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Sammanfattning och nyckelord 

I denna uppsats undersöks hur polisers känsloarbete ser ut i mötet med kvinnor utsatta för 

våld i nära relationer, samt vilka copingstrategier poliserna använder för att handskas med de 

känslor som uppkommer under och efter mötet. Studiens teoretiska ramverk innefattar teorier 

inom emotionssociologi samt psykologiska teorier kring copingstrategier. Datainsamling har 

genomförts av författaren enbart för denna studies syfte. Den består av kvalitativa tematiskt 

öppna intervjuer med sex poliser från tre olika polisdistrikt i och runt Stockholm. Studiens 

utgångspunkt är fenomenologisk, vilket i denna studie innebär att det är polisernas perspektiv 

och meningsskapande som står i centrum för förståelsen av deras känsloarbete. Enligt 

fenomenologisk syn är denna förståelse alltid beroende av forskarens tolkningar utifrån den 

kunskap hon redan har på området och således är forskaren med och skapar empirin. 

Resultaten visar att det känsloarbete poliserna gör är i linje med vad tidigare forskning visat. 

Poliserna följer rådande känsloregler, som framförallt inbegriper att hålla en emotionell 

distans i förhållande till de utsagor de får ta del av, genom att undertrycka eller framkalla 

opassande respektive passande känslor. Känsloreglerna skiljer sig åt beroende på situationen 

som polisen befinner sig i. Ibland passar det att undertrycka till exempel ilska, medan det i 

andra situationer behöver framkallas ilska och bestämdhet. Generellt kan sägas att de rådande 

känsloreglerna är att inte visa för mycket ilska, utan att visa ett sorts lugn för att kvinnorna 

ska känna sig trygga i mötet med polisen. Copingstrategier som används är till exempel 

aktiva som socialt stöd och passiva som undvikande av tankar och kan till viss del kopplas 

till tidigare forsknings copingstrategier. Även nya strategier, ge tankarna utrymme samt 

uppföljning har identifierats i analysen av empirin. Titeln på rapporten är ett citat från en polis 

som intervjuats i studien och ger en sammanfattad bild av polisers krävande känsloarbete när 

de möter våldsutsatta kvinnor. Deras känsloarbete innefattar att inte bli för känslomässigt 

engagerade för att de ska klara av att utföra sitt arbete. Men som citatet visar går det inte att 

helt isolera sig från sina känslor när man möter människor i kris. Det finns ingen som inte blir 

berörd.  

 

Nyckelord: våld i nära relationer, polis, känsloarbete, känsloregler, copingstrategier, 

fenomenologi, emotionssociologi, våldsutsatta kvinnor
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Inledning 

Inom många olika yrkesgrupper kommer man någon eller flera gånger i kontakt med en 

kvinna som utsatts för våld i en nära relation. Några yrkesgrupper har på sitt ansvar att hjälpa 

och stödja våldsutsatta kvinnor. Enligt socialtjänstlagen är det kommunen som ”har det 

yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 

behöver” (SOSFS, 2001:453). Dock visar fortsättningen, ”Detta ansvar innebär ingen 

inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän” (SOSFS, 2001:453), att ansvaret 

även vilar på andra aktörer. Dessa är bland annat hälso- och sjukvård, polis och åklagare 

(Björck & Heimer, 2008, Wallberg, 2008). Det har gjorts ett flertal studier på hur våldsutsatta 

kvinnor upplever kontakten med personer inom polisen och vården (se till exempel Hradilova 

Selin, 2009, Rejmer, Sonander & Agevall, 2010 och Battaglia, Finley & Liebschutz, 2003). 

De studier som fokuserar på hur människor som arbetar med våldsutsatta kvinnor upplever 

mötet handlar ofta om vilken effekt arbetet har på de anställda i form av utbrändhet (se till 

exempel Baird & Jenkins, 2003). Denna studie kommer att fokusera på upplevelser, känslor 

och copingstrategier som uppkommer och används i samband med mötet. En viktig aktör i 

arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer är polisen. De har tillsammans med 

åklagare till uppgift att utreda och lagföra de brott som begås (Nylén, 2008). Denna studies 

syfte är att undersöka hur poliser arbetar med sina känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor 

samt om de använder sig av några copingstrategier för att handskas med det känsloarbete de 

utför. Studien kan bidra till en djupare förståelse av vad som händer under möten mellan polis 

och våldsutsatta kvinnor och hur polisen upplever mötet. Detta är viktigt att studera för att 

senare, i ett vidare perspektiv, kunna jämföra polisernas och de våldsutsatta kvinnornas 

perspektiv för att kunna utveckla arbetet med att stödja dessa kvinnor. 

Studiens två frågeställningar är: 

Hur ser polisens känsloarbete ut vid bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer?  

 

Använder poliserna sig av några copingstrategier för att kunna hantera sitt känsloarbete och 

i så fall vilka?  
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Definition av våld i nära relationer 

I BRÅ:s, Brottsförebyggande rådets, rapport Våld mot kvinnor och män i nära relationer 

definieras våld i nära relationer som ”händelser av misshandel, sexuellt våld, trakasserier 

eller hot av partner eller före detta partner” (Hradilova Selin, 2009, s. 6). I FN:s, Förenta 

Nationernas, konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor finns ingen 

samlad definition för våld i nära relationer, utan där definieras våld mot kvinnor separat som: 

”varje könsbetingad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i 

fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor innefattande hot om 

sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller 

privat.” (CEDAW, 1979). I denna uppsats kommer jag att använda en snävare definition än 

den som formuleras i FN:s konvention och en bredare definition än den som använts i BRÅ:s 

rapport. Med våld i nära relationer avser jag fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld eller hot om 

våld, som en kvinna utsätts för av en person som denne har en familje- eller kärleksrelation 

till. Med våldsutsatta kvinnor avses i denna uppsats kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer. 

Avgränsningar 

Den första avgränsningen som gjordes var att innefatta endast en yrkesgrupps känsloarbete, 

nämligen polisers. Den andra avgränsningen var att enbart belysa mötet med våldsutsatta 

kvinnor och därmed utesluta de våldsutsatta män som poliserna mött i sitt yrke, eftersom det 

förefaller rimligt att anta att det finns skillnader mellan hur våldsutsatta kvinnor bemöts 

jämfört med våldsutsatta män. Dessutom är det statistiskt vanligare att kvinnor anmäler att de 

blivit utsatta för våld i en nära relation, än att män gör det (Ekström, 2008, s. 89). Det finns 

därmed fler sådana polisutredningar att undersöka. En avgränsning som inte gjorts är vilken 

typ av relation kvinnan haft till förövaren, om hon är eller har varit hustru, sambo, dotter, 

syster eller annat. Hade denna avgränsning gjorts skulle det kunnat resultera i att materialet 

blivit mer homogent, men samtidigt begränsat antalet fall av våld i nära relationer som 

poliserna hade kunnat berätta om under intervjuerna, jag valde därför att inte göra denna 

avgränsning. 
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Polisens arbete  

Här presenteras hur polisen arbetar med våld i nära relationer, som inom polisorganisationen 

benämns brott i nära relationer. Viss information är tagen från polisens hemsida, 

www.polisen.se, men mycket information kommer från vad poliserna som intervjuats i denna 

studie sagt om arbetsprocessen. Med brott i nära relationer menar polisen till exempel fysiskt, 

psykiskt eller sexuellt våld mot en nuvarande eller före detta partner eller mot föräldrar, barn 

eller syskon. Det innefattar även hot, tvång och hemfridsbrott (www.polisen.se). Alla poliser 

är utredare av brott, men brottsutredningen går till på olika sätt beroende på vilken avdelning 

polisen arbetar på. Den ena typen av poliser som intervjuats i denna studie är poliser som 

arbetar på utredningen och den andra är utryckningspoliser, eller ordningspoliser som de 

också kallas. Det är utryckningspoliser som bär uniform, kör radiobil och syns ute bland 

allmänheten. De har en så kallad yttre tjänst med uppgift att se till att invånarna i länet så fort 

som möjligt får akut hjälp (www.polisen.se). Under intervjuerna har jag fått förklarat för mig 

hur utryckningspolisernas och utredarnas arbeten kan se ut. Utryckningspoliserna får 

vanligtvis kännedom om brott i nära relation genom att en granne ringer SOS Alarm, 112, för 

att tala om att det låter som om det är bråk i en viss bostad. Ofta handlar det om en lägenhet 

eftersom det är mer lyhört och fler som hör bråk i en lägenhet jämfört med bråk i en villa. När 

utryckningspoliserna kommer till bostaden är det av vikt att de får komma in, för att kunna 

separera gärningsperson och målsägande och tala med dem i enrum för att få en uppfattning 

om vad som hänt. Detta blir det inledande målsägandeförhöret, alltså förhör med den 

brottsutsatta. Förhöret med den misstänkte gärningspersonen hålls vanligen inte på plats i 

bostaden. När utryckningspoliserna har löst den akuta situationen lämnar de platsen och 

ärendet läggs till en rotel för familjevåldsärenden där utredningspoliserna arbetar. Utredarnas 

arbete består av att, genom direktiv från åklagare, föra utredningar av våld i nära relationer 

framåt genom att hålla förhör med målsäganden, misstänkta och eventuella vittnen samt att 

förbereda målsäganden för rättegång. Utredarna arbetar till största del på ett poliskontor där 

förhören vanligen hålls i särskilt avsedda förhörsrum. Dessa poliser har ingen uniform och 

deras arbete utförs till stor del på ett poliskontor. 
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Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Eftersom polisers känsloarbete i 

mötet med våldsutsatta kvinnor inte är speciellt utforskat används teorier kring känsloarbete i 

andra yrken där man arbetar med människor. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

emotionssociologi. Därefter beskrivs tidigare forskning kring känslor i arbeten med 

människor och studier om känslor inom polisyrket. Avslutningsvis beskrivs copingstrategier 

utifrån psykologiska teorier som studerats hos amerikanska barnutredare och till sist 

copingstrategier som presenterats i en studie av svenska poliser.  

Emotionssociologi 

Emotioner är något som studerats inom psykologi, filosofi och fysiologi, men som fått lite 

utrymme inom sociologin. Vissa sorters känslor är enligt den amerikanska sociologen Susan 

Shott så centrala för social kontroll att utan dessa skulle inte samhället existera så som vi ser 

det. Därför är det viktigt att sociologer studerar den inverkan känslor har på det sociala 

beteendet (Shott, 1979). Även för den amerikanske sociologen Thomas Scheff (2000) är 

emotioner centrala och han ser skam som den primära sociala emotionen. Även tidiga 

sociologer som Charles Horton Cooley och Georg Simmel nämner emotionen skam (Cooley, 

1922, s. 291f, 380, Simmel, 1901/1983 se Dahlgren & Starrin, 2004, s. 11). Cooley diskuterar 

även stolthet i relation till spegeljaget (Cooley, 1922, s. 230ff). I slutet på 1920-talet gick 

sociologin mot en kognitiv orientering och emotionella aspekter fick mindre utrymme. Under 

mitten av 1970-talet återuppväcktes intresset för emotioner i och med Arlie Hochschilds 

forskning och hennes inledande analyser av känsloregler och Shotts symboliskt 

interaktionistiska teori om emotioner och empatiskt rolltagande (Dahlgren & Starrin, 2004, s. 

