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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur polisens barnutredare i Sverige 

upplever och hanterar känslor i yrket. Detta undersök genom en kvalitativ studie med en 

fenomenologisk ansats. Intervjuer användes som datainsamlingsmetod och totalt åtta 

barnutredare från fem olika polisdistrikt i Stockholms län som skiljer sig med avseende 

på ålder och arbetslivserfarenhet intervjuades. Fenomenologi handlar om att ge en 

beskrivning av vad och hur deltagarna kontextuellt upplever fenomenet som studeras. 

Fenomenet som studeras i studien är barnutredarnas upplevelser och hantering av 

känslor i yrket. Forskaren vill även ge teoretiska förklaringar till vad det är de upplever 

samt varför de upplever det. Därför har jag använt mig av Hochschilds teori om 

känsloarbete samt Goffmans rollteori om hur individen framställer sig själv samt styr 

publikens intryck i arbetet.  Studiens resultat har bidragit till en djupare förståelse och 

mer detaljerad kunskap om hur barnutredare upplever och hanterar känslor. Med mina 

teorier har jag kommit fram till att barnutredarna ska förmedla känslor av att vara bl.a. 

lugn, trygg, förtroendeingivande, lyhörd, neutral i såväl barn som misstänkts förhöret. 

Dessa känslor framkallar barnutredarna genom att förändra sitt kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, verbala uttryck. Samt genom att använda barnahus och att inte bär 

uniform. Det har även framkommit att de gör mentala förändringar för att kunna 

åstadkomma känslorna. Detta kan ses som tekniker som barnutredarna använder också 

för att styra barnet/misstänkts känslor då det framkommit som viktigt att de agerar på 

detta sätt för att barnet/misstänk ska vilja eller våga prata. Vidare upplever barnutredare 

sällan att det uppstår motsättningar mellan egna känslor och yrkets krav. Känslomässiga 

konflikter uppstår endast vid ”särskilda ärenden” vilka är vid fyra situationer. Att de 

sällan upplever motsättningar kan förklaras genom att deras innersta känslor 

överensstämmer med de känslor som de måste uttrycka i arbetet. Resultatet visar att 

handledning med psykolog samt stöd av kollegor är två essentiella strategier som 

används för att förändra de innersta känslorna till vad yrket kräver att de ska känna. 

Härigenom förhindras att känslomotsättningar uppstår. 

Nyckelord 
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Inledning 

Polisyrket har en särskild utsatt arbetssituation då de har ett samhällsansvar, företräder lagen 

och bekämpar kriminalitet. Detta innebär att de möter, hot, våld och traumatiska upplevelser i 

sitt dagliga arbete. Inom polisen är det känt att barnutredare har ett särskilt utsatt psykiskt 

ansträngande arbete (Rikspolisstyrelsen, 2008). Polisens barnutredare i nära relation arbetar 

med att förhöra barn i åldrarna upp till 15 år som misstänkts ha blivit utsatta för våld eller 

sexuella övergrepp i familjen eller av någon annan närstående. I samma ärenden förhör 

barnutredaren även misstänkt samt vittnen. Yrket som barnutredare kräver 

specialistkompetens, vilket anses nödvändigt då deras insatts och arbetsprestation i förhören 

med såväl barnet som misstänkt, är avgörande för hur det går för barnet (Barnahus, 2013). Då 

yrket kräver att barnutredarna presterar på en hög nivå dagligen, samt att de har ett sådant 

psykiskt påfrestande yrke, bistår polismyndigheten med s.k. handling. Handledning innebär 

att de var fjärde till sjätte vecka träffar en psykolog. Ingen annan yrkesgrupp inom polisen 

tillges ett sådant stöd (Rikspolisstyrelsen, 2008).  

Att arbeta som polis kräver förmågan att kunna styra över andra människors känslor och 

beteenden dagligen (se t.ex.Nylander m.fl. 2001; Progrebin & Pool, 1991). Hur poliser ska 

uppföra sig gentemot civila och hur de hanterar andra människor, skiljer sig med avseende på 

vad det är för typ av brott som har begåtts. Yrket som polis kräver därför förmågan att kunna 

ge uttryck för vissa känslor och uppföranden givet situationen, det är därför viktigt att de kan 

anpassa och framkalla sina egna känslor och beteende efter vad situationen kräver i mötet 

med civila. Inom polisen råder en ”matchkultur” som präglas av en hård och tuff attityd och 

som poliser måste anpassa sig till (se t.ex. Daus & Brown, 2012: Beehr & Johnsson, 1995). 

