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Sammanfattning 

 

I den här studien har yrkeskategorin ordningsvakter undersökts i förhållande till frågan om 

emotionellt arbete. Studien syftade till att undersöka yrkesrollen som ordningsvakt och hur det 

emotionella arbetet uttrycktes i yrkesrollen. De frågeställningar som studien har besvarat är 

hur ordningsvakterna upplever sin yrkesroll i det emotionella arbetet, hur hanterar 

ordningsvakter känslor som uppstår i arbetet samt vad det finns för krav på uppvisningen av 

känslor. Dessa frågeställningar har besvarats med hjälp av det teoretiska ramverket som låg 

till underlag för analysen av det empiriska materialet och utgick från Goffmans teori om 

dramaturgi och Hochschilds teori om emotionellt lönearbete. Studien utgick från en kvalitativ 

ansats där datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer som genomfördes med tio 

ordningsvakter och där vi analyserade det empiriska materialet utifrån en statisk-dynamisk 

metod. Resultatet av det analyserade textmaterialet visade på att ordningsvakterna upplevde 

att de träder in i en yrkesroll som ställdes inför en konflikt mellan känslor och yrkesrollen, 

som framförallt kontrollerades av allmänheten. 
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1. Inledning  

Många säkerhetsyrken i dagens samhälle, som brandkår, polis, väktare, m fl., är emotionellt 

krävande då de samtidigt syftar till att ge individen stöd på olika sätt och upprätthålla 

samhällelig ordning. Inte sällan blir det viktigt i dessa yrken att hantera känslor som står i 

strid med yrkesrollen och som av olika skäl kan betraktas som olämpliga att uppvisa. När en 

polis griper en person kan det till exempel anses vara olämpligt att skratta av glädje trots att 

polisen på ett plan kanske är nöjd med sitt agerande. I en sådan situation krävs det arbete för 

att särskilja den professionella och privata rollen. Att individer spelar olika roller är enligt 

Goffman (1994) för att anpassa sig till olika situationer. I yrkesrollen menar Hochschild 

(2003) att det finns krav från arbetsgivaren om vilka känslor som anses lämpliga att uppvisa. 

Kraven som ställs innebär att anställda behöver förhålla sig till de känsloregler som är 

acceptabla inom yrket och på så sätt hantera känslorna som uppstår. Detta för att undvika, 

som i exemplet ovan, att polisen uppvisar känslor av glädje. Det finns flera studier som 

belyser de krav som finns på yrkesrollen i uppvisandet av känslor. Bland annat har det 

emotionella arbetet inom polisen studerats av Martin (1999) och det emotionella arbetet inom 

kriminalvården av Nylander, Lindberg och Bruhn (2011). 

Ordningsvakter är ett serviceyrke som samtidigt syftar till att hjälpa personer och upprätthålla 

ordning, men som det saknas forskning kring emotionella arbetet. I yrket som ordningsvakt 

uppstår riskfyllda situationer som medför att starka känslor kan uppstå, vilket gör det relevant 

att studera hur ordningsvakterna hanterar känslor samt hur det berör dennes privata roll. Vi 

har i vår litteraturgenomgång gått igenom flera studier inom olika forskningsområden som har 

studerat det emotionella arbetet och yrkesrollen inom olika yrkeskategorier som angränsar till 

ordningsvaktsyrket. 

Det finns ett intresse för att studera det emotionella lönearbetet inom ordningsvaktsyrket, 

eftersom de har en synlig roll i samhället vilket vi tror ställer höga krav på yrkesrollen och 

hanteringen av känslor. Vi hoppas genom denna studie kunna fylla ut en del av den 

forskningslucka som finns genom att ta del av ordningsvakternas egna beskrivningar och 

upplevelser av sin yrkesroll. Vi hoppas även kunna lyfta fram vad det innebär att arbeta som 

ordningsvakt. 
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1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka yrkesrollen som ordningsvakt och hur det 

emotionella arbetet uttrycks i yrkesrollen. Frågeställningar som kommer att besvaras är: 

● Hur upplever ordningsvakterna sin yrkesroll i förhållande till det emotionella arbetet? 

● Hur hanterar ordningsvakter känslor som uppstår i arbetet? 

● Vad finns det för krav på uppvisningen av känslorna? 

1.2 Definitioner  

Ordningsvakter: på polisens hemsida (polisen.se, 2017) definieras ordningsvakter som 

personer som bidrar till att upprätthålla den allmänna ordningen i samhället med en lydnads 

samt rapporteringsskyldighet gentemot polisen. Utbildningen som ordningsvakter får är via 

polisen som även de sköter tillsynen av ordningsvakter. En ordningsvakt har begräsande 

polisiära befogenheter och de får tillexempel omhänderta en person som är berusad eller stör 

den allmänna ordningen.  

 

1.3 Disposition 

Den här studien är uppdelad i sex övergripande delar där inledningen introducerades i 

föregående avsnitt. Den andra delen i uppsatsen kommer att behandla tidigare forskning inom 

ämnet som berör det emotionella lönearbetet inom olika yrkeskategorier som angränsar till 

ordningsvakter. Hur yrkeskategorierna bygger på distans för att hantera det emotionella 

arbetet och dess negativa sida, ordningsvaktandets smutsiga sida samt vad det finns för 

föreställningar om genus i det emotionella arbetet som karaktäriseras inom olika 

yrkesgrupper. Därefter kommer Goffmans (1994) teori om dramaturgi och Hochschilds 

(2003) teori om emotionellt lönearbete att presenteras som utformar det teoretiska ramverket 

för studien i relation till just rollen som ordningsvakt. Metodavsnittet kommer att beskriva 

studiens tillvägagångssätt och analysförfarande samt se över de etiska aspekterna som studien 

följt. I kommande avsnitt redovisas resultaten och analysen av det empiriska materialet i en 

bearbetad form. Avslutningsvis kommer det sista avsnittet att bestå av en avslutande 

diskussion där resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning, teorier, metod samt 

implikationer för forskning och praktik.  
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2. Tidigare forskning  

I det här avsnittet kommer vi att kartlägga tidigare forskning inom emotionellt arbete som 

angränsar till studiens yrkesgrupp, ordningsvakter. För att närma sig denna yrkesgrupp 

kommer vi titta på studier inom liknande verksamhetsområden, däribland poliser, 

kriminalvårdare, gränsbevakare och säkerhetsvakter. Inledningsvis redogör vi för forskning 

rörande det emotionella arbetet inom olika yrkeskategorier. Hur yrkeskategorierna bygger på 

distans för att hantera det emotionella arbetet, den negativa sidan av distansen och hur 

konsekvenserna av dessa hanteras. Därefter presenteras tidigare studier om 

ordningsvaktandets smutsiga sida, arbetsuppgifter som anses vara fysiskt, socialt eller 

moraliskt förkastliga av allmänheten samt deras kroppsarbete. Avslutningsvis kommer 

föreställningar om genus som finns i relation till det emotionella arbetet i de olika 

yrkeskategorierna att beröras.    

2.1 Den emotionella distansen 

Inom yrken som angränsar till ordningsvakter och där upprätthållandet av ordning är det 

centrala, så är det också många gånger viktigt att hålla sina egna känslor i schack. I en studie 

av Pogrebin och Poole (1991, s. 397) framgår det att många poliser håller en distans till deras 

egna känslor under emotionellt påfrestande situationer. Distansen till polisers personliga 

känslor beskrivs i studien vara viktigt eftersom poliser bör uppvisa känslor som förstärker 

deras auktoritet i samhället. Det innebär att känslor såsom rädsla och oro inte anses vara 

lämpliga att uppvisa (Pogrebin & Poole, 1991, s. 397). Anledningen till att poliser håller en 

distans till deras egna känslor är på grund av de normer som finns vad gäller vilka känslor 

som är acceptabla att uppvisa enligt allmänheten. En studie med liknande utgångspunkt är av 

Van Gelderen, Konijn och Bakker (2011) som lyfter fram det emotionellt påfrestande 

situationer som poliser ställs inför. I studien beskrivs en likhet med Hochschilds (2003) teori 

om emotionell distans för att förklara polisernas egna känslor under emotionellt påfrestande 

situationer. 

Det tycks finnas risker med den distans som beskrivs ovan. I en studie av Chapman (2009, s. 

489) lyfts polisyrket fram som ett av de mest stressfyllda yrkena i Australien, vilket beskrivs 

vara en konsekvens av det emotionella lönearbetet. Enligt Chapman (2009, s. 483) kan den 

distans som poliser har till deras personliga känslor under tragiska händelser resultera i 

psykisk ohälsa. Nylander, Lindberg och Bruhn (2011) har studerat det emotionella 

lönearbetets negativa inflytande men ur en svensk kontext där de studerat kriminalvårdare på 

olika fängelser. Resultatet visar att många kriminalvårdare upplever känslor av stress, 
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utanförskap och utmattning. I likhet med Chapman (2009) ser Nylander, Lindberg och 

Bruhn (2011) att resultat beror på den emotionella distansen kriminalvårdare behöver hålla 

gentemot fångarna. Anledningen är för att de i deras arbete möter mycket sorg av både 

intagna eller nära anhöriga, vilket gör det svårt för dem att hålla tillbaka deras känslor och 

vara professionella (Nylander, Lindberg & Bruhn, 2011, s. 477). En ytterligare faktor som kan 

leda till stress är enligt Abiala (2000) om anställda har svårt att skilja på sin privata och 

yrkesmässiga roll. Abiala (2000) menar att anställda som har svårt att hålla isär rollerna har en 

ökad risk att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa, eftersom risken är att personliga känslor 

blandas in i lönearbetet.  

De negativa konsekvenserna har visat sig hanteras genom en återhållsamhet av personliga 

känslor samt genom stöd från kollegor. I Wästerfors (2014) studie har kriminalvårdares 

hantering av det emotionella arbetet studerats. Det visar sig i studien att de hanterar 

emotionellt påfrestande situationer genom att använda sig av vad Hochschild (2003) beskriver 

i sin teori som ytagera, genom att trycka undan känslor som inte är lämpliga i situationen. 

Detta gör det lättare för kriminalvårdare att hålla en distans till deras personliga känslor och 

uppvisa en neutral hållning för att upprätthålla deras yrkesroll. Det har på ett liknande sätt 

visat sig i Pogrebin och Pooles (1991) studie som beskriver att poliser hanterar det 

emotionella arbetet genom att trycka undan deras personliga känslor för att kunna uppvisa 

känslor som anses vara mer passande för yrkesrollen. En ytterligare faktor som beskrivs 

minska risken för ohälsa menar Christianson och Karlsson (2003, s. 436) är stödet från 

kollegor. Det som visar sig i resultatet av Christiansson och Karlssons (2003) studie är att 

många poliser känner att de behöver stöd för att kunna hantera sina egna känslor efter en 

traumatisk situation. Det bästa stödet fann många från kollegor som varit med och upplevt 

liknande situationer. Detta stöd resultera i att många hade lättare att gå vidare och släppa en 

stressfylld situation (Christianson & Karlsson, 2003, s. 436).  

Den tidigare forskningen i kapitlet beskriver hur olika yrkeskategorier som angränsar till 

ordningsvakter håller en distans till yrkesrollen för att hantera det emotionella arbetet. Det 

som framgår i studierna är att det behövs en kontroll av känslouppvisningen på yrkesrollernas 

arbetsplats eftersom de behöver hålla en distans till de personliga känslorna för att 

upprätthålla deras yrkesroll i samhället. Vidare beskrivs individer beröras negativt av de krav 

som ställs på känslohanteringen på arbetsplatsen. Forskarna uppmärksammar framförallt 

kravet på att individerna ska kunna ytagera för att kunna förverkliga sin yrkesroll men som i 

sin tur kan leda till att individerna berörs negativt av denna känslohantering. I likhet med att 
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kunna ytagera på arbetsplatsen så var ett viktigt krav för att inte drabbas negativt av 

känslohanteringen att kunna särskilja på yrkesrollen och den privata rollen. Om en individ var 

kapabel till detta så berördes de alltså inte lika negativt som en arbetare som inte kunde göra 

det. På liknande sätt är sammanhållningen viktig under känslohanteringen, stödet från 

kollegor för att kunna särskilja på yrkesrollen och den privata rollen. 

2.2 Ordningsvaktandets smutsiga sida 

En del av forskningen som vi funnit relevant för vår uppsats berör frågan om 

ordningsvaktandets mindre glamorösa sidor. För att studera dessa smutsiga aspekter av det 

aktuella arbetet använder sig vissa forskare av termen ”dirty work” och avser då 

yrkeskategorier där arbetsuppgifterna beskrivs vara fysiska, sociala och moraliskt förkastliga 

av allmänheten. I en studie av Rivera och Tracy (2014)  förklarar de arbetsuppgifterna inom 

dirty work på följande sätt:   

Fysiska - Vad som avses med fysiskt arbete är när kroppsarbete används i en stor 

utsträckning inom yrket. 