20ff).  

Hochschild har en interaktionistisk syn kombinerad med en darwinistisk syn på 

känslor. Hon menar, i likhet med Darwins teori, att känslor är biologiskt grundade, men att de 

utvecklas och förändras utifrån sociala och kulturella normer, vilket rimmar med ett 

interaktionistiskt perspektiv (Hochschild, 2003, s. 232). Det innebär att känslor kan ha ett 

biologiskt ursprung, men att människors förväntningar på en situation påverkar både vilka 
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känslor som  uppkommer och hur de kommer till uttryck. Om vi förväntar oss att en situation 

är skrämmande, är det troligt att vi kommer vi att känna rädsla (Hochschild, 2003, s. 231). 

Hochschild (1979) menar att människor arbetar med sina känslor genom att framkalla dem 

eller undertrycka dem för att passa rådande situation. Vilka känslor som passar i vilken 

situation lär sig människor genom känsloregler, det vill säga det som finns mellan “vad jag 

känner” och ”vad jag borde känna”. Hon menar att det går att urskilja känsloregler genom att 

granska värderingen av våra egna känslor, hur människor värderar varandras känslouttryck 

och genom de bestraffningar som vi lägger på oss själva och andra som bryter mot dessa 

regler. Känsloregler och påminnelser om känsloregler ser olika ut i olika grupper. Individer 

lär sig vilka känsloregler som råder genom att människor i deras omgivning reagerar när man 

brutit mot en känsloregel. Det kan till exempel vara då någon säger ”Du har inte rätt att vara 

avundsjuk, med tanke på vår överenskommelse” eller ”Du borde inte känna dig så skyldig, 

det var inte ditt fel” (Hochschild, 2003, s. 57f). För att följa dessa känsloregler krävs att 

människor utför vad Hochschild kallar ”känsloarbete”. Känsloarbete definierar Hochschild 

som det arbete människor gör för att följa rådande känsloregler (Hochschild, 1979 s. 551) och 

som utjämnar skillnaden mellan “vad jag känner” och ”vad jag borde känna” (Hochschild, 

2003, s. 57). Vidare skiljer Hochschild på känsloarbete som utförs i det privata livet, 

”emotion work” och ”emotional labour” som avses när samma arbete säljs för en lön och 

därmed har ett bytesvärde (Hochschild, 2003, s. 7). För denna uppsats är det ”emotional 

labour” som är av intresse. 

Vad är en känsla? 

Det finns många olika definitioner av känsla, beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. 

För denna sociologiska uppsats har sociologiska definitioner av känsla sökts. Hochschilds 

definition av begreppet känsla är något vi upplever ”när kroppsliga sensationer är förenade 

med det vi ser eller föreställer oss” (Hochschild, 2003, s. 17, min övers) eller annorlunda 

uttryckt att det är ett medvetet ”kroppsligt samarbete med en bild, en tanke, ett minne” 

(Hochschild, 1979, s. 551, min övers). Hochschild skiljer på ”feeling” och ”emotion” och 

menar att ”emotion” är mer fysiska känslor som att svettas, rodna och darra än vad ”feeling” 

är (Hochschild, 2003, s. 254). För denna uppsats syfte finns inget behov av att skilja på 

”feeling” och ”emotion” och därför görs valet att använda känsla och emotion som 

synonymer. Den amerikanske sociologen Susan Ehrlich Martins definition av känsla är 

”Emotioner är känslor som människor upplever, tolkar, reflekterar över, uttrycker och 
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hanterar. De uppkommer vid social interaktion; är influerade av sociala, kulturella, 

mellanmänskliga, och situationella omständigheter; och hanteras av arbetstagare parallellt 

med det fysiska och mentala arbetet i yrket” (Martin, 1999, s. 112, min övers). Både 

Hochschilds och Martins definition innefattar beskrivningen av känslor som delvis biologiskt 

och delvis socialt uppkomna. Martins definition är mer specifik och även, enligt min 

uppfattning, tydligare än Hochschilds definition och passar bra för denna uppsats syfte. 

Därför kommer Martins definition av känsla att användas i denna uppsats. 

Känslor i arbete med människor 

Känslor är en viktig del i yrken som involverar möten med människor. Människor som i sitt 

arbete har direkt kontakt med klienter, patienter eller kunder får ofta arbeta med sina känslor 

och känslouttryck (Leppänen, 2006). Ett begrepp som Hochschild använder sig av är 

”emotional display” som hon menar är en form av uttryck som en människa uppvisar mot en 

annan för att situationen kräver det, trots att hon inte upplever den uttryckta känslan 

(Hochschild, 1979, s. 569). Det kan till exempel vara då en polis innerst inne är trött på att en 

våldsutsatt kvinna inte vill medverka i ett förhör. Polisen visar inte dessa känslor, utan 

försöker att visa sig förstående och hjälpsam. Hochschilds studier av flygvärdinnor och 

skuldindrivare har visat att det finns likheter mellan känsloarbetet som de utför. En av dessa 

likheter är att det av den anställde krävs en förmåga att kunna framkalla ett visst 

sinnestillstånd hos en annan människa (Hochschild, 2003, s. 147). Enligt Martin (1999) och 

den svenska sociologen Vesa Leppänen (2006) finns detta även i polisyrket. Leppänen menar 

att det genom rollövertagande finns möjlighet för en individ att anpassa sina handlingar för 

att den andre individen i interaktionen ska reagera som önskat, något som är centralt i 

polisyrket. Med rollövertagande menas att man betraktar sig själv utifrån en annan människas 

perspektiv. Människor behöver ha den grundläggande förmågan till rollövertagande för att 

kunna delta i en social interaktion (Mead, 1976, s. 276). För att göra ett rollövertagande 

använder individen sig av sina egna tidigare praktiska och teoretiska erfarenheter. 

Rollövertagande är selektivt och styrs främst av individens målsättningar med mötet 

(Leppänen, 2006).  
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Känslor i polisyrket 

Inom många organisationer disciplineras medarbetares känslouttryck. Ledningen kan 

kontrollera känslouttrycken genom att rekrytera en viss typ av människor till yrket 

(Leppänen, 2006). Detta sker inom polisen i Sverige till exempel genom olika tester som alla 

sökande till polishögskolan måste genomgå innan de kan antas till polishögskolan. Testerna 

innehåller personliga intervjuer vid tre tillfällen samt ett personligt brev som skickas in vid 

ansökan. Därigenom kan rekryterarna välja vilka som passar för polisyrket (www.polisen.se). 

Mark Pogrebin och Eric Poole, professorer i straffrätt, har skrivit en artikel om hur poliser i 

den amerikanska polisstyrkan arbetar med sina känslor i tragiska situationer. De menar att 

polisers privata känslor är starkt undertryckta genom de normer för känslouttryck som råder 

inom polisyrket. Normerna är att ha kontroll och behålla lugnet och att inte uttrycka för 

mycket ilska, sympati, eller andra känslor som riskerar att verka som att man inte klarar av 

pressen som följer av polisyrket. Det är ovanligt bland poliser att prata om känslor som 

smärta, rädsla och skuld därför att det ses som en svaghet av många poliser och ett tecken på 

att man inte har det som krävs för att vara en stabil polis. För att kunna undertrycka sina 

privata känslor kan poliser ibland använda sig av humor, även i riktigt hemska situationer 

som vid självmord. Att skoja och skratta i en sådan situation hjälper polisen att distansera sig 

från sina privata känslor för att kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Dock visar 

deras studier att de gånger det handlar om barns utsatthet går det inte att skämta längre, det 

kommer för nära inpå ens privatliv. Vidare skriver Pogrebin och Poole i sin artikel att 

poliserna sällan pratar om sina känslor med varandra (Pogrebin & Poole, 1991). Att prata 

med kollegor eller andra personer om jobbiga upplevelser är en typ av copingstrategi som 

kallas emotionellt stöd (Anderson, 2000). Även humor kan vara en copingstrategi (Martin, 

1999). En studie som går in djupare på polisers copingstrategier är en svensk studie av 

Larsson, Kempe och Starrin från 1988. Innan den presenteras närmare ges några exempel på 

och en beskrivning av vad copingstrategier är. 

Copingstrategier 

Copingstrategier är tankar eller handlingar som används av en individ för att handskas med 

externa eller interna krav i interaktion med andra individer där interaktionen bedöms som 

stressande (Lazarus och Folkman, 1984). Dinah Anderson, doktor i socialt arbete, beskriver i 
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en artikel om amerikanska barnutredares
1
 copingstrategier åtta olika typer av strategier som 

hon lånat av Tobin, Holroyd och Reynolds (1984 se Andersson, 2000, s. 842). Strategierna är: 

Problemlösning. Beteendemässiga och kognitiva strategier för att minska stressen genom 

att förändra den stressande situationen. 

Kognitiv omstrukturering. Kognitiva strategier som innebär att man ändrar synen på en 

stressande situation genom att se det positiva i situationen eller se situationen ur ett annat 

perspektiv. 

Socialt stöd. Söka emotionellt stöd hos kollegor, familj och vänner. 

Uttrycka känslor. Frigöra och uttrycka sina känslor. 

Ovanstående fyra strategier kallas Engaged (aktiv) Coping och innefattar strategier där 

individen aktivt försöker hantera en stressande situation. De fyra strategierna nedan kallas 

Disengaged (passiv) Coping och innefattar strategier där individen försöker att hantera 

stressande situationer genom att undvika att tänka på eller prata om situationen. 

Undvikande av problem och tankar. Förnekande av problem och undvikande av tankar 

eller handlingar som rör den stressande situationen. 

Önsketänkande. Kognitiva strategier som speglar en oförmåga eller ovilja att ändra på 

situationen och att man istället hoppas och önskar att saker och ting kunde vara bättre. 

Socialt tillbakadragande. Dra sig undan från kollegor, familj och vänner, framförallt när 

det gäller känslomässiga reaktioner på stressande situationer. 

Självkritik. Skylla situationen på sig själv och kritisera sig själv. 

Anderson kommer i sin studie fram till att barnutredarna använder Engaged Coping i 

märkbart större utsträckning än Disengaged Coping och att de använder problemlösning och 

kognitiv omstrukturering mer än socialt stöd och uttrycka känslor (Anderson, 2000).  

