i 
sina berättelser vilket kan jämföras med känslobortfall enligt Asplunds (2004) definition. 

Men det är ju så att det kan hända något och så står jag och äter ett äpple liksom. ”Vi har en död 
människa.” Ja en död människa”. Man står där och äter ett äpple, det rör mig inte så mycket. (Polis 
A) 

Intervjuunderlaget gällande polisernas uttalanden om avtrubbning visar att poliserna blir 
mindre känsliga för vissa händelser eftersom de utsätts upprepande gånger för liknande 
händelser och att det därför inte berör dem på samma sätt. Tolkat utifrån Asplund (2004) 
indikerar detta att personen har känslobortfall och därmed är känslomässigt utbränd. Att 
avtrubbningen skulle innebära att poliserna är utbrända och inte känner någonting är en 
problematisk reflektion eftersom det inte framgår tydligt i min empiri. Poliserna känner 
mindre i förhållande till tidigare händelser men att de är totalt känslolösa är enligt min 
uppfattning en allt för enkel tolkning.  

5.3 Slutsatser  
Under denna rubrik redogör jag för de slutsatser som analysen lett fram till. Studiens 
slutsatser är uppdelade i två underrubriker som besvarar respektive frågeställning.  

5.3.1 Hur hanterar poliserna emotionerna och hur kan det karaktäriseras?  
Utifrån analysen av studiens material kan jag dra slutsatsen att de intervjuade poliserna 
hanterar sina känslor genom att följa informella känsloregler. Detta innebär att poliserna 
undertrycker äkta känslor om dessa inte passar in i situationen men de agerar också på sina 
känslor om de bedömer att detta på något sätt gynnar situationen. Därmed kan jag även dra 
slutsatsen att vilka känslor som visas och döljs beror på situation och person. Analysen visar 
även att känsloreglerna återfinns särskilt tydligt i polisernas interaktion med anhöriga, 
förövare och brottsoffer men analysen indikerar även att de föreligger vissa känsloregler 
poliserna emellan.  

Vidare kan det även konstateras att poliserna hanterar sina känslor på ett sätt som kan 
karaktäriseras med begreppen surface acting och deep acting. Surface acting och passive deep 
acting förkommer hos samtliga poliser medan active deep acting används av ett fåtal poliser. 
Socialt stöd utgör också en viktig del av polisernas hantering av emotionellt krävande 
situationer. Var poliserna vänder sig för stöd varierar från de olika intervjupersonerna men 
majoriteten av intervjuerna visar att det är det sociala stödet från kollegorna som är mest 
betydelsefullt. Vidare visar analysen även att det sociala stödet från arbetsgivaren är bra, 
däremot indikerar flera intervjuer att poliserna upplever att stödsamtal kan sättas in oftare än 
vad det görs.  

Analysen visar också att poliserna hanterar sina känslor i arbetet med något som kan 
benämnas som mental förberedelse. Genom att visuellt framkalla bilder och tankar kan 
poliserna bli mer förberedda på det de ska bevittna och undgå en kraftig känslomässig 
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reaktion. Slutligen visar analysen att humor är ett sätt som poliserna hanterar de 
känslomässiga situationerna. Detta genom att påverka andra personers sinnesstämning men 
också som ett sätt att distansera sig från arbetet.  

5.3.2 Hur påverkar arbetet poliserna, har det konsekvenser? 
Samtliga intervjuer visar att polisernas generella upplevelse är att de emotionella aspekterna 
oftast inte påverkar poliserna i särskilt stor utsträckning utan poliserna har lärt sig släppa 
arbetet på sin privata tid. Däremot framgår det av analysen att poliserna upplevelse är att de 
tror att arbetet påverkar dem mer än vad de själva är medvetna om. Analysen visar också att 
det var vanligare att poliserna tog hem upplevelser och känslor av arbetet i början av karriären 
än vad det är efter några år i tjänst. I ett fåtal intervjuer framkommer det att arbetet från 
specifika händelser har påverkat poliserna under en kortare eller längre tid, detta i form av att 
poliserna blivit fundersamma och nedstämda. Empirin i denna studie visar också att 
upplevelsen av jobbiga händelser i många fall kan vändas till en positiv erfarenhet och kan 
hjälpa polisens fortsatta arbete.   

Slutligen visar analysen att poliserna upplever konsekvenser i form av avtrubbning, vilket 
innebär att poliserna upplever att de inte reagerar likadant på emotionellt krävande situationer 
som de gjorde i början av karriären. Slutligen tolkat utifrån Hochschild (2003) framgår det av 
analysen att det kan föreligga emotionell dissonans hos poliserna eftersom yrket kräver att 
poliserna uppvisar känslor som inte upplevs från poliserna själva. Analysen visar också att 
den emotionella dissonansen huvudsakligen beror på de förväntningar och krav som finns 
inom yrkesrollen.  

