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Sammanfattning 
Att balansera kraven som kommer med arbetsroll och privatroll ses till stor del av den 
psykologiska och socialpsykologiska forskningen som emotionellt ansträngande och 
konfliktskapande. Forskningen beskriver negativa konsekvenser av att inte kunna lämna de 
emotioner och krav som förknippas med arbetet, när man går hem. Detta är också en allmän 
bild av relationen mellan arbete och privatliv. Men hur influerar de emotioner som uppstår i 
arbetslivet en individs roll som privatperson, förälder och partner? Och hur upplevs 
yrkesrollen och de arbetsrelaterade erfarenheterna inverka på situationer i privatlivet? Finns 
det upplevelser av manliga arbetsmönster som hantering av arbetsrelaterade erfarenheter och 
emotioner, på arbetsplatsen? Denna studie berör främst dessa frågor i förhållande till 
ordningspoliser, ett relativt mansdominerat yrke där arbetsuppgifterna genomsyras av 
emotionellt ansträngande uppgifter och upplevelser, i kontrast till det lugnare familjelivet. Hur 
ordningspolisers arbetsrelaterade erfarenheter och emotioner upplevs och hanteras i 
förhållande till deras privatliv och den mansdominerade arbetsplatsen, har studerats utifrån 
Greenhaus och Powells arbete- familjeförbättringsteori, Hochschilds emotionsteori, Goffmans 
teori om roll och fasad samt bakre och främre regioner och Brody, Shields, och Fivush och 
Buckners genusteoretiska perspektiv gällande emotionella uttryck och känslohantering. Tio 
intervjuer med ordningspoliser har analyserats med en fenomenologisk ansats. Resultatet 
visar, i kontrast till merparten av den tidigare forskningen, att samtliga poliser upplever att de 
emotionella aspekterna av arbetserfarenheterna inverkar positivt på familjelivet. Detta 
framgår främst i hur ordningspoliserna förhåller sig till sina barn, då de känner en tacksamhet 
inför familjen, som en reaktion på de många gånger negativa arbetsupplevelserna. När det 
gäller hanteringen av arbetsrelaterade emotioner är det märkvärt att poliserna undviker 
formellt samtalsstöd. Att tala om sina emotioner under arbetstid med kollegor, är det främsta 
sättet som poliserna får utlopp för sina känslor. Detta uppmärksammas dock många gånger 
inte som känslohantering, då det ses som en ytterst naturlig del av arbetslivet. Därför anser 
studiens författare att man, vid planering av framtida polisarbete, skulle kunna fokusera mer 
på denna typ av praktisk känslohantering. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

It is a struggle every working professional knows well: how to balance the 
demands of life with those of your career. (Christine Scivicque, 2013) 

 
Att balansera arbete och privatliv kan vara ansträngande. De senaste åren har uttrycket “Att ta 
med sig arbetet hem” blivit allt mer känt, och är ofta någonting som diskuteras i media och 
forskning. Att ta med sig arbetet hem behöver inte endast ske i form av fysiskt arbete, utan 
även genom de emotioner som arbetet kan framkalla. Detta kan även skapa svårigheter genom 
att arbetsrollen och privatrollen flyter ihop. På samma sätt som det kan vara svårt att släppa 
sina arbetsuppgifter när man går ifrån jobbet, kan det även vara svårt att släppa de emotioner 
som arbetet kan skapa -främst gällande yrken som är genomsyrade av extrema 
arbetssituationer som våldsamhet och tragedi. 
 
En yrkesgrupp som upplever påfrestande situationer i sitt arbete är ordningspoliser, där 
arbetsuppgifterna innefattar många olika utmaningar där livet kan ställas på sin spets. Att vara 
först på plats vid en olycka eller brottsplats och bemöta kritiska situationer och panikartade 
individer kan medföra en stor emotionell påfrestning, som kan vara svår att lämna när man 
går hem för dagen. Detta är någonting som många gånger kan hamna i skymundan för 
allmänheten och medias granskning av polisers arbete. Denna emotionella aspekt av 
polisyrket kan vara problematisk, då individers emotioner kan ha en inverkan på 
arbetsprestation (Wise group: 2014). Emotionshanteringen är även intressant att studera 
utifrån polisyrket, som ses som en traditionellt manligt kontext, då känslor mer stereotypt 
kopplas till kvinnlighet.  
 
Att byta om från polisuniform till privata kläder när man går hem från jobbet innebär ett 
ombyte ifrån yrkesroll till privat roll. Men hur influerar de emotioner som uppstår i arbetet 
poliserna som privatpersoner, och hur hanteras arbetsrelaterade upplevelser och emotioner? 
Finns det manliga stereotypa mönster som inverkar på denna känslohantering, och är det 
möjligt för poliserna att koppla bort arbetet när de går hem för dagen? Tidigare forskning 
kring överlappandet av arbetslivet och privatlivet finns (Bonifacio, 1991; Greenhaus & 
Beutell, 1985), men vi upplever att det här saknas vidare forskning kring just emotionellt 
påfrestande serviceyrkens inverkan på privatlivet. Stora delar av den tidigare forskningen om 
arbete och privatliv tenderar att fokusera på arbetets negativa konsekvenser av personers 
privatliv. Men kan det påfrestande, händelserika och i vissa fall, extrema arbetet och det mer 
lugna privat/familjelivet även ge någonting positivt i de båda sfärerna? 
 

1.2 Problemformulering 

Ordningspoliser måste i yrket klara av att bemöta emotionellt krävande situationer och 
samtidigt försöka balansera de krav som privatlivet ställer. Kraven på både yrkesroll och 
familjeroll kan upplevas som emotionellt påfrestande. Ordningspoliser måste även kunna visa 
“rätt” typ av emotioner i arbetet för att upprätthålla en professionell fasad och således 



	  
	  

	   5	  

uppfylla myndighetens mål, och samtidigt klara av att hantera familjelivet, oberoende av det 
som upplevs i arbetet (van Gelderen, 2013, s. 24). 
 
Den generella, maskuliniserade bilden av polisen kan ibland förbise de emotionella 
aspekterna och rollkomplexiteten av yrket. Även hur ordningspoliser i ett mansdominerat yrke 
förhåller sig till könsroller i arbetsmönster och hanteringen av emotioner, är av vikt att ta i 
åtanke. Ett intresse för ordningspolisernas emotionsupplevelser har därför skapats och denna 
uppsats syftar till att studera förhållandet mellan arbetsliv och privatliv, de emotioner som 
uppkommer i samband med arbetet, samt hur dessa hanteras i relation till eventuella manliga 
arbetsmönster. Vidare har ordningspolisernas upplevelser från arbetslivet studerats sam hur de 
kan influera polisernas agerande och tankar kring sig själva privat och i relation till sin familj. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Genom en socialpsykologisk, kvalitativ intervjustudie ämnar denna uppsats att undersöka hur 
ordningspolisers arbetsrelaterade erfarenheter och emotioner, på deras traditionellt manliga 
arbetsplats, upplevs och hanteras i förhållande till deras privatliv. 
 
Våra frågeställningar lyder: 
- Hur influerar emotioner som uppstår i arbetslivet ordningspolisens roll som privatperson, 
förälder och partner? 
 
- Hur upplever ordningspoliser att yrkesrollen och dess arbetsrelaterade erfarenheter inverkar 
på situationer i privatlivet? 
 
- Hur hanterar ordningspoliser de arbetsrelaterade upplevelserna och emotionerna? 
 
- Finns det upplevelser av manliga arbetsmönster som hantering av erfarenheter och 
emotioner, på arbetsplatsen? Och hur upplevs dessa? 
 

1.4 Disposition 

Efter studiens inledning presenteras tidigare forskning om arbetsrelaterade emotioner, de olika 
roller man som individ måste kunna balansera och den konflikt som kan uppstå i samband 
med arbets- och privatliv. Efter detta följer ett avsnitt där de teorier vi finner relevanta för vårt 
arbete beskrivs. Hur vi gått till väga för att genomföra vår studie förklaras i det följande 
metodavsnittet. Resultatet redovisas därefter, genom en bearbetad redogörelse av det 
empiriska material som samlats in. Summering av resultatet i relation till syfte och 
frågeställningar kommer inleda studiens avslutande kapitel; diskussionen. En analys av 
resultatet presenteras i denna sektion, i relation till den tidigare forskning som redogörs för. 
Som avslutning nämns de slutsatser vi kan dra utifrån vår studie, samt praktiska implikationer 
för tillämpning och eventuell vidare forskning kring ämnet. 
 

1.5 Begreppsdefinition 
Begreppet Emotioner kommer att användas som synonymt med känslor. Anledningen till att 
emotioner används som ersättning för känslor är då detta är ett vanligt, socialpsykologiskt 
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begrepp, men även för att studiens teoretiska utgångspunkt bland annat består av teori baserat 
på begreppet emotioner. Vi vill poängtera att vi är medvetna om att känslor och emotioner 
kan göras skillnad på, men då vi inte ämnar utveckla detta som en del av studien, kommer 
emotioner att användas. Privatliv kommer att användas på likvärdigt sätt som familjeliv. 
Begreppet fokuserar på den aspekt av privatlivet som innefattar familj och partner, men även 
informantens tankar gällande sig själv på fritiden. Informantens omgivning och vänner tas i 
beaktning, men endast till viss del, då vi valt att fokusera på ovan nämnda delar. Begreppet 
Polisinstitutionen används som ett samlingsnamn för de normer och regler som finns inom 
polisyrket och som leder väg för de beteendemönster som finns för poliserna i sitt arbete. 

 
2 Tidigare forskning 
Studiens forskningsöversikt presenterar tidigare studier som gjorts kring områdena roller, 
poliser och emotioner i arbetslivet. Med hjälp av detta avser vi påvisa hur vårt 
socialpsykologiska bidrag kan relateras till det existerande fältet. Detta presenteras genom två 
olika teman, utifrån studiens syfte. Sektionen Multipla roller och arbete- familjekonflikt 
beskriver rolldynamiken mellan arbete och privatliv, samt en bild av konflikten däremellan. 
Vidare knyts begreppet emotioner an till arbetslivet, under sektionen Emotioner i arbetslivet. 
Genusaspekten av områdena kommer att behandlas under båda sektionerna. 
 
2.1 Multipla roller och Arbete- familjekonflikt 
En stor del av forskningen kring multipla roller rör frågor om innebörden av att besitta 
flertalet roller på samma gång och den konflikt detta kan leda till då de olika rollerna 
innefattar olika krav (Greenberger & O’Neil, 1994; Nordenmark, 2002). De multipla 
rollkraven hanteras olika bra av individen, beroende på integreringen, prestationen och 
engagemanget i rollerna (Golden, 2001; Lazarova m.fl., 2013). Är det psykologiska 
engagemanget för stort kan detta leda till en överbelastning av en roll, vilket kan resultera i en 
konflikt med andra delar av ens liv (Greenberger & O’Neil, 1994:101). Konflikter som 
forskningen tar upp gäller bland annat motsättning mellan rollerna gällande tid, ork, 
utmattning och motstridiga krav (t.ex. Corrigall m.fl., 2008; Greenhaus och Beutell, 1985). I 
en studie fann Greenhaus och Beutell (1985) att rollspecifika krav, exempelvis att som 
förälder ge omvårdnad, kan vara svårt att kombinera med de ansträngningar som arbetet 
kommer med. Pressen i en roll menar dem kunna öka, när både arbets- och familjerollen är 
centrala hos en individ. (1985:76ff.) Vidare visar andra studier att arbetet som utförs i 
exempelvis organisatorisk eller familjär miljö liknar varandra, då man genom handlingar 
strävar mot ett visst mål. Den viktigaste skillnaden mellan miljöerna är att man i familjemiljön 
utför uppgifter som inte ger någon finansiell ersättning (Yanchus m.fl., 2010:107).  
 
Studier inom organisationspsykologi pekar på att vissa serviceyrken kan komma med en så 
pass upplevd press att svårigheter med att återhämta sig i sin yrkesroll finns, vilket kan leda 
till minskad ork i hemmet. (Hall, Dollard m. fl., 2010:246ff.) Polisyrket har studerats som ett 
specifikt utsatt arbete i detta sammanhang och bland annat Bonifacio (1991) menar att om en 
polis, vid upprepade tillfällen, utsätts för stressiga arbetssituationer med höga krav, kan detta 
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påverka attityden och sättet poliserna hantera det dem utsätts för. Ett resultat av det kan vara 
en upplevd, förminskad naivitet, samt större fientlighet och icke-sentimentalitet, men också 
leda till en högre grad av cynism eftersom poliser i arbetet kan uppleva emotioner i form av 
maktlöshet och hopplöshet, som kan förändra deras syn på människor. (Bonifacio, 1991:70ff.; 
Coman m.fl., 1992:430) Andra krav som visats kunna ha en inverkan på polisrollen, benämns 
vara allmänhetens uppfattningar om polisers uppträdande. Medborgares osäkerhet kring 
poliser, kan drivas av rädslan för att bli oskyldigt dömd eller orättvist behandlad. (Bonifacio, 
1991:24ff.) Även uppfattade, negativa och generaliserande åsikter om yrkesrollen nämns 
kunna påverka privatrollen, vilken kan leda till att vissa poliser undviker sociala tillställningar 
och istället väljer att umgås med andra poliser (1991:37). Samma forskning menar också att 
polismyndigheten som institution, kan ställa krav på arbetsrollen och även på personens 
partner genom att yrket bland annat innebär att arbeta obekväma tider (1991:33). För att 
förminska konflikten och belastningen som kan uppstå mellan yrkesroll och privatliv, kan 
socialt stöd ifrån omgivningen, främst från partner och kollegor vara signifikant. Andra 
studier menar att det här finns en upplevd skillnad mellan könen, då män tenderade att 
uppleva stödet från kollegor som betydelsefullt, medan kvinnorna belyste stödet från chefer 
som signifikant. (Greenberger & O’Neil, 1994:108) 
 
Denna forskning ger alltså en bild av relationen mellan arbete och privatliv som konfliktartad 
och problematisk, både när det gäller olika krav som ställs och när det handlar om 
känslomässigt påfrestande arbetsuppgifter som påverkar personen privat. I nästa kapitel 
kommer delar av den emotionella aspekten av arbetslivet att diskuteras. 
                                 

2.2 Emotioner i arbetslivet 
Forskningsfältet kring emotioner utgår ifrån att dessa är en del av alla aspekter av våra liv, 
bland annat arbetslivet och familjelivet. (Hochschild, 1979:551ff.; van Gelderen, 2013:11) 
Många av de studier som gjorts på området poliser och emotioner kommer från psykologin 
och menar att arbetsrollen ofta kommer med emotionellt påfrestande upplevelser, vilket kan 
innebära att olika strategier utvecklas för att hantera dessa (Martin, 1999:116; van Gelderen, 
2013:11). Bonifacios (1991) studier gällande polisen i USA hävdar att försvarsmekanismer är 
ett sätt för poliser att hantera negativa emotioner som upplevs i arbetet. Han benämner, att 
förneka en svår händelse är ett av de tillvägagångssätt som kan användas, där emotionerna 
isoleras ifrån den känsloreaktion som upplevs, även fast det finns en medvetenhet om att 
situationen man befinner sig i är tragisk. Under och efter en svår situation i arbetet kan 
användandet av logiska resonemang och socialt accepterade anledningar till sitt beteende 
innebära en liknande form av försvarsmekanism. (1991:15ff.)  
 
Martin (1999) menar att anta en arbetspersonlighet med specifika förhållningssätt är en 
strategi för poliser att värja sig emot de negativa emotioner som uppstår i arbetet (1999:116). 
Detta innebär bland annat kravet att kunna kontrollera uppvisandet av sina emotioner, som att 
stänga av eller hämma sorg i tragiska situationer (Martin, 1999:116; se vidare; van Gelderen, 
2013:11). Van Gelderen (2013) exemplifierar att hämmande av emotioner kan ha ytterligare 
en aspekt; att kunna behålla professionalitet i arbetet. Vikten av det innebär att poliser kan 
komma att behöva utveckla speciell kunskap i att stänga av, eller hämma emotioner i vissa 
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situationer, oberoende av hur de själva upplever dessa (2013:11). Att misslyckas med att 
exempelvis förminska rädsla om ett slagsmål bryter ut, kan leda till konsekvenser, då 
polismyndighetens kultur och normer understryker vikten av att förminska emotioner för att 
effektivisera arbetet (Martin, 1999:116). Ett resultat av förnekelse och hämmande av 
emotioner, kan resultera i att poliserna får svårt att känna någonting för de offer dem kommit i 
kontakt med under ett grovt brott, vilket kan liknas med den “polispersonlighet” (Coman 
m.fl., 1992:430) som beskrivits ovan. För kraftiga försök att undertrycka sina emotioner kan 
resultera i utmattning och skadlig effekt på de anställdas välmående. (van Gelderen, 
2013:49ff.) För att undvika att ensam bära på påfrestande emotioner, benämns samtal mellan 
kollegor efter arbetstid, t.ex. under informella sociala tillställningar, ha en betydande effekt 
för hanteringen av emotionerna, vilket i sin tur kan resultera i att arbetskulturen och 
kollegorna blir en central del av polisernas liv. (Bonifacio, 1991:37; Martin, 1999:116)  
 
Forskning beskriver även genusaspekter gällande emotioner i polisers arbetsliv och hur 
polisarbetet har blivit maskuliniserat, och ses därför av många som ett yrke som främst lockar 
män. (Burke, Richardsen & Martinussen, 2006:520; Martin, 1999:112; Martin & Jurek, 
2007:15) Ett resultat kan bli att emotionsaspekten av polisyrket främst associeras till en bild 
av en stereotyp, manlig avsaknad av emotionella uttryck. Detta kan innebära att de färdigheter 
och den omfattning som krävs av polisers emotionsrelaterade arbete ofta  förbises eller tonas 
ned, både av poliser själva men också av allmänheten (Martin, 1999:112). Den stereotypa, 
maskuliniserade bilden av yrket kan resultera i en nackdel för kvinnor då bilden av den 
professionaliserade polisen ställs i kontrast till femininitet. Mycket av den forskning som 
handlar om poliser och genus visar således att män upplever en större självständighet i arbetet 
än kvinnor, vilket kan bero på att män känner en mer naturlig plats inom polishierarkin än 
kvinnor gör (Burke, Richardsen & Martinussen, 2006:520; Martin & Jurek, 2007:15). 
 