Liknande copingstrategier används i den studie som gjorts på poliser i Karlstad, där 

polisers copingstrategier undersöks i situationer som poliserna själva beskrivit som stressande 

(Larsson, Kempe & Starrin, 1988). Strategierna har plockats från ”Ways of Coping 

Checklist” som innehåller 69 copingstrategier (Aldwin, Folkman, Schaefer, Coyne & 

Lazarus, 1980, Folkman & Lazarus, 1985 se Larsson, Kempe & Starrin, 1988, s. 262f). I den 

svenska studien används ett urval av dessa, beroende på hur relevanta de anses vara för 

poliser. För denna studie har copingstrategierna delats in i två typer, aktiva och passiva. De 

                                                 
1
 De amerikanska barnutredarna kan jämföras med svenska socialsekreterare som utreder barn som far illa. 

Även svenska polisen arbetar med barn som far illa, men sett ur ett brottsperspektiv. Trots att arbetsuppgifterna 

skiljer sig åt är de fall som alla slags barnutredare möter troligtvis lika i många avseenden i USA och Sverige. 
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första strategierna är aktiva copingstrategier och den sista strategin är en passiv 

copingstrategi.  

Konfrontativ flexibel problemlösning. Försöker ta itu med situationen tillsammans med 

de inblandade för att lösa problem.  

Planerad problemlösning. Försöker att lösa problem genom att förändra situationen. 

Denna strategi liknar Andersons strategi problemlösning. 

Söker handfast stöd. Söker handfast stöd eller stöd genom information, till exempel 

genom att prata med någon som har mer information om situationen, eller med någon 

som kan göra något konkret åt situationen. 

Generell självbehärskning. Försöker att styra över sina tankar och känslor, till exempel 

genom att inte visa sina känslor. 

Aggressivitetskontrollerande. Försöker kontrollera aggressiva impulser och hitta sätt att 

styra över dem. 

Positivt förhållningssätt. Försöker att hålla moralen uppe i stressande situationer, till 

exempel genom att se saken från den positiva sidan. Denna strategi liknar Andersons 

kognitiv omstrukturering.  

Önsketänkande / delvis risktagande. Önsketänkande att situationen löser sig själv 

kombinerat med att ta risker. Denna strategi liknar Andersons önsketänkande. 

Larsson, Kempe och Starrin kommer i sin studie fram till att den vanligaste 

copingstrategin är planerad problemlösning, vilken används i 94 procent av de stressande 

situationer som undersökts. Den minst vanliga strategin är aggressivitetskontrollerande, 

vilken ändå används i 67 procent av situationerna (Larsson, Kempe & Starrin, 1988, s. 266). 

Resultatet från Larsson, Kempe och Starrins studie kan tänkas vara annorlunda idag om den 

skulle replikeras, med tanke på att 23 år har gått. Mycket inom polisorganisationen kan ha 

ändrats under dessa år. Inte minst med tanke på att det 1990
2
 var 14 procent kvinnor och 86 

procent män inom poliskåren. År 2009 var det 27 procent kvinnor och 73 procent män 

(www.scb.se). Andelen män och kvinnor kan ha en effekt på vilka copingstrategier som 

används, men även andra variabler, som till exempel polisutbildningens utformning skulle 

kunna inverka på resultaten. Dock är det inte denna studies avsikt att replikera en tidigare 

studie, utan att, mer avgränsat, undersöka vilka typer av copingstrategier som kan finnas hos 

poliser som möter våldsutsatta kvinnor.  

                                                 
2
 Statistik på scb.se tillgänglig fr.o.m. 1990 
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Metod och data  

I detta avsnitt redogörs för hur urvalet, datainsamlingen och analysen har gått till. 

Utgångspunkten är att det är respondenternas handlingar och meningsskapande som står i 

centrum för att förstå deras livsvärld, den värld som deras vardag utspelar sig i och därför har 

ett fenomenologiskt angreppssätt valts och fenomenologisk reduktion tillämpats. Det innebär 

att då jag lyssnat och försökt förstå respondenternas beskrivning av mötet med de våldsutsatta 

kvinnorna, har jag försökt att sätta teori och mina tidigare erfarenheter inom parentes för att 

komma fram till en förutsättningslös beskrivning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). 

Uppföljningsfrågor har även ställts till respondenterna för att bättre förstå vad de menar. Trots 

denna utgångspunkt är jag som forskare ständigt medskapare av empirin i och med att en 

forskare inte helt och hållet kan gå ifrån sin teoretiska och praktiska kunskap (Aspers, 2007, 

s. 136).  

Förförståelse 

Med förförståelse menas den kunskap som man redan besitter och som används i tolkning av 

situationer och människor (Aspers, 2007, s. 34). De kunskaper jag har kring våld i nära 

relationer sträcker sig cirka tio år bakåt i tiden, då jag för första gången träffade ett barn som 

blivit misshandlad av sin pappa under hela sin uppväxt. I och med att jag fick höra detta 

började jag läsa böcker, artiklar och rapporter om olika typer av våld i nära relationer. Jag är 

även aktiv i en kvinnojour och har därigenom träffat många kvinnor och barn som utsatts för 

våld i nära relationer. Därmed är min erfarenhet på området relativt bred. Däremot är min 

förförståelse kring polisförhör liten och än mindre är min förförståelse kring polisers 

känsloarbete då de möter våldsutsatta kvinnor. I och med min begränsade kunskap om 

polisers känsloarbete var det till en början svårt att konstruera intervjufrågor. För att lyckas 

med detta läste jag tidigare forskning om känsloarbete inom andra yrken där man dagligen 

möter människor, eftersom det troligtvis finns likheter med polisyrket. En svårighet med min 

typ av förförståelse kan vara att den kan leda till begränsningar i förmågan att ta till sig 

polisernas berättelse ur andra perspektiv än kvinnans, samtidigt som medvetenheten om detta 

problem i någon mån kan kompensera för denna begränsning. 
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Trovärdighet och överförbarhet 

Inom samhällsvetenskapen är två av de viktigaste kriterierna för att bedöma en studie  

reliabilitet och validitet. Både reliabilitet och validitet handlar om hur pass bra de mätningar 

som gjorts i studien är (Bryman, 2002, s. 43) och har utvecklats för kvantitativ forskning, 

men används även i kvalitativ forskning (Bryman, 2002, s. 257). För att bedöma kvaliteten på 

en kvalitativ studie anser en del forskare (se till exempel Lincoln & Guba, 1985 och Trost, 

2010) att andra kriterier än de som används för kvantitativa studier ska användas. Lincoln & 

Guba (1985) föreslår att kvalitativa studier ska bedömas utifrån ett kriterium som de kallar 

trovärdighet. I denna uppsats har tre av Lincoln och Gubas huvudsakliga 

bedömningskriterium varit relevanta att ta hänsyn till för att öka studiens trovärdighet. Ett av 

kriterierna handlar om att spendera mycket tid på fältet för att lära känna fältet man ska 

studera. För denna uppsats är detta svårt att uppnå, med tanke på tidsbegränsningen. Dock 

hade redan inledningsvis kontakt tagits med en polis innan den första kontakten med poliser 

att intervjuas togs. Detta gav en insyn i hur polisen arbetar med våld i nära relationer och 

ledde till möjligheten att välja kriterium för urvalet. Dessutom genomfördes en testintervju 

innan den första intervjun på fältet. Detta gav en bredare förståelse för fältet, vilket ökar 

trovärdigheten i tolkningarna i och med en ökad förståelse för respondenternas språk. Första 

kriteriet handlar även om triangulering, att använda mer än en datainsamlingsmetod. Detta 

har inte gjorts för denna studie, vilket påverkar trovärdigheten negativt. Ett annat kriterium är 

peer debriefing och innebär att någon metodologiskt kunnig person som inte är involverad i 

uppsatsen granskar den för att komma med kommentarer (Lincoln & Guba, 1985, s. 305ff). 

Detta har till viss del gjorts av min handledare som granskat delar av mitt arbete från början 

till slut och gett mig tips och kommentarer på vägen. Ytterligare ett kriterium som är relevant 

för att bedöma denna studies trovärdighet är respondentvalidering och innebär att studiens 

respondenter får ta del av forskarens data, analys och tolkningar för att ge sina reflektioner på 

forskarens framställningar (Lincoln och Guba 1985, s. 314). Respondentvalidering har inte 

genomförts för denna studie, på grund av tidsbegränsningen samt de negativa aspekter som 

finns med respondentvalidering. Dels kan det hända att respondenterna vill censurera bort 

delar av rapporten. Det är även troligt att respondenterna inte är insatta i sociologiska teorier 

och metod, vilket innebär svårigheter att kunna ge åsikter kring resultatet (Bryman, 2002, s. 

259). Med tanke på att respondentvalidering inte skulle äga rum försöktes i största möjliga 

mån förståelse av respondenterna skapas under intervjuerna. Om det var något som var oklart 

under intervjun försökte jag klargöra det direkt på plats. Dessutom tillfrågades varje 
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respondent om det var okej att kontaktas igen, ifall osäkerhet skulle uppstå under analysen av 

intervjuerna. Dock uppstod inget behov att kontakta någon av respondenterna igen för 

tydliggörande i efterhand. På det stora hela har det varit vissa svårigheter med att uppnå en 

hög trovärdigheten med studien, främst på grund av tidsaspekten. För att öka trovärdigheten 

har flera aspekter tagits hänsyn till under datainsamlingen. Dessa beskrivs nedan. 

Att kunna överföra denna studies resultat till en annan kontext eller situation kan vara 

problematiskt, eftersom urvalet inte är representativt för populationen. Därmed kan ingen 

statistisk generaliserbarhet infinna sig utifrån denna studie. Däremot kan tänkas att vissa av 

studiens resultat kan vara giltiga i liknande situationer. Detta lämnas till läsaren att avgöra 

genom inläsning av metoddelen som innehåller en så kallad ”thick description”, vilket 

innebär att varje steg från urval till analys presenterats så informationsrikt som möjligt 

(Bryman, 2002, s. 265f). 