Sociala - Den sociala biten syftar till att de arbetar med utmärkande grupper som 

exempelvis minoritetsgrupper i samhället. 

Moraliskt förkastliga - Det moraliskt förkastade arbetsuppgifterna beskrivs vara 

arbetsuppgifter som måste utföras trots att det kan upplevas vara moraliskt fel (Rivera & 

Tracy, 2014, s. 203). Yrkesrollen och den privata rollen hamnar i konflikt och kan därför ses 

som ett arbete som är moraliskt förkastligt. 

En yrkeskategori som Riviera och Tracy (2014) har studerat inom dirty work är 

gränsbevakare. Ett exempel på en arbetsuppgift som gränsbevakare möter i deras arbete kan 

vara att behöva stänga gränserna för immigranter, trots att deras privata känslor säger det 

motsatta. Därmed kan begreppet dirty work liknas med Hochschilds (2003) teori om 

emotionellt lönearbete eftersom gränsbevakarna i deras yrkesroll får betalt för att uppvisa 

känslor som arbetsgivaren kräver. I likhet med gränsbevakningen har säkerhetsvakter som 

arbetar på ett sjukhus studerats av Johnston och Hodge (2014). Studien ser till hur vakterna 

hanterar och avleder besvärliga situationer i deras dagliga arbete. Ett flertal av 

säkerhetsvakternas arbetsuppgifter kan betraktas som dirty work då de exempelvis behöver 

omhänderta psykiatripatienter eller lugna ner frustrerade anhöriga. Vakterna hanterar dessa 

situationer genom att vara medvetna om att i riskfyllda lägen behålla en emotionell avskildhet 

för att upprätthålla sin yrkesmässiga roll. Den yrkesmässiga rollen bevakas av kollegor och 
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övrig personal på sjukhuset för att se till att vakterna upprätthåller sin yrkesroll. Studien 

påtalar behovet av utbildning i form av praktisk övning om hur arbetstagaren ska hantera 

yrkesspecifika situationer samt användbara kommunikationsmetoder att nyttja i det dagliga 

arbetet. Kunskapen ska främja det fysiska och känslomässiga välbefinnandet hos människor 

som ägnar sig åt intensiva former av ”dirty work” (Johnston & Hodge, 2014). Det fysiska 

kroppsarbetet som vakter utsätts för och som är en del i dirty work har vidare studerats av 

Leino, Selin och Virtanen (2010). Deras studie belyser risken som finns för säkerhetsvakter 

att utsättas för våld på arbetsplatsen. Det framkommer att det finns en ökad risk för 

framförallt vakter med liten erfarenhet att utsättas för både verbal och fysisk aggression 

(Leino, Selin & Virtanen, 2010, s. 145). Denna aggression var något som vakterna upplevde 

kontinuerligt varje månad (Leino, Selin & Virtanen, 2010, s. 147). 

2.2.1 Positiva fysiska dimensioner 

Det har även visats i tidigare studier att fysiskt kroppsarbete inom ordningsvaktsyrket har en 

positiv dimension. I en studie av Monaghan (2002) beskrivs dörrvakters kroppsarbete som en 

viktig aspekt av yrket eftersom att det är en integrerad del av arbetet och har en betydelse för 

hur yrkesrollen utövas. En god fysik är en förutsättning för att dörrvakterna genom sitt 

kroppsspråk ska kunna uttrycka känslor av bestämdhet vilket gör det viktigt att kroppsspråket 

stämmer överens med den yrkesroll som utövas. Kroppsarbetet förstärker lojalitet och 

sammanhållning mellan dörrvakterna vilket är en viktig del i arbetet för att känna sig trygg 

eftersom de har riskfyllda arbetsuppgifter.  

I avsnittet ovan har emotionellt lönearbete och hur det karaktäriseras inom olika yrkesgrupper 

som angränsar till ordningsvakter redogjorts för. Det som har lyfts fram är hur forskarna 

framförallt beskriver yrkesgrupper vars arbetsuppgifter kan anses vara fysiskt, socialt eller 

moraliskt förkastlig av allmänheten och som forskarna med andra ord benämner som dirty 

work. Studierna visar på hur känslomässigt lönearbetet ser ut inom de olika yrkesrollerna och 

hur kroppsarbetet är en integrerad del av det emotionella lönearbetet. Sammanhållningen 

anses vara en av de viktigaste komponenterna för att utföra denna typ av lönearbete och 

kommunikationen sinsemellan är av stor vikt. Kroppsarbetet anses vara en viktig aspekt för 

att vidmakthålla sammanhållningen samtidigt som den har betydelse för att upprätthålla 

yrkesrollen inom lönearbetet. 

2.3 Föreställningar av genus i relation till olika typer av emotionella lönearbeten 

Tidigare forskning visar på att det finns olika föreställningar om vilka känslor som är tillåtna 

att uppvisa för män och kvinnor inom emotionella lönearbeten. En yrkeskategori som 
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påminner om ordningsvaktsyrket och som ofta beskrivs som ett maskulint yrke på grund av 

arbetets karaktär är polisyrket (Martin, 1999, s. 115). Yrket innefattar arbetsuppgifter som kan 

anses vara mer riskfyllda än uppgifter inom andra yrkeskategorier. Den maskulina bilden är 

något som Martin (1999, s. 115) problematiserar. Många arbetsuppgifter inom polisyrket 

innefattar förmåga att lyssna och visa sympati, vilket är egenskaper som är förknippade med 

feminint betingade arbetsuppgifter. I studien återfinns också en könsskillnad i uppvisandet av 

känslor inom polisyrket, vilket grundar sig i vad som anses vara accepterade känslor att 

uppvisa för manliga respektive kvinnliga poliser. Anledningen till könsskillnaderna beror på 

enligt Martin (1999) på att det finns normer inom yrkesgruppen för vilka känslor som är 

acceptabla att visa utåt under emotionellt påfrestande situationer (Martin, 1999, s. 22). 

En studie som även lyfter fram könsskillnader mellan kvinnor och män är Tracy och Scott 

(2006). Studien visar på att det finns skillnad kring föreställningar om kön i relation till yrken 

brandman och kriminalvårdare. I studien ställer sig dock Tracy och Scott (2006) frågande till 

varför denna skillnad finns eftersom båda yrkena innefattar servicearbete i samhället. Det som 

visar sig vara anledningen till denna föreställning är de traditionella maskulina 

uppfattningarna som finns om brandmän, till skillnad från kriminalvårdare där kvinnliga 

föreställningar inom yrket återfinns (Tracy & Scott, 2006, s. 7, 29). Att det finns olika 

föreställningar om män och kvinnor lyfter likaså Polletta och Tufail (2016, s. 403) fram i 

deras studie om könsskillnader i uppvisandet av känslor inom serviceyrken. Känslor som 

bekymmer, omvårdnad och komfort är känslor som de lyfter vara mer acceptabelt för kvinnor 

inom serviceyrken att uppvisa än för män. I studien visade det sig att kvinnliga arbetare i 

kontrast till manliga arbetare inte var kapabla till att utföra den lärande rollen eller 

säljarrollen. Kvinnor förväntades istället anta en mer terapeutisk roll med sina kunder 

(Polletta & Tufail, 2016, s. 410). 

Avsnittet ovan belyser problematiken som samhället byggt genom de olika föreställningar 

som finns kring genus inom olika arbetskategorier. Dessa föreställningar har skapats av olika 

normer som finns i samhället som även sätter olika förväntningar i uppvisandet av känslor. 

Det lyfts fram i studierna att det finns en skillnad i vilka känslor som är accepterade för män 

och kvinnor att uppvisa i deras yrkesroll. 

2.4 Sammanfattning  

Utifrån studierna som har presenterats kan vi se att det emotionella lönearbetet kan se olika ut 

inom olika yrkeskategorier. Detta är av intresse eftersom vi i likhet med forskningen vill se 

hur det emotionella lönearbetet ser ut inom ordningsvaktsyrket. Forskningen har redogjort för 
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hur kontrollen av känslouppvisning ser ut och hanteras inom olika yrken som har liknande 

arbetsuppgifter som ordningsvakter, hur denna kontroll hjälper yrkesgrupperna att hålla 

distansen till yrkesrollen. På liknande sätt har det emotionella arbetets negativa inflytande 

tagits upp för att visa hur det berör individer och om detta överensstämmer med 

ordningsvakterna. Det kan bidra med en förståelse i vår analys för hur ordningsvakter 

kontrollerar deras känslouppvisning. Likaså är detta av betydelse när vi tittar på hur de 

allmänna föreställningarna upplevs i ordningsvaktsrollen.  

Det har däremot varit svårt att finna studier över ordningsvakters upplevelser och erfarenhet 

av det emotionella arbetet. Därför har vi fått närma oss ordningsvaktsyrket genom att titta på 

studier över yrkesgrupper som angränsar till ordningsvakter för att skapa oss en uppfattning 

av liknande yrkesgruppers emotionella arbete. På liknande sätt hade det varit svårt att finna 

forskning kring hur individer förhåller sig till sin yrkesroll, eftersom vi inte funnit studier över 

yrkesrollen inom yrkesgrupper som angränsar till ordningsvakter. Denna studie ämnar därför 

fylla ut den kunskapslucka som finns inom yrket genom att använda Goffmans (1994) teori 

om dramaturgi samt Hochschilds (2003) teori om emotionellt lönearbete. Dessa avser att 

analysera yrkesrollen som ordningsvakt och hur det emotionella arbetet uttrycks i yrkesrollen. 
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3. Teori 

I det här avsnittet kommer Goffmans (1994) teori om dramaturgi och Hochschilds (2003) 

teori om emotionellt lönearbete att presenteras. Teorierna kommer under resultatet att vara 

underlag för analysen av det empiriska materialet. Tillsammans bildar teorierna ett teoretiskt 

ramverk för att undersöka yrkesrollen som ordningsvakt och hur det emotionella arbetet 

uttrycks i yrkesrollen. Goffmans (1994) teori kommer att förklara yrkesrollen som 

ordningsvakt och Hochschild (2003) teori kommer att förklara hur det emotionella arbetet 

uttrycks i yrkesrollen. 

3.1 Roller 

I interaktion mellan två individer sker en avläsning från bådas sida för att ta reda på 

grupptillhörighet, kompetens, trovärdighet och självuppfattning (Goffman, 1994, s. 11). 

Denna avläsning kan ses som ett verktyg till interaktionen för att individerna ska veta hur de 

ska agera gentemot varandra (Goffman, 1994, s. 11). Vad som ligger i grunden för en sådan 

avläsning är beroende på vilken erfarenhet en individ har haft med individ med ett liknande 

utseende. Det är också under denna avläsning som båda individerna tillskriver den andra med 

egenskaper utifrån vad de förknippar deras agerande och utseende med. I vilken miljö som 

interaktion sker har också en betydelse vid tillskrivandet av egenskaper, eftersom många med 

liknande egenskaper kan sägas röra sig runt vissa miljöer (Goffman, 1994, s. 12). 

För att kunna förklara mellanmänskliga relationer och tillskrivandet av egenskaper 

formulerade Goffman (1994) en teori som han benämner dramaturgiska perspektivet. I 

förklaring av det dramaturgiska perspektivet används metaforer från teatern, eftersom 

Goffman (1994) liknar vardagslivet med ett skådespel där individer spelar en roll för att göra 

intryck på en publik. Det går därför att likna individer med skådespelare som intar en roll som 

passar interaktion sammanhanget. 

3.1.1 Intrycksstyrning  

När en skådespelare träder in i en roll är det viktigt att rollen ska uppfattas som trovärdig och 

genuin (Goffman, 1994, s. 25). Den roll som en skådespelare väljer att träda in i är oftast för 

att presentera sig själva i ett fördelaktigt ljus, vilket Goffman (1994, s. 182f) benämner som 

intrycksstyrning. Det kan ses som ett medvetet val hos individer genom att styra publikens 

intryck. Om intrycksstyrningen lyckas ska publiken ha samma uppfattning om skådespelaren 

som skådespelaren vill förmedla. 
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3.1.2 Regioner/expressiv utrustning  

Det är i de främre regionerna som skådespeleriet sker och skådespelare intar den roll som de 

tror att publiken förväntar sig (Goffman, 1994, s. 97). Inom serviceyrken kan de främre 

regionerna vara när personalen är i tjänst och de har en publik i form av kunder. Personalen 

spelar därmed i de främre regionerna den roll som de tror att kunderna förväntas av dem. När 

en skådespelare kliver av scenen träder de in i de bakre regionerna där skådespelare spelar en 

roll som inte vill visa inför publik (Goffman, 1994, s. 101). Det går därför att se de främre 

regionerna som offentliga och de bakre regionerna som de privata. För att förstärka rollers 

trovärdighet i de främre regionerna kan skådespelare använda sig av kläder som representerar 

den roll som de spelar. De kläder som används för att förstärka rollen benämner Goffman 

(1994, s. 28) för den expressiva utrustningen. Läkare är ett av många yrken som bär uniform, 

om man följer Goffman (1994) är det deras expressiva utrustning som ska hjälpa att förstärka 

yrkesrollens trovärdighet inför allmänheten. 