Detta innebär att det inte är tillåtet att visa svaghet kollegor emellan. Det är inte accepterat att 

visa att man blivit illa berörd av något man har upplevt i arbetet eller att ”prata ut” om sina 

känslor. Detta gör att poliser sällan tillåts att ge uttryck för egna känslor, utan att de alltid 

måste anpassa dem till den rådande kulturen. Samtidigt visar forskning att poliser som får stöd 

av kollegor genom att de tillåts prata ut om sina känslor, upplever ett bättre välbefinnande och 

en högre arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning visar att poliser socialiseras in i 

machokulturen genom att anamma sina kollegors beteende men även genom att 
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polisorganisationen tar kontroller över deras känslor genom olika metoder, som ett sätt att 

upprätthålla machokulturen (se t.ex. Bakker & Hueven, 2006: Martin, 1999). Härigenom får 

organisationen poliserna att ta till sig machokulturen, och på så vis får dem att känna en 

tillfredställelse med att uppföra sig på vissa sätt. Deras innersta känslor formas så att de 

stämmer överens med de känslor och uttryck som de måste visa i yrkesrollen som polis. 

 

Det finns mycket tidigare forskning om känslor och känslohantering i olika yrken. Däremot är 

det få studier som har inriktat sig på poliser. Den forskning som finns är genomfört i 

framförallt andra länder än Sverige. Det finns ingen tidigare forskning som har valt att inrikta 

sig specifikt på yrkesgruppen barnutredare inom polisen. Vidare har den tidigare forskningen 

inte haft som huvudsaklig fokus att få en djup förståelse för polisens upplevelser och 

hantering av känslor. Därmed råder i idag en mer ytlig vetskap om polisers upplevelser av 

känslor och känslohantering. Därför har jag valt att göra en kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats som gör det möjligt för mig att undersöka en liten grupp barnutredares 

upplevelser och hantering av känslor i yrket. Det min uppsats kommer kunna bidra med är att 

få en djupare förståelse för vad polisens barnutredare i Sverige, har för gemensamma 

upplevelser av känslor i arbetet samt hur de hanterar känslor. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur polisens barnutredare i Sverige upplever 

och hanterar känslor i sitt yrke. 

Frågeställning 

Vilka känslor upplever barnutredare att de måste förmedla till misstänkt och barn? 

Hur gör barnutredare för att framkalla dessa känslor? 

I vilka situationer upplever barnutredare att det finns en motsättning mellan hennes egna 

känslor och arbetets krav? 

Hur hanterar barnutredare känslomässiga konflikter? 
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Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort redogörelse för tidigare forskning inom ämnet Emotional labour 

(känsloarbete), vilket följs av en kritisk reflektion av tidigare forskning. Därefter presenteras 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I nästa avsnitt redogörs val av metod och-

tillvägagångssätt. I avsnittet därefter presenteras resultat och analys av det empiriska 

materialet. Avslutningsvis följer en diskussion av mina slutsatser. Denna del behandlar 

slutligen även förslag till vidare forskning. 

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis kortfattad redogörelse för den tidigare forskning som 

finns inom området känsloarbete inom polisyrket. Därefter följer en redogörelse av 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter.  

Tidigare forskning  

Det finns en del tidigare forskning som handlar om känslohantering inom polisyrket men från 

andra yrkeskategorier än just barnutredare. Därför har jag valt att använda mig av den 

forskningen. Jag kommer redovisa för nio artiklar, samtliga studier är internationella, förutom 

två som är genomförd i Sverige och Holland. Studiens syfte är att förståelse för hur 

barnutredare inom polisen upplever och hanterar känslor i sitt yrke. Då samtliga artiklarna 

handlar om polisers upplevelser och hantering av känslor, anser jag att artiklarna är relevanta 

för studiens syfte. Forskningsresultat som har något gemensamt redovisas tematiskt nedan. 

Det första temat beskriver vilka känslor poliser upplever att de måste uttrycka i sitt yrke och 

avslutas med ett stycke om hur poliser lär sig detta. Det andra temat beskriver hur poliser, 

genom olika färdigheter och strategier, hanterar civilas men även egna känslor. Det tredje 

temat beskriver hur poliser gör för att skapa de rätta känslorna som yrket kräver, samt när 

känslomotsättningar uppstår.  