Urval 

Urvalet av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval, som är ett icke slumpmässigt 

urval av personer som finns tillgängliga för forskaren, vilket innebär att de med stor 

sannolikhet inte är representativa för poliser i allmänhet (Bryman, 2002, s. 114f). Det var 

även ett kriterieurval, vilket innebär att samtliga respondenter i urvalet behöver uppfylla ett 

visst lämpligt kriterium (Dalen, 2007, s. 56ff). Kriteriet var att respondenterna någon gång i 

sitt yrke som polis förhört en kvinna som utsatts för våld i en nära relation. Ett annat 

kriterium var att tjänsten som polisen vid intervjutillfället hade skulle vara antingen på 

utryckningen eller som utredare. Det huvudsakliga skälet till urvalsmetoderna har med 

studiens tidsram att göra. Första steget var att genom en kvinnojour få tips om en polis att 

kontakta. Denne polis hänvisade till sin chef, som jag kontaktade direkt. Dessutom 

kontaktade jag en chef på ett annat distrikt, dels för att få ett rikare urval berättelser i och med 

polisernas olika distrikt och dels för att i största möjliga mån garantera poliserna anonymitet i 

rapporten. Telefonnumret till denna chef fick jag genom en bekants vän som arbetar som 

polis. Av de som anmält intresse, antingen direkt till mig eller via chefen till mig, gjordes ett 

urval grundat på tre aspekter. Det första och viktigaste var anonymitetsaspekten, vilket 

innebar att ett urval av de namn jag fått från cheferna gjordes. De andra två var att få 

intervjua lika många poliser från utredningen som från utryckningen samt lika många män 

som kvinnor. Utifrån de poliser jag fått kontakt med kunde fyra från utryckningen, men 

endast tre från utredningen väljas. Utöver detta genomfördes en testintervju med en bekant 
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till mig, en utryckningspolis från ett tredje polisdistrikt. Efter den intervjun ställde en av 

utryckningens respondenter in sin intervju, på grund av en pågående utbildning. Därmed 

fanns fyra respondenter inklusive respondenten för testintervjun kvar från utryckningen och 

tre från utredningen, vilket ansågs som ett lämpligt antal med tanke på studiens tidsram. 

Sammanlagt ingår i studien två kvinnliga och en manlig polis från utredningen och en 

kvinnlig och tre manliga poliser från utryckningen. 

Datainsamling och genomförande 

Intervju och deltagande observation, det vill säga att forskaren är med och observerar 

situationer (Bryman, 2002, s. 251), skulle kunna vara en bra kombination för att studera och 

därmed utveckla känsliga situationer med en rådande maktobalans. Dock anser jag det vara 

oetiskt att observera människor i utsatta lägen, när studien till största del handlar om att jag 

ska träna mig i uppsatsskrivande. Jag vill heller inte riskera att införliva falska förhoppningar 

om att jag som uppsatsskrivande student på grundnivå kan göra någon stor positiv förändring 

för de kvinnor som är på polisförhören. Detta är en risk som kan uppstå framförallt när man 

studerar socialt svaga grupper (Aspers, 2007, s. 112) som våldsutsatta kvinnor i perioden av 

uppbrottet från partnern/familjen kan tänkas tillhöra. Därmed valdes att endast genomföra 

intervjuer, närmare bestämt kvalitativa tematiskt öppna intervjuer, med poliserna. För att 

kunna få en förståelse för hur poliserna arbetar med sina känslor behövs först och främst en 

kunskap om hur en förhörssituation kan se ut. Därför ställdes öppna frågor kring konkreta 

förhör som poliserna hållit, som följdes upp av frågor kring kvinnans respektive polisens 

agerande. En stor vikt lades vid att få konkreta berättelser istället för allmänna, för att kunna 

förstå den konkreta innebörden av berättelserna. Detta är i linje med den fenomenologiska 

synen på intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Dessutom ligger de konkreta 

berättelserna förmodligen närmare det polisen faktiskt gjorde eller gör i förhör med 

våldsutsatta kvinnor jämfört med allmänna berättelser, som skulle kunna grunda sig på något 

polisen lärt sig att man bör göra i förhörssituationer. Denna ansats kan i någon mån 

kompensera för att jag inte hade möjlighet att observera mötena mellan polis och våldsutsatt 

kvinna även om sådana observationer givetvis hade gett mig möjligheten att komma närmare 

fenomenet.  

Första steget var att genomföra en testintervju, som dels hjälpte mig att uppskatta hur 

lång tid intervjuerna skulle ta samt att testa de frågor som på förhand konstruerats (Bryman, 

2002, s. 170). I nästa steg skedde de resterande intervjuerna. Alla respondenter fick ta del av 
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de forskningsetiska principerna både före och under intervjutillfället genom att de 

informerades om studiens syfte (informationskravet), fick veta att de när helst de ville kunde 

avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser för dem (samtyckeskravet), garanterades 

anonymitet i den slutgiltiga rapporten och att ingen obehörig skulle kunna komma åt deras 

personuppgifter (konfidentialitetskravet), samt fick veta att insamlad information endast 

kommer användas i denna studie (nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav är 

mycket viktiga att följa dels för att respondenterna ska känna sig trygga att tala fritt och dels 

för att forskningen ska tas på allvar i fortsättningen. Om forskare bedriver oetisk forskning 

riskeras att individer inte längre är villiga att ställa upp, vilket skulle vara katastrofalt för 

samhällsforskningen, eftersom den är beroende av personer som ställer upp på intervjuer 

etcetera (Aspers, 2007, s. 63). Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda rum, varav tre på 

polisstationen. Fördelar med detta var att inspelningarna av intervjuerna blev av bra kvalitet 

utan störande ljud i bakgrunden, vilket ledde till att samtliga intervjuer transkriberades utan 

svårigheter. Dessutom tror jag att det bidrog till att respondenterna vågade prata öppet, vilket 

ökar datans trovärdighet. En nackdel med att genomföra intervjuer på polisstationen skulle 

kunna vara att bli störd av telefon eller kollegor på något vis, detta hände dock endast under 

en av intervjuerna och då i slutskedet. Övriga intervjuer var helt ostörda och därmed ses detta 

inte som något problem som inverkat på resultaten. En fördel med att testintervjun 

genomfördes med en bekant anser jag vara att vi båda två var bekväma med varandra från 

början. Det ledde till att respondenten talade fritt och öppet från första frågan. Detta skedde 

även med flera andra respondenter, medan några var svårare att få uttömmande svar ifrån. 

Detta var något som jag hela tiden fick arbeta med för att få utförliga svar genom att ställa 

uppföljningsfrågor. En nackdel med att ha en bekant person som respondent kan vara att då 

denne känner intervjuaren kan det finns vissa saker som är för privata för att prata med en 

bekant om. Dock tror jag inte att detta haft effekt på just de samtalsämnen som berördes för 

denna studiens intervju.  

I en intervju är det svårt att uppnå en form av idealt samtal utan maktobalans, 

eftersom det finns tydliga roller för den intervjuade respektive intervjuaren, som ofta är den 

som styr samtalet och har makten (Aspers, 2007, s. 135, Kvale & Brinkmann, 2009, s. 48). 

För att motverka denna maktobalans inleddes varje intervju med att förklara att jag hade lite 

erfarenhet av polisförhör, vilket förhoppningsvis ledde till att poliserna kände att de hade 

mycket att bidra med.  

En fördel med tematiskt öppna intervjuer var att jag inte var låst vid att ställa alla 

frågor i en viss följd, vilket innebar att intervjuerna mer liknade ett samtal, där jag som 
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intervjuare kunde följa polisernas berättelser och föra in samtalet på de teman jag önskat 

belysa (Aspers, 2007, s. 140). Det möjliggjorde även för mig att utgå från den intervjuades 

värld, genom att jag inte på förhand försökte förutse vad respondenterna skulle svara, något 

som skulle riskerat att jag utgått från min egen värld (Aspers, 2007, s. 134). En nackdel med 

denna form av intervju, likt andra former av kvalitativa intervjuer, är att trovärdigheten av 

datan är lägre än i mer strukturerade former av intervjuer. En ostrukturerad datainsamling, 

vilken innebär att intervjufrågorna ställs på olika sätt och i olika ordning, innebär att det är 

svårt att replikera studien, eftersom forskarens subjektiva bedömning hela tiden är 

närvarande. Dock gäller detta kvalitativ forskning generellt (Bryman, 2002, s. 270). 

Ytterligare en fördel med datainsamlingen är att den består av primärdata och har gjorts 

utifrån studiens syfte, vilket innebär att den är helt anpassad för denna studie och därav har 

kvaliteten kunnat fastställas genom att de bäst lämpade metoderna för att besvara 

frågeställningen använts (Aspers, 2007, s. 159).  

Kodning och analys 

Det finns många olika sätt att analysera kvalitativ data på. Det gemensamma är att 

datainsamling och analys är sammanhängande och ofta görs växelvis. Olika procedurer och 

regler för kvalitativ analys är inte absoluta, utan det viktiga är att man som forskare kan 

argumentera för hur man gjort istället och varför man gjort så (Corbin & Strauss, 1990). 

Utgångspunkten för analysen i denna studie är Aspers fenomenologiskt inriktade analysmetod 

(Aspers, 2007). Valet har främst att göra med Aspers mycket tydliga genomgång av hur en 

analys kan gå till, något som saknas i många andra metodböcker (Aspers, 2007, s. 155). En 

annan anledning är att Aspers, liksom jag, är fenomenologiskt inriktad och menar att 

forskaren är medskapare av det empiriska materialet och även av analysen eftersom den inte 

är något som bara visar sig, utan hela tiden styrs av forskarens tolkningar (Aspers, 2007, s. 

157, 181). Andra analysmetoder, som till exempel komparativ analys (Aspers, 2007, s. 192) 

hade varit ett möjligt tillvägagångssätt för denna studies empiri för att jämföra utredares och 

utryckningspolisers känsloarbete och copingstrategier. Dock var ett jämförande perspektiv 

inte tänkt från början, därav valdes denna metod bort. Analysen påbörjades redan under 

datainsamlingen genom att det som framkom i intervjuerna kontinuerligt kopplades till teori. 

Den fortsatte under transkriberingen, då några koder utifrån teorin började växa fram. Nästa 

steg i analysen skedde efter att samtliga intervjuer transkriberats genom att först läsa igenom 

dem en gång för att få en helhetsbild av vad som framkommit i intervjuerna. Under tiden 



  

16 

skapades ett kodschema, delvis deduktivt med koder från teori och delvis induktivt. Valet att 

även koda induktivt är influerat av grounded theory som förespråkar öppen kodning där 

teman väljs utifrån empirin (Creswell, 2007, s. 160f). Den så kallade marginalmetoden 

användes, vilken innebär att texten kodas genom att markera meningar och ord i marginalen 

med olika färger (Aspers, 2007, s. 172ff). Efter att allting kodats klipptes alla kodade citat in i 

olika dokument utefter teman och underteman. Detta möjliggjorde för en enkel överblick 

över empirin och hur ofta varje tema belysts. De citat som valt ut för att presenteras i 

rapporten är de som bäst illustrerar det beskrivna fenomenet. 