3.1.3 Extremfall 

När en skådespelare spelar en roll finns det två olika utfall som det kan resultera i, Goffman 

(1994) benämner som två extremfall. Första är att det kan leda till att skådespelaren inte 

upplever att rollen känns trovärdig trots att publiken upplever det, för det är, enligt Goffman 

(1994), skådespelaren som är den största kritikern för att kunna genomskåda rollens 

trovärdighet. När en skådespelare spelar en roll som de inte själva upplever som trovärdig kan 

de göra det för nöjes skull men också för det kan ligga i allmänhetens bästa (Goffman, 1994, 

s. 26). När en individ går in i en yrkesroll kan det vara för allmänhetens bästa, till exempel 

inom serviceyrken (Goffman, 1994, s. 26). Många som spelar en roll på arbetet kan uppfattas 

genuina av publiken men inte av individen som spelar rollen. Publiken inom serviceyrken kan 

vara kunder, medarbetare och arbetsgivare och den publiken skulle inte acceptera vissa roller. 

Det andra extremfallet är när en skådespelare träder in i en roll så pass mycket att de själva 

upplever rollen som mycket trovärdig (Goffman, 1994, s. 26). Det kan vara när en person inte 

kliver ur sin yrkesroll trots att personen inte är på lönearbetet. 

Omedvetet eller medvetet menar Goffman (1994) att alla individer spelar en roll och det är i 

de olika rollerna som individer spelar som de lär känna varandra och sig själv. Den roll som 

individen spelar är den roll som individen vill framstå som och rollen blir därför en del i 

individens personlighet (Goffman, 1994, s. 27). I följande avsnitt kommer det emotionella 

arbete som uttrycks i yrkesrollen att redogöras för.  
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3.2 Emotionellt lönearbete 

På motsvarande sätt som Goffman (1994) beskriver olika verktyg till vardagliga interaktioner 

beskriver Hochschild (2003) olika verktyg som individer använder för att hantera känslor som 

uppstår i vardagslivet. Under 1980-talet studerades känsloarbeten utifrån de krav som ställdes 

på arbetarna i form av att de alltid förväntades att le och vara trevliga mot kunder oavsett 

situation. För att ett arbete ska ses som ett emotionellt lönearbete finns det tre kriterier som 

ska uppfyllas: 

- Det första kriteriet är att arbetet ska innebära personlig kontakt med människor i form 

av ansikte mot ansikte kontakt dagligen. 

- Det andra kriteriet är att anställda ska kunna bidra med att få fram emotioner hos 

andra genom att försöka få en person att känna en specifik känsla. 

- Det tredje kriteriet är att organisationen har krav på vilka känslor som får uppvisas av 

de anställda genom att kontrollera att det emotionella lönearbetet utförs på rätt sätt 

(Hochschild, 2003, s. 147–148). 

 

Men det är viktigt att urskilja på emotionellt lönearbete och känslor som kan upplevas på 

arbetsplatsen. För enligt Hochschild (2003) är ett emotionellt lönearbete de krav i 

känslouppvisning som arbetsgivaren ställer på anställda. Om kraven pågår under en lång tid 

finns en risk som Hochschild (2003) uttrycker vilket är att anställda kan uppleva en distans till 

deras personliga känslor. Det kan tillslut resultera i att anställda får svårare att känna 

skillnaden mellan vilka känslor som är krav från arbetsgivaren och deras personliga känslor.  

Ordningsvaktsyrket går att betrakta som ett emotionellt lönearbete i och med att det är ett 

känsloarbete för de dagligen interagerar med människor. Det förutsätts att vakterna hanterar 

känslorna genom att få fram de känslor som förväntas av utomstående vid en given situation 

och dölja de emotioner som inte anses vara lämpliga vid tillfället. Hur vakterna sedan 

förhåller sig till känslohanteringen står därmed i relation till vilka riktlinjer som finns inom 

arbetet. 

3.2.1 Ytagera / djupagera 

Ett yrke som intresserade Hochschild (2003) var flygvärdinnor och deras känslohantering 

inom yrket. Det emotionella lönearbetet grundar sig i att visa rätt känslor utåt och undertrycka 

vissa känslor i form av ett lönearbete (Hochschild, 2003, s. 7). För att kontrollera och hantera 

känslorna på arbetsplatsen ägnar sig arbetarna antingen åt ytagerande eller djupagerande. 



15 
 

Ytagera beskriver Hochschild (2003) på ett liknande vis som Goffman (1994) beskriver ett 

framträdande på scen inför publik, genom att anställda visar känslor av glädje gentemot sina 

kunder för det är det förväntas. Vidare utvecklade Hochschild (2003, s. 35) djupagerande som 

innebär att arbetaren ska försöka känna det som lönearbetet kräver och förmedla de känslor 

som kunderna eller patienterna förväntas av en samt för att tillfredsställa dem på bästa möjliga 

sätt. 

I en studie om flygvärdinnorna tar Hochschild (2003) upp exemplet om att flygvärdinnorna 

har riktlinjer från arbetsgivarna där de bland annat ska föreställa att passagerarna på 

flygplanet är gäster i deras egna vardagsrum. Där alienerar sig flygvärdinnorna från 

lönearbetet genom att inte ta situationer som uppstår personligt (Hochschild, 2003, s. 126), 

därmed går det att säga att det uppstår en konflikt när arbetarna inte kan anpassa och förmedla 

de känslor som krävs av lönearbetet. Det finns olika typer av emotionellt lönearbete, vissa 

yrken kräver en djupare koppling till besökare eller patienter vilket gör det ännu viktigare för 

arbetaren att följa känsloreglerna (Hochschild, 2003, s. 156). 

3.2.2 Känsloregler 

Känsloregler hjälper människor att hantera känslorna och hur dessa borde kännas i olika 

situationer, de är kulturellt formade uppfattningar som samhället har skapat (Hochschild, 

2003, s. 20). Det innebär att vi styr våra känslor för att upprätthålla de känsloregler som finns 

i varje given situation, vilket är en typ av djupagerande (Hochschild, 2003, s. 33). Detta leder 

i sin tur till att vi hjälper till att upprätthålla dessa känsloregler genom att påminna andra hur 

de borde känna vid en given situation genom att ifrågasätta deras känslor. Men när känslorna 

inte stämmer överens med de känsloregler som är tillåtna i situationen uppstår missfitting 

feelings. Vad Hochschild (2003, s. 66) menar med missfitting feelings är att de känslor som 

en individ uppvisar i en situation inte överensstämmer med det normerna som finns. Det kan 

också handla om att individer i vissa situationer visar för mycket eller för lite känslor 

(Hochschild, 2003, s. 64).  

3.3 Sammanfattning    

Utifrån Goffman (1994) och Hochschilds (2003) teorier kommer vi att undersöka det 

emotionella arbetet och hur det utförs i ordningsvaktsrollen. Det är med hjälp av Goffmans 

begrepp tillskrivandet av egenskaper som vi till denna studie kan få hjälp att förstå 

ordningsvakternas yrkesroll. Hochschilds teori kommer att hjälpa oss att studera 

känslohanteringen och känsloreglerna som finns inom ordningsvaktsyrket, genom hur 
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ordningsvakterna upprätthåller det emotionella arbetet genom att kontrollera känslorna i form 

av att yt- eller djupagera under känslohanteringen.  

4. Metod 

Det här avsnittet kommer att introduceras med en beskrivning av den kvalitativa ansatsen vald 

för denna studie. Därefter kommer vi att redogöra för semistrukturerade intervjuer som är 

studiens datainsamlingsmetod för att sedan redovisa och motivera den statisk-dynamiska 

metoden som är studiens analysmetod. Avslutningsvis redogörs det likväl för studiens 

validitet och reliabilitet samt de etiska överväganden som har varit relevanta i genomförandet 

och redovisningen av resultaten. 

  

4.1 Ansats 

Frågeställningarna som vi har valt att ställa till denna studie avser att besvara individuella 

förhållningssätt och känslouttryck vilket gör att en kvalitativ ansats är mest lämplig. Intresset i 

studien ligger i att förstå människors subjektiva verklighet genom intervjuer. I och med detta 

präglas uppsatsen av att undersöka ett djup istället för att anta ett brett perspektiv, vilket 

skulle vara fallet om vi valt att kombinera olika datainsamlingsmetoder såsom att genomföra 

enkäter, observationer och exempelvis inkludera juridiska eller andra dokument. 

 

Vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt tillvägagångssätt eftersom att vi vill ha en fördjupad 

förståelse av det valda fältet vilket innebär förkunskap och förförståelse från vår sida. 

Förförståelsen kan innefatta både vardagsförståelse och teoretisk kunskap vilket i en studie är 

nästintill oundvikligt (Aspers, 2013, s. 38), men förförståelse inför denna studie är viktigt 

eftersom det skulle bli svårt att genomföra intervjuer utan någon kunskap om 

forskningsområdet. 

 

4.2 Material 

Till denna studie bedömde vi att intervju var den mest lämpliga datainsamlingsmetoden på 

grund av att den kunde ge oss en djup inblick i ordningsvakters emotionella lönearbete. Vi 

valde att använda semistrukturerade intervjuer eftersom de leder till mer enligt Bryman (2011, 

s. 127) flexibla intervjuer genom att vi inte behövde följa vår intervjuguide 
1
 ordagrant. 

Ytterligare en anledning till att vi valde semistrukturerade intervjuer var för att samtalet kunde 

                                                            
1 Se Bilaga 8.2 Intervjuguide  
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anpassas mer utifrån informanternas svar (Bryman, 2011, s. 127). Dessutom gav det 

intervjupersonerna en större möjlighet utveckla deras svar och kan av den anledningen menar 

Ahrne och Svensson (2016, s. 34) ha bidragit till mer utförliga svar. Det passar vår studie 

eftersom vi ville få en djupare insikt i ordningsvakternas känslor och upplevelser. En svaghet 

med att använda intervju som metod till vår studie är däremot att det kan ge en begränsad bild 

av det emotionella arbetet hos ordningsvakterna. På grund av det, går det inte med säkerhet att 

veta om informanterna gör som de säger eller menar det de säger, vilket också påpekas av 

Ahrne och Svensson (2016, s. 53). För att förebygga detta menar Ahrne och Svensson (2016, 

s 53) att intervju som metod kan kompletteras med observation, eftersom 

observationsmaterial då kan ge ytterligare ett perspektiv till studien. Men till vår studie har vi 

gjort valet att enbart använda intervju eftersom att en observation av ordningsvakter kan vara 

både etiskt problematiskt men också innebära en risk för observatören då arbetsuppgifterna 

kan vara farliga. 

 

Inför denna studie utfördes en förstudie inom ordningsvaktsbranschen där en informant 

intervjuades. Vi utformade en intervjuguide som användes under intervjun. Genom att 

använda vår intervjuguide fick vi prova på om frågorna uppfattades korrekt av informanten 

och om frågorna hade någon relevans i relation till ambitionen att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Genomförandet av förstudien gav oss möjligheten att omformulera och 

förtydliga frågor som informanten hade svårt att uppfatta. Detta gav oss en mer genomtänkt 

och utförlig intervjuguide inför de resterande intervjuerna som utfördes. 

 

4.2.1 Urval och avgränsningar 

Valet att genomföra en studie inom ordningsvaktsbranschen grundade sig i att det är ett 

relativt outforskat fält, om intresset för roller och känslor finns. Som vi visat i kapitlet om 

Tidigare forskning, har mycket av den tidigare forskningen inom samma fält varit studier om 

polis- och kriminalvårdaryrket. Som i exempelvis Pogrebin och Pooles (1991) studie där 

polisers hantering av känslor under emotionellt krävande situationer har studerats. 

 

När en intervjustudie genomförs är det enligt Ahrne och Svensson (2016, s. 42) en bra grund 

att ha åtta intervjuer inom ett specifikt fält, på grund av att det minimerar risken för att det 

empiriska materialet består av personliga uppfattningar. Vi har utifrån det valt att genomföra 

tio intervjuer med ordningsvakter till vår studie, eftersom vi tror att det kommer bidra till en 

ökad trovärdighet till studien. 
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Ordningsvaktsyrket beskrivs av Munck, Vilgeus och Carlberg Johansson (2005) som ett brett 

yrke som innefattar ett flertal olika arbetsuppgifter. På grund av detta valde vi att avgränsa vår 

studie till ordningsvakter som arbetar i ett storstadsområde. I och med att studien genomförs i 

en offentlig miljö så underlättar det för oss i vår strävan att anonymisera detaljer kring 

informanterna som deltagit i studien. Den offentliga miljön har också underlättat tillträdet till 

det valda fältet samt resulterat i ett större urval av informanter att tillfråga om att delta i 

undersökningen. 