 

Polisens upplevelser av yrkets krav på känslouttryck  

Tidigare forskningsresultat visar att det existerar en informell kultur/ideologi med rådande 
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normer/värderingar inom polisen (Progrebein & Poole, 1991; Daus & Brown, 2012; Beehr & 

Johnson, 1995). Dessa normer/värderingar styr polisers beteende och känslor i såväl 

situationer där poliser möter civila men även i situationer där poliser endast integrerar med 

varandra. Vilken typ av känsla som är lämplig att uttrycka och hur de ska styra civilas känslor 

är beroende på situation. Situationen kan vara annorlunda med avseende på t.ex. om den 

kräver ett direkt ingripande eller om det är ett offer eller gärningsman polisen interagerar med. 

Vidare har det framkommit att kulturen karakteriseras av en ”macho” image. Detta är en 

hård/tuff image som tillhör yrkesrollen och är av stor betydelse för polisens känsloarbete. 

Macho imagen manifesteras t.ex. genom att det anses vara en svaghet att visa rädsla, fruktan 

eller smärta för kollegor. Sådana typer av känslouttryck tolkas av kollegor som om individen 

inte kan kontrollera sig själv och sina känslor, och riskerar förstöra relationen kollegor 

emellan. Även privata problem delar inte poliser med varandra i syfte att upprätthålla macho 

imagen. Flera av studier har fokuserat på genus skillnader med avseende på vilka känslor som 

är befogat att uttrycka (Goodrum & Stafford, 2003; Martin, 1999; Pogrebein & Poole, 1991). 

Dessa resultat visar att det är accepterat att kvinnliga poliser att öppna upp sig och uttrycka 

”svaghet”.  Detta får dock endast ske till en viss gräns då kvinnorna upplever att det inte 

accepterat att visa ”för mycket” svaghet. De måste fortfarande anpassa sig och förhålla sig till 

den rådande machokulturen. 

 

 Forskning visar vidare att poliser socialiseras in i den här typen av machokultur samt att 

polisorganisationen använder olika tekniker för att upprätthålla kulturen. Dessa tekniker 

fungerar som en kontroll över polisers känslor och beteende (Martin, 1999; Pogrebin & Poole, 

1991; Daus & Brown, 2012). Socialiseringen in i machokulturen sker inte på ett formellt sätt 

som t.ex. genom utbildning. Socialisationen sker istället genom att juniora poliser ser upp till 

erfarna poliser, och anammar deras beteende. Därigenom lär sig individen vilka känslor som 

är accepterat att uttrycka och hur man ska bete sig i interaktion med civila, men även vad som 

är ett accepterat uppförande endast kollegor emellan. Tidigare forskning visar även att 

polisorganisationen använder sig av olika tekniker för att få poliserna att känna och uppföra 

sig på vissa sätt. Detta sker genom övervakning, ceremonier, befordring och berömmelser. 

Genom dessa tekniker upprätthåller polisorganisationen machokulturen. 

 

Färdigheter och strategier för hantering av känslor 

Tidigare forskning har identifierat färdigheter inom kommunikation och mänskliga relationer, 

som är viktiga att poliser besitter för att kunna hantera och styra över civilas känslor och 
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beteende (Martin, 1999; Pogrebin & Pool, 1991; Nylander m.fl., 2011) En första färdighet är 

att kunna tolka civilas kroppsspråk och ansiktsuttryck, dvs. ha förmågan att även kunna läsa 

av det icke-verbala. En andra färdigheter innefattar förmågan att styra över andra människors 

känslor vid förhandlingar, konfrontationer eller konflikter, t.ex. att få civila att vittna eller 

erkänna brott. En tredje färdighet är att poliser måste kunna underlåta sina riktiga känslor och 

ha förmågan att kunna ändra känslor från situation till situation, oberoende av hur svår eller 

absurd situationen är. Vidare har det framkommit att poliser upplever det känslomässigt svårt- 

och ansträngande att behöva växla mellan olika känslor (Steinberg & Figart, 1999). Mycket 

av den tidigare forskningen har fokuserat på grundskillnader. Deras forskningsresultat visar 

att manliga poliser anser att kvinnliga poliser är bättre på att hantera civilas känslor. 

Resultaten visar även att kvinnorna upplever att de förväntas, av sina manliga kollegor, ta 

hand om civilas känslor på ett annat sätt, vara mer omhändertagande, jämfört med deras 

manliga kollegor gör (t.ex. Goodrum & Stafford, 2003; Martin, 1999; Pogrebein & Poole, 

1991). En av studierna som handlar om mordutredare i USA visar t.ex. att utredarna anser det 

lämpligare att en annan grupp inom polisen s.k. ”counselors”, som är en kvinnodominerad 

grupp, meddelar anhöriga att någon i dennes närhet blivit mördad. Detta beror, enligt 

mordutredarna, på att kvinnorna är bättre på att hantera den största chocken och sorgen som 

anhöriga upplever, men det beror även på att utredarna upplever att deras egna känslomässiga 

börda minskar eftersom att de inte själva måste handskas med den största sorgen (Goodrum & 

Stafford, 2003). 