Figur 2: Studiens slutsatser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapad av författaren för att förtydliggöra studiens slutsatser. 
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6. Jämförelse mellan studiens slutsatser och tidigare forskning   
Denna studies slutsatser har många likheter med vad tidigare forskning kommit fram till och 
är i många avseende betydelsefullt (Se punkt 2). I likhet med Pogrebin och Poole (1991) och 
Martin (1999) visar denna studies slutsatser att poliserna förhåller sig till informella 
känsloregler som inverkar på hur poliserna hanterar sina känslor. Vidare konstaterar Pogrebin 
och Poole (1991), Martin (1999) och Nylander m.fl. (2011) att känslorna i arbetet hanteras 
genom humor. Pogrebin och Poole skriver att de amerikanska poliserna använder humor för 
att distansera sig från arbetet och Nylander m.fl. att de svenska kriminalvårdarna använder 
humor för att påverka fångarnas sinnesstämning. Dessa studiers slutsatser ligger i linje med 
denna studies slutsats som visar att poliserna använder humor som ett sätt att distansera sig 
från arbetet och att humor används för att påverka sinnesstämningen hos de personer poliserna 
möter i arbetet. Likheterna mellan denna studies slutsatser och tidigare forskning är således 
många men det som gör denna studie anmärkningsvärd är att undersökningen visar att 
liknande förhållanden föreligger inom den svenska poliskåren, vilket skiljer studierna åt, och 
ger ett utökat bidrag till forskning inom samma problemområde. 

Denna studie visar även i likhet med tidigare forskning beträffande det sociala stödets 
betydelse för hanteringen av de emotionella aspekterna i arbetet. Enligt Karasek och Theorell 
(1990) utgör det sociala stödet en viktig variabel för individers välmående och förebygger 
konsekvenser i form av stress och ohälsa. Det sociala stödet beskrivs som mycket 
betydelsefullt av poliserna i denna studie och med utgångspunkt i tidigare forskning är det 
rimligt att anta att polisernas sociala stöd förebygger konsekvenser av de emotionella 
aspekterna i arbetet.  

Det som däremot skiljer denna studie och forskningsartiklarna åt är de olika konsekvenserna 
som konstaterats. Inga av dessa artiklar har konstaterat de konsekvenser av arbetet som finns i 
denna studie. Detta beror antagligen på de olika artiklarnas problemområde. Vad som särskilt 
utmärker denna studie emot tidigare forskning är också att mental förberedelse identifierats 
som en hanteringsstrategi vilket såldes är ett nytt bidrag till den framtida forskningen och ger 
en utökad förståelse för polisers känslohantering.  

Denna studies resultat har också bidragit med att visa att konceptet om emotional labor är 
tillämpbart inom en yrkesgrupp som skiljer sig mycket från de studieobjekt som modellen 
testats och analyserats i tidigare forskningar. Exempelvis grundas Hochschilds forskning på 
intervjuer med flygvärdinnor, skuldindrivare och studenter och Nylander m.fl. studieobjekt är 
kriminalvårdare. Dessa yrken skiljer sig relativt mycket från den yrkesgrupp som studeras i 
denna studie men alla yrken innefattar samma sätt att hantera känslor på i arbetet. Denna 
studies resultat innebär därmed att Hochschilds koncept emotional labor även är överförbart 
på polisyrket, vilket ökar användarområdet för begreppet och är utanför den traditionella 
emotional labor forskningen vilket således även det kan betraktas som ett bidrag till den 
framtida forskningen.  
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7. Slutdiskussion  
Under analysens gång har det väckts en fundering om denna studiens validitet. Eftersom jag 
tidigt insåg problematiken med att identifiera konsekvenser av de emotionella aspekterna i 
polisernas arbete har jag funderat på om jag har ställt dåliga frågor som inte lett till tydliga 
svar gällande studiens andra frågeställning. Då jag är en ovan intervjuare är detta inte en 
omöjlighet och det kan ha påverkat resultatet. En annan möjlig förklaring är att poliserna inte 
har varit med om situationer som har påverkat dem i särskilt stor utsträckning eller så är 
poliserna inte medvetna om en viss påverkan. Detta ligger i linje med vad empiri i denna 
studie visar om att poliserna tror att de emotionella aspekterna i arbetet påverkar dem mer än 
vad de själva är medvetna om. Dock har denna studie konstaterat möjliga konsekvenser vilket 
är förankrat i den tid intervjuerna utfördes. Detta leder in på en tanke om att det är 
problematiskt att identifiera konsekvenser inom den tidsram som finns till förfogande i en c-
uppsats eftersom konsekvenser vanligtvis först kan identifieras efter en längre tid, särskilt om 
detta ska kopplas samman till utbrändhet. 