 

Det är genom ett snöbollsurval som informanterna till studien har valts ut. Vilket betyder att 

den första informanten har gett oss kontakter till andra inom ordningsvaktsyrket och som i 

deras tur gett oss nya kontakter. Detta är vad ett snöbollsurval innebär, att urvalet rullar vidare 

tills dess att det finns informanter som kan delta i en studie (Ahrne & Svensson, 2016, s. 41). 

Det som var en fördel med att använda snöbollsurval är att vi fått informanter inom det valda 

fältet, vilket gav oss möjligheten att genomföra studien. Men eftersom vi använder 

snöbollsurval finns också en risk att informanterna som har deltagit i studien redan har någon 

form av relation till varandra och då också kan dela attityder och erfarenheter vilket också 

Ahrne och Svensson (2016, s. 41) belyser. Om så är fallet finns risken att materialet inte blir 

tillräckligt mångsidigt för att producera ett trovärdigt resultat (Ahrne & Svensson, 2016, s. 

41). Detta är något som vi haft i åtanke under insamlingsprocessen av det empiriska materialet 

genom att försöka välja ut ordningsvakter till studien som vi tagit reda på inte har någon nära 

relation till varandra. 

  

4.2.2 Insamlingsprocess 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka yrkesrollen som ordningsvakt och hur det 

emotionella arbetet uttrycks i yrkesrollen valde vi att direkt kontakta enskilda ordningsvakter. 

Valet av att direkt kontakta intervjupersonerna grundade sig i att vi ville komma åt deras egna 

upplevelse av det emotionella arbetet vilket eventuellt hade försvårats om vi kontaktat 

arbetsgivaren. Vid ett sådant fall hade arbetsgivaren kunnat göra ett eget urval av informanter 

som framställer företaget på ett socialt önskvärt sätt vilket hade färgat bilden av yrket. Av den 

anledningen menar Creswell (2013) att det istället går att diskutera för- och nackdelar med det 

emotionella arbetet utan att beröras av organisationens önskan och riktlinjer. 
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Intervjupersonerna kontaktades via mail och informerades om studien och dess syfte genom 

ett informationsbrev
2
 som återger uppsatsens intresseområde, etiska förhållningssätt samt 

kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna och handledare. I informationsbrevet
3
 framgick även 

val av tid och plats för en eventuell intervju som informanterna fick utse i och med att vi ville 

anpassa oss till dem. Kommunikationen med ordningsvakterna fortgick och tid och plats för 

intervjuer fastställdes. Före intervjuerna läste vi igenom intervjuguiden för att bekanta oss vid 

den för att på så sätt vara bekväma och insatta i frågorna. Det är något Aspers (2013, s. 155) 

rekommenderar så att intervjuerna kan övergå till att vara mer avslappnade än strikta. 

  

Intervjuerna genomfördes på ordningsvakternas arbetsplats för att inte inskränka på 

arbetstiden men även för informanternas bekvämlighet under intervjun, vilket Creswell (2013, 

s. 165–166) råder till för att undvika att osäkerhet uppstår hos informanterna. Miljön på 

arbetsplatsen var hektisk och av det skälet genomfördes intervjuerna på en avskild plats för att 

inte störas av utomstående. Informanterna kunde avsätta ungefär 40 minuter för intervjun 

vilket var den intervjulängd som vi förhandlade oss fram för att kunna genomföra studien. Vi 

beslutade att en av oss skulle hålla i intervjun för att undvika maktobalansen, detta påpekar 

Aspers (2013, s. 141) är viktigt för att försöka skapa en atmosfär som underlättar samtalet 

samt får intervjupersonen att känna sig bekväm och trygg under intervjun. Vi bestämde oss 

för att dela upp intervjuerna och genomförde därför fem intervjuer var. Innan intervjuerna 

påbörjades tillfrågades ordningsvakterna om deras tillåtelse för inspelning av intervjun. 

Cresswell (2013, s. 165) menar att detta är betydelsefullt för att inte gå miste om viktig 

information eller förvrängning av de givna svaren men likaså för att fånga ordval och tonfall 

som under analysen kan vara av stor vikt. Under intervjuernas gång fördes egna anteckningar 

som Aspers (2013, s. 155) påtrycker för att fånga känslouttryck hos informanterna men även 

egna tankar som vi under bearbetningen av intervjuerna skulle återkomma till. Inledningsvis 

ställdes öppna och allmänt formulerade frågor som öppnade upp samtalet och skapade en mer 

avslappnad atmosfär. Fortsättningsvis ställdes mer specifika frågor för att försöka få mer 

fylliga och detaljerade svar. Intervjun avslutades med anteckningar kring egna intryck av 

intervjun. 

  

                                                            
2 Se bilaga 8.1 Informationsbrev  
3 Se bilaga 8.1 Informationsbrev 
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4.3 Analysförfarande  

Det empiriska materialet transkriberades till textmaterial för att kunna genomföra en 

analysprocess av arbetsmaterialet. För att fånga de mest centrala delarna av intervjuerna 

menar Aspers (2013, s. 155) att transkriberingen redan ska genomföras dagen efter varje 

intervju för att hålla en nära anslutning till intervjuerna. Vi bestämde oss för att den som 

genomför intervjun även ska transkribera den eftersom att det enligt Aspers (2013, s. 15) 

endast kan göras vissa kopplingar av den som genomfört intervjun. De minnesanteckningar 

som fördes under intervjuerna sammankopplades med det övriga transkriberade materialet 

och där vi framförallt kunde använda oss av specifika och förstärkta uttryck som 

ordningsvakterna gjorde i samband med intervjuerna. Dessa sinnesuttryck förstärkte på så sätt 

informanternas upplevelser och antaganden. Vi transkriberade alla intervjuer och tog med 

minnesanteckningarna för att få ett så nyanserat material som möjligt. Efter transkriberingarna 

läste vi noggrant igenom textmaterialet och likaså varandras transkriberingar för att 

komplettera arbetsmaterialet genom att bearbeta oklarheter inför analysprocessen.  

  

4.3.1 Kodning 

Under kodningen av textmaterialet försökte vi vara strukturerade vilket är något som Aspers 

(2013, s. 172) menar hjälper att tydliggöra materialet så att det underlättar arbetet under 

analysprocessen. Vi inledde därför kodningen med att utforma ett kodschema vilket omfattar 

en struktur av ingående koder som grundar sig i teorin och kommer hjälpa till att analysera det 

empiriska materialet. Det innebär att varje kod i schemat hör till en kodanvisning som ska 

vägleda oss genom kodningen av textmaterialet. Däremot har vi inte undgått från det 

empiriska fältets avspeglingar i kodschemat utan tagit fram de koder som framgått i 

kodningsarbetet (Aspers, 2013, s. 174). Under kodningsarbetet använde vi oss av Aspers 

(2013) tips om att markera marginalerna genom att använda papper och pennor i olika färger 

för att markera koderna i textmaterialet. Innan vi påbörjade kodningsarbetet läste vi igenom 

textmaterialet först för att få en överblick av vad texten skulle behandla för att sedan börja 

koda och markera arbetsmaterialet. Därefter började vi med en grundkodning av materialet 

som innefattade koder som var gemensamma i samtliga intervjuer. Den här kodningen gick 

relativt snabbt att genomföra eftersom det var återkommande grundkategorier som återfanns i 

textmaterialet. Sedan började vi att koda det empiriska materialets substans genom att 

använda oss av tematisk kodning vilket är en enklare variant av kodning men som ger en bra 

överblick av det empiriska materialet. Tematisk kodning innebär enligt Aspers (2013, s. 190) 

att författaren har teorin i bakhuvudet och identifierar ett antal teman i textmaterialet som är 
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väldigt övergripande för att sedan ställa det i relation till kodschemat. De koder vi kunde 

identifiera markerades i kodschemat och representerades av en viss färg. Vi försökte även i 

den mån vi kunde ta hänsyn till de begrepp som aktörerna använde.  

  

4.3.2 Analysteknik 

I analysen har teorin utvärderats i relation till det insamlade empiriska materialet för att 

erhålla stöd från framförallt empirin (Aspers, 2013, s. 195). Vi har genomfört en statisk-

dynamisk analys eftersom vi har studerat relationen mellan teoretiskt begrepp och dess 

eventuella olika kategorier och de koder som är kopplade till kategorierna. Vi har studerat 

situationen och rollen inom det valda fältet och utgått från ett antagande att olika personer 

agerar på snarlika sätt i samma situation. Detta innebär att vi har kunnat dela upp 

socialisationen i olika faser som också är representerade av olika teoretiska begrepp. I faserna 

förklarar Aspers (2013, s. 205) att olika empiriska aktiviteter ingår, dessa faser har varit 

teoretiskt och empiriskt givna där olika begrepp kan ha olika mening i olika faser. 

 

För att analysera det empiriska materialet har en återtagning av dess koder gjorts för att göra 

en djupare analys av utvalda koder. Det innebär att vi har inhämtat allt material som finns 

under de utvalda koderna. Den här typen av analys menar Aspers (2013, s. 209) fungerar på 

samma sätt som under kodningsarbetet, alltså att koder kontrolleras om de ska differentieras 

eller slås samman i syfte att i analysen göra jämförelser mellan olika begrepp för att finna 

likheter eller skillnader.  

  

4.4 Validitet och reliabilitet 

I den här studien har vi utgått från en intern reliabilitet som innebär att vi under de subjektiva 

bedömningarna av textmaterialet har tagit fram ett kodschema som vi förhållit oss till, i 

samband med att vi kommit överens om gemensamma kategorier vi ska stå i relation till under 

analysförfarandet. På så sätt kan vi försöka undvika att överensstämmelsen mellan våra 

enskilda tolkningar blir allt för liten (LeComte & Goetz, 1982). Därmed har vi likaså en god 

överensstämmelse mellan intervjuerna som har genomförts och de teoretiska idéer som har 

utvecklats i samband med att vi analyserat textmaterialet. Detta kan ses som en styrka vid den 

här typen av statistisk- dynamisk analys menar LeComte och Goetz (1982) eftersom vi har 

haft bestående närvaro och delaktighet under intervjuerna som gjort det möjligt för oss att 

säkerställa en hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och intervjuer. 
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Att använda intervju som metod beskriver Ahrne och Svensson (2016, s. 53) lämpar sig bra 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar eftersom vi får höra flera ordningsvakters 

erfarenhet kring sina roller och känslor i arbetet. Något som däremot kan bli problematiskt 

med att använda intervju som metod är hur sanna informanternas utsagor är, genom att det 

inte finns någon garanti att informanterna upplever det som de säger (Ahrne & Svensson, 

2016, s 53). Resultatet av intervjuerna är därmed tolkningar av ordningsvakternas utsagor 

vilket betyder att det inte är säkert att de betyder det som vi tolkar.  

  

4.5 Etiska överväganden 

I studien har vi genomgående arbetat med etiska ställningstaganden utifrån vetenskapsrådets 

(VR.se, 2011) riktlinjer kring etik och utifrån de fyra forskningsetiska principerna. Utifrån 

informationskravet har vi arbetat genom att informera alla intervjupersoner om studiens syfte 

och vad deras medverkan i vår studie innebär genom ett informationsbrev. I 

informationsbrevet samt muntligt informerades intervjupersonerna om samtyckeskravet och 

valet av att delta i studien helt frivilligt och att de närsomhelst kunde välja att avbryta sin 

medverkan. Alla intervjuer till studien spelades in med ordningsvakternas samtycke 

(samtyckeskravet). Det har varit viktigt att arbeta efter konfidentialitetskravet och 

anonymisera det empiriska materialet i den mån det var möjligt med hänsyn till studiens syfte. 

I arbetet efter konfidentiellkravet har vi aktivt arbetat med att skriva om eller tagit bort 

information som kan kopplas till informanterna. I resultatet och analysdelen presenteras delar 

av de transkriberade intervjuerna i form av citat där har vi tagit bort viss information som är 

privat eller som går att koppla till en viss informant. Avslutningsvis har vi tagit hänsyn till 

nyttjandekravet som innebär att vår studie inte kommer att användas för annat syfte än det 

som specificerats i informationsbrevet såsom exempelvis för kommersiellt bruk. Det 

inspelade materialet kommer även att förstöras efter att denna studie är klar och bedömd. 
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5. Resultat och analys 

Nedan kommer det empiriska materialet att presenteras och analyseras i form av citat från 

informanternas svar under intervjuerna. Svaren kommer att knytas an till den tidigare 

forskning, samt till det teoretiska ramverket för att besvara studiens syfte och frågeställningar: 

  

Syftet med denna studie är att undersöka yrkesrollen som ordningsvakt och hur det 

emotionella arbetet uttrycks i yrkesrollen. 

  

 Hur upplever ordningsvakterna sin yrkesroll i förhållande till det emotionella arbetet? 

 Hur hanterar ordningsvakter känslor som uppstår i arbetet? 

 Vad finns det för krav på uppvisningen av känslorna? 