Även om det finns fokus på sociala villkor, i form av genus, tenderar mycket av den 
psykologiska forskningen som handlar om kontroll och hantering av emotioner att 
undervärdera vikten av interaktionen mellan människor som ett sätt att fungera med sina 
arbetsrelaterade emotioner. Martin (1999) nämner interaktion i sin forskning, men utvecklar 
inte en vidare analys av hur det kommer sig att samtalen mellan kollegor upplevs som viktiga 
för poliserna. Sociologisk forskning betonar dock vikten av de sociala influenser som finns i 
våra liv och att dessa har en stor effekt på individers emotioner. (Hochschild, 1979:552ff.) 
Människors emotioner hanteras och framkallas således i Hochschilds forskning, i relation till 
vad dem anser kännas bra och passande för situationen de befinner sig i. Exempelvis 
förväntas flygvärdinnor, i arbetet att känna omsorg för sina passagerare. Emotioner ses som 
ledande i hur en person hanterar olika situationer, där det finns sociala regler som styr 
människor i deras försök att känna, för att kunna passa in i situationerna de befinner sig i. 
Med denna socialpsykologiska och interaktionistiska förståelse som begreppsligör sociala 
influenser ur en emotionell aspekt, kan den här studien fördjupa och utveckla den 
företrädelsevis psykologiskt inriktade forskningen om polisers förhållningssätt till sina 
emotioner. 
 
I avsnittet Tidigare forskning, har delar av forskningsfältet kring multipla roller och arbete-
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familjekonflikt presenterats. Forskning visar att för mycket engagemang i en roll kan leda till 
en överbelastning och skapa en konflikt mellan personens olika roller. De hårda rollkraven 
beskrivs kunna leda till minskad ork i hemmet. Forskning kring emotioner i polisers arbetsliv 
menar bland annat att yrket kan medföra djupa, ofta negativa, emotioner hos de personer som 
jobbar som poliser. För att hantera dessa rollkrav och emotioner är socialt stöd från kollegor 
och partners, efter arbetstid ett viktigt sätt. 
 
Överlag har mest negativ forskning kring relationen mellan multipla roller och arbete och 
familj hittats och den beskrivs till stor del vara konfliktfylld. Även forskning kring emotioner 
i arbetslivet tenderar att ha ett negativt fokus. För att ställa oss kritiskt till påståendena 
gällande de negativa samband som presenterats, och för att undvika att cementera bilden av 
att arbete och familjeliv främst är konfliktartad, har denna studie undersökt om arbete och 
familj även kan visa på ett positivt, förbättrande samband. För att göra det, har vi utgått ifrån 
teoretiska begrepp som kan synliggöra hur de olika sfärer istället kan berika varandra. Vad 
som även är värt att belysa är att ett flertal av de studier som presenteras är psykologiska, 
vilket kan förklara inriktningen på fenomen som psykologiskt engagemang och 
försvarsmekanismer, snarare än sociala villkor som t.ex. meningsskapande via erfarenheter 
och upplevelser som en form av känslohantering. Ett viktigt bidrag denna studie kan ge är 
därmed att fördjupa kunskapen om de sociala aspekter som ovanstående studier nämner, men 
inte undersöker vikten av. Detta genom att i en svensk och socialpyskologisk undersökning 
studera hur ordningspolisers arbetsrelaterade erfarenheter och emotioner, på en traditionellt 
manliga arbetsplats, upplevs och hanteras i förhållande till deras privatliv. 
	  

3 Teori 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att behandlas. Dessa har valts 
utifrån studiens syfte och det empiriska material som genererats. Nedan presenteras 
Greenhaus och Powells teori om arbete-familjeförbättring, Hochschilds emotionsteori, Brody, 
Shields, och Fivush och Buckners genusaspekter av emotionella uttryck och känslohantering, 
samt Goffmans teori om roll och fasad samt främre och bakre regioner. 
 

3.1 Greenhaus och Powells arbete-familjeförbättring 
Delar av den tidigare forskningen på området arbete- familjeliv visar att relationen mellan 
arbetsroll och familjeroll kan skapa belastning och konflikt. Men även om detta är ett 
samband som ofta uppmärksammas mellan rollerna, finns forskning som hävdar att arbets- 
och familjerollerna kan ha en positiv inverkan på varandra. Jeffrey Greenhaus och Gary 
Powell, amerikanska forskare i management- och organisationspsykologi, skriver i sin artikel 
When work and family are allies: A theory of work-family enrichment från 2006, att 
förhållandet mellan arbetsroll och familjeroll har visat sig kunna ha en förbättrande effekt på 
människors välmående. Greenhaus och Powell menar att de människor som deltar i, och är 
nöjda med kombinationen familjeroll- arbetsroll, kan uppleva ett större välmående än de som 
enbart har en av dessa roller. Det innebär att författarna tar avstånd ifrån idén om att balansen 
mellan arbete och privatliv uteslutande är problematisk och menar istället att en mångfald av 
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sociala roller kan reducera chanserna att uppleva stress från en specifik roll, samt att de 
erfarenheter som kommer med en roll kan bidra positivt i en annan. (2006:73) 
 
Det positiva utfallet hos arbete-familjerollerna kallar Greenhaus och Powell för Arbete- 
familjeförbättring, där utsträckningen av erfarenheterna i en roll förbättrar kvalitén av 
erfarenheter i en annan. Som hos forskningen inom arbete-familjekonflikt, ses arbete-
familjeförbättring som en dubbelriktning där båda rollerna har en inverkan på varandra. 
(2006:73) Den teoretiska modellen för arbete-familjeförbättring förklarar hur människors 
livskvalité innefattar två komponenter; höga prestationer och positiv inverkan. De resurser, 
exempelvis psykologiska färdigheter eller socialt kapital, som uppstår i Roll Ett (familj- eller 
arbetsroll) kan skapa ett högt presterande eller en positiv inverkan på Roll Två (familj- eller 
arbetsroll). Nivån för den specifika resursen, exempelvis hög empatisk förmåga som mamma, 
förhöjer individens prestation och/ eller den positiva inverkan som utgörs av Roll Tvås 
framträdande. Om en mamma besitter hög empatisk förmåga som resurs, på grund av hennes 
roll som mamma (Roll Ett), menar författarna att det kan förhöja hennes prestation eller 
positiva inverkan på exempelvis interaktionen med patienter i arbetet som sjuksköterska (Roll 
Två). (2006:73) 
 
Då denna studie vill förhålla sig kritiskt till att en persons arbete- och familjeliv antingen 
enbart förbättrar eller ställs i konflikt till varandra, har vi valt att presentera båda sidorna av 
dessa aspekter, för att inte begränsa empirin. Hur man förstår relationen mellan arbete och 
familjeliv anser vi inte enbart kunna förklaras utifrån psykologiska färdigheter utan att se till 
de sociala influenser som finns i våra liv. För att försäkra oss om att denna studie får en 
sociologisk socialpsykologisk infallsvinkel, kommer även Hochschild och Goffmans 
sociologiska teorier att användas samt socialpsykologiska teorier om genusaspekter gällande 
emotioner. 
 

3.2 Hochschilds emotionsteori 
Den amerikanska sociologen Arlie Hochschild, skriver i The managed heart -
Commercialization of human feelings, från 1983, att sociala faktorer har en betydande 
inverkan på människors emotioner och att emotioner i allra högsta grad är beroende av den 
sociala kontext en person befinner sig i (1983:211). Således beskriver hon att den syn som 
finns på emotioner som någonting uteslutande instinktivt, förbiser frågor rörande de sociala 
aspekterna som existerar i en människas liv. Hochschilds beskrivning tolkar vi därför ställas i 
kontrast till den biologiska förklaring av emotioner som delar av den psykologiska 
forskningen presenterar. 
 
3.2.1 Känslohantering; Djupt och ytligt skådespel 
Känslohantering är ett centralt begrepp i Hochschilds teori. Att uppvisa emotioner för andra, 
benämns vara ett naturligt resultat av hur människor hanterar det dem känner inom sig 
(Hochschild, 1983:37). I sin studie på flygvärdinnor och kommersialiserandet av emotioner 
utgår hon ifrån att alla människor skådespelar, till en viss grad, i sina vardagliga liv. Genom 
ett ytligt skådespel kan människor förändra sätten dem framställer sig inför varandra. Att, 
tvärtom, inte aktivt försöka känna sig glad eller ledsen, utan i stället spontant uttrycka en 
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emotion som inte är självframkallad, innebär ett skådespel på djupet. Skillnaden mellan det 
som visas utåt och vad som faktiskt känns inom en, menar Hochschild vara beroende av den 
sociala kontext man befinner sig i. (1983:37)  
 
För att klara av att hantera emotioner på sätten en individ kan tänkas behöva i arbetsliv och 
familjeliv, beskriver teorin att det krävs av människor att kunna lagra känslorna de använder 
sig av när dem skådespelar på ytan och djupet. Lagringen av emotionerna menar hon innebär 
att vi kan återuppleva och minnas händelser som vi varit med om tidigare, på ett emotionellt 
sätt. För att kunna minnas på ett emotionellt sätt krävs det att individen tidigare har varit utsatt 
för en viss emotion, som exempelvis rädsla eller sorg. (1983:40ff.) 
 
3.2.2 Institutionaliserad känslohantering 
När människor möter olika institutioner, som myndigheter eller sjukvård, menar Hochschild 
att vissa element tas bort ifrån deras skådespel och ersätts med institutionaliserade sätt att 
vara. Begreppet institutionaliserade känslohantering tydliggör hur emotioner flyttas upp ett 
snäpp, från den personliga till den institutionella nivån. Vissa arbetstagare, främst inom 
serviceyrken, beskrivs inte alltid tillåtas tänka som dem själva vill och kan därför, ibland, 
enbart behöva visa upp de emotioner som är lämpade för den institution dem representerar. 
Vissa institutioner antas ha blivit mer sofistikerade i olika tekniker som innehåller det ytliga 
skådespelet. Dessa kan föreslå hur anställda, som en del av sitt arbete, ska föreställa sig hur de 
känner (1983:49). Vi tolkar detta som att vissa institutioner arrangerar sätten som människor 
inom dessa ser på saker och ting och kontrollerar därmed hur de bör känna. Hochschild menar 
vidare att det förekommer att känslohantering coachas ut till anställda, av folk med auktoritet 
eller speciell utbildning (1983:52). Att som en mer erfaren polis instruera aspiranter i hur dem 
bör känna inför en viss situation, förstår vi som ett exempel på detta. Genom formella regler 
för specifika institutioner kan institutionerna därför sätta gränser för vilka emotioner som är 
möjliga och lämpliga att känna. (1983:49ff.) 
 
3.2.3 Känsloregler 
Känsloregler är det begrepp som används för att beskriva den hjälp som vägleder människor i 
sina emotioner. Detta sker, enligt teorin, genom att individer upprätthåller en viss typ av 
emotion baserat på vad dem känner att de har en rättighet eller skyldighet till att känna i en 
specifik situation (1983:56). Vår tolkning är att personer som arbetar inom vissa serviceyrken, 
kan känna att de har en skyldighet att på ett trevligt och tillmötesgående sätt bemöta kunder. 
Känsloregler, ses därför som ett sätt för människor att “lägga sig i ” sina egna emotioner, för 
att kunna forma och förändra dem. (1983:56ff.) För att känna igen olika känsloregler, måste 
människor förstå hur de utvärderar sina egna emotioner och hur andra utvärderar de emotioner 
man själv visar upp utåt. Detta kan ge förståelse för varandras känslor och de regler som är 
kopplade till dessa. Bland annat har olika sociala grupper sina speciella sätt att känna ingen 
och påminna sig själva om känsloreglerna som är specifika för dem. (1983:57) Ett exempel 
för att förstå det, tolkar vi vara att vissa yrkesgrupper verkar ha mer möjligheter att bearbeta 
sina emotioner än andra, exempelvis via formellt samtalsstöd. Hochschild menar att vissa 
organisationer exempelvis uppmanar sina anställda att fokusera på emotioner snarare än 
handling, eller tvärt om. (1983:57) 
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3.3 Socialpsykologisk genusteori 
För att ytterligare tydliggöra någonting vi tycker att Hochschilds teori saknar; att emotionella 
uttryck och känslohantering kan se olika ut för män och kvinnor, kommer tre 
socialpsykologiska teorier gällande emotioner och genus att presenteras. 
 
3.3.1 Emotionella uttryck hos kvinnor och män  
Leslie Brody skriver i The socialization of gender differences in emotional expression: 
Display rules, infant temperament and differentiation att även om biologiska skillnader 
mellan nyfödda barn är en aspekt att ta tillhänsyn till i diskussioner om emotionell utveckling, 
har kulturella värden en betydande effekt på skillnaden mellan hur emotioner uttrycks av män 
och kvinnor. Kultur hjälper till att inverka på hur föräldrar beter sig i förhållande till sina 
barns biologiska könsskillnader och Brody menar att de ansvarar för att socialisera in sina 
barn i att uttrycka olika emotioner beroende av könsroll. Den emotionella socialisationen 
beskrivs delvis kunna resultera i att skillnad kommer fortsätta att göras på manligt och 
kvinnligt, men också att den makt- och statusordning som finns, fortsätter att upprätthållas. 
(Brody, 2000:24) Exempelvis antas det att när män och kvinnor interagerar med varandra, 
tenderar kvinnor att vara mer benägna att visa upp sina svagheter än män, vilket är en nackdel 
för kvinnor i relation till makt och kontroll (Brody, 2000:28). 
 
De regler som uppges styra hur individer väljer att uppvisa sina emotioner, beskrivs som 
beroende av hur olika kulturer rättar sig efter könsstereotypa mönster. Bland annat bör pojkar 
i vissa kulturer inte gråta offentligt, medan flickor förväntas tona ned ilska. Reglerna lärs ut 
och antas via interaktionen mellan individer, och Brody skriver att på grund av att känslor har 
en sådan ”icke självklar” natur, kan detta vara en av anledningarna till att olika kulturer ibland 
har svårt att förstå varandra. Vidare beskrivs hur det i USA och Europa förekommer att olika 
emotionella uttryck anses vara olika lämpade för könen. Att uppvisa emotioner som sorg eller 
rädsla i dessa kulturer, kan ses som typiskt omanliga känslouttryck. Resultatet av det kan bli 
att män som är ledsna eller visar sig rädda framför andra, nedvärderas i sin maskulinitet. Som 
kontrast till denna beskrivning, menar Brody att uttrycka ilska eller aggression är emotioner 
som förväntas av män, men inte av kvinnor. (Brody, 2000:25) Både kvinnor och män antas 
göra skillnad på sina egna emotionella uttryck i relation till hur man förväntar sig att det andra 
könets känslouttryck ser ut. Om kvinnor uttrycker värme och ödmjukhet, kan avsaknaden av 
samma känslor uppfattas som någonting relaterat till ”riktiga” män och vice versa (Brody, 
2000:32). 
 
3.3.2 Känslohantering för kvinnor och män 
Vidare skriver Stephanie Shields i Thinking about gender, thinking about theory: Gender and 
emotional experience att män upplevs ha ett mindre intresse av att tala om sina emotioner med 
andra. Som en kontrast, menar Shields att kvinnor i högre utsträckning tenderar att vilja 
diskutera sina känslor mer direkt, med andra. (Shields, 2000:11ff.) På ett liknande sätt skriver 
Robyn Fivush och Janine Buckner i Gender, sadness, and depression: The development of 
emotional focuses through gendered discourse, att kvinnor pratar mer om emotioner med sina 
vänner, än män gör. Deras mätningar beskriver också att kvinnor anser sig ha högre empati än 
vad män anser sig ha, vilket kan relateras till sättet de olika könen definierar sig själva. 
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Kvinnor tenderar här att se på sig själva i relation till andra och till sina relationer, medan män 
istället ser på sig själva i kontrast till andra, vilket författarna menar är mer självstädigt. 
(Fivush & Buckner, 2000:328) Gällande att hantera sina känslor, i förhållande till vänner, 
karaktäriseras vänskapen mellan kvinnor som uttrycksfull och involverande, speciellt när det 
gäller emotioner och vänskapen mellan män ses istället som mer instrumentell (Fivush & 
Buckner, 2000:327). 