 

Forskning har även identifierat tre strategier som poliser använder för att bearbeta egna 

känslor och upplevelser som de får i arbetet (Martin, 1999; Pogrebin & Pool, 1991; Nylander 

m.fl., 2011). En första strategi är stöd av kollegor. Som jag redan har nämnt är det dock inte i 

enlighet med normen att manliga kollegor visar svaga känslor. Forskningsresultat visar att 

eftersom polisen sällan talar om deras upplevelser kollegor emellan, blir det svårt att skilja på 

privata respektive professionella känslor. Detta resulterar i att det blir det svårt för dem att 

ändra sin innersta riktiga känsla till vad yrkesrollen kräver. Poliser som däremot har socialt 

stöd i organisationen och får ge uttryck för innersta känslor, upplever en högre 

arbetstillfredsställelse. En andra strategi för att hantera besvärande känslor i arbetet är genom 

humor. Detta är accepterat eftersom att humor är i linje med machokulturen som präglar 

polisorganisationen. För kvinnor är det däremot inte accepterat att skämta för ”grovt” eller att 

vara ”för mycket” macho. Poliser fortsätter att upprätthålla och uttrycka de känslor som är i 

enlighet med organisationens normer, även i situationer där de inte integrerar med civila t.ex. i 
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omklädningsrummet. Där berättas krigshistoriker eller sexuella skämt i syfte att upprätthålla 

machoattityden även när polisen inte är i tjänst. Det är dock inte accepterat att skämta om 

händelser med barn. Dessa upplevelser anses som särskilt svåra att hantera känslomässigt 

varför man inte skämtar om dem (se t.ex. Martin, 1999; Pogrebin & Pool, 1991; Nylander 

m.fl, 2011). Slutligen är en tredje strategi att undvika att gå in för ”helhjärtat” i sitt arbeta. 

Forskarna i studien om mordutredarna visade i sitt resultat att, anställda som blev för 

känslomässigt engagerade i anhöriga upplevde ett sämre välbefinnande. Detta därför att det 

blev svårt att skilja på privata respektive professionella känslor vilket ”sätter spår” i polisen 

privatliv. En av informanterna berättade t.ex. att han varje julafton blev påmind om en 

traumatisk händelse från arbetet och som aldrig suddas ut (Goodrum & Stafford, 2003). 

 

Skapandet av de rätta känslorna samt känslomotsättning 

Tidigare forskning visar att poliser försöker undertrycka och manipulera sina innersta känslor 

för att kunna uttrycka de rätta känslorna som yrket kräver, och därigenom upprätthålls 

yrkesrollen på ett professionellt sätt. Dock visar samtidigt forskningsresultaten att de poliser 

som försöker att ändra sin innersta känsla, drabbas i större utsträckning av känslomotsättning, 

jämfört med poliser som endast ytligt förmedlar känslouttryck. Resultaten visar vidare att 

känslomotsättning minskar energinivån hos poliserna, varför arbetsprestationen minskar. 

Tidigare forskning visar även att poliser som inte upplever känslomotsättningar upplever en 

högre arbetstillfredsställelse. Det har framkommit att individer som drabbas av 

känslomotsättning har en ökad risk att bli cyniska mot civila. Cynism har visats sig ha en 

negativ effekt på polisens förmåga att upprätthålla professionalismen. Cynism och 

känslomotsättningar riskerar sammantaget leda till alienation (Bakker & Hueven, 2006; 

Schaible & Gecas, 2010; Gaines & Jermier, 1983). 

Kritisk reflektion 

Med bakgrund mot den tidigare forskning som jag ovan redovisat för, råder det idag en ytlig 

kunskap om hur poliser upplever och hanterar känslor i yrket. Därför har jag valt att göra en 

kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats som ger mig möjlighet att fokusera på en liten 

grupp polisers upplevelser. Därmed tillföra studien en djupare förståelse till 

forskningsområdet om känsloarbete. Eftersom det saknas forskning specifikt om barnutredare 

väljer jag undersöka denna grupp. Vidare anser jag att det är särskilt viktigt att tillföra en 

djupare förståelse för i vilka situationer barnutredare upplever att det uppstår motsättningar 
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mellan egna känslor och yrkets krav samt hur känslomässiga konflikter hanteras. Detta 

eftersom individer som drabbas av motsättningar riskerar drabbas av utbrändhet. Två av mina 

frågeställningar blir därför följande: i vilka situationer upplever barnutredare att det finns en 

motsättning mellan hennes egna känslor och arbetets krav, samt hur hanterar barnutredare 

dessa känslomässiga konflikter. Mina andra två frågeställningar är: vilka känslor upplever 

barnutredare att de måste förmedla till misstänkt och barn? Hur gör barnutredare för att 

framkalla dessa känslor? Sammantaget kommer frågeställningarna bidra med djupare 

förståelse för hur polisens barnutredare i Sveriges upplever och hanterar känslor i yrket, vilket 

det idag saknas kunskap om.  