 

Informanterna består av tio manliga ordningsvakter som nedan kommer att benämnas som 

ordningsvakt 1, ordningsvakt 2 och så vidare. Informanternas bakgrund kommer att vara 

anonym i presentationen eftersom de inte har någon betydelse för studiens syfte. Det 

empiriska materialet kommer att presenteras i tre delar som behandlar; yrkesrollen i mötet 

med människor, strategier för att hantera känslor i arbetet samt upplevd kontroll av 

uppvisandet av känslor. 

 

5.1 Yrkesrollen i mötet med människor 

Under kodningen och analysförfarandet av empirin identifierades fem koder; yrkesrollen, 

bemötande, positiv bild samt negativ bild. De fyra koderna kommer att tematiseras nedan för 

att kartlägga ordningsvakternas yrkesroll i mötet med människor. Det här avsnittet kommer att 

lyfta fram ordningsvakternas känslor i mötet med människor samt vilka negativa respektive 

positiva föreställningar det finns på yrkesrollen. 

 

5.1.1 Yrkesrollen 

Informanterna i studien beskriver en känsla av att de träder in i en roll på arbetsplatsen, vilket 

kan knytas an till Goffmans (1994) teori om dramaturgi, att individer spelar olika roller under 

olika situationer.  En informant formulerar det på följande sätt: 

 

“Nu försöker man vara sig själv givetvis men det blir en slags roll man går in i som 

ordningsvakt. Samtidigt som ja, man försöker vara sig själv” (Ordningsvakt 3). 
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Citatet visar på att informanten försöker hålla en form av distans till sin yrkesroll, detta 

genom att vara medveten om den privata rollen i sitt arbete. Enligt Abiala (2000) är en viktig 

del i det emotionella arbetet att kunna skilja på sin privata- och yrkesmässiga roll, eftersom 

det annars kan leda till ohälsa. Ingen av informanterna lyfter fram att de berörs negativt av 

deras yrkesroll i form av ohälsa, vilket kan vara ett resultat av att informanterna i studien kan 

skilja på deras yrkesmässiga- och privata roll. Föregående citat visar även på en koppling till 

Goffmans (1994) metaforer från teatervärlden, med andra ord att ordningsvakterna gör ett 

framträdande på scen i en roll som ordningsvakt. Att ordningsvakternas arbete kan liknas med 

ett skådespel går att förstärka med ett citat från en av ordningsvakterna:  

  

“Ja jag kan ju ta att privat skulle jag ju aldrig ställa mig och prata med en massa folk, men 

här trillar det bara bort. Det är ju som ett skådespel alltihop. Ja men tänker ju helt 

annorlunda, om man ska utrymma så höjer man ju rösten och skriker till alla och det är ju 

inga konstigheter” (Ordningsvakt 7). 

  

Det är ett flertal av informanterna som uttrycker sig på ett liknande vis med att deras yrkesroll 

går att liknas vid ett skådespel. Citatet kan kopplas till Goffmans (1994) teori om att individer 

spelar den roll som de tror att deras publik förväntas se. Ordningsvakt 7 belyser den 

föreställningen i sitt svar genom beskrivningen av att yrkesrollen skiljer sig från den privata 

rollen, där ordningsvakten spelar den roll som förväntas av publiken. Den publik som många 

av informanterna har berört i sina svar är allmänheten. Där uniformerna beskrivs ha en 

betydelse för ordningsvakternas känsla av att träda in i en roll, eftersom de var den som 

allmänheten såg: 

  

“Uniformen är väldigt mycket som folk ser. De ser inte mig som person, de ser mig som vakt. 

Gång efter annan så är det ju folk som inte känner igen mig när jag tar av mig uniformen fast 

de träffar mig dagligen” (Ordningsvakt 2). 

  

Uniformen kan beskrivas utifrån Goffman (1994) som den expressiva utrustningen. Under 

intervjuerna betonas nämligen just detta från informanterna att uniformen kan ses som en 

förstärkning av allmänhetens föreställning av ordningsvakternas yrkesroll. Uniformerna som 

informanterna bär kan på liknande sätt ses utifrån Goffmans (1994) resonemang som ett sätt 

att övertyga allmänheten om rollens äkthet. För enligt ordningsvakt 2 är det vanligt att 



25 
 

individer som tidigare varit i kontakt med ordningsvakter inte känner igenom dem utan deras 

uniformer. Därmed kan uniformen ses som ett verktyg för att befästa rollens äkthet i relation 

till allmänhetens föreställningar på den sagda rollen. En annan anledning till att personerna 

inte känner igen informanten i andra miljöer kan bero på att de befinner sig i en miljö 

personerna inte förväntar sig se en ordningsvakt, eftersom Goffman (1994) menar att miljön 

har ett stort inflytande i vad individer förväntas se för personer. Genom att många av 

informanterna upplever att de kliver in i en roll på arbetet finns det beteenden som de 

beskriver att de inte kan uppvisa i sin roll som ordningsvakt, men som de kanske skulle kunna 

göra i sin privata roll. Det kan bero på att det finns en föreställning från allmänheten om hur 

ordningsvakterna ska uppträda. En av informanterna beskriver det på följande vis:   

 

“Ja lite grann är det ju så att man är extra observant på att inte göra misstag som man 

kanske gör privat, för att man har ögonen på sig och är i den rollen” (Ordningsvakt 3) 
4
. 

  

I citatet ovan går det i likhet med Pogrebin och Pooles (1991) studie att se att det finns 

föreställningar från allmänheten om hur yrkesrollen ska uppträda vilket resulterar i att 

ordningsvakterna har en medvetenhet kring deras uppträdande. 

 

5.1.2 Bemötande 

Ordningsvaktsyrket innebär att på daglig basis ha en direktkontakt med olika människor, 

vilket beskrivs som en värdefull del i informanternas arbete. Informanterna lyfter fram vikten 

av en direktkontakt med människor eftersom det ses som en förutsättning för att kunna hjälpa 

människor som de stöter på i sin yrkesroll. En av informanterna beskriver det på följande sätt: 

 

“Att man kan hjälpa människor ibland. Hjälpte en kvinna hitta sin hörapparat, där 

pensionärer kanske inte har råd att köpa nya. När man i huvudtaget kommer i kontakt med 

folk och att kunna hjälpa folk. Och ibland får man trevligt bemötande att när du är här 

känner jag mig trygg, och det är jättekul för det är så det ska vara” (Ordningsvakt 2). 

  

Ordningsvakt 1 lyfter också fram: 

  

                                                            
4 Citat har skrivits om på grund av språkbruk  
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“Ett bra arbete, det är när någon behöver hjälp eller så, och då hjälper vi till” (Ordningsvakt 

1). 

 

Båda citaten visar på att ordningsvakterna upplever att hjälpa människor bidrar till en känsla 

av ett väl utfört arbete. I hjälpande situationer möter ordningsvakterna människor på ett 

liknande sätt som Hochschild (2003) beskriver som ansikte mot ansikte kontakt, vilket är ett 

kriterium för att ett arbete ska ses som ett emotionellt lönearbete. I hjälpande situationer 

beskriver flera av informanterna att olika känslor kan uppstå, vilket varierar beroende på 

omständigheterna som råder. Informanterna anser att det är lättare att uppvisa rätt känslor i 

mötet med människor desto mer erfarenhet de besitter inom yrket. Ordningsvakter med flera 

års yrkeserfarenhet upplever inga större problem med vilka känslor de får uppvisa i deras 

yrkesroll: 

 

“I början va det svårare att stänga av när man inte visste hur allt funka. Nu tänker jag inte 

ens på det. Det är vardag liksom” (Ordningsvakt 7). 

  

Citatet visar på att erfarenhet inom yrket bidrar till att skapa en emotionell distans till deras 

personliga känslor. I studien av Pogrebin och Poole (1991) visade resultatet på ett likande sätt 

att poliserna använder sig av emotionell distans i sitt arbete för att inte uppvisa sina personliga 

känslor, som på ett liknande stämmer överens med Van Gelderen, Konijn och Bakker (2011) 

studie. När en konflikt uppstår upplever däremot ett flertal av informanterna att det kan vara 

svårt att hålla tillbaka vissa av deras personliga känslor. Under konflikter beskriver 

informanterna vidare att det är viktigt att hålla en form av fysisk distans:  

  

“Hålla avstånd vid konflikt. Man måste hålla olika avstånd i början för att avläsa personen, 

det kan va svårt att göra det. Det krävs att det finns personkemi så man kan lösa konflikter” 

(Ordningsvakt 5). 

 

Ordningsvakt 10 förklarar på liknande sätt den fysiska distansen genom att beskriva vikten av 

att läsa av en människa vid det första bemötandet. Detta för att skapa sig en uppfattning av 

individen för att kunna bemöta individer på ett lämpligt sätt. Informanten uttrycker följande: 

  

“Vi läser av människor för att veta hur ska vi ska hantera situationen. När vi har gjort det så 

vet man hur man ska möta personen och ser till att det görs på bästa sätt” (Ordningsvakt 10). 
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Citaten ovan visar på att ordningsvakter gör en avläsning när de möter människor för att veta 

vilket avstånd de ska hålla. Däremot upplever ordningsvakterna att det kan vara svårt i och 

med att alla människor är olika och att de inte med säkerhet kan förutse hur en person ska 

agera. Ordningsvakterna beskriver interaktioner med människor på ett liknande vis som 

Goffman (1994) beskriver det i sin teori. Genom att i mötet med andra individer sker en 

avläsning för att veta hur de ska agera gentemot varandra, vilket ordningsvakterna beskriver 

att de gör för att kunna bemöta en person på bästa möjliga sätt. Det finns även en koppling till 

Wästerfors (2014) studie där kriminalvårdare under en situation försöker upprätthålla en 

professionell sida genom att behålla lugnet för att avdramatisera situationen. Informanterna 

beskriver en medvetenhet av att hålla olika former av distans, både emotionell och fysisk- 

distans vilket kan resultera i vad Wästerfors (2014) beskriver som en avdramatisering av 

situationen. 

  

5.1.3 Negativ bild 

Informanterna menar att det är vanligt att allmänheten har en negativ bild av ordningsvakter. 

En av informanterna beskriver den negativa bilden som en trend: 

  

“Människor har ju fördomar också om ordningsvakter, så man hoppas att man kan vända den 

trenden” (Ordningsvakten 3). 

  

Det är flera av informanterna som har en förhoppning om att deras bemötande ska kunna 

vända den negativa bild som allmänheten har skapat om ordningsvakter. En bakomliggande 

orsak till den negativa bilden är de fördomar om att ordningsvakter agerar mer än vad som 

anses nödvändigt, exempelvis överdrivet fysiskt agerande. Vilket är något som ordningsvakt 2 

beskriver nedan:  

  

“... att väldigt ofta känner man att man har ögonen på sig av folk som inte ser första smällen 

utan kommer in i andra läget och då gärna kritiserar ändå utan att man har gjort någonting 

och man får då kritik för nått man inte har gjort helt enkelt” (Ordningsvakt 2) 
5
. 

  

                                                            
5 Citat har skrivits om på grund av språkbruk  
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Det är ett flertal av informanterna som beskriver i likhet med citatet ovan om att det är vanligt 

förekommande att personer uttrycker sig negativt om ordningsvakters agerande utan att ha 

insyn i hela händelseförloppet, vilket är en anledning till att fördomar förstärks. Ytterligare en 

ordningsvakt beskriver detta:  

 

“Men våld är det sista vi går till. Försöka, för att det är väldigt lätt att eskalera en situation 

eller det är svårt att lugna ner” (Ordningsvakt 5). 

 

När ordningsvakter gör ingripande kan de upplevas mer obehagliga för åskådare som endast 

ser eller sett delar enligt informanterna. Det kan uppstå situationer där flera ordningsvakter 

behöver vara inblandade för att bemöta en person och som allmänheten kan uppfatta som en 

obalans mellan parterna. Däremot finns det inte alltid i deras kännedom att ordningsvakterna 

arbetar på det här sättet för att slippa använda fysiskt ingripande. Allmänhetens negativa bild 

om ordningsvakter kan beskrivas utifrån Goffmans (1994) teori om dramaturgi, att individer 

tillskriver varandra med olika egenskaper grundat på tidigare erfarenheter med individer med 

ett liknande utseende. Det är utifrån dessa erfarenheter som individer agerar i en social 

interaktion med personer med liknande utseende. I likhet med Goffman (1994) 

överensstämmer Polletta och Tufails (2016) studie med att det finns sociala föreställningar 

och förväntningar inom olika yrkeskategorier, vilket även Tracy och Scott (2006) 

uppmärksammar i deras studie. Däremot skriver Polletta och Tufail (2016) inget om 

erfarenheten som människor har med olika yrkesroller men som vi utifrån resultatet har 

kunnat konstatera ha en lika stor betydelse som de sociala föreställningarna. 