 
3.4 Goffmans dramaturgiska perspektiv 
3.4.1 Roller och fasad 
Den kanadensiska sociologen Erving Goffman skriver i Jaget och maskerna (2014) att 
människor besitter olika roller genom sitt liv och sättet dessa påverkar andra runt omkring en, 
men även aktören själv. Han menar att när en individ agerar utifrån en roll är det under 
förutsättningen att observatörerna tror att aktören besitter de egenskaper som denne utgör sig 
för att ha, och att handlingen kommer få den förutfattade konsekvensen som samtliga 
förväntar sig (2014:25). Utifrån den roll man antar i en specifik situation, menar Goffman att 
man även bär upp en fasad utåt, för att definiera situationen för de personer som observerar 
aktören och det som sker. Fasaden ses av Goffman som en uttrycksmässig utrustning som 
antingen medvetet eller omedvetet används i rollanvändningen. Den identifierar aktören 
utifrån, bland annat klädsel, kön, etnicitet, ålder, kroppshållning, ämbete, ansiktsuttryck och 
gester och är någonting utomstående förutsätter ska höra samman med aktören oavsett tid och 
plats. Vissa delar av fasaden, som ansiktsuttryck och gester, är således mer kortvariga än 
exempelvis kön och etnicitet. Fasaderna benämns kunna bli institutionaliserade för 
människor, vilket kan leda till att stereotypa förväntningar blir vanliga. Teorin menar på så vis 
att en människas fasad bör kunna ge upphov till olika, kollektiva representationer som är 
relativt stabila över tid. (2014:33)  
      
3.4.2 Bakre och främre regioner 
En region definieras som en plats som till viss del är avskärmad för andra människor, 
exempelvis inne i ett fikarum med kollegorna, eller hemma i vardagsrummet. Beroende av 
vilken plats vi befinner oss på, ser förväntningarna på hur vi bör agera olika ut, vilket således 
kan göra att vårt sätt att agera utåt anpassas till platsen. Goffman delar upp de regioner en 
person kan befinna sig i, i bakre och främre regioner. (Goffman, 2009:97) Den främre 
regionen syftar till de platser där en person aktivt försöker att bete sig kontinuerligt med de 
normer som är bundna till den specifika platsen, exempelvis att verka anständig inför sina 
medarbetare på sin arbetsplats. (Goffman, 2009:98ff.) Teorin antar alltså att människor i 
främre regioner agerar framför varandra, på sätt de tror uppfattas som positivt, i relation till 
den aktivitet man utför. På samma sätt gör människor i främre regioner försök av att 
undertrycka negativa aspekter, som skulle kunna skada ens uppträdande.  
 
En bakre region, menas vara de platser där de negativa aspekter en individ försöker 
undertrycka i främre regioner, kommer fram (Goffman, 2009:101) och beskrivs som platser 
där ens agerande är avskilt, dit man kan gå för att ta en andhämtningspaus. På så vis erbjuder 
bakre regioner ett visst skydd för personen, då obehöriga inte kan få en direkt insikt i vad som 
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sker när man befinner sig där. Ett exempel benämns vara hur servicepersonal försöker hålla 
sina klienter på avstånd från den bakre regionen, och att uppmärksamheten då i stället riktas 
emot de delar av yrket som är mer möjliga att få en inblick i. (Goffman, 2009:104) Vi tolkar 
detta som att ett exempel på en bakre regioner kan vara polisbilen som poliserna åker i 
tillsammans med sin kollega, till och från olika fall. Där kan poliserna tillsammans få utlopp 
för exempelvis känslor som sorg eller rädsla, vilka är aspekter som bör hämmas i de främre 
regionerna exempelvis på en brottsplats.  
 
Genom att använda Greenhaus och Powells teori om hur arbetsliv och familjeliv kan förbättra 
och framhäva varandra, har vi noterat en kontrast till den arbete-familjekonflikt vi kan se att 
forskningen fokuserar på. Trots att denna teori har en psykologisk inriktning, har den hjälpt 
oss att förhålla oss mer kritiskt till arbete- familjekonflikten vid analys och diskussion av vår 
studie. Detta genom att belysa att det även kan finnas ett alternativ till konflikten. Hochschilds 
emotionsteori skapar en grund för att kunna ge en socialpsykologisk analys av hur poliserna 
pratar om upplevelserna kring, samt hanteringen av de emotioner som uppstår i deras arbets- 
och privatliv, samt hur emotionerna kan begränsas utifrån rollernas känsloregler. För att 
belysa eventuella, emotionella genusskillnader gällande känslouttryck och känslohantering, 
har tre socialpsykologiska genusteorier från Brody, Shields, och Fivush och Buckner 
redovisats. Med hjälp av Goffmans teori om roll och fasad samt bakre och främre regioner 
ökar vi förståelsen för hur poliserna kan tänkas se på dikotomin arbetstagare/ privatperson och 
varför de kan vilja framställa sig själva på olika sätt, i olika situationer, samt hur detta kan 
inverka på de rolluppsättningarna som finnas. 
 

4. Metod 
I detta kapitel tas valet av den metodologiska ansatsen upp. Vidare redovisas studiens 
tillvägagångssätt och urval, samt vilken datainsamlingsmetod som använts. Vi diskuterar även 
studiens reliabilitet och validitet och etiska aspekter samt hur analysen av datamaterialet gått 
till. 
 

4.1 Metodologisk ansats 
Denna studie söker förståelse i ordningspolisers livsvärld och den mening som skapas, 
gällande hur de arbetsrelaterade upplevelserna och emotionerna upplevs och hanteras i 
privatlivet. Eftersom det är förståelsen i informanternas livsvärldar och den mening som 
skapas där som har studerats, har kvalitativa intervjuer utförts med en fenomenologisk ansats 
(Aspers, 2011:33). Då vi varit intresserade av att studera vissa teman, som emotioner och 
multipla roller i stället för en bestämd miljö, passar kvalitativa intervjuer bra (Repstad, 
2007:88). Eftersom teoretiska begrepp som emotioner och roller är fenomen som kan vara 
svåra att mäta eller observera, ville vi analysera informanternas upplevelser av dessa. Då den 
fenomenologiska ansatsen söker förståelse för hur människor skapar mening av olika fenomen 
passar denna för vår studie (Aspers, 2011:33). Metoden som använts är mellanmänsklig i den 
mening att vi som forskare har interagerat med våra informanter, där varje mening som 
informanterna har uttryckt har förståtts utifrån den helhet som utgör informanternas livsvärld 
(2011:42). 
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4.2 Urval 
Vårt urval är baserat på fenomenet vi velat studera; ordningspoliser. Då yrket innebär att man 
kan arbeta inom flera olika områden inom polisen, ville vi främst få tillgång till de poliser 
som är först på plats vid en utryckning. Detta då vår förförståelse var att poliser i dessa 
situationer bemöter händelserna i sitt mest kritiska tillstånd och att dessa, ofta extrema 
situationer, är en stor kontrast till det mer lugna familjelivet, rent emotionsmässigt, vilket gör 
yrket intressant att studera i enighet med studiens syfte. Genom en förstahandskontakt som 
arbetar på Polismyndigheten fick vi insikt i att ordningspoliser var en lämplig yrkesgrupp att 
studera då deras arbetsuppgifter överensstämmer med vår förförståelse. Variationen i yrket 
pendlar mellan allt från trafiksäkerhet och avskärmning vid olyckor/brott till att handskas med 
anhöriga vid dödsfall och misshandel samt berusade/drogpåverkade/aggressiva personer både 
på allmänna och privata områden. 
 
Då vårt fält var problematiskt att få tillgång till, främst på grund av den tystnadsplikt arbetet 
medför, var det en fördel att ha en kontakt på plats som kunde gå i god för oss samt hjälpa till 
att hitta villiga informanter (Repstad, 2007:51). Med anledning av vår förstahandskontakt 
samt fältets svårtillgänglighet, använde vi oss av den metod som Repstad (2007) kallar 
Snöbollsprincipen. Detta ledde till ett snöbollsurval, som innebar att kontakten 
rekommenderade oss elva stycken yrkesverksamma poliser (varav en tackade nej) som 
tidigare arbetat som, eller idag arbetar som ordningspoliser. Urvalet utgörs därför helt av de 
personer vår kontakt ansett vara lämpliga, då alla har relativt lång erfarenhet som 
ordningspolis samt varit villiga att samarbeta och berätta om sina upplevelser (2007:61). 
Urvalet består av fem kvinnor och fem män som arbetat som polis mellan sju och femton år. 
Den jämna könsfördelningen är helt beroende av vår kontakt och hans tillgång till fältet, och 
möjliggör en analys av ett genusperspektiv. En negativ aspekt av snöbollsurvalet är att det kan 
medföra ett vinklat urval, dels då vi endast använt oss av en kontakt vid vår intervjuförfrågan 
och dels då vi förlitat oss på denna persons uppfattningar om lämpliga poliser. Det hade varit 
mer idealt att komma i kontakt med fler poliser, gärna ifrån olika polisstationer och städer 
men vi anser att vårt urval ger ändå en god grund för ett första utforskande av ämnet, speciellt 
eftersom vi studerar ett svåråtkomligt fält. Vi har varit noggranna med att utgå från att alla 
informanter i vårt urval definierats utifrån vissa krav; att ha arbetat, eller arbetar som 
ordningspolis, att de har barn och har en partner (2007:62). Detta då syftet med vår 
analysmetod är att kunna titta på likheter och skillnader hos personer som besitter liknande 
variabler (Smith & Shinebourne, 2012:75).  
 
4.3 Datainsamlingsmetod 

Studien grundar sig i en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Den kvalitativa metoden är lämplig för denna undersökning, då den 
ämnar att “försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller särskilja eller urskilja 
varierande handlingsmönster” (Trost, 2010:32). Genom att utgå ifrån studies syfte och 
frågeställningar konstruerades en intervjuguide med 23 frågor (se Bilaga 2), som rör multipla 
roller och arbete-familjekonflikt, som sektionen Tidigare forskning presenterat.  
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Intervjuguiden följdes förhållandevis systematiskt för att inte gå miste om den information 
som söktes och för att kunna besvara studiens frågeställningar (Brinkman och Kvale, 2014: 
172). Dock fanns en flexibilitet i ordningen på frågorna då informanterna exempelvis kunde 
besvara två frågor i en. En vidare anledning till att en intervjuguide utformandes var då vi 
ville underlätta analysen genom att redan under intervjuerna ha strukturerat upp frågorna i en 
bestämd ordning (2014:173). Intervjuguiden kan få nackdelen att intervjuerna inte blir lika 
naturliga som om man hade utformat formuleringarna muntligt under tiden (Repstad, 
2007:86). Då en semistruktur ändå öppnar upp för följdfrågor och där informanterna kan tala 
fritt om sina egna upplevelser, vilket är viktigt för den fenomenologiska ansatsen, var denna 
nackdel inte övervägande.   
 
Med tanke på den sekretess som innefattas i polisarbetet valde vi att inte fråga 
informanterna om detaljer i specifika ärenden, dels då det inte var relevant för studien, och 
dels för att inte riskera att utmana informanternas sekretessavtal. Intervjufrågorna ställdes 
ansikte mot ansikte till informanten och semistrukturen skapade en fråga-svara-dialog, vilket 
är fördelaktigt då studien undersöker just mänskliga uppfattningar och värderingar samt då 
den skapar en intervjumiljö där man ger informanten chans att utveckla och precisera sina 
svar. (Aspers, 2011:143) Under intervjuerna var vi medvetna om risken gällande 
informanternas möjlighet att försköna sina upplevelser.  
 
Platsen för intervjuerna var ett förhörsrum på polisernas arbetsplats. Detta då vi ville skapa en 
intervjumiljö som var trygg för informanterna, och så ostörd som möjligt (Trost, 2010:65). 
Intervjuerna pendlade i tid mellan cirka 40 och 50 minuter. Av de sammanlagda tio 
intervjuerna var en av oss med under nio intervjuer och den andra med under sex stycken. 
Detta är vi medvetna om kan spela en roll gällande forskningseffekten, och även då fördelen 
att fylla i frågor och hjälpa varandra inte funnits under alla intervjuer (Repstad, 2007:39). Vid 
transkribering och analys av empirin kan vi dock inte se att denna aspekt spelat en betydande 
roll. 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, efter samtycke från informanten. En stor 
fördel med röstinspelningen var att vi under intervjuerna kunde fokusera mer på frågor och 
svar och på ögonkontakten med informanten (Trost, 2010:74). Under intervjuerna var vi noga 
med att endast ställa en fråga i taget, för att minimera förvirring hos informanten, samt för att 
vara säkra på att vi fick väl utformade svar som vi senare kunde dra slutsatser från 
(Rautalinko, 2007:37). Vi försökte även undvika att ställa frågor utan negationer, då dessa kan 
tolkas som ledande (Trost, 2010:96). När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades 
dessa. Till denna studie valdes, att språket intervjuerna skulle ha, fick en mer skriftspråklig 
karaktär, där upprepningar av talspråk som “mm” och “eeh” inte skrevs ner. Dock beskrivs 
längre pauser, skratt och andra dynamiska och emotionella delar av talet (Brinkmann och 
Kvale, 2014:221). Detta som hjälp till tolkningen av det som sagts. Transkriberingarna 
verkade sedan som grund för den kommande kodning och analys som gjordes av materialet, 
vilket beskrivs nedan. För att behålla informanternas anonymitet beskrivs personerna i 
transkriberingarna med efterkonstruerade namn. 
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4.4 Analysmetod      
För att analysera studiens empiriska material har vi använt oss av metoden Interpretive 
Phenomenological Analysis (IPA). Då studiens syfte är att undersöka ordningspolisers 
upplevelser, är IPA-metoden fördelaktig då den berör just individers upplevda erfarenheter 
och hur dem resonerar kring dessa. Metoden grundar sig även på fenomenologi och 
hermeneutik, vilket överensstämmer med vår metodologiska ansats. Även om metoden syftar 
till att undersöka informanternas egna erfarenheter och den mening som tillskrivs av dem, är 
det viktigt att notera att vi som författare har bidragit till slutresultatet av empirin genom att 
översätta och tolka den (Smith och Shinebourne, 2012:73). 
 
I praktiken letar man, med IPA, i detalj efter viktiga likheter och skillnader i informanternas 
beskrivningar. För att göra det har vi följt Smith och Shinebournes olika steg, där vi först 
noggrant läst igenom alla de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att få en bra 
insikt i, och lära känna, texterna. För varje genomgång av transkriberingarna har vi antecknat 
tankar vi fått gällande dem. Med en nära förbindelse till originaltranskriberingarna har vi 
sedan plockat ut olika meningar i texterna och tagit bort ord som “och” “men” etcetera, för att 
kunna åstadkomma en mer teoretisk konceptualisering. Flera genomläsningar av 
transkriptionerna gav oss en förståelse för texternas helhet och vilka meningar som var 
relevanta att fokusera på (2012:77). Vi delade därefter in orden som de signifikanta 
meningarna bestod av i färgkoder som representerade studiens teoretiska begrepp, exempelvis 
Mångfald av roller eller Värdering av privatlivet. Exempel på ord kopplade till koden 
Emotion var “sorg” och exempel på koden Känslohantering var “prata med kollegor”. Efter 
den första, grundläggande färgkodningen, har den data som plockats ut ur originaltexterna 
analyserats igen och vid behov kodats om (Brinkmann och Kvale, 2014:241). Utifrån denna 
process uppstod alltså ett antal olika teman, baserade på vår analys av den underliggande 
betydelsen vi ansåg att meningarna hade. Här har vi också skapat kombinationer av teman, 
exempelvis emotioner + känslohantering, om vi haft svårt att urskilja en underliggande 
betydelse som meningen fokuserat på (2014:241). Detta tillvägagångssätt har vi gjort på varje 
intervju och sedan slagit ihop det totala materialet till en stor tabell med det totala antalet 
teman vi kunnat urskilja från transkriberingarna (Smith och Shinebourne, 2012:77ff.). I den 
kommande resultatdelen presenteras först en kort sammanfattning av temana för att sedan 
följas av mer ingående empiri. Informationen som framkommer här stöds med hjälp av citat 
från informanterna, vilket har hjälpt studien att behålla uttrycket av deras personliga 
upplevelser. Efter citaten följer en förklaring som ämnar att visa på deras relevans för 
användning i det specifika stycket. (2012:80ff) 
 
4.5 Metodologiska överväganden och begränsningar  
Nedan följer ett antal kompletterande överväganden gällande avgränsning, validitet och 
reliabilitet samt etik. Detta för att belysa vikten av att ständigt vara kritisk, medveten och 
selektiv i det som skrivs och undersöks, för att på så sätt försäkra att studiens syfte och 
frågeställningar efterföljs. 
 
4.5.1 Avgränsning 
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Studien har valt att inte fokusera kring frågor som rör ålder, etnicitet, ras och klass. Vi vill 
påpeka att vi är medvetna om att de sociala aspekterna av ovanstående områden kan ha en 
inverkan på en människas upplevelser kring arbetsrelaterade erfarenheter och emotioner. Då 
vi inte ämnar att studera bakgrunden till, eller skillnaderna mellan varför personer känner som 
dem gör, anser vi att dessa delar inte utgör de främsta ramarna för vår studie. Vi upplever 
även att ordningspolisyrket är relativt neutraliserande av nämnda aspekter, exempelvis genom 
polisuniformen och med hänsyn till att utbildningen sker på lika villkor för alla. 
 