Under intervju nummer sex framkom att respondenten börjat arbeta på utredning av 

familjevåldsärenden samma dag som intervjun genomfördes. Senaste gången hon haft en 

tjänst där hon förhört våldsutsatta kvinnor var flera år tidigare, vilket innebar att hon hade 

svårt att minnas konkreta fall. Intervjun kodades ändå, men det visade sig att ingenting som 

togs upp var inom ramen för syftet med denna uppsats. Därmed togs beslutet att utesluta 

denna intervju från analysen.  

Resultat 

I följande avsnitt presenteras rapportens resultat. Citaten som används är i största möjliga 

mån oförändrade. Detta för att läsaren tydligt ska kunna se vad som sagts i intervjuerna, 

vilket är viktigt för genomskinligheten i studien, som innebär att läsare av rapporten ska 

kunna följa med i min tankebana under forskningens gång och kunna skilja på vad som sagts 

och vad som är mina tolkningar av det som sagts (Karlsson & Pettersson, 2006, s. 73). IP är 

en förkortning av intervjuperson och I är en förkortning av intervjuare. Några förtydligande 

anmärkningar har lagts till för att göra citaten mer begripliga för läsaren. Dessa finns inom 

vågparenteser, { }. Då jag som intervjuare flikat in något ord anges det inom hakklamrar, [ ]. 

Då respondenten stannat upp och funderat en stund anges detta med tre punkter, ... I de fall 

polisen talat om något, kommit ifrån ämnet och sedan kommit tillbaka till det anges att citatet 

är brutet med tre punkter i hakklamrar [...]. Då poliserna talat om konkreta situationer 

uttryckte de sig såsom den de talat med gjort och såsom de själva uttryckt sig i situationen. 

Då polisen gör detta anges det inom enkla citattecken. Det kan se ut på följande vis; 
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”Och han e hur lugn som helst och väldigt verbal och social och så. ’Jamen du vet, min fru’ 

eller ’min sambo’ som det va då ’hon... hon har halkat in i alkoholberoende det sista året och 

blir jättejobbig när hon dricker och då beskyller hon mig för en massa saker’ ” (IP2)  

Känsloarbete 

Intervjuerna har visat att poliserna arbetar med sina känslor, dels genom att undertrycka vad 

de kallar sina privata känslor och dels genom att följa rådande känsloregler. Det har även 

visat sig att poliserna gör rollövertaganden och medvetet bemöter kvinnor på det sätt som kan 

få dem att nå sitt mål med mötet, som oftast är att få kvinnorna att berätta vad de blivit utsatta 

för.  

Känsloregler, ”feeling rules”  

Poliserna förhåller sig till känsloregler som att inte visa för mycket av någon känsla. De 

försöker att bemöta alla lika, men det har visat sig att det inte alltid går. Vissa situationer 

kräver ett visst agerande, medan andra situationer kräver ett annat. Några intervjuer visar att 

ett sätt som man inte bör agera på är att bli arg, men att det ändå händer ibland. Nedanstående 

citat visar på hur polisen behöver använda en bestämd ton som en strategi för att få kvinnan 

att berätta om vad hon blivit utsatt för. Kollegans inflikande visar på att polisen bryter mot 

normer kring vilka känslor som bör uppvisas i situationen, det ges en påminnelse om rådande 

känsloregler. 

 

”Så att jag valde istället att bli riktigt arg. Eller arg, men säga åt henne på skarpen att ’Du 

lever ett skitliv. Du blir slagen av din kille. Han har blivit dömd mot, för det här tidigare’ […] 

’Är det här normalt?’ ’Men  det gör ingenting, det gör ingenting’ ’Men det ÄR inte normalt’ 

Asså [nej, nej] jag stod nästan och skrek. [ja] Jag kommer ihåg att min kollega kom fram och 

la handen på axeln och ba ’Du, ska vi byta vem som pratar?’ {IP skrattar} ’Nej, vi ska inte 

byta, nu ska jag köra den här grejen.’ För jag märkte ändå att nånstans vaknade hon ändå 

lite [ja, ja] och blev, till slut blev hon ledsen och bad mig sluta skrika på henne {IP ler och I 

skrattar} och sen så berätta hon vad som hänt” (IP6) 

 

Nedanstående citat är ett annat exempel på att poliserna måste förhålla sig till känsloregler 

genom att lägga band på sina känslor och inte visa för mycket ilska, sympati eller andra 

känslor som riskerar att verka som att man inte klarar av pressen av polisyrket. Polisen menar 

att om en kollega av någon anledning inte känner sig på topp, vilket kan innebära att stubinen 
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blir kortare och det är svårare att kontrollera sina känslor, är man beredd på att ta de 

situationer som kan bli för påfrestande för sin kollega just den dagen.  

 

” ’Jag har inte ätit ordentligt. Jag har det lite körigt på hemmaplan. Nej, jag e inte på topp 

idag’ Och om kollegan säger det till mig så vet jag att han kanske inte ska ta alla potentiella 

konfliktsituationer, utan att jag tar det för att det inte ska bli fel liksom.” (IP2) 

 

Flera av poliserna menar att det inte alltid går att kontrollera vilka känslor som uppkommer 

och att det leder till att deras privata känslor ibland visar sig i situationer där de möter 

våldsutsatta kvinnor. En polis menar att då de privata känslorna tar överhanden kan man 

behöva lämna situationen en stund och göra sitt känsloarbete med att tränga undan de privata 

känslorna, för att sedan komma tillbaka och koncentrera sig på att göra ett bra arbete. 

 

”Och det har hänt att jag har blivit ledsen också, alltså att man blir det, och får gå undan lite 

grann och bara ta två djupa andetag {IP andas ut} och sen gå tillbaka. […] att man säger att 

´Du, får jag ta en paus’ och så får man liksom, komma tillbaka.” (IP6) 

 

Sammanfattningsvis framkom det att starka känslor generellt och framförallt uttryck för ilska 

och ledsenhet bör hållas tillbaka och är förknippade med känsloregler om att vara emotionellt 

neutral. 

Känsloarbete, ”emotional labour” 

Poliserna försöker att förhålla sig emotionellt neutrala och inte uttrycka de känsloupplevelser 

som kvinnornas berättelser ändå skapar hos dem. En strategi för att distansera sig från sina 

privata känslor för att kunna klara av resten av dagens utmaningar är att använda humor.  

 

”…man blir tvungen ibland och åka därifrån och ändå skratta åt vissa saker, för att det e så 

konstigt [ja]. Det e så jävla konstigt. [ja] Åka från att nån har slagit nån med porslinsbitar 

från en toalett i ansiktet till att och åka och käka hamburgare till middag och sen åka och 

kanske hitta en döing i en lägenhet.” (IP6) 

 

Även om humor används i vissa påfrestande situationer finns det ett undantag där det inte går 

att distansera sig från sina privata känslor. Det gäller situationer när barn är inblandade och 

flera av poliserna har berättat att de påverkas extra starkt av situationer när barn far illa. 
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”De gånger det blir påfrestande och sådär, det handlar ju om, alltså det, situationer när barn 

far illa. Det är jävligt jobbigt. Ehm... det spelar egentligen ingen större roll om det är i 

hemmet. Det kommer liksom nära inpå en. Jag har barn själv och liksom... speciellt barn. 

Barn är ju så försvarslösa. De har inte valt sina föräldrar [nej] De har inte valt situationen 

de lever i eh och sådär. Där kan det bli påfrestande” (IP2) 

 

En polis framhåller vikten av att inte visa sina känslor för att inte påverka kvinnan till att 

berätta vissa saker och inte andra. Det är viktigt att polisen får höra hela kvinnans berättelse 

med hennes egna ord och låta henne berätta fritt om det hon varit utsatt för, så att hon inte 

bara berättar det som hon tror att polisen vill höra. Polisen behöver få en helhetsbild och 

ställer därför de följdfrågor som eventuellt behövs efter att kvinnan pratat klart.  

 

”Jag försöker att inte visa så mycket känslor och inte visa så mycket... så att säga... 

uppmuntran eller så. För jag vill inte att hon ska tro att polisen vill höra det ena eller det 

andra. [okej] Utan jag försöker att inte reflektera det hon säger så mycket.” (IP4) 

 

En polis försöker att inte bli påverkad på ett personligt plan av det som kvinnorna utsatts för 

och talar om vikten av att kunna distansera sig från sina privata känslor genom att kliva in i 

polisrollen, en roll som handlar om att flytta fokus från sig själv till den man möter. 

 

”För att nu för tiden så kan man också kliva in i en annan roll. Man kan vara polisen eller 

man kan vara... ja. Och göra mindre sak av sina egna känslor och sina egna upplevelser.” 

(IP6) 

 

Ett sätt att kontrollera sina känslor visade sig vara att inte ta del av påfrestande information i 

onödan, eftersom det leder till känslomässiga reaktioner. En av poliserna nämnde att man 

oftast inte jobbar längre än ett till fem år som utredare på familjevåldsenheten, eftersom 

ryggsäcken hela tiden fylls på och det till slut inte får plats mer. Därför är det viktigt att 

skydda sig och sina kollegor från att ta del av påfrestande information som inte är nödvändig 

för arbetet. Till exempel finns inte behovet av att titta på bilder från kollegors fall, om det inte 

är absolut nödvändigt i utredningssyfte. Detta känsloarbete sker både i och utanför arbetet.  
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”...man kan skydda sig själv på många olika sätt och det tror jag att många gör. Till exempel, 

jag tittar aldrig på bilder från kollegors ärenden. [okej] Eh, jag har nog av de bilder som 

finns i mina ärenden. […] Jag tittar aldrig på filmer som eh, inte liksom. Jamen som e för 

läskiga. Jag tittar aldrig på det. Jag har inte behov av det. Och jag läser aldrig böcker, jag 

har aldrig läst en deckare. Jag har inget behov av det heller.” (IP4) 

 

En annan polis som arbetar med sina känslor utanför jobbet gör det genom att titta på TV-

serier eller läsa böcker som inte alls har med polisyrket att göra. 

 

”Nej, jag tränar… och sen göra nåt helt annat när jag kommer hem. [ja] Nåt som, typ kolla 

på TV eller läsa, kolla på Sex and the City {TV-serie}, eller nånting som inte har med saken 

och göra överhuvudtaget och liksom koppla bort.” (IP6) 

 

Sammanfattningsvis handlar känsloarbetet om att distansiera sig från sina privata känslor för 

att inte bli för berörd på ett personligt plan. Poliserna arbetar med detta både i och utanför 

arbetet och det framgår att de inte alltid lyckas med att vara emotionellt neutrala. Särskilt 

svårt är det i situationer då barn är inblandade. 