En annan faktor som kan ha påverkat denna studie är min egen subjektivitet. Polisernas 
berättelser som jag under studiens gång tagit del av har på många sätt påverkat mig. Vissa 
intervjupersoner har berättat om mycket detaljrika händelser vilket också har medfört att jag 
själv många gånger blev emotionellt berörd. Ironiskt nog kunde jag själv konstatera att jag i 
dessa fall hanterade mina egna känslor genom surface acting. Jag tryckte undan de känslor jag 
kände och försökte spela så oberörd som möjligt eftersom det inte passade min roll som 
forskare att själv bli berörd i situationen. Hur detta kan ha påverkat denna studies innehåll 
överlåter jag till läsaren att bedöma men denna insikt har medfört en tanke om att vi 
antagligen hanterar våra känslor och följer informella känsloregler i större utsträckning än vad 
vi kanske tror.  

En annan tanke som infunnits under analysen är den problematik som Asplunds (2004) snäva 
definition av begreppet känslobortfall innebär. Enligt Asplund är alla som arbetar med 
människor i riskzonen för utbrändhet och människor kan betraktas som utbrända om dessa 
uppfattas som likgiltiga inför situation eller person. En tanke är att det förmodligen bara är 
personen själv som kan svara med säkerhet om denne har känslor inför något eller inte. Och 
då inställer sig frågan om personen själv är medveten om att denne inte känner någonting och 
därmed kan återberätta det? Och om så är fallet att personen är känslolös och likgiltig, 
behöver detta nödvändigtvis innebära att personen är utbränd? Denna problematik finner jag 
ytterst intressant och detta skulle kunna vara ett uppslag för vidare forskning. Möjligheten 
finns att problematiken bättre kan synliggöras och disskuteras av den som har mer kunskap 
om området och kan avsätta mer tid än vad som finns till förfogande i en c-uppsats.  

En ytterligare tanke som funnits med under analysens är känsloreglernas 
förändringsbenägenhet och dess betydelse i polisyrket. Eftersom samhällets institutioner och 
normer förändras över tid är det ganska troligt att även känsloreglerna förändras och då 
inställer det sig en fråga om en förändring av polisyrkets känsloregler kan få konsekvenser. 
En tanke är att polisyrket kanske kräver en viss typ av robusta känslor och att det 
nödvändigtvis inte enbart är negativt att yrket innehåller känsloregler som hämmar vissa 
känslor och beteenden. Känsloreglerna ger trots allt vägledning för hur polisen ska bete sig i 
sin yrkesroll och skapar begränsningar som eventuellt är nödvändiga för att upprätthålla 
medborgarnas förtroende. 

Något som kan betraktas som en märkbar del av studiens slutsatser är att en ny 
hanteringsstrategi identifierats vilket jag anser är en styrka med denna uppsats. Dock saknar 
begreppet mental förberedelse i den här studien en teoretisk grund och är därför också ett 
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intressant område att forska vidare på. Vidare forskning skulle kunna undersöka om detta 
resultat går att replikera och även utforska möjligheter till att finna teoretiska 
förklaringsmodeller till detta koncept. Beträffande studiens slutsats om att poliserna hanterar 
sina känslor genom att använda humor har skapat en fråga om vilka problem humor kan få för 
nyanställda poliser. Vad händer om en ny polis inte kan hantera humorn och den hårda 
jargongen som förväntas inom arbetsgruppen? Är humorn också en in-socialiserings funktion 
som avgör vilket tillträde en person får inom arbetsgruppen? Detta är intressanta frågor som 
väckts under studiens analys och är förslag på vidare forskningsfrågor.  

Sammanfattningsvis visar denna studie hur svenska poliser hanterar känslor i arbetet och visar 
även möjliga konsekvenser. Polisyrket är dock fortfarande ett relativt outforskat område och 
det finns mer att undersöka gällande polisers känslohantering och konsekvenser. Jag hoppas 
att jag med denna uppsats om känslors betydelse i polisyrket väckt lika mycket intresse hos 
läsaren som hos mig själv och att detta inspirerar någon till att utforska detta otroligt 
spännande ämne vidare.  
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Bilaga 1  

 
Intervjuguide 

Uppsatsens undersökningssyfte 
 

1. Hur hanterar intervjupersonen de emotioner som uppstår i arbetet?  
2. På vilket sätt kan denna hantering karaktäriseras? 
3. Vilka konsekvenser får hanteringen för personen och dess arbetsprestation?  
4. Vilka faktorer har betydelse för hanteringen av de emotionella situationerna i yrket? 