4.5.2 Reliabilitet och validitet 
Då denna studie är fenomenologisk handlar den om tolkningsprocesser av information som 
baseras på att olika delar av verkligheten väljs ut och sätts in i ett sammanhang som är 
specifikt för studien. (Alvehus, 2013:122) 
 
Reliabilitet syftar till hur noggrann den mätning som utförts är (Aspers, 2011:248). Då denna 
studie utgått ifrån IPA-metodens olika steg som analysmetod, vilka systematiskt har följts, 
samt att övrigt metodavsnitt noggrant redogjort för, ser vi att vår studie håller relativt god 
reliabilitet (Thomsson, 2010:50). Vi vill här dock påpeka att vår studie inte ämnar att mäta 
“en” verklighet, utan istället undersöker människors upplevelser av deras verklighet. Att vi 
som författare varit en aktiv del i processen av att tolka informanterna och producera ett 
resultat, är därför någonting vi tagit med i beaktning. Det blir därför svårt att tala om att denna 
studies resultat skulle produceras igen, genom replikation av andra forskare. (Alvehus, 
2013:122) 
 
Validitet innebär att det studien avser att mäta faktiskt är vad som har mätts (Alvehus, 
2013:122). Intervjuerna har hållit god kvalitet och präglats av en intervjuguide där alla frågor 
utgått ifrån syfte och frågeställningar, samt där alla frågor har ställts på samma sätt och i 
liknande ordning. Därför anser vi att studien uppfyller kraven av att hålla en god validitet 
(Brinkmann och Kvale, 2014:298). 
 
4.5.3 Etiska överväganden 
Informanterna har blivit informerade om de etiska principer som rör studien där 
Vetenskapsrådets (2002) etiska kriterier för samhällsforskning legat till grund, inkluderat 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De har 
således informerats om vad studien går ut på och deras roll i den, samt hur intervjun kommer 
genomföras. Att bistå med information om studien ansågs vara viktigt för att inte skapa en 
maktobalans där informanten skulle kunnat känna sig förminskad på grund av sitt ovetande 
(2002). Med anledning av att poliser ofta befinner sig i förhörssituationer, såg vi detta som en 
fördel då intervjusituationen kan ses som mer naturlig för dem, än för folk med andra arbeten. 
Innan det första intervjutillfället granskades intervjufrågorna noggrant, av både uppsatsens 
författare och handledare. Detta för att undvika privat vinklade frågor, som skulle kunna 
medföra att informanterna inte ville svara (Brinkmann, Kvale, 2014:99). Informanten 
informerades även om rättigheten till att själv bestämma vilka frågor denne ville besvara, med 
hänsyn till den privata aspekten ovan. Gällande att som ordningspolis dela med sig av sitt 
arbetsliv, med den tystnadsplikt detta innebär, var det viktigt att betona att hen var anonym 



	  
	  

	   19	  

och att den information som kom fram under intervjun inte skulle användas till andra saker 
utanför studien. Här poängterades det att informanten själv fick bestämma över sin medverkan 
och att det hela tiden fanns möjlighet att säga ifrån om personen inte längre önskade 
medverka (Vetenskapsrådet, 2002). 
	  

5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens mest framträdande resultat, utifrån syfte och frågeställningar 
samt analysen av empirin. Inledande avsnitt börjar med en presentation av informanterna. 
Vidare följer Temana är “Att kontrollera sina känslor”, “Ledstjärna, förälder eller uniform?” 
samt “Polisarbete och familj”. Temana presenteras med stöd av teorier som beskriver 
yrkeslivets möjliga effekt på emotioner och en genusaspekt av detta, att människors 
privatperson och arbetsperson kan ses som uppdelade i olika roller samt hur arbetet och 
familjelivet kan ha en berikande effekt på varandra. Den upptäckt vi i vår studie fann vara 
mest oväntad var att näst intill samtliga informanter inledningsvis gav uttryck för 
uppfattningen att de inte lät arbetet inverka på privatlivet. Under intervjuernas gång framkom 
dock exempel på tillfällen då de faktiskt påverkats privat. Ett resultat som även varit 
framträdande och enhetligt för samtliga av studiens informanter är hur arbetslivet berikar, 
snarare än ställs i konflikt till privatlivet. 
 
5.1 Presentation av informanter 
Nedan görs en kort beskrivning av studiens informanter med deras efterkonstruerade namn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Att kontrollera sina känslor 
Detta tema fokuserar på hur informanterna berättat att de hanterar emotionerna i arbetet i 
förhållande till Hochschilds (1983) emotionsteoretiska begrepp djupt och ytligt skådespel, 
institutionaliserade känsloregler och känsloregler. Detta beskrivs även utifrån Brody (2000), 
Fivush och Buckner (2000) och Shields (2000) genusteorioer om emotionella uttryck och 
känslohantering, samt Goffmans (2009) teori om främre och bakre regioner.  
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5.2.1 Att hålla igen och inte döma 
På grund av att polisarbetet bland annat innebär att spontant bli kallad till en plats där 
informationen av vad som har hänt kan vara begränsad, kan det vara svårt att förbereda sig på 
vad som kommer att behöva bemötas. En del av arbetet innebär därför olika sätt för att kunna 
hantera de emotioner som uppstår som resultat av situationerna. Sätten poliserna talar om 
handlar bland annat om att på en brottsplats kunna ta kontroll över hur man själv väljer att 
uppvisa en viss emotion utåt. För vissa av poliserna innebär det att försöka att aktivt uttrycka 
ett lugn inför de personer som är på platsen, även om emotionen inte är den som spontant 
känns inombords. 

 
...men ändå bemöter man dem på den nivå så att det blir bäst för barnet, för 
målsägande och även bra för gärningsmannen, för mitt beteende just då 
gentemot alla de här personerna, det påverkar ju utredningen sen i slutet. 
(William) 
 

Här berättar William om en plats han kommit till där det förekommit våld i hemmet mellan 
föräldrar till ett litet barn, som också befunnit sig på platsen. För att på bästa sätt besvara 
situationen så att utfallet av utredningen inte skulle kompliceras, bemötte vår informant 
situationen på ett sätt han uppfattade som lugnt, där hans först negativa känsla hämmades och 
inte tilläts komma till uttryck. Vi förstår Williams beteende som platsbundet till en främre 
region, alltså brottsplatsen (jfr. Goffman, 2009). I stället för att agera otrevligt emot 
gärningsmannen, anpassades emotionerna som uppstod via ytligt skådespel till att bemöta 
både offer, barn och gärningsman på ett lugnt och professionellt sätt (jfr. Hochschild, 1983).  
 
Samtidigt som det ytliga skådespelet är ett sätt för poliserna att upprätthålla en professionell 
fasad inför situationerna de bemöter, är denna strategi inte allmängiltig för alla 
arbetssituationer som uppstår. Ibland kan svårigheter med att skådespela ytligt uppkomma, 
inte minst i situationer som påminner om privatlivet. 

 
.. jag hade en kompis som mådde dåligt en period i livet, du vet när det 
personliga sammanflätas med det yrkesmässiga, och vi åker på ett 
självmordsförsök där hon bor. Och jag hinner tänka tanken att tänk om 
det är hon. Och det var riktigt jobbigt när de världarna gick ihop… jag 
kände själv att då kommer jag inte kunna fungera. (Madeleine) 
 
Ett dödsfall, det var en kille som drunknade och var född samma år som 
min kusin som nyss tagit studenten och då är det klart att…  
då kommer det närmare mig som person. (Sara) 
 

Madeleine och Sara berättar om när en arbetsrelaterad situation sammanflätades med deras 
privatliv. När privatlivet gör sig påmint under ett arbetspass, kan emotionerna upplevas som 
svårare att hålla ifrån sig och behålla den kontroll som beskrivs som viktig. Rädslan för 
vännens skull, som beskrivs av Madeleine, eller sorgen hos Sara, inför barn som far illa, är 
exempel på situationer där emotionerna upplevs som speciellt svåra att dölja eller skådespela 
bort. Överlappningen av arbete- och privatliv kan vi på så vis se vara någonting som inte 
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enbart skapar stress, utan också försvårar uppvisandet av institutionella känslor under arbetet 
(jrf. Hochschild, 1983). Ur en genusaspekt kan man tänka sig att de kvinnliga informanterna 
känner sig mer påverkade av andras öden, på grund av att de ser sig själva utifrån relationen 
de har till andra och den empatiska förmåga som kommer ur detta (jfr. Fivush & Buckner, 
2000). 
 
Även om det finns arbetssituationer där de djupa emotionerna är svåra att hålla ifrån sig och 
inte visa upp, talar en majoritet av poliserna om vikten av, och viljan att inte blanda in 
emotioner i arbetet. Vi kan se en antydan till att förmågan att vara avhållsam med sina 
inneboende emotioner sker då det ytliga och djupa skådespelet sammanflätas, någonting som 
kommer att utvecklas vidare i studiens diskussionsdel. 

 
Man kan ju inte gå runt och vara arg eller ledsen hela tiden utan hålla 
det lite på avstånd och tänka att det här är ju mitt jobb. (Sara) 
 
Min uppfattning är att alla inte gör det, men jag tror inte man blir 
långlivad här om man inte gör det. Har man inte den förmågan att låta 
saker rinna av en, då tror jag att man slutar med det här. (Alexander) 
 

Sara beskriver här att hon upplever att det är ohållbart att ständigt känna emotioner som ilska 
och ledsamhet inför arbetet. Förmågan att kunna hålla bort emotionerna kan fungera som en 
mekanism för att orka fortsätta arbeta som polis, men också ses som en emotionell 
socialisering in i arbetskulturen (jrf. Brody). Att i yrket hålla sig distanserad till vissa av sina 
emotioner, samtidigt som man behöver visa upp andra, exempelvis empati, är en förutsättning 
som många av informanterna nämnt som essentiell, vilket beskrivs av Alexander. För att ha 
möjlighet att distansera sig ifrån emotionerna i dessa situationer, kan det vara behjälpligt om 
man vet ungefär vilka emotioner som kan tänkas uppstå i olika situationer. Distansen tolkar vi 
bli en typ av institutionaliserad känsloregel (jfr. Hochschilds, 1983) som kan ses som ett 
resultat av en emotionell socialisering (jrf. Brody, 2000). Vi kan också förstå avhållsamheten 
av emotioner som ett stereotypt arbetssätt hos polisen, vilket kan relateras till ett maskulint 
förhållningssätt; att inte visa för mycket känslor eftersom det kan framställa en som svag (jfr. 
Brody, 2000). 
 
Trots att samtliga informanter berättar att de tycker sig vara bra på att stänga av emotioner i 
de arbetssituationer som kräver det, har vissa berättelser, speciellt kring dödsfall och barn som 
far illa, ändå tydligt visat på svårigheter att glömma olika händelser och svårigheter att 
kontrollera sina emotioner. Samtliga vill dock påpeka att det främst skedde i början av deras 
yrkesliv och att de då påverkades lättare av arbetsrelaterade upplevelser, samt att de skulle 
hanterat situationerna annorlunda idag. Vi förstår upplevelserna som att informanterna dels är 
av uppfattningen att de påverkas mindre av arbetet än de faktiskt gör när de börjar 
berätta, och dels att de ständigt refererar till sin egen arbetserfarenhet som någonting positivt 
som hjälper dem att bli mindre påverkade i arbetet. 
 
5.2.2 Betydelsen av arbetslivserfarenhet 
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Hochschild skriver att lagring av emotioner förutsätter en tidigare erfarenhet av den emotion 
man vill återuppleva (Hochschild, 1983:40ff.) Detta kan tänkas vara en anledning till att 
samtliga poliser vi intervjuat säger att de idag, efter ett antal år som poliser, är bättre på att 
sortera och hantera de emotioner som kan uppkomma i samband med arbetet.  
 

Man kommer på något sätt lite närmare verkligheten med åren. Graden av 
att vara naiv försvinner… man märker också att i alla de här situationerna 
så blir man ju bättre och bättre på att hantera saker med åren. (Alexander) 
 
När man jobbat ett tag känns det som att det ska mer och mer till för 
att den här upprördheten ska komma… det har också förändrats med 
åren,jag påverkas mindre och mindre av saker. (Madeleine) 
 

Känslohanteringen är någonting som våra informanter upplever har förbättrats med åren. Ju 
längre tid de har arbetat som poliser, desto bättre har de blivit på att hantera emotioner i 
arbetet, enligt dem själva. Samtliga poliser pratar om sina långa arbetserfarenheter som 
någonting positivt i känslohanteringen, att de med mer erfarenhet och fler lyckade fall dels får 
mindre negativa erfarenheter att hantera och därför blir mer vana att uppleva vissa emotioner i 
arbetet. Vi anser att man i berättelserna kan se en fokusering på arbetsprestationer och hur de 
upplevs kunna bidra till en positiv känslohantering (jfr. Greenhaus och Powell, 2006). 
 
5.2.3 Att tömma ryggsäcken 
För att hantera samtliga emotioner och situationer, berättar poliserna om flera olika 
tillvägagångssätt. Möjligheten att prata om hur man mår av olika arbetshändelser beskrivs av 
många som en värdefull kanal. Tillgången till formella avlastningssamtal är någonting som 
finns tillgängligt, men inte någonting de ber om särskilt ofta, då de upplever att behovet inte 
finns. I stället ser vi att de mer spontana samtalen kollegor emellan, är någonting som är 
återkommande och många betonar kamratskapet, poliserna emellan, som ett viktigt stöd i 
arbetet. Samtalen sker uteslutande under stunder där man är mer avskild från allmänheten, 
exempelvis tillsammans med sin kollega i polisbilen till och från olika fall. Här kan vi dra en 
parallell till Goffmans teori (2009:101) om hur människor tenderar att få utlopp för sina 
undertryckta emotioner i bakre regioner, exempelvis polisbilen, då de inte anses lämpliga i de 
främre regionerna, exempelvis på en brottsplats. Vi kan också tolka känslohanteringen som 
sker mellan kollegorna, som ett avståndstagande från de formella avlastningssamtalen. Det 
kan innebära att poliserna inte känner sig bekväma med att sitta ned och prata om sina känslor 
på ett uppenbart sätt, då det kan associeras till ett stereotypt, feminint sätt att hantera känslor 
(jfr. Shields, 2000). Här kan vi se att både de kvinnliga och manliga informanterna talar om 
detta i samma utsträckning, vilket kan betyda att även kvinnorna försöker distansera sig ifrån 
feminina mönster i arbetssättet. En intressant aspekt av samtalen mellan kollegorna är att det 
tenderar att vara en så naturlig del av informanternas arbete, att det inte uppmärksammas som 
just känslohantering. Detta fenomen kommer att diskuteras vidare i kapitel 6. 
 
Ett ytterligare viktigt stöd som informanterna talar om är muntlig och skriftlig avrapportering. 
Eftersom avrapportering är obligatorisk efter varje fall man åker på, fungerar det som en form 
av känslohantering som poliserna använder dagligen. Det sker både rutinartat och 
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obligatoriskt, vilket gör att informanterna inte tenderar att se även detta som en uppenbar 
känslohantering. Mer blandade känslor finns inför att dela sina arbetsrelaterade tankar med sin 
partner. De informanter, vars partner inte är polis, upplever att det är svårt att prata om 
arbetet. Därför berättar de endast ytligt om det som de upplevt, och tenderar att vara 
återhållsamma med att dela med sig av sina emotioner hemma.  
 

Det är viktigt att inte dela ångesten med någon annan. Min sambo är inte en 
papperskorg där jag kan lägga mina jobbiga händelser. (William) 
 
Jag vill inte ta med mig det hem och prata om det hemma, för att det skulle 
bara bli jobbigt för mina närmsta tror jag. Jag känner inte att jag har det 
behovet heller, då tar jag det på jobbet i så fall. (Klara) 

 
Två av våra informanter som inte lever ihop med en polis, berättar att de har svårt att prata 
med sina partners gällande arbetet. Detta för att de inte vill belasta eller oroa dem. William 
visar på en medvetenhet kring polisyrkets påfrestningar, och vi tolkar hans uttryck som att han 
inte vill låta arbetsrollen påverka partnern och privatlivet. Man vill hellre prata klart om det på 
arbetet, med kollegorna, och slippa fokusera på emotionerna när man kommer hem. Trots det 
är de flesta överens om att man behöver få möjlighet att på något sätt tömma ryggsäcken, som 
några av poliserna beskriver det. De informanter som har en partner som också arbetar som 
polis, upplever att det kan stötta och hjälpa dem, då förståelsen är större just tack vare att båda 
är lika insatta i yrket.  
 
5.2.4 Att gå in i soldat-mode 
Då polisyrket och myndigheten som institution utgörs av regler och normer, medför det att 
man som polis är tvungen att representera och förhålla sig till dessa samt sätta 
polismyndighetens värderingar först. Men myndighetens normer och värderingar stämmer 
inte alltid överens med polisernas privata värderingar, vilket kan medföra att man som polis 
ibland ställs inför svåra situationer, där ens privata värderingar ställs i konflikt till de 
institutionaliserade. 

 
Ibland får man backa på sina värderingar för att kunna genomföra sina 
arbetsuppgifter. Den form av värdering att polisen ska skydda och hjälpa 
kom på kant gentemot det vi var satta att göra. Vi hade uppdrag att köra 
in den till arresten och sen skulle migrationsverket ta över. Och han bad 
för sitt liv. Det var tufft… det blir en inre konflikt, helt klart. (Henrik om 
polisens medhjälp till utvisning av en person) 
 

På samma sätt kan även de privata emotionerna ställas i konflikt till de emotioner som man 
som polis behöver, eller bör visa, för att lyckas med sitt arbete. Hur man som privatperson 
skulle hantera de emotioner som uppkommer i situationer i privatlivet måste ibland 
modifieras och anpassas till de yrkesmässiga situationerna. Våra informanter har nämnt vid 
flertalet tillfällen att de inte kan bete sig på ett visst sätt i arbetet, trots att de får impulser till 
det, vilket vi tolkar vara grundade i de privata åsikterna. Känsloreglerna Hochschild talar om 
(1983:37ff.) kan verka positivt för poliserna, då de har en tydlig ram för hur de ska bete sig, 
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och genom dem kan emotionerna de känner “rättfärdigas”.  
 