Rollövertagande 

Polisernas mål i möten med våldsutsatta kvinnor är ofta att få kvinnorna att med egna ord 

berätta vad de varit med om. För att uppnå detta behöver poliserna ha förmåga till 

rollövertagande och kunna se hur deras handlingar och bemötanden påverkar kvinnans 

handlande. Samtliga poliser talar om hur de behöver uppträda på ett speciellt sätt för att få 

kvinnorna att prata. Vilket sätt beror på hur kvinnan är och då poliserna beskriver situationer 

där de använt rollövertagande går det att se att det är medvetna val för att de ska uppnå sitt 

mål med mötet. Ett sätt som visade sig hos flera av poliserna var att det ibland var nödvändigt 

att vara bestämd eller hård för att få kvinnan att berätta. 

 

”Alltså det är så olika hur olika målsäganden är. [mm] Vissa kanske man måste va lite hård 

och förklara mer rättframt att ’såhär är det, [ja] så nu får du va med på det här’ ” (IP5) 
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Flera poliser har även talat om vikten av att lyssna på kvinnan. Skulle polisen inte lyssna på 

kvinnan skulle hon inte vilja berätta och situationen skulle bli betydligt svårare att lösa. 

 

”...det handlar väl om att visa ett genuint intresse och att lyssna och ta till sig. För är du 

liksom inte ärlig i din... hur du bemöter folk, så får du ingen respons heller.”  (IP1) 

 

Även kroppsspråket är viktigt. En polis försöker med sitt kroppsspråk visa sig tillgänglig och 

hoppas därigenom få önskad respons av kvinnan, att hon berättar sin version av det som hänt. 

 

”…då gäller det då att, som sagt, bygga ett, ett förtroende på väldigt kort tid. Eh... och 

försöka knyta an och få henne att börja, börja berätta lite sakta och lite smått. [mm] Ehm... 

för att kunna bygga vidare och det har ju helt och hållet att göra med hur man agerar när 

man kommer till platsen. [ja] Visar man med hela sin inställning och kroppsspråk ’Vad e det 

för jävla skitjobb? Vad fan gör vi här? Du får på käften. Jaha? Nej, då åker vi’. Utan man tar 

det på allvar liksom. Pratar med… med kvinnan och liksom försöker öppna upp så att man 

får de att faktiskt öppna sig.” (IP2) 

 

Nedanstående citat visar att polisen använder rollövertagande för att framkalla ett visst 

sinnestillstånd hos kvinnan. Polisen vet av erfarenhet att det är bättre att kvinnorna berättar 

när de inte är för arga eller för ledsna. Därför anpassas bemötandet till hur kvinnorna är och 

till vilket sinnestillstånd kvinnorna helst ska vara i då de berättar.  

 

”…jamen nånstans så vill man ju få de till, ja… en bra nivå, där de kan berätta utan att... ja,  

fokusera på det som hände, eller hur arga de är, eller hur ledsna de är. Utan mer på… exakt 

vad det var som hände, innan det hände och efter det hände och… [okej] alltså, då måste 

man kanske va, ja i mitten nånstans [mm] inte liksom jättearg som man e... ja... jag vet inte 

riktigt hur jag ska säga riktigt. Och inte jätteledsen heller, utan nånstans i mitten.” (IP3) 

 

Hur polisen gör för att få kvinnorna till denna nivå framgår inte i detta sammanhang, men ett 

bemötande som polisen menar att man ofta har som utredare kan kanske illustrera ett sätt att 

gå tillväga. 

  

” ’Det är helt okej att du är ledsen och jag förstår att du är det’ [mm] ’Men vi måste ändå 

fortsätta’.”  (IP3) 
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Rollövertagandet har visat sig vara mycket centralt i mötet mellan polis och kvinna. Poliserna 

poängterar att alla är olika och behöver därmed mötas lite olika. Citaten ovan kan 

sammanfattas med att rollövertagandet görs på olika sätt, dels med kroppsspråket och dels 

känslomässigt genom att polisen visar passande känslor för att få önskad respons av kvinnan. 

Analys: Känsloarbete  

Som resultatet visar förhåller sig poliserna till känsloregler och de genomför hela tiden 

känsloarbetet som Hochschild menar ligger mellan ”vad jag känner” och ”vad jag borde 

känna” (Hochschild, 2003, s. 57) i och med att de undertrycker vissa känslor för att istället 

försöka framkalla känslor som passar situationen. Intervjuerna visar att poliserna har en, vad 

Hochschild kallar ”emotional display” (Hochschild, 1979) och den tycks i de flesta 

situationer vara att uppträda på ett sätt som inger en trygghetskänsla och ett lugn hos 

kvinnorna de möter, i och med att poliserna beskriver förhörssituationerna som 

samtalsbaserade och ganska sakliga. Intervjuerna visar att poliserna försöker att hålla 

samtalet på en ”bra” nivå, inte för mycket av varken ilska, tröstande eller medlidande. Dock 

menar alla att de måste anpassa sig till situationen och kvinnan och ibland behöver de vara 

lugnare, ibland argare och ibland mer stödjande. Flera av poliserna talar om vikten av att låta 

kvinnorna ta plats och därmed behöver de själva hålla tillbaka känslomässigt, detta på ett sätt 

som Hochschild beskriver som att undertrycka känslor för att passa den rådande situationen 

(Hochschild, 1979). Även om poliserna är frustrerade inombords, måste de anpassa sig till 

situationen och visa de känslor som är passande för att kvinnan ska prata med dem. 

Känsloarbetet sker inte bara i, utan även utanför yrket. Ett exempel på detta är att flera av 

poliserna undviker våld i form av underhållning, i deckare och film till exempel, eftersom de 

möter så mycket tragik och starka känslor i arbetet. 

Ett sätt att distansera sig från sina privata känslor visade sig vara att använda humor. 

Detta är något som Pogrebin och Poole (1991) fann i sin studie. De fann även att situationer 

då barn är inblandade inte gick att skoja om, eftersom det kom för nära inpå polisernas 

privatliv. Detta har även min empiri visat. Poliserna behöver skratta åt vissa situationer, som 

till exempel kan vara vid en udda händelse i ett fall av våld i nära relation då en av parterna 

misshandlat den andra med en bit porslin från en toalettstol. Dock blev det genast allvarligare 

miner då barn som far illa kom på tal och det var något man inte verkade skämta om. 

Pogrebin och Poole (1991) menar att poliser inte får visa för mycket känslor, eftersom 

de då riskerar att ses som någon som inte klarar av pressen av polisyrket. Detta kan stämma 
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även med min empiri, eftersom det bara beskrivits en situation där en polis gått över gränsen 

för vad som är rimligt starka känslouttryck.  

Min empiri har visat, i likhet med det Leppänen, Hochschild och Martin skriver, att 

poliserna använder sig av rollövertagande och bemöter kvinnorna på ett visst sätt utifrån sina 

mål i mötet med kvinnorna (Leppänen, 2006, Hochschild, 2003, s. 147 , Martin, 1999), att få 

dem att berätta sin version av det de blivit utsatta för samt att få dem på ”en bra nivå” där de 

kan berätta. Är kvinnorna för arga eller ledsna är det svårt för dem att berätta. Polisens 

bemötande för att framkalla ett lämpligare sinnestillstånd hos kvinnorna de möter blir då 

extra viktigt.  

Copingstrategier 

Under intervjuerna framkom att alla poliser använder någon typ av copingstrategi för att 

handskas med de känslor som uppkommer i mötet med våldsutsatta kvinnor. Några av 

poliserna kunde berätta hur de efter arbetsdagens slut handskas med de känslor som 

uppkommit i arbetssituationer, medan andra menade att de inte tänker på det som hänt på 

jobbet när de slutat för dagen.  

Aktiva copingstrategier 

Sex typer av aktiva copingstrategier har hittats i min empiri. De handlar till stor del om 

copingstrategier som används för att handskas med de känslor som uppkommer, snarare än 

problemlösningsfokuserande strategier. En sådan strategi, söker handfast stöd, har 

framkommit, medan resten har mer med känslohantering att göra. 

Kognitiv omstrukturering / Positivt förhållningssätt 

En av poliserna talade om vikten av att se påfrestande situationer från den positiva sidan. 

Trots att situationer kan påverka polisen känslomässigt så görs försök till att omvandla 

situationen till något som är positivt och som leder till en ökad kunskap. 

 

”Men jag brukar ju mer tänka på att... jag blir… ju fler gånger jag åker på såna här jobb så 

lär jag mig nåt nytt. Även om det e hemska situationer, [mm] sorgliga osv, så kan man ju 

ändå omvandla de till nåt positivt. [okej] Så, på så sätt kan även hemska situationer vara 

positivt för mig. Och det är väl... det måste det nästan bli. Annars går man väl under.” (IP1) 
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Uttrycka känslor 

Två av poliserna använder sig av copingstrategin att uttrycka sina känslor även i mötet med 

kvinnan. Oftast försöker de bemöta kvinnorna likadant, men det går inte alltid. Den ena 

polisen använder sina känslor för att påverka kvinnans beslut om att medverka i förhöret. 

Även om polisen vet vad som hänt, då det fanns många vittnen runt omkring, vill denne 

förhöra kvinnan eftersom det har en betydelse för den fortsatta rättsprocessen om ett förhör 

med kvinnan har ägt rum. Polisen väljer att bli arg och bestämd för att kvinnan ska berätta 

vad hon varit med om.  

 

”…och då blev jag... jävligt förbannad på henne [ja, fniss] {IP fnissar} nejmen, jag fick en 

urladdning för jag kände att man kan inte, man kan inte, man kan inte stå och prata med nån 

som är så pass, liksom skadad av sin situation på nåt sätt och lägga huvudet på sne och 

liksom ’Jamen, gumman, du måste ju berätta vad som hänt’ ” (IP6) 

 

Den andra polisen berättar om hur det ibland inte går att hindra vissa känslor som kommer 

fram under förhör med våldsutsatta kvinnor. 

 

”…det har hänt och det händer fortfarande att folk berättar fruktansvärda saker och jag 

börjar gråta. För det e så fruktansvärt det de berättar. Och det brukar jag inte tycka är ett 

problem. Och det har aldrig varit ett problem, utan jag visar att jag blir, väldigt, väldigt 

berörd utav det de berättar. Och man e inte av sten. Man blir ju ledsen när folk berättar helt 

fruktansvärda saker. Och jag tror inte de har tänkt att ’Å, vilken lipsill’. {I och IP skrattar} 

Det kanske de har, jag vet inte. Men jag har aldrig känt att det blir liksom ett hinder för vårt 

samarbete.” (IP4) 

Generell självbehärskning 

Några poliser nämner hur de försöker styra över sina tankar och känslor. Ett exempel på att 

styra sina tankar och känslor kan vara i en förhörssituation när riktigt hemska berättelser 

kommer fram. Polisen försöker att inte påverkas av berättelsen och försöker därmed styra 

över de känslomässiga reaktionerna som kommer fram, för att visa sig professionell i mötet 

med kvinnorna. 