 
Forskningsetisk information till intervjuperson 

• Be intervjuperson om lov att spela in intervju, klargörande om att detta är frivilligt och 
att intervjupersonen har rätt att neka till inspelning. 

• Allt intervjumaterialet kommer att användas i endast denna c-uppsats syfte och 
kommer efter transkribering raderas.  

• Intervjupersonen kommer att förhållas anonym och behöver inte svara på frågor som 
den inte vill eller avbryta/avsluta intervjun när som helst utan att skäl behövde anges. 

 
Bakgrundsfrågor 
 

• Ålder 
• Position/Anställning 
• Nuvarande arbetsplats  

 
Hur länge har du arbetet som polis?  
(Syftet med frågan är att ta reda på hur länge personen varit verksam i sitt yrke eftersom 
detta troligen avgör hur många emotionella situationer personen stött på där emotionell 
reglering behövts användas och om de utvecklat ett sätt att hantera det.) 
 
Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag för dig ser ut? 
(Syftet med frågan är att klargöra arbetsuppgifterna och därmed i vilken utsträckning 
individen kan tänkas hamna i situationer som där emotionell reglering behövs.) 
 
Varför har du valt att arbete som polis? 
(Försöka fånga upp karaktärsdrag för vad som driver personen i sitt arbete, eventuell 
rollidentifikation etc.) 
 
Hur viktigt är ditt yrke som polis för dig? Förtydl igande: Hur stor del av dig är polis 
även privat? 
(Syftet är att försöka fånga upp vad som driver personen och om denna identifierar sig som 
polis vilket kan antas inverka på betydelsen för hanteringen av emotionella situationer.) 

 

 



 
 

Tema 1, att hantera känslor och dess karaktär  

Har du någon gång upplevt att ditt arbete påverkat dig emotionellt? Om ja, i så fall på 
vilket sätt? Händer dig detta ofta eller mer sällan? Om nej, blir du berörd av ditt jobb 
på annat sätt? 
(Syftet med frågan är att försöka lokalisera förekomsten av emotionella situationer och se om 
intervjupersonen är medveten om den blir påverkad emotionellt.) 

Har det funnits tillfällen där du behövt dölja dina känslor inför 
kollegor/anhöriga/förövare/brottsoffer? Vilka känslor är det? Varför visar du inte dem? 
Exempel på situation: Om du blir ledsen/frusterad/arg/likgiltig men inte kan visa det för 
omgivningen?  
(Syftet med frågan är att undersöka förekomsten av känslohantering och i sådana fall vilken 
känsloreglering som är typiskt i yrket.) 

- Följdfråga vid JA: Skulle du vilja berätta om en sådan situation? 

Finns det tillfällen där du behövt visa känslor som du kanske egentligen inte känt? 
Exempel på situation: visa glada, trevliga känslor när du egentligen inte vill/är glad. 
Eller visat dig oberörd fastän du inte är oberörd.  
(Syftet är att fånga upp förekomsten av känslohantering och om detta kan karaktäriseras med 
surface acting och deep acting.) 

- Följdfråga vid JA: Skulle du vilja berätta om en sådan situation? 

Hur hanterar detta? Exempelvis: Hanterar du det genom att utåt sett visa den rätta 
känslan, dvs. justera dina uttryck eller försöker du förändra eller leva dig in i känslan? 
Eller går du tillväga på något annat sätt, exempelvis mental förberedelse?  
(Syftet är att undersöka om intervjupersonen hanterar sina känslor vid ett sammanhang där 
dessa inte är lämpliga, även försöka om det kan karaktäriseras med strategierna deep acting 
eller surface acting. Alt. på något helt annat sätt)  

Vilka känslor skulle du säga att du justerar vid dessa tillfällen: negativa eller positiva? 
Förtydligande: Framhäva positiva känslor och hämmande av negativa känslor (service) 
och/eller framhäva negativa känslor och hämma positiva känslor (force). Exempel: Situation 
där du måste ”hålla en god min”, agera artigt och hämmar negativa känslor som 
irritation/ilska. Eller situation visa dig arg/bestämd och hämmar en positiv känsla som 
glad.  
 (Syftet med frågan är att försöka fånga upp karaktären av de känslor som i störst 
utsträckning upplevs hos intervjupersonen. Detta för att kontrollera agerandet och undersöka 
hur personen hanterar det. ) 
 
Försöker du ofta kontrollera dina känslor i ditt ar bete eller upplever du att du kan visa 
dina genuina känslor? Exempel: Kan du visa dig rädd, berörd, arg osv.  
(Syftet med frågan är att fånga upp om det finns utrymme i arbetet att visa äkta känslor och 
därmed hur känslorna hanteras och graden av känsloreglering.) 
 