Våldsanvändning mot personer, det kan man på något sätt rättfärdiga 
genom en juridisk aspekt, att man gör det man ska. Man faller tillbaks i 
”soldat-mode” och det ska göras bara. Och då blandar man inte in så 
mycket känslor. (Alexander) 
 

Här beskriver Alexander hur han hamnar i soldat-mode vid det egna utövandet av våld i 
arbetet, utan att blanda in några känslor i det. Vi kan förstå hans upplevelser som ett exempel 
på ett manligt arbetsmönster av erfarenheterna av våld, där utrymme för emotioner inte ges då 
detta kan uppfattas som försvagande (jfr. Brody, 2000). En annan förklaring till det skulle 
kunna vara att det våldsmonopol polisen har hjälper dem i deras känsloregler (se Hochschild, 
1983:56ff.) och gör att man befrias från att reflektera över sitt beteende, och därför inte 
känner någonting speciellt kring det. Ytterligare en anledning till att man kanske inte 
reflekterar lika mycket över sitt arbetssätt kan vara att man genom institutionen och dess 
regler, samt via kollegor, studerar hur andra agerar och därefter gör på samma sätt. För vissa 
av studiens informanter har det praktiska arbetet varit det som influerat mest till hur 
emotionerna hanteras. Det kan ske genom att poliserna ser hur andra poliser med mer 
erfarenhet än en själv beter sig rent känslomässigt ute i fält, vilket blir ett förhållningssätt att 
ta efter. Här kan vi dra en parallell till Hochschilds teori om hur människor på olika sätt, 
emotionellt, socialiseras till att anpassa sig till olika situationer (1983:211; se även Brody 
2000:24ff). Socialisationen tolkar vi upplevas ske åt båda håll, även när de informanter, som 
också arbetar som instruktörer, lär upp aspiranter. Flera informanter förklarar att de i sina 
arbeten som instruktörer, använder sina emotionella erfarenheter till att handleda andra poliser 
i känslohanteringen kring arbetsuppgifter som exempelvis dödsfall. 
 

5.3 Ledstjärna, förälder eller uniform? 

I detta avsnitt kommer yrkesrollen polis och vissa aspekter av vad det innebär att arbeta som 
polis att diskuteras. Är man polis, eller jobbar man som polis? Privatpersonen kommer också 
att diskuteras i relation till polisrollen, där det bland annat redogörs för hur polisyrket kan 
tänkas inverka på informanterna, som privatpersoner. Detta kommer att presenteras i relation 
till Goffmans teori om roll och fasad (2014:25ff.) samt bakre och främre regioner. 
(2009:101ff.) men också Brody samt Fivush och Buckners teori om genusskillnader i 
känslohantering och emotionella uttryck. 
 
5.3.1 Jag är inte polis, jag jobbar som polis 
Polisyrket innebär för en majoritet av studiens informanter att man går in i en arbetsroll när 
man kommer till jobbet. Här skiljer informanterna på polisrollen från sin roll som 
privatpersoner. I enlighet med Goffman (2014) går det att antyda att informanterna uppfattar 
sin situation som att när de kommer till arbetet för dagen, sätter på sig sin uniform, och 
bemöter medborgare med den auktoritet och det förhållningssätt som förväntas av en polis, 
agerar de utifrån arbetsrollen och dennes förutsättningar och förväntningar (2014:25). En av 
förutsättningarna för polisrollens trovärdighet, menar informanterna inte minst ligger i hur 
man kontrollerar sin fasad (2014:33) bestående av sitt kroppsspråk i form av gester och 
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ansiktsuttryck när man bemöter allmänheten, men också hur man, som tidigare beskrivs, 
emotionellt väljer att agera i vissa situationer i den främre regionen. (2009:98ff.) 
 

Sen känner man själv att man liksom inte kan tappa ansiktet. (Alexander) 
 
Här beskriver Alexander hur han i arbetet mött en medborgare som skapat negativa emotioner 
hos honom. Han berättar att han då inte kunde visa upp det beteendet som för honom kändes 
som en naturligt efterföljd av emotionerna, då han befunnit sig i en främre region, där det inte 
är enhetlig med hur polisen förväntas bete sig mot allmänheten. En vidare utveckling av hur 
emotioner som uppstår i och med ens privata värderingar kan krocka med arbetsrollens 
förväntade värderingar, kommer att diskuteras mer utförligt under diskussionsavsnittet (6). 
 
En viktig del för många av informanterna i deras yrkesroll är polisuniformen. I enlighet med 
Goffman kan uniformen förstås som en del av en fasad för poliserna, vilken är nära bunden 
till deras rollutövande i främre regioner. Delvis används uniformen som ett sätt att utmärka 
sin auktoritet hos medborgare, men den hjälper också till att avgränsa privatpersonen från 
yrkesrollen. Detta gäller bland annat i mötet med medborgare som har en negativ inställning 
till polisen. Många informanter upplever att man får ta mycket kritik från allmänheten, men 
ser det som att den främst är riktad till uniformen och inte till personen bakom. Att tänka om 
uniformen på det sättet, upplevs fungera som att inte ta hat och negativa åsikter personligt, 
utan i stället isolera detta till yrkesrollen. Uniformen fungerar alltså som den symbol som 
skapar ett avslut på en roll och början på en annan. Det här menar många av informanterna 
främst gälla när man tar av sig uniformen och går hem för dagen. 
 

Då måste man lära sig att när man tar av sig uniformen och går hem, då 
är det privatpersonen som går hem och det professionella är kvar på 
jobbet med uniformen. (Sara) 
 
Det är en skillnad på att vara polis och arbeta som polis. Jag får ibland 
höra att “Sådär kan du inte göra, du är ju polis.” Men jag brukar säga att 
jag är inte polis, jag jobbar som polis, det är ett yrke för mig. Jag är inte 
stark i min uniform, utan stark i min personlighet. (William) 

 
Sara beskriver hur yrkesrollen stannar på jobbet och att det är privatpersonen, snarare än 
polisen, som går hem efter ett arbetspass. Uttrycket Att vara polis eller att arbeta som polis är 
något som vi fått höra vid flera tillfällen under intervjuerna. William poängterar att han är en 
person som arbetar med polisyrket, och vill inte gömma sina personliga tankar under 
uniformen. Även om informanterna beskriver detta på lite olika sätt, går det att urskilja hur 
både Sara och William anser att dem antar tydliga roller beroende på om de har uniformen på 
sig eller inte. 
 
Den förhållandevis vanliga upplevelsen om att arbetsroll och privatperson är två olika roller 
har ytterligare en aspekt som är värd att belysas. De manliga informanterna talar aldrig om sin 
polisroll i relation till sin könsidentitet. Att vara kvinna och arbeta som polis i ett annars 
relativt mansdominerat yrke är dock någonting vissa av de kvinnliga informanterna reflekterar 
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över, vilket kommer att diskuteras vidare i studiens diskussionsdel. De kvinnliga 
informanterna talar, i motsats till männen, om sitt arbete som att det inte enbart handlar om att 
vara polis, utan att de är polis och kvinna.  
 

Jag tror att det är skillnad om man är tjej och polis också. De tycker 
fortfarande att det är lite konstigt tror jag, många. ”Hur fasen kunde du 
välja att bli polis?” (Emma) 

 
Emma beskriver hur hon upplever allmänhetens åsikter om rollen som polis och pratar om 
detta i relation till sin könsroll. Här kan en parallell dras till Goffman (2014) och hur 
förväntningarna på polisrollen ofta speglas ur ett maskulint perspektiv och att detta ställs som 
kontrasterande till många människors förväntningar på polisrollen (2014:24). Det kan vi 
förstå genom Brodys teori om att olika kulturer rättar sig efter olika könsstereotypa mönster 
(2000:25). Arbetskulturen och arbetsmönstren inom polisen har länge kunnat ses som 
maskuliniserade, vilket kan vara en anledning till att förväntningarna fortfarande finns kvar 
hos utomstående.  
 
5.3.2 När polisrollen spiller över 
Att arbetsrollen och privatpersonen är någonting som de flesta informanterna pratar om som 
två separata roller, tolkar vi som en upplevd distinktion mellan dessa. Dock går det att urskilja 
att dem har en inverkan på varandra. Av informanternas upplevelser går det att antyda att 
polisrollen och det man möter i arbetet ibland kommer med en negativ syn på vissa grupper 
av människor. 
 

Jag träffar väldigt många av det ursprunget i mitt jobb med snatteri och 
stölder och det är svårt att ha en.. det är väldigt lätt att tänka att alla dom 
är tjuvar. Jag har aldrig träffat någon som inte är det, men det har väl med 
mitt yrke att göra. Det måste jag ju komma ihåg” (Sara) 
 
Men om man nu ser vilka det är som vi får mest jobb av så tänker man, 
herre gud ska vi bara plocka in alla dessa människor och inte låta dem 
göra något vettigt? (Emma) 

 
Här berättar både Sara och Emma om hur synen på människor av visst ursprung har förändrats 
sedan de börjat arbeta som polis. Folkgrupperna, upplever informanterna sig ofta komma i 
kontakt med i arbetet, och synen på dem har blivit allt mer negativt betonad. Informanterna 
menar dock att man träffar på de här grupperna för att man jobbar som polis, någonting båda 
betonar. Hade de inte arbetat som polis, menar dem att deras syn troligtvis inte hade sett 
likadan ut som den gör nu. Människosynen menar även fler informanter, kan leda till att 
arbetsrollen influerar en till att bli mer cynisk i privatlivet, exempelvis genom att man börjar 
kategorisera människor. 
 
De erfarenheter som skapas i arbetsrollen gör inte bara att synen på andra människor 
förändras, men också att man kan omvärdera bilden av sitt eget liv och av sig själv. Det kan 
innebära en typ av förändring som människa, man kan bli mer hårdhudad men också krass, 
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även i det privata. Detta relateras till att informanterna bemöter tragedier och möts av insikten 
i hur lätt det är att livet förändras, på väldigt kort tid. 
 

Jag har nog förändrats lite som människa, att jag är lite mer krass. Lite 
sådär.. alla ska väl dö någon gång. (Emma) 

 
Emma beskriver hur den erfarenhetsbank man som polis samlar på sig under åren återspeglas 
i privatlivet. Vidare beskriver hon vad hon upplever vara de många negativa delarna av 
samhället och yrket, och poängterar främst olyckor där unga människor är inblandade som 
någonting som upplevs som påfrestande. Denna del, gällande unga som kommer till skada, 
nämner hon har gjort att hon idag upplever sig själv som mer krass som person än tidigare. Vi 
tolkar hennes upplevelser som att hennes känsla av att ha fått nog av att se många unga som 
råkar illa ut, har skapat hennes tankar som ett krasst tankesätt, som ett sätt att acceptera det 
som hon finner är orättvist och påfrestande. 
 
Informanterna diskuterar vad resultatet kan bli av att arbetsrollen spiller över på 
privatpersonen. Det finns en medvetenhet hos studiens alla poliser om att det är någonting 
som kan ske inom yrket, både för en själv, men även för andra poliser. Tanken på att komma 
till en punkt där man inte längre blir berörd i arbetet menar några vara en signal på att man 
inte längre bör arbeta som polis. Detta är någonting en del informanter menar att de ibland 
kan uppleva och beskriver hur vissa arbetsuppgifter, exempelvis att lämna dödsbud, kan ses 
som vardagsmat. 
 

Den dagen jag inte bli berörd i jobbet, då får man väl sluta tror jag. Då är 
man ju helt känslokall. (William) 

 
Och det bekommer inte mig längre, för mig är det liksom vardagsmat på 
något vis. Den känslan är ju ganska obehaglig egentligen..  (Emma om att 
lämna dödsbud) 
 

William och Emma beskriver sin rädsla för att sluta känna de emotioner som kan uppkomma i 
arbetet. Att vara helt känslokall benämns här som någonting negativt som upplevs försvåra 
arbetet. Vi lägger, i relation till detta, märket till en komplex relation i informanternas svar, 
dels mellan att hantera emotioner som uppkommer i arbetet på ett tillräckligt bra sätt för att 
klara av yrket, men även att ändå visa sina emotioner tillräckligt mycket för att inte ge sken av 
att sakna empati eller inte bry sig om folks tragedier. Detta är intressant ur ett 
genusperspektiv. Då många förklarar vikten av att stänga av känslor, som kan ses som ett 
mansstereotypiskt arbetssätt, pekar informanternas upplevelser trots detta på en illvilja till att 
inte bli “för” känslokall. Här motsäger sig informanternas svar med det manliga synsättet, då 
förmågan att känna empati, som relateras till ett kvinnligt beteende, lyfts fram. (jfr. Brody, 
2000; Fivush & Buckner, 2000) 
 
Den rädsla som William och Emma har berättat om, har för en annan av våra informanter 
övergått till verklighet. Henrik beskriver hur han, efter att ha arbetat som ordningspolis ett 
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antal år, kände hur arbetsuppgifterna blev mer betungande och fick honom att tänka 
annorlunda, både om andra och om sig själv. 
 

Jag hade en period där jag kände att jag inte var nöjd med hur jag själv… 
jag tyckte att jag blev cynisk och fick en dålig människosyn som jag 
egentligen inte definierar mig med. Men när man jobbar frekvent så är 
det svårt att se förbi beteendena. Förstå att det är en trasig människa 
bakom. Jag var inte den jag ville vara, och jag behövde distans till det. 
(Henrik) 
 

Henrik valde att arbeta på andra avdelningar inom Polisen, då han inte kände igen sig själv 
och behövde komma ifrån det han ansåg vara påfrestande inom ordningspolisyrket. Genom att 
endast jobba vissa pass i yttre tjänst säger han att han nu upplever en balans i sitt inre och att 
det är lättare att både ha tålamod och förståelse för det han nu upplever i arbetet. Han känner 
även att han bättre kan hålla en känslomässig distans till det han ser. Henriks exempel 
understryker den svåra balansgång som upplevs, mellan att visa empati men samtidigt inte ta 
till sig det man upplever, för mycket. 
 
Utöver den, ibland, negativt betonade förändringen av sin självbild som informanterna har 
talat om, nämns även vissa delar som förändrat deras syn till det positiva. En större förståelse 
för människors beteende och emotioner nämns vara en del som utvecklats, samt en känsla och 
medvetenhet för hur skört livet är. Vissa informanter menar att man kan bli mer ödmjuk inför 
hur nära det är mellan liv och död och att det kan få en att leva mer i nuet och ta vara på tiden 
man har. Detta vidareutvecklas nedan i del 5.3.2, Samhällets baksida berikar. 
 
5.3.3 Som polis får man inte tänka en enda ond tanke 
Att bära uniform kan göra att den institutionaliserade polisrollen, ses som generaliserad och 
stereotyp även i polisernas privatliv. Goffman menar att detta kan bidra till stereotypiska 
förväntningar på fasaden (2014:33), något som överensstämmer med våra informanter, när de 
nämnt att förväntningarna påverkar dem både i deras arbetsliv och privatliv. De nämner att de 
flesta de träffar har en positiv syn på polisen, men denna positiva syn kan dock medföra en 
del krav. Våra informanter nämner att de har stött på en rad sociala förväntningar och 
förutfattade meningar från utomstående, som har påverkat hur de ser på sig själva i privatlivet. 
 

Att folk tänker att man inte kan tänka en enda ond tanke eller kan göra 
eller tänka fel. Sen att de tror att man ska veta allt och ha svar på varenda 
fråga i världen. (Madeleine) 

 
Madeleine berättar om den ideala bilden av poliser, som hon mötts av från utomstående. Hon 
menar att kraven på hur man ska vara som polis är orimliga och vill understryka att man trots 
sin yrkesroll bara är en vanlig människa, under uniformen och i sitt privatliv. Då poliser i sitt 
yrke förhåller sig till regler och lagar är det troligt att allmänhetens uppfattning blir att man 
även vill/ska göra detta i privatlivet. Här kan vi se, likt Goffmans rollteori (2014:25), hur 
rollförväntningarna på poliserna ibland påverkar dem som privatperson. Detta tror vi kan vara 
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en anledning till att poliser väljer att bli tillsammans med andra poliser, vilket är vanligt 
förekommande bland våra informanter.  
 

5.4 Polisarbete och familj 
I denna sektion presenteras den konflikt de olika rollerna kan bidra till i relationen polis- 
privatperson. Vidare kommer ett av studiens mest framträdande resultat att presenteras. Detta 
handlar om hur arbetet ofta berikar familjelivet och på de olika sätt det kan uttryckas. Som 
stöd för denna sektion har Greenhaus och Powells teori om arbete- familjeförbättring använts 
samt Hochschilds begrepp känsloregler. 
 
5.4.1 När arbetet har en negativ inverkan på privatlivet 
Informanterna har i tidigare avsnitt beskrivit att de upplevt hur rollerna som polis och 
privatperson ibland kan spilla över på varandra. I denna sektion redogörs för informanternas 
upplevelser av hur arbetsrollen kan skapa en konflikt mellan arbete och familjeliv.  
 