 

En faktor som kan förstärka allmänhetens tillskrivande av egenskaper hos ordningsvakter är 

deras uniformer, vilket som tidigare nämnt utifrån Goffman (1994) kan ses som deras 

expressiva utrustning. Eftersom ordningsvakter bär likadana uniformer får de därmed ett 

liknande utseende och med de tillskrivs de liknande egenskaper. Om en person har en negativ 

bild av en ordningsvakt kan de i mötet med nästa vakt tillskriva den ordningsvakten med en 

negativ bild på grund av deras uniformer. Miljön som ordningsvakterna befinner sig i kan 

likaså bidra till den negativa bilden eftersom miljön som individen rör sig i har en betydelse i 

tillskrivandet av egenskaper hos individer menar Goffman (1994). 

 

Stort antal av informanterna beskrev i likhet med studien av Leino, Selin och Virtanen (2010) 

att de kontinuerligt utsätts för verbal aggression. Där de beskriver att det inte är ovanligt att få 
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kritik från allmänheten i deras dagliga arbete. Något som skiljer sig med informanternas svar 

och Leino, Selin och Virtanens (2010) studie är att de sällan upplever att de utsätts för någon 

fysisk aggression. Men huruvida informanterna tar illa vid sig av kritiken beror på situationen. 

Om det var kritik som de upplever är befogad tar de till sig av den, men ofta är kritiken riktad 

mot deras yrkesroll. En informant beskrev det som:   

  

“Då är det uniformen de gnäller på och inte, det är inte jag som har gjort någonting så tar 

inte åt mig personligt” (Ordningsvakt 2). 

  

Ytterligare en informant beskriver kritiken som icke personlig och att den är riktad mot deras 

yrkesroll: 

  

“Det är ju inte mot mig som människa som blir kritiserad, utan det är min yrkesroll. Så det är 

inget jag tar personligt bara för jag blir kritiserad i min yrkesroll” (Ordningsvakt 4). 

  

Citaten visar återigen på den distans som ordningsvakterna håller mellan deras privata- och 

yrkesmässiga roll. De poängterar tydligt att det inte är mot dem personligen som kritiken är 

riktad utan mot deras yrkesroll iklädd uniform. 

  

5.1.4 Positiv bild 

Ett stort antal av informanterna påpekar att det är långt ifrån alla som har en negativ bild av 

ordningsvakter. De som har en negativ bild av ordningsvakterna beskrivs i intervjuerna till 

stor del bestå av individer som de har daglig kontakt med och som ofta blir avvisade eller 

omhändertagna. Det är även vanligt att informanterna får uppskattning från allmänheten för 

deras arbete. En informant beskriver att det är vanligt förekommande med positivt bemötande 

från allmänheten: 

  

“Jag är den person jag är och jag har så många gånger fått reda på att folk har varit positivt 

inställda till mig” (Ordningsvakt 2). 

  

Ett till citat som visar på den positiva bild som finns om ordningsvakter och som är förknippat 

med att det gjort ett bra arbete: 
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“...när folk man möter har tackat för det man har gjort. När dom är nöjda. När kunder är 

nöjda liksom, då har man gjort ett bra jobb” (Ordningsvakt 6). 

 

Återigen speglas en koppling till att göra ett väl utfört arbete när de upplever att människor är 

nöjda med deras insats. 

 

De ovanstående avsnitten har behandlat yrkesrollen i mötet med människor som 

ordningsvakterna upplever i arbetet. En viktig del som har beskrivits är att i mötet med 

människor hålla både en emotionell och fysisk distans för att skapa goda förutsättningar i 

bemötandet med allmänheten. På liknande sätt visar resultatet på att ordningsvakterna 

försöker att hålla en distans till yrkesrollen genom att vara medveten om deras privata roll på 

arbetet. Deras yrkesroll beskrivs liknas med Goffmans (1994) teori om dramaturgi, genom att 

de spelar en yrkesroll i likhet med ett skådespel. Deras expressiva utrustning som förstärker 

känslan av att spela en roll är deras uniformer. Resultatet har visat på att informanterna 

upplever både ett negativt och positivt bemötande från allmänheten i deras yrkesroll. Den 

negativa bild som informanterna uppger, har skapats på grund av de fördomar som finns om 

ordningsvakter samt skapats från tidigare erfarenheter. Det är vanligt i ordningsvakternas 

arbete att de blir bemötta med kritik, men informanterna visar även här att de har en distans 

till kritik eftersom den är riktad mot deras yrkesroll. I följande avsnitt kommer vi att 

presentera hur ordningsvakterna hanterar känslor som kan uppstå i deras yrkesroll. 

 

5.2 Strategier för att hantera känslor i arbetet 

Det här avsnittet kommer att behandla vilka strategier ordningsvakter använder sig av för att 

hantera känslorna som uppstår och hur de förhåller sig till dessa. Under kodningen identifieras 

koder som missfitting feelings, ytagera, djupagera och gemenskap. De koderna kommer att 

tematiseras under strategier för hantering av känslorna som kan uppstå på arbetet.  

 

5.2.1 Yt- och djupagera 

I ordningsvakters arbete ingår det att hantera emotionellt påfrestande situationer. Under dessa 

situationer bör ordningsvakterna förhålla sig till de känslor som kan uppstå för att därefter 

hantera dem efter de känsloregler som finns inom yrket. Situationerna kan uppträda på skilda 

sätt vilket medför till att hanteringen av känslorna ser olika ut i relation till den situation som 

råder. Något som informanterna beskriver underlättar hanteringen av känslor är deras 



31 
 

erfarenhet inom yrket, eftersom de då lärt sig att stänga av känslor som anses vara opassande 

för yrkesrollen. Ordningsvakt 9 beskriver: 

 

“Jag har jobbat många år inom branschen. Man lär sig att stänga av. Så jag skulle säga att 

jag faktiskt inte påverkas alls typ” (Ordningsvakt 9). 

 

Ordningsvakt 4 beskriver vidare:  

 

“Det är en del av vårat yrke, just att inte visa så mycket känslor. För det kan väldigt lätt 

eskalera och att det blir mycket värre” (Ordningsvakt 4). 

 

I likhet med citatet ovan betonar flera informanter vikten av att undantrycka känslor som 

uppstår i deras yrkesroll för att inte förlora kontroll över en situation. En annan informant 

formulerar hanteringen av känslorna på följande sätt: 

                                                                                                 

“Ja då får man väl lägga ett band på sig själv och gå igenom de hela i efterhand sen. Om det 

nu gick åt pipan, då får man i efterhand utvärdera” (Ordningsvakt 2). 

 

Utifrån citaten framgår det att informanterna känner till vilka känslor som får uttryckas på 

arbetsplatsen och vilka de behöver dölja. Hochschild (2003) menar att det är ett kriterium som 

bör uppfyllas för att arbetet ska ses som ett emotionellt lönearbete. Det finns situationer som 

inte går att undvika eller tillfällen då det är svårt att hålla tillbaka känslorna trots att 

yrkesrollen kräver det. Det kan ofta handla om människor som far illa eller situationer då det 

handlar om liv eller död. En informant uttrycker sig: 

 

“Finns ju vissa, framförallt barn som är inblandade och det är svårt att hålla tillbaka 

känslorna och agera rätt ” (Ordningsvakt 9). 

 

Informanterna menar att dessa situationer inte är vanligt förekommande vilket gör det svårare 

att hantera känslor som uppstår. Anledningen till detta kan bero på att det finns normer och 

uppfattningar i samhället som informanterna ska anpassa sig till. Det är något som kan liknas 

vid det Martin (1999) tar upp i sin studie, där normerna som finns inom yrkesgruppen styr 

vilka känslor som är acceptabla att uppvisa. Det finns situationer där ordningsvakterna måste 



32 
 

gå emot sina personliga känslor och följa de känslor som är acceptabelt för yrkesrollen att 

uppvisa. En situation som en informant beskriver är: 

 

“Men jag kan ju komma på, eller jag kan ju säga så här när det har hänt situationer när man 

har fått göra saker som man har tyckt varit emot sin egen moraluppfattning men varit saker 

man har varit skyldig att göra och där kommer det åter om det har varit barn inblandade 

eller när man helt enkelt har fått avlägsna en familj, barnfamilj från en samhällsfunktion när 

dom egentligen skulle ha fått hjälp, såna situationer jag har sagt att dom inte kommer få den 

hjälpen och man har fått avvisat dom ut på gatan mitt i vintern. Då har det ju tagit emot rent 

moraliskt” (Ordningsvakt 4). 

 

Informanten beskriver i likhet med den bit av dirty work som Riviera och Tracys (2014) 

beskriver som moraliskt förkastligt. Ordningsvakterna får i sin yrkesroll utföra arbetsuppgifter 

som motsäger deras privata känslor. I sådana situationer beskriver Riviera och Tracy (2014) 

att yrkesrollen och den privata rollen hamnar i konflikt. Vidare beskriver Riviera och Tracy 

(2014) att dirty work innefattar en social bit med minoritetsgrupper i samhället, vilket i citatet 

ovan beskrivs som en familj i behov av hjälp. Ytterligare en informant beskriver en situation 

där det kan vara svårt att uppvisa känslor som går emot deras personliga känslor: 

 

“Har det hänt något jobbig i ens liv, till exempel att någon har gått bort….Då var ju jag 

jätteledsen och hade svårt att vara glad …..” (Ordningsvakt 1). 

 

De två sistnämnda citaten beskriver situationer där ordningsvakterna upplever att de måste 

trycka undan deras personliga känslor, vilket resulterar i att de uppvisar känslor som passar 

yrkesrollen men inte den privata rollen. Vid ett sådant tillfälle ägnar sig ordningsvakterna åt 

ytagerande enligt Hochschild (2003) eftersom informanterna behöver dra upp mungiporna 

och vara glada oavsett vad denne känner inombords. Detta kan även ses som “missfitting 

feelings” och innebär att känslorna inte stämmer överens med de känsloregler som är tillåtna i 

situationen. Utifrån intervjuerna framgår det att ordningsvakterna för det mesta ytagerar 

eftersom de upplever att de kan särskilja på sin yrkesroll och privata roll. Det framgår hur 

ordningsvakterna med hjälp av ytagerande ändå lyckas förmedla de känslor som krävs i 

situationen.  
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Som ordningsvakt går det inte alltid att ytagera utan det krävs ibland en djupare koppling till 

människor eftersom det kan handla om konflikter som är mer problematiska att lösa. Utifrån 

Hochschild (2003) blir det då ännu viktigare för ordningsvakterna att följa känsloreglerna och 

leva sig in i rollen för att förmedla rätt känslor utåt. Precis som Hochschild (2003) skriver, så 

innebär djupagerande att ordningsvakterna ska försöka känna det som arbetet kräver av dem 

och förmedla de känslor som förväntas av de i den situationen. En informant uttrycker sig på 

följande sätt: 

 

“För utåt sett så är det ju där är det mer inövat att man helt enkelt inte visar någonting. Men 

det är mer en mask man lägger på när man tar på sig uniformen. Men känslor som har kring 

situationer däremot, det är ju mer sånt som man får handskas med, det är sånt man får 

acceptera att man har” (Ordningsvakt 4). 

 

Som ordningsvakt 4 beskriver kan det vara svårt att hålla tillbaka känslorna vid svårare 

situationer, trots de krav om uppvisandet av känslor som finns på yrkesrollen. 

5.2.2 Gemenskap 

Under analysen av känslohanteringen framgick det att gemenskapen var ett viktigt verktyg för 

att kunna hantera känslorna som uppstår i yrket. Vi kunde se att ett flertal ordningsvakter 

ansåg att kollegorna på arbetsplatsen var en viktig komponent för att bearbeta upplevda 

känslor och situationer. Det tyder på att det är viktigt att trivas i kollegornas sällskap för att 

göra ett bra jobb. En informant sade följande: 

  

“Mina kollegor…. Ja att man har roligt tillsammans. Det är viktigt tycker jag” (Ordningsvakt 

3). 

 

Ordningsvakt 8 beskriver vidare vikten av kollegorna: 

  

“Kollegorna, det är de vi jobbar med och vi måste se till att det funkar mellan oss och att vi 

trivs ihop för att göra ett bra jobb” (Ordningsvakt 8). 

  

Kollegorna har en så stor betydelse för ordningsvakterna i deras arbete genom att de skapar en 

gemenskap som är viktig för att skapa en trivsam arbetsmiljö. En annan viktig del som 
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kollegorna uppfyller som beskrivs av informanterna samt i Christianson och Karlssons (2003) 

studie är vikten av stöd deras stöd efter emotionellt påfrestande situationer:  

  

“Ja efteråt, man sätter sig ner och pratar med kollegorna efteråt man slutat och sånt. Har det 

varit någon jobbig situationen så pratar man igen om det” (Ordningsvakt 3). 

  

Ett till citat som instämmer i föregående: 

  

“….var jag med en kollega så försöker man ju gå igenom med kollegan vad som hände, va va, 

vad som skulle kunnat gjorts bättre….” (Ordningsvakt 4). 