 



 
 

Följdfråga: Om du i en situation inte kan visa dina genuina känslor, vad i situationen 
avgör detta enligt dig? 
(Syftet med frågan är att försöka lokalisera om det finns informella eller formella krav för hur 
poliserna i arbetet ska hantera sina känslor.) 
 
Finns det formella eller informella regler (regler från organisation eller mer informella 
regler som du skapat själv eller genom dina arbetskollegor) om hur du som polis ska 
bemöta vissa situationer emotionellt? Exempel: Bemöta en hotfull person med ilska alt. 
lugn osv? 
(Syftet med frågan är att försöka fånga upp om det finns formella eller informella regler för 
hanteringen av emotionerna inom yrket.) 
 
Känner du dig styrd pga. av dina arbetsuppgifter hur du ska känna i emotionella 
situationer?  
(Syftet med frågan är att testa respondentens svar mot vad som framkommer från tidigare 
ovan frågor.) 
 
Tema 2, upplevda konsekvenser av att hantera känslor i arbetet 

Upplever du att det finns konsekvenser för dig personligen på grund av det emotionella 
arbetet polisyrket kräver och hur du måste hantera dessa känslor?  Är dessa 
konsekvenser positiva eller negativa? Varför är det positivt eller negativt?  
 
Upplever du att det finns konsekvenser för dig arbetsmässigt på grund av det 
emotionella arbetet polisyrket kräver och hur du måste hantera dessa känslor?  Är 
dessa konsekvenser positiva eller negativa? Varför är det positivt eller negativt?  
(Syftet med frågorna är att fånga upp upplevelsen av positiva eller negativa konsekvenser av 
de emotionella aspekterna i arbetet. Både utifrån individens välmående och arbetsprestation.) 
 
Tema 3, omständigheter som har betydelse för att hantera känslor 

Finns det någonting som har betydelse för dig för hur du hanterar känslor i arbetet? 
Exempel: Vilken uppgift du har, dagshumör, erfarenhet av område, miljö, motion, typ 
av förövare/brottsoffer, situation?  
(Syftet med frågan är att försöka fånga upp faktorer som har betydelse för hur personen 
hanterar känslor i arbetet.) 

Kan du påverka hur du utför dina arbetsuppgifter när det innefattar något som du 
anser är jobbigt? Exempel: Kan du byta arbetspass med någon av dina kollegor eller 
kan någon annan göra det du tycker är jobbigt? Ex. meddela om dödsfall, bestämmer 
du själv vad du ska säga och hur? 
(Syftet med frågan är att undersöka graden av kontroll vid känslomässig hantering.) 
 
Hur är din relation med dina kollegor? Upplever du att ni har ett öppet arbetsklimat? 
(Syftet med frågan är att undersöka möjligheten att prata om jobbiga händelser etc. som ett 
sätt att hantera de emotionella situationerna i arbetet. ) 
 
 



 
 

Om någonting känns jobbigt, kan du prata med dina kollegor om detta? I sådana fall 
när, under arbetet eller efter arbetet? 
(Syftet är att undersöka betydelsen för det sociala stödet bland kollegor i hanteringen av 
känslor samt möjlighet till ventilering under/efter arbetstid.)  

Om någonting känns jobbigt, kan du prata med din chef om detta? I sådana fall när, 
under arbetet eller efter arbetet? 
(Syftet är att undersöka upplevt organisatoriskt stöd i samma avseende som ovan.) 

Om någonting känns jobbigt, pratar du istället/också med andra personer i din 
omgivning om det? Exempelvis: Familj, vänner osv.  
(Syftet är att undersöka betydelsen för det sociala stödet bland den privata sfären i 
hanteringen av känslor.) 

Avslut  

Är det något du vill lägga till? Är det något du känner att jag missat att fråga om när 
det kommer till hanteringen av känslor i arbetet som du gärna vill lägga till?  
(Syftet är att fånga upp tankar, funderingar eller skeenden som jag kan ha missat men som 
ändå kan vara viktiga för personen och för resultatet.)  

Har du övriga funderingar kring arbetet? Har du för stått hur det kommer att 
presenteras?  

Vill du läsa materialet innan det är färdigställt för eventuella korrigeringar?  

Vill du ta del utav det färdigställda arbetet/resultat?  

 
 