De arbetsrelaterade uppgifter som går att applicera på sitt eget privatliv, exempelvis när barn 
man möter i arbetet liknar ens eget barn, är främst någonting som upplevs som emotionellt 
påfrestande. Resultatet av det är att polisrollen ibland kan följa med hem. En majoritet av 
informanterna menar att upplevelsen av att polisrollen kan spilla över och påverka 
föräldrarollen, är någonting som kan kännas begränsande i uppfostran av sina barn, och 
många menar att de inte vill att det ska behöva bli så. Att ens partner kan anmärka på detta 
och ibland tycka det vara jobbigt att man även “är polis i hemmet”, är någonting vissa 
informanter belyser. I relation till Hochschilds teori om känsloregler (1983:56ff.), kan vi se 
tendenser som pekar på att de känsloregler som uppkommer i jobbet många gånger även är de 
som gäller för privatlivet. Att exempelvis kunna kontrollera oro i arbetet om en våldsam 
situation utbryter är någonting man måste lära sig som polis. På samma sätt menar många 
informanter, att man som förälder måste klara av att hantera den oro som uppstår i 
familjelivet, och inte låta den avspegla sig för mycket i föräldraskapet. Våra informanter har 
berättat om sitt sätt att uppfostra sina barn och menar att deras grad av att vara naiva har 
minskat på grund av allt de upplever i arbetet. Vissa menar att detta konstrueras i form av 
hårdare krav, trots att de vill undvika det. Andra menar att det kan ges i uttryck genom att 
man blir mer hönsig som förälder.  
 
Att behöva bemöta andra människors syn på polisen är någonting som vissa informanter 
menar kan bli en konflikt mellan arbete och privatliv, då man antar att alla har åsikter om 
polisen. Det kan innebära att man blir restriktiv gällande vart man går med sin familj under 
sin lediga tid, delvis för att själv inte behöva bemöta andras åsikter, men också för att ens 
familj inte ska bli påverkade av det. Att välja bort att gå på restaurang med sin partner är ett 
exempel, men det kan också innebära att man låter bli att vistas i olika områden när man är 
ute med sina barn. 
 

Jag skulle aldrig åka och bada på XXX med mina barn för då skulle jag 
träffa ungdomar jag träffar i jobbet. Jag försöker skydda mina barn mot 
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jobbet. Jag vill inte att andra ska veta någonting om mig som 
privatperson. (Veronica) 

 
Veronica beskriver hur hon undviker att konfrontera sin polisroll i privatlivet. Hon menar att 
hon gärna undviker vissa platser för att slippa träffa klienter. Detta är någonting fler 
informanter beskriver, då de inte vill att kriminella ska få en inblick i deras privatliv. Vidare 
beskrivs upplevelser av att det kan vara jobbigt att berätta för bekanta, eller vänners bekanta 
vad man jobbar med, då allmänheten upplevs ha en, många gånger, negativ eller färgad bild 
av polisyrket. För att slippa konfronteras med att behöva försvara sitt jobb, berättar vissa 
informanter hur de ibland väljer att ljuga om vad man arbetar med, men också att de undviker 
att gå in i diskussioner där folk pratar jobb. Ovanstående aspekter tolkar vi som att poliserna 
upplever att dessa begränsar dem i deras privatliv. 
 
5.4.2 Samhällets baksida berikar 
Att ständigt befinna sig i situationer där livet ställs på sin spets beskriver våra informanter 
vara emotionellt påfrestande och ibland problematiskt i relation till familjen. Men som en 
påföljd av de ofta negativa upplevelserna av samhället, uppstår för alla studiens informanter 
en känsla av tacksamhet när man kommer hem. Detta är någonting studien kunnat peka ut 
vara ett av de mest framträdande resultaten som samtliga informanter talat om, i kontrast till 
arbete- familjekonflikten.  
 

Man är mer tacksam över det man har, med tanke på det man ser. 
(Emma) 
 
Jag kan nog känna en liten glädje att man har det bra som man har det, att 
man har sina nära och kära. (Edward) 
 

Emma och Edward talar här om hur de, genom vissa tunga arbetsuppgifter, uppskattar det 
som finns i privatlivet än mer. De påpekar också hur arbetsupplevelserna får dem att 
uppskatta att deras egna familjer mår bra och slipper de tragedier man upplever i och med 
yrket. Dessa berättelser, tillsammans med övriga sju informanters, överensstämmer tydligt 
med Greenhaus och Powells teori (2006) om hur arbetsupplevelser förbättrar människors 
välmående i familjelivet. 
 
5.4.3 Barnen berikar 
Vad som främst framgår av informanternas berättelser om sina upplevelser är hur 
arbetserfarenheterna berikar rollen som förälder och synen på sina barn. På samma sätt 
beskrivs det hur, att ha fått barn, berikar arbetsrollen. Att arbeta som polis och få barn är 
någonting som uteslutande beskrivs som berikande för studiens poliser. Det fungerar som ett 
sätt att “tvingas” tänka på något annat när man kommer hem, vilket gör det lättare att släppa 
jobbet. 
 

Det berikar, jag tror att det är jättebra, i alla fall för mig, att få barn när 
man är polis. (Emma) 
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Det jag tycker är bra med att ha familj, det är att man kan.. alltså barn, de 
skiter i vad jag jobbar med liksom, de kräver ju att få mat när man 
kommer hem. Det gör ju att det lättar ju upp ens liv väldigt mycket och 
man har väldigt lätt att koppla av ens jobb när man kommer hem. (Sara) 
 

Här beskriver Emma, i enlighet med Powell och Greenhaus teori om arbete- familjeförbättring 
hur Roll 1, arbetsrollen, påverkats positivt av Roll 2, föräldrarollen (2006:73). Att bli mamma, 
menar hon har hjälpt henne att värdera sitt arbete på ett annat sätt än innan hon blev förälder, 
vilket är någonting berikande som polis. Sara beskriver på ett liknande sätt hur de sysslor som 
kommer med att vara mamma gör att arbetet är lättare att koppla bort, samt hur det får livet att 
kännas lättare när hon kommer hem från arbetet. I relation till Greenhaus och Powell kan vi 
här antyda att de negativa perspektiven som arbetserfarenheterna kommer med, lättare 
hanteras om man uppehålls av affektionen för sina barn. (2006:80) Denna beskrivning av 
informanterna handlar främst om hur föräldrarollen och barnen gör att arbetet inte behöver ta 
lika stor plats i ens tankar och stundtals kännas tungt när man kommer hem efter en jobbig 
dag. Men lika vanligt som att familjen förbättrar olika aspekter av arbetet, förbättrar även 
arbetet synen på familjen. Detta kan handla om situationer där barn farit illa, men också de 
arbetspass som upplevts som någonting utöver det vanliga. 

 
När man kommer från jobbiga situationer där man kliver in i 
familjetragedi, då är det nästan tvärt om när man kommer hem. Man blir 
så oerhört tacksam för att mina barn inte lever i misär… Då är det mer 
någon form av tacksamhet gentemot det. (Henrik) 
 
Om jag har jobbat kväll eller helg och man kommer hem till sina egna 
barn som ligger och sover helt ovetandes och fullständigt trygga, så kan 
man ju känna en oerhörd tacksamhet till det. (Sara) 
 

Henrik och Sara talar om en tacksamhet inför sina barn när dem kommer hem från arbetet. 
Inte bara berikar det rollen som förälder, men bringar en tacksamhet till hur livet i stort ser ut 
för dem, i kontrast till de personer som har det sämre. Detta kan även uttryckas i att man tar 
med presenter eller fika hem till sina barn, för att visa sin uppskattning och poängtera för både 
dem och sig själv, hur bra man har det. De resurser som kommer med jobbet, bland annat de 
psykiska erfarenheterna poliserna utvecklar i mötet med utsatta vuxna och barn, exempelvis 
empati och medkänsla, fungerar i enlighet med Greenhaus och Powells perspektiv 
(2006:73ff.), som en positiv inverkan och förmåga att känna tacksamhet för det man har i 
privatlivet. 
 
Då arbetsroll i relation till föräldraskap och könsroll är någonting vida diskuterat, samt en 
naturlig ingång till en genusdiskussion, trodde vi att vi skulle få mer utvecklade upplevelser 
av våra kvinnliga och manliga informanter gällande detta. Dock återfanns inga övriga 
upplevelser kring hur det är att vara mamma och polis eller pappa och polis, som skulle kunna 
relateras till en sådan diskussion. Detta är en intressant aspekt, som vi kommer utveckla 
nedan, i studiens diskussionsdel. Där kommer även resultatet summeras och diskuteras i 
förhållande till syfte, forskning på området och teori. 
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6 Diskussion 
Vi anser att resultatets empiri har bidragit till att fylla de kunskapsluckor som presenterats i 
sektionen Tidigare forskning. Dessa gäller att arbete- familjekonflikt och arbete- 
familjeförbättring kan ske parallellt, samt att stor del psykologisk forskning tenderar att 
förbise de sociala aspekterna av emotionshantering, vilka vi anser viktiga. Studien har 
resulterat i ett antal intressanta slutsatser kring hur de intervjuade ordningspoliserna upplever 
och hanterar arbetsrelaterade erfarenheter och emotioner, både i arbetsliv och privatliv. I 
följande avsnitt summeras och diskuteras resultatet och de slutsatser som vi anser vara mest 
väsentliga i förhållande till våra frågeställningar. 

 
6.1 Summering av resultatet i relation till studiens frågeställningar 

Hur influerar emotioner som uppstår i arbetslivet ordningspolisens roll som 
privatperson, förälder och partner? 
Det som informanterna är överens om är mest emotionellt påfrestande med polisyrket är när 
arbetsrelaterade situationer påminner om, och flyter samman med privatlivet. Detta kan 
exempelvis vara fall där ett barn som är född samma år som ens eget har gått bort. De 
emotioner som uppstår då, sägs inverka olika på informanternas. För privatpersonen medför 
emotionerna hos vissa en ökad krasshet och mer negativ människosyn, men även en ökad 
förståelse och empati för människor, samt en större respekt för hur skört livet är. Att i arbetet 
ständigt försöka uppvisa en professionell sida och inte låta sina emotioner inverka för mycket 
kan resultera i en liknande inställning i privatlivet. Många informanter har talat om ökad oro i 
föräldrarollen, samtidigt som de upplever sig själva som mindre naiva i sin barnuppfostran. 
Några har även nämnt att de kan ställa hårdare krav på sina barn, då de i all välmening vill ge 
dem förutsättningarna till ett så bra liv som möjligt. 
 
Hur upplever ordningspoliser att yrkesrollen och dess arbetsrelaterade erfarenheter 
inverkar på situationer i privatlivet? 
Våra informanter har uppgett att de genom allmänhetens förväntningar på, och granskning av, 
polisyrket känner en förväntning på hur de i privatlivet borde bete sig. Att som polis aldrig få 
göra eller tänka fel, utifrån omgivningens stereotypa uppfattning av poliser, uppges kunna 
vara påfrestande. Förväntningarna begränsar polisernas handlingsutrymme i privatlivet, vilket 
gör att de ibland väljer bort vissa aktiviteter, undviker vissa platser eller ljuger om sitt yrke för 
att slippa möta dem. En intressant aspekt som framkommit är att det hemska man upplever i 
arbetet kan ha en positiv inverkan på privatlivet. Arbetet berikar privat- och familjeliv i form 
av emotioner av tacksamhet och uppskattning. Att handskas med vardagliga sysslor och 
barnskötsel, gör det 
lättare att stänga av arbetet, och privatlivet upplevs som emotionellt lättare, genom det tunga 
och tragiska som upplevs i arbetet. 
 
Hur hanterar ordningspoliser de arbetsrelaterade upplevelserna och emotionerna? 
Informanterna har nämnt ett flertal olika strategier som de använder för att hantera sina 
upplevelser på arbetet. Den vanligaste känslohanteringen sker via informella samtal med 
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personer som har liknande erfarenheter och förstår innebörden av yrket, främst kollegor och 
partners som också arbetar som poliser. Obligatorisk avrapportering ses också som ett bra sätt 
att bearbeta det man varit med om, både genom skrift och tal. Även informanternas barn 
beskrivs i förhållande till känslohantering: dels då man tvingas tänka på annat genom att 
vårda och umgås med sina barn, och dels för att man känner uppskattning och bearbetar 
emotionerna via handlingar istället för att prata om dem högt. De flesta informanterna gör en 
skarp skillnad mellan att arbeta som polis och vara privatperson. De poängterar vikten av att 
hålla distans till arbetet i privatlivet, men även tvärt om, hur viktigt det är att ha förmåga att 
stänga av privata emotioner för att klara av att arbeta som polis. Strävan mot denna distans 
mellan de två delarna av livet, är den mest genomgående delen av känslohanteringen. Här ses 
uniformen som den symbol som kan separera privat- och arbetsrollen på ett konkret sätt. Att 
hålla distansen mellan arbete och privatliv kan även ske genom att man rättar sig efter tydliga, 
institutionaliserade känsloregler för hur man bör och inte bör känna i olika arbetsrelaterade 
situationer. Känslohanteringen kan genom detta upplevas som mindre påfrestande, och den 
förbättras även med åren genom ökade erfarenheter. Informanter talar om att rutinmässigt 
arbete och ett kontinuerligt möte med vissa emotioner, gör att de hanteras lättare och bättre 
för varje gång.  
 
Att vara med om erfarenheter i arbetslivet som påminner om privatlivet är alltså det som 
upplevs som mest emotionellt påfrestande för poliserna. För att hantera detta och andra 
upplevda känslor som uppstår i arbetet, pratar man ofta med sina kollegor under informella 
samtal. För många har arbetet en tendens att komma med upplevda begränsningar, men 
framför allt berikar det familjelivet. 
 
Finns det upplevelser av manliga arbetsmönster som hantering av erfarenheter och 
emotioner, på arbetsplatsen? Och hur upplevs dessa? 
Av det empiriska materialet att döma, har ingen av studiens informanter explicit uttryckt 
upplevelser av att det finns manliga arbetsmönster som hantering av erfarenheter och 
emotioner på arbetsplatsen. Att gå in i “soldat-mode” kan dock tolkas som en maskulin aspekt 
av att inte blanda in emotioner i arbetserfarenheter, som exempelvis medlidande för 
gärningspersonen man bemöter. Det återspelar sig, enligt oss, i att man kan falla tillbaka på de 
institutionaliserade känsloreglerna, som många gånger tar avstånd ifrån mer feminina uttryck. 
Nedtoningen av emotioner kan därmed förstås som att informanterna upprätthåller ett 
stereotypt, maskuliniserat arbetsmönster, vilket även stämmer för studiens kvinnliga 
informanter, då de distanserar sig från stereotypa, feminina förhållningssätt i arbetet.  
 
Upplevelser av manliga arbetsmönster som hantering av erfarenheter och emotioner, på 
arbetsplatsen anser vi även tas i uttryck genom beskrivningar av ett icke-behov av 
känslohantering i arbetet, från kvinnliga och manliga informanter. Här ser vi 
polisinstitutionen, och därmed en mansdominerad arbetsplats, som en bidragande faktor till 
denna upplevelse. Även allmänhetens förväntningar för hur en typisk polis ska vara, med de 
motsättningar som kvinnliga poliser kan möta, tror vi kan spela in på sättet de ser på sig själva 
och sitt arbetsmönster.  
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6.2 Resultat i relation till tidigare forskning och teori 
I denna sektion kommer studiens mest framträdande resultat att diskuteras i förhållande till 
den tidigare forskning som presenterats, och de delar av teorin där vi vill utveckla våra 
reflektioner från resultatdelen. Det som tidigare forskning bland annat diskuterar är konflikter 
som kan uppstå mellan privatperson och arbetsroll, på grund av kraven rollerna kommer med. 
Tidigare studier indikerar på att för mycket engagemang i en roll kan leda till överbelastning 
där, men att detta kan minskas via socialt stöd från kollegor och partner. Vidare beskrivs 
också att polisyrket kan medföra djupa, ofta negativa emotioner hos personerna och att ett 
vanligt sätt att hantera de är genom samtal med kollegorna, efter arbetstid. Punkterna som 
nedan kommer att diskuteras är huruvida man som polis faktiskt är i behov av 
känslohantering, innebörden av skiftet från privatperson till polis, samt om de konflikter som 
kan uppstå mellan arbete och privatliv är överhängande den förbättring som diskuterats. 
 
6.2.1 Känslohantering, behövs det? 
I resultatet har informanternas upplevelser om emotioner och hur dessa hanteras redovisats. I 
denna sektion kommer deras upplevelser att diskuteras och analyseras. Hur kommer det sig, 
exempelvis, att poliserna upplever att de ofta inte behöver prata om sina känslor, även om 
resultatet indikerar på att de i allra högsta grad behöver det? 
 
En strategi för att hantera de emotioner som uppstår i arbetet, och som många av poliserna 
talar om, är avrapportering. I och med att avrapporteringen efter ett fall sker både muntligt 
och skriftligt, och utgör en stor del av arbetet, upplevs detta av vissa poliser som ett sätt att få 
bearbeta varje fall de åkt på. Det ligger därför inte ett lika stort ansvar och påtryckningar på 
den enskilde individen om att hantera sina känslor när det är i regel med vad arbetsuppgifterna 
går ut på. Här kan vi alltså se hur rutinartade uppgifter som hör till yrket, hjälper 
informanterna att hantera svåra emotioner som uppstår där. Att avrapportera handlar även om 
att rent praktiskt beskriva arbetet och fokuserar inte på polisernas emotionella upplevelser 
kring dessa. Att få tala om de praktiska delarna av ens arbete kan därför ses som ett sätt för 
poliserna att gå igenom och sortera de upplevelser de varit med om. Tillvägagångssättet skulle 
kunna bidra till att den överblick de får av situationerna hjälper dem att rättfärdiga de 
emotioner de känt i samband med dessa. Att praktiskt berätta om det hemska man mött, kan 
således skapa en förståelse för sig själv och att sättet man reagerat på var naturligt. 
 