 

I det här avsnittet framkommer det att ordningsvakterna menar på att de under vissa 

situationer behöver uppvisa känslor som inte stämmer överens med de känsloregler som är 

tillåtna i situationen, så kallade missfitting feelings. Där framgår det att informanterna 

framförallt ytagerar för att förmedla de känslor som krävs i yrkesrollen. Under mer 

påfrestande situationer behöver informanterna djupagera för att känna det arbetet kräver av 

dem och på så sätt veta vilka känslor de ska uppvisa. Under bearbetningen av känslorna visar 

sig gemenskapen bland kollegorna har en stor betydelse, eftersom att ordningsvakterna lättare 

kan relatera till dessa och på så sätt bearbeta de tillsammans. I följande avsnitt kommer 

ordningsvakternas upplevda kontroll av uppvisandet av känslor att redogöras. 

 

5.3 Upplevd kontroll av uppvisningen av känslor 

Det här avsnittet kommer att behandla de upplevda kraven på känsloregleringen som 

ordningsvakterna ställs inför i sin yrkesutövning. Dessa krav visade sig i vårt material i första 

hand i relation till två andra aktörer eller grupper: arbetsgivaren och allmänheten.  

 

5.3.1 Arbetsgivaren 

Under intervjuerna framgick det att ingen av informanterna uttryckte att det förekom krav från 

arbetsgivare i uppvisandet av känslor. Det är enligt Hochschild (2003) ett krav för att ett 

arbete ska ses som ett emotionellt arbete. Det som belystes var att informanterna har riktlinjer 

i arbetet som de behöver förhålla sig till men där ordningsvakterna inte upplever att det ställs 

några krav på hur dessa ska utföras. Utan informanterna menar att de själva styr över sitt 

arbete eftersom att de arbetar direkt i fältet. En ordningsvakt uttrycker det på följande sätt: 
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“Nej jag har inte fått några indikationer så, utan de räknar väl med att vi ska kunna hantera 

situationen bra så att säga” (Ordningsvakt 3). 

 

En till informant bekräftar ovanstående citat: 

 

“Nej utan det är lugnt befarande vid situationer som gäller. Det är ju lite den tanken att det 

inte ska spela någon roll vem du jobbar med, alla vakter ska veta samma sak” (Ordningsvakt 

2). 

 

Citaten ovan bekräftar att ordningsvakterna inte har några specifika krav från arbetsgivaren på 

hur de ska hantera det emotionella arbetet och att det alltså inte finns några förväntningar från 

arbetsgivaren. Detta står i kontrast till bland annat Chapmans (2009) studie där arbetsgivaren 

ställer krav på individerna när det kommer till känslohanteringen. Ordningsvakterna verkar 

utifrån materialet alltså inte beröras negativt av det emotionella arbetet som även Nylander, 

Lindberg och Bruhn (2011) skriver i sin studie. Däremot medger informanterna att 

arbetsgivaren vill att de ska agera professionellt, men professionellt är ett odefinierat begrepp 

från arbetsgivarens sida. I och med detta finns det utrymme för egen tolkning om vad det 

innebär att agera professionellt. En ordningsvakt uttrycker följande: 

 

“.....man får ju inte bete sig hur som helst. Men jag kan ju inte direkt peka på något specifikt 

så. …... Det finns rätt mycket utrymme för egna tolkningar om man säger så. Men man ska 

uppträda med värdighet.” (Ordningsvakt 4). 

 

Det finns inga specifika krav på hur ordningsvakterna ska uppträda, utan arbetsgivaren lägger 

stor tillit till medarbetarnas etiska kompass. Däremot uppfattar ordningsvakterna att de 

kontrolleras av polismyndigheten i hur de agerar och uppträder i deras yrkesroll. 

 Polismyndigheten kan därför ses som ett verktyg för att följa upp på att ordningsvakterna 

agerar utifrån vad som benämns professionellt. En ordningsvakt formulerade det på följande 

sätt: 

 

“Du har ju polismyndigheten som är vårat kontrollorgan de kontrollerar oss. De kontrollerar 

att vi bär korrekt uniform, korrekt utrustning och att vi bär med oss vårt förordnande och 

såna bitar” (Ordningsvakt 7). 
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Ordningsvakterna kontrolleras inte direkt av arbetsgivaren utan av polismyndigheten som 

kontrollerar att det emotionella arbetet utförs på rätt sätt. Det står i likhet med vad Hochschild 

(2003) skriver om, men där det istället är arbetsgivaren som kontrollerar att det emotionella 

arbetet utförs på rätt sätt. 

 

5.3.2 Allmänheten 

Det var ett flertal av informanterna som uttryckte en känsla av att det var bevakade i deras 

yrkesroll av allmänheten. En informant svarade på frågan om det finns någon upplevd 

bevakning på detta sätt: 

 

“Ja du har ju allmänhetens ögon naturligtvis” (Ordningsvakt 4) 

 

I och med att informanterna arbetar på offentliga platser menar det på att de är viktigt att vara 

medveten om att deras sätt att agera ständigt kan vara bevakad av allmänheten. Att ha 

allmänhetens ögon på sig upplevdes av vissa informanter som besvärligt under vissa 

ingripanden. Ordningsvakterna beskriver att det är vanligt att allmänheten lägger sig i deras 

arbete genom att till exempel filma hela ingripandet: 

  

“När folk kommer upp och filmar, det tycker jag är… ne, folk vet just inte vad som har hänt 

heller” (Ordningsvakt 10). 

 

Informanten beskriver att det är vanligt att filmklippen publiceras på nätet vilket förstärker 

känslan av att deras yrkesroll är bevakad. När en film når offentligheten via sociala medier 

ökar publiken och flera människor uttrycker sig och skapar åsikter kring deras ingripande. 

Genom att ordningsvakterna upplever att de är bevakade av allmänheten i deras yrkesroll går 

det med likhet att beskriva med vad Goffman (1994) benämner som de främre regionerna, 

vilket är när en skådespelare befinner sig på scen och får sin roll granskad av en publik.  

 

I det här avsnittet går det att konstatera att ordningsvakterna upplever kontroll av 

känslouppvisningen på arbetsplatsen. Däremot upplevs inte den kontrollen i synnerhet av 

arbetsgivaren utan det är polismyndigheten samt allmänheten som de upplever att de känner 

sig kontrollerade av. I kommande avsnitt kommer det att föras en avslutande diskussion av det 

sammanställda resultatet och dess relation till de olika avsnitten i uppsatsen.  
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6. Avslutande diskussion 

I det här avsnittet kommer en kortare sammanfattning av studiens resultat att presenteras för 

att få en inblick i vad resultatet utmynnade. Vidare kommer resultat diskuteras i relation till de 

olika avsnitten i uppsatsen, vilket är relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

för att se kopplingarna däremellan samt vad den tidigare forskningen har haft för betydelse i 

vår undersökning. Därefter kommer en diskussion av relationen mellan resultat/analys och 

teori att redogöras för, genom att undersöka yrkesrollen som ordningsvakt och hur det 

emotionella arbetet uttrycks i yrkesrollen. En diskussion om metoden i relation till 

resultat/analys kommer likaså att presenteras för att se för- och nackdelar med den valda 

metoden samt analysförfarandet. Avslutningsvis kommer implikationer för forskning och 

praktik att diskuteras för fortsatt forskning inom ämnet. 

 

6.1 Summering av resultat i relation till studiens frågeställningar 

Den här studiens syfte har varit ämnat att undersöka yrkesrollen som ordningsvakt och hur det 

emotionella arbetet uttrycks i yrkesrollen. Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att 

ordningsvakterna upplever att de träder in i en yrkesroll som ställs inför en hantering av 

känslor och där yrkesrollen framförallt kontrolleras av allmänheten. Sammanställningen av 

resultatet kommer att presenteras nedan i relation till studiens frågeställningar. 

 

6.1.1 Hur upplever ordningsvakterna sin yrkesroll i förhållande till det emotionella arbetet? 

Något som beskrivs vara en viktig del i yrkesrollen som ordningsvakt är att kunna hålla en 

emotionell distans till deras privata känslor. Det är vanligt i deras arbete att utsättas för 

emotionell krävande situationer samt kritik mot deras yrkesroll. Hur informanterna beskriver 

deras yrkesroll är i stor likhet med Goffmans (1994) teori om dramaturgi, då de liknar deras 

yrkesroll med ett skådespel. Uniformerna har visat sig ha en stor betydelse för 

ordningsvakternas upplevda känsla av att uppträda i en yrkesroll. När ordningsvakterna tar på 

sig uniformen förstärks känslan av att vara i en annan roll och i den rollen får de endast 

uppvisa känslor som anses vara passande för yrkesrollen. Det är i vad Goffman (1994) 

benämner som den främre regionen som ordningsvakterna upplever att deras yrkesroll är 

bevakad av allmänheten. Det finns beteende som ordningsvakterna upplever att de inte kan 

uppvisa i deras yrkesroll eftersom de befinner sig vad Goffman (1994) beskriver som de 

främre regionerna.  
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6.1.2 Hur hanterar ordningsvakter känslor som uppstår i arbetet? 

I resultatet har vi kommit fram till att ordningsvakterna genomför en hantering av känslor i 

deras emotionella arbete. De styr framförallt känslorna för att upprätthålla känsloreglerna i 

varje situation som uttrycks genom att ytagera, där de förmedlar de känslor som krävs av 

yrkesrollen. Detta stämmer överens med de kulturellt formade uppfattningar som samhället 

har skapat för ordningsvakter, vilket står i likhet med vad Hochschild (2003) tar upp i sin 

teori. I analysen framgår det att ordningsvakterna under emotionellt påfrestande situationer 

upplever känslor som inte stämmer överens med de känsloregler som är tillåtna i de specifika 

situationerna. Vilket innebär att känslorna som ordningsvakterna behöver uppvisa i den 

situationen inte överensstämmer med de känsloregler som finns, som Hochschild (2003) med 

andra ord benämner för missfitting feelings. För att hantera dessa opassande känslor behöver 

ordningsvakterna djupagera för att känna det arbetet kräver av dem och på så sätt veta vilka 

känslor de kan uppvisa. Under bearbetningen av känslorna visar sig gemenskapen bland 

kollegorna har en stor betydelse. Framförallt för att kollegorna lättare kan relatera till 

situationerna som uttrycks i ordningsvaktsyrket och på så sätt bearbeta känslorna som uppstår 

tillsammans. 

  

6.1.3 Vad finns det för kontroll på uppvisningen av känslorna? 

I resultatet har vi kunnat konstatera att ordningsvakterna upplever en kontroll av uppvisningen 

av känslorna på arbetsplatsen. I synnerhet upplevs inte kontrollen av arbetsgivaren som 

Hochschild (2003) menar, utan det är av allmänheten samt polisen som de upplever att de 

känner sig kontrollerade av. Där allmänhetens kontroll på ordningsvakter inte uttrycks i form 

av ord alla gånger utan uttrycks i en form av bevakning. Det uttrycks att arbetsgivaren vill att 

ordningsvakterna ska hantera situationer lugnt vilket kan ses som ett krav från arbetsgivaren 

men att arbetsgivaren inte kontrollerar detta utan endast ställer det som ett krav. Det kan vara 

att den upplevda känslan att arbetsgivaren ställer krav i uppvisandet av känslor inte finns, men 

kravet finns där ändå. 

  

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Genomgången och bearbetningen av den tidigare forskningen har gett oss en bra inblick i hur 

det emotionella arbetet utspelar sig inom olika yrkeskategorier som angränsar till 

ordningsvaktsyrket. De olika yrkeskategorierna som tagits upp i tidigare forskning visade sig 

framförallt ha en betydelse för att bilda oss en uppfattning om hur det emotionella arbetet ser 
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ut inom yrkesgrupperna gränsbevakare, säkerhetsvakter, poliser och kriminalvårdare. Det 

emotionella arbetet inom angränsande verksamhetsområden har visat sig överensstämma med 

ordningsvakternas upplevelse av det och där vi har kunnat göra flera kopplingar till resultatet. 

Framförallt hur det emotionella arbetet som tas upp liknar ordningsvaktsyrket i form av att det 

går att karaktärisera som dirty work eftersom det stämmer överens med vad Rivera och Tracy 

(2014) anser vara fysiskt, socialt och moraliskt förkastligt av allmänheten. Samtidigt som 

sammanhållningen har visat sig ha en stor betydelse för även ordningsvakterna när det 

kommer till att upprätthålla yrkesrollen inom lönearbetet och genomföra arbetsuppgifterna, 

som även den stämmer överens med Monaghans (2002) studie.  

 

Tidigare studier om kontroll av uppvisandet av känslor gav oss en bild av hur olika yrken som 

angränsar till ordningsvakter kontrollerar och hanterar känslouppvisningen. Det gick att 

relatera till ordningsvaktsfältet som på ett likvärdigt sätt också hanterar emotioner i arbetet 

genom att undertrycka känslor för att upprätthålla deras yrkesroll i samhället. Detta visade sig 

bland annat stämma överens med poliserna i Pogrebin och Pooles (1991) studie där de tar upp 

att känslan av kontroll var viktigt att uppvisa för att upprätthålla auktoriteten utåt i samhället. 