 

”Sen känslomässigt, så är det ju klart, beroende på vad som har hänt så tar man ju åt sig mer 

eller mindre och tycker att en del saker e... e... riktigt… hemska. Och en del saker händer så 

pass ofta och mycket så att du e så pass avtrubbad, så de tänker du inte på. Men det är inget 
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som du tänker på där och då, när du träffar människan, för då ska du ju va... professionell” 

(IP3) 

Söker handfast stöd 

Det har visat sig att det finns copingstrategier som används i de påfrestande situationerna för 

att poliserna ska kunna känna att de gjort allt som går för att förändra situationen. Flera talar 

om vikten av att utreda dessa brott och att verkligen gå så långt de kan för att hjälpa de utsatta 

kvinnorna och barnen. Ett sätt att göra allt som går att göra i situationen är att kontakta någon 

som kan göra något konkret. Det kan till exempel vara att ringa stationsbefälet för att skicka 

en extra patrull, eller att kontakta eventuella vittnen eller andra personer som har mer 

information. En polis kontaktar personer runt familjen för att få den information som krävs för 

att förändra situationen. 

 

”Det känns ju som man kan alltid göra lite mer. [mm] Och jag försöker göra det. Och om det 

innebär att jag måste ringa och bråka med nån. Jag kanske måste ringa och bråka med 

socialtjänsten eller jag kanske måste ringa och bråka med, med nåt dagis eller nån sån, 

person. Då gör jag det. För jag vill alltid känna att jag har gjort allt jag kan för att det här 

ska upphöra, för att det här ska förändras.” (IP4) 

 

En annan polis berättade att det finns myndigheter att kontakta även i akuta lägen och då det 

behövs ser polisen till att ta kontakt med den myndighet som kan hjälpa. 

 

”Och de gånger när jag känner såhär att det är viktigt att jag, liksom gör allt jag kan. Då tar 

vi den här kontakten med soc {socialtjänsten} och då gör vi alla de här grejerna som e det 

längsta vi kan göra och kanske lite till. För att man vill inte gå hem och känna ’Fan, jag hade 

kunna gjort lite mer för den där pojken idag’ [nej] det gör, det vill man inte leva med. [nej, 

precis] Och så det eller det tror jag står för alla som jobbar med det här.” (IP6) 

Socialt stöd 

Samtliga poliser berättade att de pratar med sina kollegor om de situationer de är med om. 

Framförallt uttryckningspoliserna menar att de kontinuerligt kan bearbeta sina känslor genom 

att prata av sig med kollegor när de sitter tillsammans i radiobilen. Alla utryckningspoliser 

nämnde även att de vid utsättningen, som är en samling med information inför dagens pass, 

tar upp händelser som det finns behov av att prata om. De har även möjlighet till så kallad 

debriefing, som är ett strukturerat samtal i grupp, som syftar till att låta personer som varit 
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med om en viss händelse få uttrycka och bearbeta sina känslor kring den i en konfidentiell 

och stödjande miljö (Robinson & Mitchell, 1993, s. 368). Vilka typer av känslor som 

poliserna känner att de kan prata med sina kollegor om framgår inte i min empiri. Dock tycks 

det utifrån mitt material inte finnas tendenser till att vissa känslor skulle vara svårare att 

diskutera än andra. Tvärtom verkar det vara så att det blir mer och mer accepterat att prata om 

känslor och att det anses viktigt att kunna göra det. 

 

”…jag har jobbat i sju och ett halvt år, så det är inte världsalänge, men asså, de som har 

jobbat längre kan ju vittna om att, ja, tidigare var det mer av, betydligt mer machokultur. 

’Sånt här pratar man inte om’ liksom, bara, ’lev med det’. Men det har blivit en klar 

förändring i hur vi jobbar just med känslobiten.” (IP2) 

 

Samma utryckningspolis säger sig prata med sina kollegor, men det är inte på ett sätt som 

direkt handlar om egna upplevelser, utan snarare på ett sätt som indirekt belyser 

upplevelserna genom att prata om situationen och de inblandade. 

 

”Men man luftar, ventilerar, så. Inför turlaget {den grupp av poliser som arbetar tillsammans 

ett visst pass} Och sen naturligtvis om jag och kollegan är på ett jobb, så efter man gjort det 

man ska så bollar man alltid… sinsemellan när man sitter i radiobilen [mm]. ’Vad fick du för 

uppfattning här? Vad fick du för känsla för, för kvinnan som du pratade med?’ ’Ja, jag tyckte 

att det va… hon gav ett trovärdigt intryck’ ’Ja, men mannen var jätteknepig’ och så, man... 

där pratar man så kommer även då, lyfter upp... dan efter, eller på passet efter på 

utsättningen, eller fikarummet då, informellt sådär. Så att det e en kontinuerlig bearbetning 

skulle jag vilja säga” (IP2) 

 

Poliserna som arbetar på utredningen pratar också med kollegor, men där finns inte samma 

naturliga miljö att få tid att prata. Den ena utredaren pratar mest med sin partner, medan den 

andra själv säger sig nästan aldrig känna behov av att prata. Dessutom vill den polisen inte 

utsätta sin familj för de berättelser som dagligen präglar arbetet. De gånger behovet att prata 

infunnit sig har kontakt tagits med kollegor. 

 

”Ja. Alltså, jag tror alla människor tar med nån liten bit, vad det e som hänt idag, hem. Om 

nån frågar så. Men eh… hemma vill man ju mest prata om det är nåt kul som har hänt, nåt 
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lustigt. Jag menar, de hemma är väl inte så betjänta att få höra om en massa tråkigheter. 

[nej] Då kan man ju slå på nyheterna. [ja, mm] Tänker jag.” (IP3) 

Uppföljning 

En copingstrategi som används av två utryckningspoliser är att följa upp ärendet. De nämner 

att de i vissa fall gärna vill veta hur det gått sedan de var på plats, med tanke på att de är 

närvarande i det akuta skedet och inte naturligt följer den fortsatta processen. De två 

berättelserna skiljer sig däremot åt. Den ena polisen vill veta vilket straff mannen fått. 

 

”Jag tycker det kan vara intressant att veta [om mannen blir dömd och vad han får för straff]. 

Har man gripit nån då kan det vara intressant att veta” (IP5) 

 

Den andra polisen är mer intresserad av hur det har gått för kvinnan och eventuella barn. 

 

”Men jag tänker ofta på såna saker och i synnerhet när det är barn, eller när det är nånting 

särskilt med situationen. Då tycker jag att jag tänker på det en stund. Tänker ’Fyfan, hoppas 

att det gick bra nu’, men de, de gångerna skriver jag upp också ärendenumret som du får så 

kan man kolla upp det och kolla ’Vad har hänt?’ Så kan man kolla upp det, kontakta 

utredarna och fråga de frågorna som jag har rätt till att få information om i alla fall [mm] 

som inte e sekretesskyddade på den nivån.” (IP7) 

 

För att sammanfatta de aktiva copingstrategierna kan de delas in i tre typer som skiljer sig åt 

genom att vissa handlar om att göra någonting konkret åt situationen, till exempel att ta hjälp 

av andra personer. Andra handlar mer om hur poliserna handskas med situationen mentalt, 

som till exempel att omvandla situationen till något som leder till något positivt i framtiden i 

form av ökad kunskap för polisen. Det finns även en kombination av att göra något konkret åt 

situationen och att bearbeta situationen mentalt, till exempel genom att prata med andra 

personer och därigenom bearbeta situationen mentalt. 

Passiva copingstrategier 

Det har framkommit två typer av passiva copingstrategier. Den ena är att undvika att tänka på 

påfrestande situationer. Den strategin används av tre poliser. Den andra är att låta tankarna 

komma men inte göra något åt dem, utan bara låta dem finnas där. Den strategin används av 

en polis. 
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Undvikande av tankar 

En av poliserna undviker att tänka vidare på situationer som denne har lämnat rent fysiskt. 

 

”De gånger det blir påfrestande och sådär, det handlar ju om, alltså det, situationer när barn 

far illa. […] De har inte valt situationen de lever i eh och sådär. Där kan det bli 

påfrestande... det... e ingenting som jag... så att säga tar med mig hem och går och funderar 

på och ältar och sådär, det, det, det e väldigt, väldigt sällsynt. [mm] Det är det.” (IP2) 

Låta tankarna få utrymme 

En annan strategi, som kan beskrivas som passiv men som ändå ger utrymme för bearbetning 

är att låta de tankar som kommer upp kring olika fall få utrymme så länge det behövs.  

 

”När de här tankarna kommer, det kan ju va när jag står och plockar i maten på ICA i 

korgen. [mm] Vid liksom salladsdisken och då kommer de här tankarna, säg. Och då låter jag 

de va där. Jag låter de va där och sen tänker jag på det ett tag. Och sen så liksom, så 

försvinner de ut. Och så, det är nog så jag hanterar det. Och ibland ligger jag och tänker på 

saker så klart när jag ska sova på kvällarna. Men… jag måste tänk, tänka klart på nåt sätt. 

Det är så jag fungerar. [ja] Jag kan inte tänka såhär. ’Nej, jag ska inte tänka på det där, jag 

tänker på det imorgon’. Det kan jag inte göra, utan jag tänker på det liksom.” (IP4) 

 

Sammanfattningsvis handlar de passiva copingstrategierna om att inte göra någonting åt 

tankarna som kommer. Detta sker på två sätt, antingen genom att tränga undan tankarna, eller 

genom att låta tankarna finnas där tills de försvinner ut.  

Analys: Copingstrategier 

Denna studies resultat har visat att poliserna använder ungefär hälften av de copingstrategier 

som presenteras i Andersons (2000) studie av barnutredare och Larsson, Kempe och Starrins 

(1988) studie av poliser. De strategier som poliserna i störst utsträckning använder sig av är 

aktiva copingstrategier. Detta är i likhet med de två studierna presenterade ovan, där de aktiva 

strategierna, eller som Anderson (2000) kallar de, Engaged Coping Strategies, används till 

störst del. Passiva copingstrategier, eller Disengaged Coping Strategies, används också, även 

om de förekommer mer sparsamt i min empiri. Den visar framförallt att det är 

copingstrategier som är relaterade till känsloarbete snarare än problemlösning som används 

och innefattar strategierna kognitiv omstrukturering/positivt förhållningssätt, uttrycka 
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känslor, generell självbehärskning, söker handfast stöd, socialt stöd och undvikande av 

tankar. Dessutom har två strategier som helt uppkommit ur empirin hittats, låta tankarna få 

utrymme och uppföljning. En aktiv copingstrategi, socialt stöd, som poliserna i min studie 

använder sig av visar att poliserna kan tala om känslor med sina kollegor. Vilka typer av 

känslor de pratar om har dock inte framkommit i min studie. Därmed kan jag varken bekräfta 

eller avfärda det som Pogrebin och Poole (1991) hävdar, att poliserna är rädda att diskutera 

känslor som smärta, rädsla och skuld.  