Utifrån resultatet är något av det mest märkbara att poliserna, i relation till sina emotioner, 
helst hanterar sina arbetsupplevelser och emotionerna som kommer utifrån dessa, tillsammans 
med sina kollegor, under arbetstid. I tidigare forskning från Martin (1999) kan vi se att en 
liknande idé finns som poängterar vikten för poliserna av att kunna reflektera kring sina 
möten med allmänheten, tillsammans med sina kollegor (1999:116). Vi tolkar vårt resultat 
som att samhörigheten, poliser emellan, är vital för att hantera arbetsemotioner på ett 
konstruktivt sätt. Att de främst väljer att prata med sina kollegor tror vi kan vara beroende av 
förmågan att relatera till varandras upplevelser på ett annat sätt än utomstående kan. 
Bemötandet av synen av döda människor, eller att lämna dödsbud, är erfarenheter många 
civila inte har. Samtal om detta med folk utan erfarenhet tror vi poliserna kan upplevas som 
svårt. Att kunna relatera till varandras arbetsupplevelser tolkar vi i sin tur även kunna öka 
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samhörigheten mellan poliserna, vilket kan vara ännu en anledning till att de väljer att 
anförtro sig till varandra i första hand. Att prata med kollegorna kan också innebära att man 
inte blir i lika stort behov av att ta med sig jobbet hem och prata om det där, vilket vi förstår 
som ett sätt att separera yrke och privatliv, och då inte belasta sin partner. 
 
Känslan av samhörighet menar Martin kan innebära att poliser ofta umgås med varandra på 
fritiden (1999:116). Det är någonting som ställs i kontrast till vår empiri, då de flesta av 
studiens informanter menar att de väljer att inte umgås med andra poliser privat. Vi förstår det 
som ett sätt för studiens poliser att kunna koppla bort jobbet på fritiden. Här är informanternas 
inställning dock motsägande till deras agerande, då de under intervjuerna berättat om att deras 
partners är polis. Detta är intressant, då det indikerar på att poliserna “kopplar bort” polisyrket 
från sin partner och på så sätt förbiser partnerns arbetsroll. Det kan vara ett resultat av att 
informanterna inte pratar om arbetet med sina partners särskilt, trots att båda arbetar som 
polis. Att man vill kunna hålla distansen från arbetet och skydda sina barn från berättelser om 
de negativa sidorna av samhället, skulle också kunna vara en anledning till det. Det kan även 
vara så att poliserna upplever att familjelivet väger tyngre, emotionellt och därför intresserar 
en mer, vilket gör att arbetet hamnar i skymundan. Gällande detta kan vi se en möjlig skillnad 
mellan amerikanska poliser, som Martins studie baseras på, och svenska poliser. Det tror vi 
kan bero på att poliser i USA möjligtvis inte har ett lika stort behov av att separera sin 
yrkesroll från privatlivet, på samma sätt som poliser i Sverige har. En anledning till det tror vi 
kunna vara att USA är ett land som värderar samhörigheten mellan invånare, i samhällen, 
annorlunda än i Sverige. I USA finns en stark mentalitet av att ställa upp för och förlita sig 
mycket på varandra, då det inte finns ett lika starkt socialt skyddsnät som vi har i Sverige. Det 
kan återspeglas i att många anser att det är viktigt med en nära relation till sina 
arbetskamrater. Svenska samhällen kan således ses som mer individualiserade, där människor 
förlitar sig på en stark stat snarare än på varandra i samma utsträckning som i USA. Detta tror 
vi kan vara en anledning till att våra informanter inte känner ett lika stort behov av att ständigt 
vara nära sina kollegor, utan uppskattar distansen som uppkommer när de kommer hem till 
familjen. 
 
En majoritet av studiens informanter beskriver spontant hur de upplever att de inte har ett 
vidare behov av att prata om de emotioner som uppstår i arbetet, men beskriver ändå, i andra 
sammanhang under intervjuerna, att de faktiskt gör det. Det tror vi kunna vara en effekt av att 
man helt enkelt inte alltid reflekterar över sina emotioner, eller hur man väljer att hantera 
dom. Det kan också innebära att samtal om emotioner med kollegorna är en så naturlig del av 
arbetet att det inte uppmärksammas som just känslohantering samt att vad poliserna menar 
med samtal om emotioner innebär en mer avancerad form av känslohantering, som 
avlastningssamtal. Här vill vi utifrån resultatet belysa vikten informanterna lägger på den 
mellanmänskliga interaktionen och hur den upplevs som det främsta sättet att hantera sina 
emotioner. Det kan ställas i kontrast till mycket av vad den psykologiska forskningen gällande 
emotioner pekar på, bland annat försvarsmekanismer. Vi är här dock medvetna om riskerna 
med intervjusituationen, där folk kan misstolka intervjufrågorna, eller tendera att presentera 
sig själva på ett fördelaktigt sätt, vilket kan ha påverkat informanternas svar. 
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Att de kvinnliga poliserna väljer att inte be om formella avlastningssamtal som 
känslohantering, kan ses som en indikation på att de blivit insocialiserade i en stereotyp, 
manlig arbetskultur och arbetssätt (jfr. Brody, 2000). En uppfattning om de manliga 
arbetsmönstren som standard, kan således också bli sätten de kvinnliga informanterna vill 
förhålla sig till arbetet. Här kan en parallell dras till Brodys teori om att män och kvinnor 
antas göra skillnad på emotionella uttryck i relation till hur man förväntar sig att det andra 
könets känslouttryck ser ut (2000:32). Men i kontrast till hennes teori, ser vi att de kvinnliga 
informanterna, i stället för att uttrycka stereotypa feminina uttryck, i stället applicerar typiska 
manliga uttryck i arbetet.  
 
Att de stereotypa feminina förhållningssätten ofta upplevs som att inte komma till uttryck i 
yrket är intressant, då det är någonting forskning hävdar att man väldigt tidigt socialiseras in i 
(se Brody, 2000) och som därmed är en vital del av en människas könsroll. Vi tolkar det som 
att socialisationen, som sker i samband med polisutbildningen, därför bör ha en väldigt stor 
effekt på kvinnornas emotionella uttryck, då det får dem att aktivt distansera sig från uttryck 
kopplade till könsrollen, i arbetet. Vi förstår det som att kvinnorna anamma ett mer 
maskuliniserat sätt att vara. I relation till detta ser vi att arbetskultur kan ha en stor inverkan 
på en persons emotionella uttryck, någonting Brody inte diskuterar. Ovanstående analys är 
också intressant i förhållande till jämställdshetsdebatter som förs i världen i skrivande stund. 
Vi vill dra en distinkt skillnad mellan USA, där Brodys forskning kommer ifrån, och Sverige. 
Hade vi analyserat kvinnliga arbetsmönster i Sverige, för några år sedan, skulle denna analys 
troligtvis kunna liknas med ett antal platser i dagens USA. Dock har det de senaste åren skett 
en tydlig utveckling i Sverige, både gällande hur barn uppfostras och socialiseras in i 
könsroller och hur genusskillnader tas i uttryck på arbetsplatser, gällande lika lön och 
föräldraledighet. Då vi inte lyckats urskilja några specifika skillnader i våra informanters 
upplevelser av att vara mamma/pappa och polis på samma gång, anser vi att det resultatet kan 
relateras till en upplevd jämställdhet i hemmet. Dock lever allmänhetens förväntningar kvar 
på att polisrollen exempelvis ska utgöras av självsäkra, starka och respektingivande män. 
Detta är någonting samtliga informanter upplever vara ledsamt och irriterande, vilket vi kan 
förstå som att en ny era av poliser är på väg att skapas. Det kan vidare också kopplas till ett av 
studiens resultat; att det finns typiska kvinnliga arbetsmönster för hantering av erfarenheter 
och emotioner, som används i polisyrket. Informanterna belyser exempelvis vikten av att inte 
vara för känslokall och istället uttrycka empati i arbetet (jrf. Fivush & Buckner, 2000).  
 
Under intervjuernas gång har informanterna inte explicit uttryckt upplevelser av manliga 
arbetsmönster som hantering av erfarenheter och emotioner, utan detta är någonting vi tolkar 
existera utifrån deras svar. Vi kan å ena sidan se att en majoritet av poliserna inte verkar 
uppleva att könsroller har en tydlig plats på arbetet. Å andra sidan finns många upplevelser 
som tyder på att typiska feminina uttryck dagligen hämmas i arbetet. En intressant fråga att 
ställa sig är om hämmandet av feminina uttryck ses som jämställdhet hos informanterna, och 
då om de vedertagna, maskulina arbetssättet i så fall är en indikation på att det manliga 
arbetssättet inom Polisen ses som självklart? 
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I relation till resultatet kan vi se en antydan till att förmågan att vara återhållsam med sina 
inneboende emotioner, något som informanterna värdesätter i sitt arbete, kan uppstå då det 
ytliga och djupa skådespelet sammanflätas. När det ytliga skådespelet upprepas tillräckligt 
många gånger blir det till en form av rutin av den emotionen. När man vid upprepade tillfällen 
exempelvis spelat lugn i pressade situationer kan emotionen bli till en vana i liknande, 
framtida situationer -känslan har blivit personens verklighet i så kallat djupt skådespel (jfr. 
Hochschild, 1983). Vi ser därför vanan av att känna en viss ytligt skådespelad emotion, som 
tillslut blir rutin, som bryggan mellan det ytliga och djupa skådespelet och som får dessa att 
fungera i en växelverkan tillsammans. Det kan också ses som ett tillvägagångssätt som för 
många poliser möjliggör att de orkar fortsätta att jobba som polis. I relation till djupt och 
ytligt skådespel är Goffmans teori om främre och bakre regioner intressant. Av vår empiri kan 
vi se att informanterna sällan pratar om ytligt skådespel i relation till bakre regioner. Detta är 
intressant då utloppet för de djupare emotionerna tenderar att vara mer platsbundna till bakre 
regioner, där man inte känner ett behov av att anpassa sitt agerande på samma sätt som i de 
främre regionerna. Att exempelvis sätta sig i polisbilen med sin kollega, förutsatt att man 
känner sig avslappnad och bekväm med denna, innebär att man inte behöver framställa sig på 
ett speciellt sätt. Att tvärtom befinna sig på en brottsplats tenderar att många gånger kopplas 
till att behöva anpassa sitt beteende. En fråga att ställa sig i samband med detta är huruvida 
man någonsin behöver skådespela ytligt i en bakre region? 
 
I denna sektion har studiens resultat gällande de emotionella aspekterna av informanternas 
upplevelser diskuterats. Vad som är mest framträdande är att många av våra informanter 
upplever att de inte behöver prata om sina emotioner. När detta sedan diskuteras kan vi se att 
informella samtal mellan kollegorna under arbetstid är någonting alla informanter pratar om 
att de har, även om dom inte uppmärksammas som en form av känslohantering. Det finns 
alltså en omedveten känslohantering som sker spontant och under förutsättningar som 
möjliggörs genom det vardagliga polisarbetet. 
 
6.2.2 Från privatperson till polisuniform 
Tidigare diskuterades de emotionella aspekterna av det resultat som framkommit under 
intervjuerna. I denna sektion presenteras det resultat som antyder att informanterna upplever 
att arbetet och privatlivet medför två olika roller och detta diskuteras och utvecklas i relation 
till den tidigare forskning som presenterats. 
 
Att vara polis och privatperson är enligt en majoritet av studiens informanter två olika saker. 
Dessa två roller, menar informanterna, kommer med flera olika krav (jrf. Golden, 2001). Att 
träda in i en professionell yrkesroll medför kravet att kunna “stänga av” vissa emotioner, men 
också att kunna träda ur rollen när man är klar med sitt arbetspass. Förmågan att kunna 
förhålla sig distanserad till arbetsrollen säger de flesta informanter att de har. Inte enbart när 
man går hem från arbetet, men också till viss del när man är där, för att inte bli för påverkad 
av den. Uniformen tolkar vi som en funktion för att göra detta, delvis genom att man kan välja 
att isolera medborgares negativa åsikter och hatiska kommentarer till just polisrollen. Därmed 
utgör uniformen och polisfasaden en distans mellan arbetsroll och privatperson för 
informanterna (jrf. Greenberger och O'Neil, 1994) vilket kan göra det lättare att ta kritik mot 
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arbetsrollen. En förklaring till det tror vi kan vara att man i sin arbetsroll kan luta sig mot 
polisen som institution och de regler som innefattas av den. Därmed kommer denna kritik inte 
lika nära som den gör privat, då vi tolkar att kritik mot privatpersonen upplevs som mer 
påfrestande. 
 
För att utveckla detta tolkar vi, i kontrast till Goffman (2014:25), att privatpersonen är den 
gemensamma del av alla roller en person antar under sitt liv. Att få kritik riktad mot denna får 
därför en djupare effekt än när den riktas mot arbetsrollen, då ens arbetsroll inte utgör en 
persons helhet. Här vill vi belysa att vi ändå väljer att se privatpersonen som en roll, men att 
denna, i kontrast till de övriga rollerna en person kan anta under sitt liv, är den gemensamma 
nämnaren för alla en persons roller. Detta anser vi därmed vara anledningen till att 
privatrollen uppfattas som mer emotionellt engagerande än yrkesrollen, för våra informanter. 
Goffman har tidigare kritiserats för att inte utveckla aspekten av att det finns någonting 
djupare än enbart de roller han talar om, någonting vi i denna studie också vill ställa oss 
kritiskt till. Genom att analysera studiens resultat utifrån vårt perspektiv, kan vi förstå de 
problem som kan uppstå för en polis med att ständigt rätta sig efter polisinstitutionens regler. 
Detta då privatrollen och dess värderingar även blir grundläggande för arbetsrollen och därför 
också kan inverka på denna i viss mån, antingen medvetet eller omedvetet. Den negativa 
känsla som ibland uppstår i mötet med medborgaren, kan vi därför se bli problematisk för 
vissa informanters arbetsroll då detta framkallar värderingar gjorda av privatpersonen. Detta 
då de personliga värderingarna används i ett arbete där man egentligen borde förhålla sig 
neutral till medborgare, och endast använda sig av de institutionaliserade känslor som finns 
inom ramen för polisrollen (jfr. Hochschild, 1983). Informanterna beskriver bland annat att 
om de låter privata emotioner framkomma, känns det som att de sviker arbetsrollen. Därför 
tror vi att motsättningarna mellan de multipla rollerna, som våra informanter har nämnt, 
uppstår; just på grund av att varje individ är sin egen privatperson närmast, och ständigt 
främst utgår från denna roll när det gäller beslutsfattning, känslohantering och agerande. 
 
Att stänga av polisarbetet förklaras som ett måste för att klara av det rent emotionellt och vi 
kan här även se en aspekt av att arbetsrollen och föräldrarollen kommer med så många krav 
att en förening av de båda kan bli en för stor påfrestning att hantera. De sysslor som utförs i 
privatlivet sker till största del oavlönade och våra informanter påpekar att det är lättare att 
stänga av arbetsrollen i förhållande till den privata, vilket stödjer vår egen teori om att 
privatrollen går djupare. Därför tänker vi oss att det man investerar i privat- och 
familjesituationer innefattar ett större emotionellt värde, än vad det avlönade arbetet gör (jfr. 
Yanchus & Eby m.fl, 2010). 
 
Vi kan i vår studie inte se antydningar till att det skulle vara mer problematiskt för något av 
könen att vara förälder och polis samtidigt och hantera de krav som kommer med de båda 
rollerna (jfr. Nordenmark, 2002). Man kan tänka sig att detta kan förstås genom Sveriges 
politiska utveckling över tid, gällande jämställdhetsfrågor och genus. Under de 13 år som gått 
sedan Nordenmarks forskning, har diskussioner och förändringar skett både gällande normer 
för arbetsfördelning i hemmet och för genusaspekten av oavlönat arbete i hemmet. Vad som 
verkar vara en liten, men upplevd, skillnad i kvinnornas och männens berättelser gällande 
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rollerna, är att vissa kvinnor stundvis kan ha svårare att hävda sig i sin arbetsroll. Liksom de 
kvinnliga poliserna i tidigare forskning (jfr. Martins & Jurek, 2007), menar vissa kvinnliga 
informanter att allmänheten har åsikter om att vara både polis och kvinna. Detta kan vi tänka 
oss beror på att polisrollen främst är kopplad till maskulinitet och blir på så vis en nackdel för 
kvinnorna som menar att de kan behöva bemöta ifrågasättande kommentarer om varför de, 
som kvinnor, vill arbeta som poliser (se Brody, 2000:24). De manliga informanterna talar 
aldrig om polisrollen utifrån sin könsroll. Det tror vi indikerar på att manliga poliser inte 
behöver ifrågasätta, eller bli ifrågasatta, att de är män när de arbetar då det kan ses som en 
naturlig förväntning från allmänheten, kanske på grund av att yrket länge varit mansdominerat 
(jfr. Brody, 2000; jfr. Goffman, 2004). En annan aspekt av det kan vara att män är mer 
självständiga och möjligtvis ser sig själva som mindre påverkade av andras åsikter än vad 
kvinnor gör (jrf. Fivush & Buckner, 2000), vilket kan resultera i att de manliga informanterna 
mer sällan reflekterar över sin könsroll. Då det ändå är förhållandevis få av studiens kvinnliga 
informanter som uttalar att de upplever att deras könsroll har en inverkan på arbetsrollen, kan 
vi se att vår empiri inte helt går att relatera till den tidigare genusforskning som gjorts på 
kvinnliga poliser i USA (se Martin, 1999; Martin & Jurek, 2007). Detta kan delvis bero på att 
vår intervjuguide inte öppnat upp för informanterna att utveckla detta, men också att det finns 
en skillnad på kvinnors upplevelser gällande könsroller i USA och i Sverige. En möjlighet 
skulle kunna vara att det finns en skillnad i hur pass konservativa de båda länderna är, där vi 
tolkar att konservatismen idag är mer utbredd i vissa delar av USA än i Sverige. Ett resultat av 
det kan göra att den kvinnliga könsrollen inte ses som likvärdigt jämställd med den manliga, 
både i hemmet men också på arbetsplatsen. 
 