Om det sedan är normerna som styr vilka känslor som ska undertryckas framgick inte i vår 

studie. Utan det är ett arbetssätt som alltid har funnits där och reglerat känslorna åt 

ordningsvakterna som yrkesgrupp. Den tidigare forskningen visade på att emotionellt arbete 

kan beröra individer negativt, som stress och psykisk ohälsa. I resultatet var det ingen av 

informanterna som belyser detta eftersom de menar på att de kan skilja på den privata rollen 

och yrkesrollen. 

 

Det vi däremot saknade i tidigare forskning var hur yrkesrollen och den privata rollen 

utspelades inom de olika yrkeskategorierna och om det fanns något samband mellan dessa 

som kunde överensstämma med vår studie. Eftersom att vi avgränsat tidigare forskning till 

yrkeskategorier som angränsar till ordningsvakter så innebar det att vi inte fann studier inom 

samma fält som studerar yrkesrollen, därav av det saknas i tidigare forskning. 

  

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

Studiens teoretiska ramverk har bestått av Goffmans (1994) teori om dramaturgi tillsammans 

med Hochschilds (2003) teori om emotionellt lönearbete. De olika teorierna kompletterar 

varandra och vi ser att det har varit till en fördel i vår studie eftersom det varit lätt att dra 

kopplingar till resultatet. Det är utifrån teorierna som vi har format intervjuguiden, vilket har 
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varit en viktig del under inhämtandet av empirin eftersom frågorna har lett till svar som kan 

relateras till vår studie. Med hjälp av Goffmans (1994) teori har vi kunnat undersöka hur 

ordningsvakterna upplever sin yrkesroll i förhållande till det emotionella arbetet. En del ur 

Goffmans (1994) teori som inte har belysts i resultatet är den bakre regionen. Anledning till 

det är att den bakre regionen kan ses som den privata rollen vilket inte har varit av intresse för 

studiens syfte. De två extremfallen som beskrivits i Goffmans (1994) teori har belysts i 

studien genom att ordningsvakterna ibland upplever att de spelar en roll som de liknar vid ett 

skådespel. Vilket kan ses som det första extremfallet, att individen själv ifrågasätter rollen 

trovärdighet. Det går att rikta kritik mot valet att använda Goffmans (1994) teori. Genom att 

Goffman (1994) beskriver roller som ett skådespel kan individers rollers äkthet ifrågasättas. 

 Om vi följer detta resonemang skulle de betyda att ordningsvakternas i vår studie enbart 

spelar ett skådespel i deras yrkesroll och att de uppvisar känslor som inte är genuina. Detta är 

en svaghet med vår analys eftersom det kan framstå som att känslor som ordningsvakterna 

uttrycker i yrkesrollen inte är äkta. Trots denna svaghet har vi sett att mycket av det som 

informanterna beskriver överensstämmer med Goffmans (1994) teori.  

 

Utifrån Hochschilds (2003) teori har vi kunnat undersöka hur ordningsvakter hanterar känslor 

som uppstår i arbetet och som står i likhet med vad Hochschild (2003) tar upp under 

känslohanteringen. Det som har visat sig skilja från Hochschilds (2003) teori är att 

ordningsvakterna inte djupagerar i lika hög utsträckning då de upplever att de kan särskilja på 

yrkesrollen och den privata rollen. Vilket innebär att de inte behöver göra en djupare koppling 

till yrkesrollen eftersom de menar på att de är medvetna om vilka känsloregler som är 

acceptabla inom yrket. Resultatet visar även på att ordningsvakterna använder sig av 

gemenskapen mellan kollegorna för att hantera och kontrollera känslorna, vilket inte återfinns 

i Hochschilds (2003) teori om känslohantering. Kontrollen av uppvisning av känslor har även 

kunnat undersökas med hjälp av Hochschilds (2003) teori. Där resultatet visar på att 

kontrollen inte utövas av arbetsgivaren utan av allmänheten och i viss mån polisen. Det går 

även att rikta viss kritik mot Hochschilds (2003) teori om det emotionella arbetet. Teorin 

formulerades för mer än 30 år sedan och präglas på kvinnodominerade yrken. Idag ser 

samhället annorlunda ut och det emotionella arbetet uttrycker sig inte bara inom 

kvinnodominerade yrken utan likaså inom mansdominerade som i ordningsvaktsyrket. 

Dessutom kan Hochschild teori (2003) om emotionellt arbete ses som ensidigt utifrån den 

aspekt att yrkesutövare enbart blir anställda för att uppvisa känslor som passar yrkesrollen. 
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Vilket utifrån det skulle betyda att ordningsvakterna enbart var anställda för att uppvisa 

känslor som passar yrket.   

  

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

En viktig punkt som vi inte hade haft i åtanke under intervjuerna var att ordningsvakterna var 

iklädd deras uniformer, eftersom intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen.  I efterhand kom 

vi att tänka på detta och insåg att det självklart kan ha berört resultatet genom att de finns en 

möjlighet att svaren blir mer vinklade mot yrkesrollen när de är iklädda deras uniformer.  På 

samma sätt kan valet av intervjuplats haft en indirekt inflytande på resultatet i och med att de 

hållits i den miljö som ordningsvakterna arbetar vilket kan förstärks kopplingarna till 

yrkesrollen. Vi tror dock att platsen för intervjun kan ha underlättat genomförande men även 

vakternas förmåga att relatera till sin yrkesroll som ett studerat fält. Eftersom studiens syfte 

har varit att undersöka ordningsvaktsrollen och inte den privata rollen i lika hög utsträckning, 

så tror vi inte att dessa aspekter haft ett negativt inflytande på vår studie utan snarare en 

positiv verkan. Framförallt eftersom att intervjupersonerna kan ha upplevt det lättare att 

besvara frågorna när de var i sin roll som ordningsvakt. 

 

Trots att vi har aktivt arbete med att öka trovärdigheten av studiens resultat, genom att 

gemensamt gått igenom resultatet för att enskilda tolkningar ska undvikas. Har vi sett att 

något som hade förstärk studiens trovärdighet mer hade varit att återkoppla resultatet till 

informanterna. De hade kunnat ge oss indikationer på om vi tolkat deras svar korrekt och 

genom de hade värdefull information till studien kunnat framkommit.  

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

Efter att vi fått genomföra vår studie och undersöka yrkesrollen som ordningsvakt och hur det 

emotionella arbetet uttrycks i yrkesrollen, kan vi reflektera över några punkter som kan ha 

implikationer för forskning och praktik. Det som vi framförallt har haft i åtanke och hade 

velat studera om vi visste hur det såg ut i ordningsvaktyrket var allmänhetens kontroll på 

ordningsvakter. Främst för att informanterna betonade detta under intervjuerna, dvs. hur de 

ständigt känner sig iakttagna av allmänheten i fältet och hur de förhåller sig till de människor 

som de interagerar med. Ordningsvakterna försöker i den mån de kan läsa av en människa 

men de kan aldrig med säkerhet veta vad de har för syn på ordningsvakter och hur de upplever 

att de blir bemötta av dem. Det kan sägas vara en intressekonflikt som hade kunnat undvikas 
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om allmänheten hade en förståelse för hur det såg ut inom ordningsvaktsyrket och varför de 

upplevs vara hårda och inte visa några känslor när det är allmänheten som verkar definiera 

dessa normer för ordningsvakterna. Det är intressant att se hur allmänheten, genom sina 

handlingar, omedvetet ställer specifika krav på ordningsvakter utan att egentligen veta om det. 

En annan intressant aspekt som hade varit intressant att studera hade varit hur utövandet av 

rollen som ordningsvakt kan skilja sig eller visa likheter mellan könen. I vår studie har vi 

endast studerat manliga ordningsvakter i och med att det funnits en brist med studier vad 

gäller just denna yrkeskategori och vi ville se hur just de hanterar det emotionella arbetet. 

Men det hade som sagt varit intressant att jämföra manliga och kvinnliga ordningsvakter för 

att exempelvis se om förväntningar på dem skiljer sig eller om de möjligtvis hanterar 

emotionerna på olika sätt. Slutligen har studien indikerat på intresset av att studera relationen 

mellan den privata rollen och yrkesrollen då vi såg en tendens av att det finns en distans 

mellan rollerna, men mer hur ordningsvakter skiljer mellan dessa och hur dessa berörs av 

varann. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Informationsbrev 

 

Till dig som skall medverka i vår studie 

Till att börja med vill vi tacka dig för att du vill medverka i vår studie. Ditt deltagande har en 

stor betydelse för studien. 

I samband med vår utbildning inom sociologi C på Sociologiska institutionen vid Uppsala 

universitet ska vi skriva en uppsats och Du tillfrågas härmed att delta i en studie som handlar 

om ordningsvakters emotionella arbete. 

Vi har valt att avgränsa oss till att lägga vårt fokus på ordningsvakter som arbetar på 

offentliga hektiska miljöer. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur emotionellt arbete utförs i rollen som 

ordningsvakt och hur detta påverkar arbetarens yrkesroll. 

Den datainsamlingsmetod vi kommer att använda för att få vår empiri till studien är intervju. 

Varför vi har just valt att tillfråga Dig är för att vi tror att Du kan bidra med information som 

är betydelsefull för vår studie. 

Vår förfrågan gäller också om vi eventuellt skulle kunna återkomma till Dig med några 

förtydligande frågor inom fyra veckor efter intervjutillfället. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Du kommer att vara anonym, ditt namn kommer inte att figurera 

någonstans i studien men citat kan förekomma. Alla uppsatsarbeten granskas av handledare 

utifrån fyra grundläggande etiska principer: informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet som går att läsa i sin helhet via länken: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

Tillgång till källmaterialet kommer endast vi författare och handledare att ha. När uppsatsen 

är klar så finns möjlighet till att ta del av resultatet och den kommer även att publiceras på 

nätet tillsammans med andra uppsatsarbeten på Uppsala Universitet. 

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på; 

 

Malin Blomberg 

0702237219 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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blomberg.malin@mail.com 

Romina Petersson 

0736492985 

romina_petersson@hotmail.com 

Magdalena Vieira ( handledare) 

0709615094 

magdalena.vieira@soc.uu.se 
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8.2 Intervjuguide 

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat inom ordningsvaktsyrket? 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Känslouttryck i mötet med människor 

- Vad tycker du är roligt med ditt arbete? 

- Vad anser du är svårt med ditt arbete? 

- Beskriv hur en vanligt förekommande situation med människor går till? (vad gör du, hur beter du 

dig, hur hälsar du osv) 

- Vad tror du den personen/personerna har för förväntningar av ditt bemötande? 

- Vad är viktigt för dig att få ut av arbetet? 

- När känner du att du gör ett bra jobb? 

- När känner du att du inte gör ett bra jobb? 

- Hur hanterar du kritik från en person? 

- Ställer du om för att bemöta nästa person efter kritiken? I så fall hur? 

 

Påverkan och hantering 

- Hur hanterar du en problematisk/besvärlig situation med en person? Hur påverkas du av detta? 

- Har du möjlighet att varva ner på arbetsplatsen? I så fall hur? 

- När gör du detta? 

- Har du andra strategier för att kontrollera känslorna? 

- Upplever du att du träder in i en roll på arbetsplatsen? Påverkar detta? 

- Händer det att du tar med dig tankar och känslor från jobbet hem? Kan du ge exempel? 

 

Upplevda krav på känslouppvisning 

- Vill arbetsgivaren att du beter dig på ett visst sätt vid problematiska/besvärliga situationer? 

- Har du fått någon “utbildning” eller riktlinjer i hur du hanterar dessa bemötanden? 

- Finns det beteenden/känslor som du inte får visa? Hur hanterar du om en sådan känsla uppstår? 

- Finns det kontrollverktyg vid bemötandet av dessa människor? (bevakning, utvärderingar på något 

sätt) 

- Hur upplever du kontrollverktygen? 

- Finns det situationer där det är svårt att visa “rätt” känslor? (till exempel när man får kritik men man 

kan inte styra över situationerna) Hur hanterar du detta? 

- Finns det situationer där det är extra viktigt att visa “rätt” känslor? 
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Avslutande frågor 

- Finns det något du vill tillägga? 
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8.3 Deklarering  

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1:    _50____%  Författare 2: ___50_____%  

Tidigare forskning 

 Författare 1: ___50_____% Författare 2: ___50_____%  

Teorikapitel  

Författare1: __50______% Författare 2: __50______%  

Metodkapitel  

Författare 1: ___50_____% Författare 2: ____50____% 

 Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering)  

Författare 1: ___50_____% Författare 2: ___50_____% 

 Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

 Författare 1: __50______% Författare 2: ____50____%  

Diskussionskapitel 

 Författare 1: ____50____% Författare 2: ___50_____%  

Bilagor 

Författare 1: ___50_____% Författare 2: __50______%  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ___50_____%  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

 Författare 1: ___50_____% Författare 2: __50______%  
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