I den ovan presenterade forskningen diskuteras inte skillnader mellan män och kvinnors 

användning av copingstrategier. I denna studies empiri finns vissa tendenser till skillnader 

mellan mäns och kvinnors användning av copingstrategier. Dock kan dessa inte redovisas 

ingående i rapporten eftersom risken finns att respondenterna som medverkat i studien då kan 

identifiera varandra. Dessutom innehåller min empiri ingen jämn fördelning mellan män och 

kvinnor, varav en jämförelse könen emellan blir problematisk eftersom männen är 

överrepresenterade. Detsamma gäller vid en jämförelse mellan utryckningspoliser och 

utredare, eftersom resultaten bygger på två utredare och fyra utryckningspoliser. Jag vill ändå 

lyfta fram den största skillnaden som upptäcktes mellan könen och mellan utrycknings- och 

utredningspoliser, eftersom det kan visa på en tendens till vilka skillnader och likheter som 

kan finnas generellt. De kvinnliga poliserna använder fler aktiva copingstrategier än vad 

männen gör. En försiktig tolkning av detta skulle kunna vara att kvinnor generellt har 

socialiserats in i att prata om och uppmärksamma känslor mer än vad män har gjort och 

därför har större medvetenhet om och fler redskap för att hantera känslor. När det gäller de 

passiva strategierna visades ingen skillnad män och kvinnor emellan. Vid en jämförelse 

mellan utredare och utryckningspoliser är den största skillnaden att utryckningspoliserna 

använder sig av emotionellt stöd av kollegor mer än vad utredarna gör. En annan skillnad som 

finns är att ingen av utredarna nämnde debriefing, medan alla utom en på utryckningen 

gjorde det.  
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Diskussion 

Denna studie har visat att poliser arbetar med känslor och följer rådande känsloregler på ett 

sätt som beskrivits i tidigare teori. Poliserna arbetar mest med att undertrycka vissa känslor, 

som till exempel de privata känslor som kan uppkomma i mötet med kvinnorna, vilket är i 

linje med Hochschilds teorier om känsloarbete (Hochschild, 1979, 2003). I denna studies 

resultat framkommer även, dock mer sparsamt, att poliserna framkallar känslor som till 

exempel att visa sig arg och bestämd om det krävs för att framkalla ett visst sinnestillstånd 

hos kvinnan de möter. Detta är i likhet med Hochschilds (2003, s. 147), Martins (1999) och 

Leppänens (2006) teorier om hur människor i interaktion med andra styr sina känslor för att 

påverka den andra människans sinnestillstånd. Ett sätt att kunna handskas med känslomässigt 

påfrestande situationer som poliserna hamnar i visade sig vara humor. Poliserna kunde 

skämta om hemska situationer, så länge inte barn var inblandade.  Detta visade sig även i 

Pogrebin och Pooles (1991) studie av poliser.  

Den ovan presenterade teorin grundas på studier av flygvärdinnor, skuldindrivare 

(Hochschild, 2003), barnutredare (Anderson, 2000), poliser (Larsson, Kempe & Starrin, 

1988, Leppänen, 2006) och så kallade human servicearbetare, till exempel lärare, psykologer, 

behandlingsassistenter och sjuksköterskor (Leppänen, Jönsson, Petersson & Tranquist, 2006). 

Yrken som kan tyckas vara väldigt olika, men som alla visar sig innefatta liknande 

känsloarbete. Studiens resultat, som är i linje med tidigare forskning kring att undertrycka 

och framkalla känslor samt att använda sig av humor för att handskas med olika typer av 

känslomässiga situationer, stödjer Hochschilds teori om att känsloarbete i olika yrken med 

människor sker på liknande sätt (Hochschild, 2003, s. 147). Detta vidgar denna studiens 

överförbarhet till andra yrkesgrupper, vilket jag ser som något positivt. Studien visar även att 

poliser använder sig av copingstrategier, dels för att handskas med känslor som uppkommer i 

arbetet samt för att klara av stressen att lösa akuta problem på plats, detta genom 

copingstrategin söka handfast stöd. Studiens resultat visar att de aktiva copingstrategierna, i 

likhet med tidigare forskning, används mer än de passiva copingstrategierna. Detta kan bero 

på att de passiva strategierna är svårare att urskilja i och med att de är mer omedvetna än de 

aktiva strategierna. Den visar även att utryckningspoliser oftare än utredningspoliser 
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använder copingstrategin socialt stöd. En förklaring till det ges av en utredningspolis som 

menar att man på utredningen inte har samma naturliga avbrott mellan olika jobb, såsom 

poliserna på utryckningen har då de sitter i radiobilen tillsammans mellan sina jobb.  

De skillnader mellan de tidigare studiernas resultat och denna studies resultat som 

framkommit var att det i Larsson, Kempe och Starrins (1988) studie framkom att 

problemlösning var den mest använda copingstrategin. I Andersons (2000) studie framkom 

att poliserna i större utsträckning använder sig av problemlösning och kognitiv 

omstrukturering än socialt stöd och uttrycka känslor. Denna studies resultat visar tvärtom, att 

poliserna använder mer socialt stöd och uttrycka känslor och inte alls problemlösning. Att 

mina resultat visar att de copingstrategier som har att göra med känsloarbete används mer än 

copingstrategier som är inriktade på problemlösning beror sannolikt på att denna studies 

största fokus till en början var att studera polisers känsloarbete och det var därefter som 

intervjufrågorna konstruerades. Det var först i analysen som jag såg att poliserna pratade om 

olika copingstrategier, vilket ledde till att även denna aspekt valdes att tas med i studien. En 

annan förklaring till skillnad i resultat mellan denna studie och Larsson, Kempe och Starrins 

(1988) studie kan vara att mötet med våldsutsatta kvinnor troligtvis handlar om en annan 

slags stress än alla de olika stressande situationer som slagits samman i Larsson, Kempe och 

Starrins (1988) studie. Ytterligare en tänkbar förklaring till skillnader i resultat för denna 

studie och de presenterade tidigare studierna kan vara hur copingstrategier mäts. Min empiri 

grundar sig på tematiskt öppna kvalitativa intervjuer, medan de presenterade studierna använt 

kvantitativa frågeformulär. Deras studier utgår ifrån forskarnas termer för att beskriva känslor 

och copingstrategier, för att sedan låta de anställda beskriva sina upplevelser genom dessa 

termer. Jag har försökt göra det omvända, att låta poliserna berätta med egna ord och termer 

om sina känslor och copingstrategier. Därefter har empirin analyserats med befintliga begrepp 

från teori samt egna nya begrepp och kategoriserats i olika typer av copingstrategier. En 

fördel med denna metod visade sig vara att den ledde till att nya copingstrategier hittades. 

Detta anser jag är en styrka med denna uppsats, framförallt eftersom området inte är speciellt 

utforskat. Om en hypotes på förhand konstruerats och testats kvantitativt för att accepteras 

eller förkastas hade inte samma möjlighet till att hitta nya copingstrategier funnits. Denna 

studie har med andra ord varit explorativ, där vissa tendenser till hur polisers känsloarbete går 

till samt vilka copingstrategier som används har synliggjorts. Ingen mättnad har uppnåtts och 

det finns mer att finna där ute för den som kan avsätta mer tid än vad som finns till 

förfogande för en C-uppsats. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledning 

 Berätta varför jag gör studien samt informera om forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet. 

 Vad är våld i nära relationer för dig? Har du en annan benämning?  (Be respondent skriva ned på ett 

blankt papper) 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som polis? 

 Kan du beskriva en typisk dag? Vad består den vanligtvis av? 

Arbetet med våldsutsatta kvinnor  

 Hur arbetar ni med brott i nära relation på denna polisstation? Hur ser förloppet ut från att en anmälan 

kommer in? Vem gör vad? 

 Hur ofta kommer du i kontakt med kvinnor utsatta för våld i nära relation?  

 Finns det någon specifik utbildning i frågor kring våld i nära relationer? 

 Är den utbildningen generellt om våld i nära relationer eller specifikt riktad till polis och polisförhör? 

Upplägg teoretisk/praktisk? 

 Tycker du att den utbildning du fått kring våld i nära relationer överensstämmer med hur verkligheten 

ser ut? (Om framkommer har gått utbildning) 

Om förhörssituationen  

 Hur går ett förhör med en utsatt kvinna till? Sätts något mål upp för förhöret? Vad är viktigt att belysa i 

förhöret?  

 Finns något  ”vanligt” sätt som ett förhör går till på? På vilket sätt? Hur ser det fallet ut?  

 Hur såg det senaste förhöret ut? Hur började det? Vad hände sedan?  

 På vilket sätt skiljde sig det senaste förhöret du hade med ett typiskt fall? 

 Tror du att kvinnorna har några förväntningar på polisen när ni kommer till platsen/när hon kommer till 

förhöret? 

 Om du tänker på hur kvinnorna du mött har uppträtt, skulle du säga att det finns något uppträdande som 

är ”vanligt” hos kvinnorna? Konkret fall. (senaste gången) 

 Hur skulle du beskriva ditt bemötande av kvinnan i detta fall? 

 Har du något exempel på en kvinna som inte uppträtt på detta vis? Ditt bemötande i det fallet? 

Polisens känslor 

 Kommer du ihåg ditt första fall som involverade våld i nära relationer? Hur upplevde du det? Skiljer 

det sig ifrån din upplevelse av fallen idag? 

 Händer det att du tar med dig arbetet hem eller kan du stänga av när arbetsdagen är slut?  

 Hur gör du för att kunna koppla bort ditt arbete med våldsutsatta kvinnor när du kommer hem? 

 Har du någonsin känt att du engagerat dig på ett för djupt plan? Hur hanterade du det? Hur gör du för 

att inte råka i samma situation igen? 

 Tänk dig en dag där du haft det jobbigt runtomkring, på jobbet och/eller hemma. Hur gjorde du för att 

kunna koncentrera dig på förhören då? Upplever du att de blir annorlunda på något sätt jämfört med om 

du haft en toppendag? 

 Kommer du ihåg förstå gången du träffade en kvinna som du visste eller trodde blivit utsatt för våld i 

nära relation? Behöver inte vara under tiden du arbetat som polis. Kan du berätta om hur du upplevde 

mötet?  

 Skulle du säga att den upplevelsen skiljer sig åt från när du träffar en våldsutsatt kvinna idag? (senaste 

gången) 

Till sist 

 Får jag fråga hur gammal du är? 

 Är det någonting annat du vill tillägga? 

 Får jag ringa dig om det är något som jag undrar över i efterhand? 