Som diskussionen indikerar finns alltså en upplevd problematik med att förhålla sig till 
rollerna privatperson och polis. Kritik och motsättningar i privatrollen upplevs av våra 
informanter vara mer emotionellt påfrestande än när det rör individernas arbetsroll. Detta tror 
vi beror på det större emotionella engagemanget som finns i privatrollen, och att denna roll 
innefattar en gemensam grund för alla andra roller som man kan anta. Den nämnda 
problematiken kring de multipla rollerna kan avspegla sig både i en genusproblematik, där 
vissa av studiens kvinnliga informanter menar att ett ifrågasättande av deras könsroll i relation 
till arbetsrollen existerar. De privata värderingarna och människosynen kan också förändras 
på grund av att man arbetar som polis. Ovan har polisrollens påverkan, inte bara på sig själv 
som privatperson, men också på familjen, börjat uppmärksammas. Under nästa sektion 
kommer den konflikt och förbättring som kan uppstå mellan arbetsroll och familjeroll att 
diskuteras.  
 
6.2.3 Konflikt eller förbättring? 
Det går alltså att antyda att arbetsrollen tenderar att ha en inverkan på informanternas 
privatliv. I denna sektion kommer detta, samt resultatet gällande arbete- familjekonflikt och 
arbete- familjeförbättring att diskuteras. På vilka sätt går det att förstå hur studiens 
informanter uppfattar att arbetet främst berikar privatlivet, snarare än ställs i konflikt till det, 
när så mycket av den tidigare forskningen indikerar på just en konflikt? 
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Den konflikt som informanterna beskriver kunna uppstå mellan privatperson och arbetsroll 
tolkar vi vara beroende av de negativa versionerna av “verkligheterna” informanterna 
upplever i sitt arbete och hur dessa inverkar på informanternas emotioner (jrf. Hochschild, 
1983). Vår tolkning är att när någonting hemskt inträffar för en person i arbetet, under den tid 
man inte har egen familj (sambo och barn), påverkar detta främst en själv. Att skaffa familj 
kan dock innebära att en person ställs inför en ny situation, där vardagen inte enbart kretsar 
kring en själv, utan där partner och barn blir en vital del av ens liv. I relation vårt resultat kan 
vi antyda att informanterna upplever att de, efter dem skaffat familj, inte längre enbart 
ansvarar över sitt eget liv, utan också över vad som kan drabba ens familjemedlemmar (jrf. 
Greenberger & O’Neil, 1994). Då vi tror att informanterna känner ett övergripande ansvar för 
sin familj och också berättar att de blivit mer försiktiga och uppmärksamma i och med arbetet, 
kan detta vara en anledning att vissa beskriver upplevelser av att de har blivit mer “hönsiga” i 
privatlivet. Av upplevelserna informanterna talat om i relation till sin privata roll, tolkar vi att 
deras familj är det mest essentiella och emotionellt värdefulla för dem. Detta förstår vi genom 
den osjälviskhet de verkar känna inför sig själva efter dem bildat familj. När informanterna 
beskriver upplevelserna av det negativa sociala influenserna dem är med om i jobbet, tolkar vi 
det som att de ibland kopplar negativa emotioner som uppstår i arbetet, till sin familj (jrf. 
Hochschild, 1983), vilket skapar en oro och rädsla för att någonting dåligt kan hända dem. 
Här kan vi se att familjen verkar utgöra en så pass viktig del av informanternas liv att det kan 
vara svårt att inte relatera upplevelser i arbetet till situationer i privatlivet. Det kan vara en 
anledning till att många informanter strävar mot att skapa de bästa förutsättningarna för sina 
familjemedlemmars liv, vilket ibland kan ges i uttryck genom oro och ökade krav på 
sammanhållningen hemma. Vi tolkar det som ett resultat av att informanterna känner till hur 
livet ser ut för vissa av de klienter dem möter i jobbet, vilket avspeglar sig i att informanterna 
kan komma att ställa högre krav på sin egen familj för att försöka värja sig ifrån att samma 
sak ska hända dem (jrf. Greenhaus & Beutell, 1985). Utifrån vårt resultat upplever vi att 
informanterna verkar lägga ett större fokus på familjens sårbarhet än sin egen, trots de 
ovanligt dramatiska händelser de själva upplever i arbetet.  
 
Vår tolkning är att arbete-familjekonflikter och arbete-familjeförbättring uppstår ur samma 
fenomen: informanternas negativa sociala influenser av “verkligheterna” de upplever i arbetet, 
som sedan påverkar relationen till familjen emotionellt (jrf. Hochschild, 1983). Att 
informanterna relaterar arbetsupplevelser till familjen, positiva som negativa, förstår vi 
således vara beroende av att familjen utgör den största emotionella tyngden hos 
informanternas privatperson. Familjen blir den givna källan arbetsemotionerna kopplas till. 
Varför de negativa verklighetsuppfattningarna i relation till familjen inte enbart skapar 
konflikter hos informanterna, utan främst en förbättring, tror vi grundar sig i den 
känslohantering som samtalen med kollegorna på arbetet ger. Här tolkar vi att interaktionen 
med kollegor möjliggör att informanterna kan bearbeta största delarna av de negativa 
emotionerna på arbetet, och lämna dessa där (jrf. Martin, 1999). Hade de negativa 
upplevelserna varit för påträngande när informanterna lämnade arbetet, tror vi att den 
förbättrande synen som informanterna har av familjen, hade varit svårare att uppleva. Det kan 
vi förstå genom den informant som uppgav att han slutade arbeta som ordningspolis, då 
arbetet fick en för stor, negativ inverkan på honom själv som privatperson, men även på 
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familjelivet. Vi tolkar det som att informanternas upplevda tacksamhet för att familjen har det 
bra, således är beroende av deras förutsättningar att resonera med kollegorna kring de 
negativa arbetsupplevelserna i jobbet. Det kan möjliggöra att när informanterna kommer hem, 
kan se arbetet ur en positiv aspekt och relatera negativa upplevelser till att dem exempelvis är 
glada över att deras barn har föräldrar som inte har dåliga psykiska förutsättningar (jrf. 
Greenhaus & Powell, 2006). Även känslan av samhörighet med andra poliser, och vetskapen 
att ens kollegor ställs inför samma svårigheter gällande att parera de påfrestande 
arbetserfarenheterna med familjelivet, tror vi inverkar på informanternas syn på förbättring i 
familjelivet, genom medvetenheten och förståelsen för att polisarbetet medför utmaningar, för 
de flesta.  
 
Då vi är av uppfattningen att individer skapar sin sociala verklighet, tolkar vi att konflikten 
eller förbättringen är beroende av sociala förutsättningar och influenser (jfr. Hochschild, 
1983). I relation till vår empiri tolkar vi att samspelet mellan kollegorna och det emotionella 
värde man socialiseras in i som förälder, är viktiga aspekter av förbättringen och konflikten. 
Även vilka förväntningar och tidigare upplevelser man har av delar i livet, samt hur man via 
socialiseringen in i polisyrket, lär sig hantera sina arbetsrelaterade emotioner, tror vi inverkar. 
Vi vill slutligen poängtera att våra resultat visat på både en konflikt och en förbättring av 
arbete- familjeliv. Vår reflektion är att dessa två delar existerar samtidigt i våra informanters 
liv, och att innebörden av det påfrestande arbetet hjälper dem att uppskatta det positiva som 
finns hemma. Vi vill även påpeka att vår slutsats av denna diskussion gällande arbete-
familjekonflikt och arbete-familjeförbättring är att förbättringen är den som är mest 
framträdande i informanternas liv. Detta då samtligas inställning till arbetet, trots ovan 
nämnda negativa konsekvenser och begränsningar, är övergripande positiv. Studiens 
intervjuade ordningspoliser trivs med sin arbetsroll, och genom den förbättring som arbetet 
skänker dem i privatlivet, samt det emotionella värde det skapar, orkar de mötas av tragik och 
påfrestningar i jobbet. Detta skiljer sig från den, många gånger, negativa bild av relationen 
mellan yrkesroll och privatliv som finns i tidigare forskning. Vår studie bidrar därmed med en 
nyansering av denna bild. 
 

6.3 Slutsatser och implikationer för tillämpning eller vidare 
forskning 

Den frågeställning som vi utifrån vårt resultat hade svårast att besvara var hur de emotioner 
som uppstår i arbetet inverkar på polisens roll som partner. Många informanter uppgav att de 
inte ansåg att arbetet påverkade partnerrollen, vilket har skapat smärre svårigheter för oss att 
ovan diskutera denna del tillräckligt utförligt. Trots att vi i vår empiri inte explicit lyckats se 
märkvärda skillnader gällande genus och arbetssätt, tolkar vi av informanternas svar som att 
det ändå existerar. Hade vi i en framtida studie haft större utrymme att studera genusskillnader 
skulle vi, med förändringar i intervjuguiden och fler genusbaserade teorier, kunnat skapa ett 
bredare genusperspektiv i relation till känslohantering och könsbaserade arbetsmönster. Även 
genusaspekten av rollanvändning på olika sätt hade vid en vidare studie kunnat utvecklas 
genom att undersöka hur män och kvinnor upplever motsättningar eller inte, mellan sina olika 
roller. 
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Den mest framträdande slutsatsen vi kan dra utifrån denna studie är att det hemska man 
upplever i arbetet kan ha en positiv inverkan på privatlivet. Arbetsrollen kan hamna i konflikt 
med privatlivet, men framförallt verkar det ha en förbättrande betydelse i form av känslor av 
tacksamhet och uppskattning. Poliserna upplever att vardagens små konflikter och kriser, 
tillsammans med utförandet av de vardagliga sysslorna, gör det lättare att stänga av arbetet, 
och privatlivet upplevs som både emotionellt lättare och roligare, just på grund av det tunga 
och tragiska som upplevs på jobbet. Vi kan även se att arbete- familjekonflikt och arbete- 
familjeförbättring kan ske parallellt med varandra. Detta är någonting vi, till skillnad från 
annan forskning, kunnat synliggöra tack vare vår empiri som genom intervjuguiden baserats 
på studiens teoretiska ramverk och vald tidigare forskning. 
 
Ett annat intressant resultat är att poliserna många gånger upplever att de inte är i större behov 
av att hantera sina känslor genom formella avlastningssamtal. Trots detta kan vi se att det hos 
informanterna verkar finnas ett behov av en mer informell känslohantering, som att i 
polisbilen prata med sin kollega, eller i form av skriftlig och muntlig avrapportering. Många 
av studiens poliser har tagit avstånd från strukturerade avlastningssamtal med psykolog, 
möjligtvis då pressen av att tala om hur man känner kan uppfattas som hög och emotionellt 
påfrestande. Därför tror vi att andra lösningar eller ramar för känslohantering på arbetsplatsen, 
i framtiden kan behöva utformas. Att tala med kollegor och chefer om det praktiska arbete 
man utfört under arbetspasset upplever informanterna kunna leda till en mindre 
emotionsfokuserad hantering av de arbetsrelaterade emotionerna, som för många av poliserna 
tendera att upplevas som för påtvingad. Detta möjliggör för poliserna att få tala om det som 
hänt under dagen, vilket skapar ett mindre kravfyllt utrymme för att analysera och hantera 
emotionerna som uppstått i samband med detta. 
 
Gällande polisers attityd till att hantera emotioner har vi även funnit ett genomgående tema. 
De flesta informanter säger sig inte påverkas av det som upplevs i arbetet utan understryker 
sin goda förmåga till att stänga av arbetet när de kommer hem. Polisernas spontana inställning 
är alltså att arbetet inte inverkar på deras privatliv. När de utvecklar sina arbetsupplevelser 
och emotioner framkommer flertalet exempel på situationer och emotioner som ändå indikerar 
på en tydlig inverkan på privatlivet. Många informanter reflekterar inte själva över detta och 
de som gör det är snabba med att understryka att inverkan var någonting som påverkade dem 
förr och inte är aktuellt idag, på grund av ökad arbetslivserfarenhet. Med erfarenheten har ett 
distanserande till vissa av de arbetsrelaterade emotionerna skapats. Det skulle vara intressant 
att via framtida, mer djupgående studier, studera hur detta skapas och utvecklas. 
 
Då vårt resultat visat att informanternas arbetsrelaterade upplevelser och emotioner inverkar 
på deras privatliv, är det deras spontana inställning, till att arbetet inte inverkar, det resultat 
som fascinerar oss mest. Vi anser det vara önskvärt att i framtida studier fokusera på vad som 
kan ligga till grund för denna generella uppfattning hos poliserna vi intervjuat, samt hur det 
kommer sig att man eventuellt inte reflekterar över att vissa delar av arbetet faktiskt påverkar 
privatlivet. Studien uppmuntrar även vidare forskning gällande huruvida ordningspoliser utan 
partner och barn skulle se arbetet som förbättrande i relation till sin familj. Gäller 
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förbättringen främst för de poliser som har egna barn och en partner, eller skulle svaren vara 
återkommande för poliser, vars närmsta familj är deras föräldrar och syskon? 
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8 Bilagor  
 
Bilaga 1. Informationsbrev 
Hej XX! 
Här kommer några punkter för de som vi vill intervjua:  
 
-Jobbar med grov brottslighet/ tunga brott 
-Är förälder 
-Har en partner 
-De flesta ska gärna ha jobbat ungefär lika länge inom polisen, men behöver inte vara lika 
gamla. 
Vi vill gärna intervjua 10 personer.  
 
Varför vill vi då intervjua dina kollegor?  
Vi ska skriva vår kandidatuppsats i socialpsykologi vid Uppsala universitet. Socialpsykologi 
fokuserar till viss del på hur och varför människor interagerar med varandra. Vi vill studera 
om det poliser upplever i sitt arbete inverkar på hur de tänker och handlar i privatlivet och hur 
de känslor som arbetsuppgifterna lockar fram påverkar deras roll som förälder och partner.  
 
Vi kommer självklart inte fråga om saker som rör sekretess gällande arbetet, och personerna 
är självklart inte tvingade att svara på frågor de inte vill dela med sig av. Vi kommer i stället 
fokusera på hur arbetet påverkar dem och om det är på ett positivt eller negativt sätt.  
 
Vi tänker oss att det vore bra om vi kunde intervjua personerna veckan efter påsk, alltså v. 15 
(7-10 april). 
 
Det är supersnällt att du vill hjälpa oss med detta!  
Om du hittar några som vill ställa upp kan du ge dem min mailadress, så kan vi boka in tid när 
det passar dem.  
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar,  
Josefine och Linn 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
1. Berätta om dig själv och din familj, vilka finns i din familj, hur gamla barn, vad jobbar din 
partner med etc. 
2. Hur länge har du arbetat som polis? Hur länge som ordningspolis? 
3. Vad har du för inriktning i ditt arbete idag? Arbetar du på någon specifik avdelning/med 
specifika fall?  
4. Kan du beskriva hur en typisk arbetsdag går till? 
5. Berätta om känslor som ditt arbete kan väcka hos dig (positiva/ negativa?) 

6. Vilka känslor är mest vanliga att du upplever i ditt arbete? 
7. Berätta om någon arbetsrelaterad situation (inga detaljer), du upplevt vara starkt emotionell 
och som berörde dig privat?  
8. Kan du känna att du någon gång blivit för starkt emotionellt engagerad i en jobbrelaterad 
händelse? På vilket sätt var detta för starkt? 
9. Hur påverkar känslorna dig när du kommer hem? I relation till din familj? 
10. Vad gör dig känslosam på jobbet? Hur hanterar du dessa känslor? 

11. Vad känner du är det mest emotionellt jobbiga/påfrestande med polisyrket?  
12. Vad känner du är det mest emotionellt positiva med polisyrket? 
13. Påverkar dina arbetsuppgifter din roll som förälder? (Om ja; hur? Om nej; varför inte?) 
14. Upplever du en skillnad i din uppfostran av dina barn, och föräldrar med andra yrken, 
utifrån din yrkesroll? (På vilket sätt?) 
15. Påverkar dina arbetsuppgifter din roll som partner? (Om ja; hur? Om nej; varför inte?) 
16. Talar du med din partner om hur ditt arbete får dig att känna och må? (Om ja; hur? Om 
nej; varför inte?) 
17. Talar du med dina kollegor eller överordnade om hur ditt arbete får dig att känna och må? 
(Om ja; hur? Om nej; varför inte?) Känner du något formellt stöd för att kunna hantera 
känslor som uppkommer i arbetet? 
18. Upplever du att det i så fall hjälper dig i ditt privatliv?  
19. Händer det att du tar med dig arbetet hem eller känner du att du kan stänga av efter du 
arbetat klart?  
20. Har det hänt att situationer som uppstår i arbetet får dig att tänka på saker som rör ditt 
privatliv? Vilka? 
21. Upplever du att polisyrket kommer med förväntningar på dig som förälder och 
partner/privatperson? (Om ja; hur? Om nej; varför inte?) 
22. Skiljer sig ditt privatliv idag ifrån den tiden du inte arbetade som polis? Hur?  
23. Har du ändrat dina värderingar något, sedan du blev polis, och på grund av det?  
 

 
 