Teori  

Hochschilds teori om känsloarbete utgör ett teoretiskt ramverk för uppsatsen. Teorin kommer 

att användas för att analysera hur barnutredarna upplever och hanterar känslor i yrket. Syftet 

med uppsatsen är att få en förståelse för hur barnutredare upplever och hanterar känslor i 

yrket. Teorin anser jag därför är lämplig att använda eftersom teorin handlar om hur företag 

styr individens känslor, hur individen förändrar/anpassar känslor, hur individen hanterar 

känslor samt varför känslomotsättningar mellan individens egna känslor och yrkets krav på 

känslor uppstår. Jag har även valt att använda Goffmans rollteori som ytterligare ett analytiskt 

verktyg Detta anser jag vara lämpligt då Goffmans teori tillför andra tekniker till hur 

individen förmedlar och hanterar känslor och uttryck i arbetet b.la. genom ”teamet” eller 

”fasad”, vilka är teoretiska begrepp som Hochschild saknar i sin teori. Därmed kan teorin 

bidra till att åstadkomma en större/ mer varierad förståelse för barnutredarnas upplevelser och 

hantering av känslor, jämfört med om jag enbart skulle använda mig av Hochschild teoretiska 

begrepp. 

 

Arlie Russell Hochschild 

I boken ”The managed heart: Commercialization of Human Feeling” diskuterar Hochschild 

(2012) hur individen påverkas av att ha ett yrke som kräver förmågan att kunna styra över 

sina egna och andras känslor. Sådana yrken kännetecknas av för det första att den anställde 

har daglig kontakt med andra människor ansikte mot ansikte eller röst mot röst, för det andra 

att yrket kräver att individens styr andra människors känslor, och för det tredje att den 

anställde måste ha förmågan att hantera och anpassa sina egna känslor efter företagets krav på 

känslouttryck. Hochschild tar sin utgångs punkt från Goffmans dramaturgiska rollteori, och 
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menar att vi alla utför någon form av skådespeleri när vi förmedla känslor till ”publiken”. 

Begreppet publik syftar till de personer som individen förmedlar sina känslor till, t.ex. kunder. 

 

Hochschild (2012) menar att alla människor har ett osynligt inbyggt känslosystem som består 

av tre delar: ”feeling rules” ”emotional labor” samt ”social exchange”. 

 

”Feeling rules” (känsloregler) styr individens handlingar och känslor i interaktion med 

publiken. Det är känsloreglerna som gör att individen förväntas av publiken och företaget att 

ge uttryck för vissa känslor och uppföra sig på ett visst sätt givet situationen. T.ex. att 

servitrisen ler, är trevlig och behjälplig mot gästerna. Hochschild preciserar inte exakt vad 

känsloregler är, däremot beskriver hon hur individen kan veta när känsloregler existerar. Detta 

är en enkel upptäckt då känsloregler ger upphov till en känsla av att jag ”ska” känna eller jag 

”bör” känna på ett visst sätt. Individen kommer därför bli automatiskt påmind när denne har 

en känsla som inte överensstämmer med känsloreglerna Hochschild, 2012: 24-35). 

 

 ”Emotional labour” (känsloarbete) syftar till när individen anpassar sina känslor till företaget 

och publikens krav och förväntningar på känslor (känsloreglerna). Det finns tre tekniker för 

hur individen kan förändra sina egna och publikens känslor till vad situationen kräver: genom 

att förändra kroppsspråket, genom att individen mentalt ändrar sina idéer, tankar eller 

förställningar om något, och genom att förändra sina uttryck t.ex. börjar le (Hochschild, 2012: 

137-149). Vidare finns det två strategier för hur individen att göra känsloarbete på, d.v.s. sättet 

individen förmedlar känslor till sin publik på. Detta är genom ”surface acting” eller ”deep 

acting”. Surface acting innebär att individen, ytligt, med hjälp av sitt kroppsspråk och uttryck 

förmedlar känslor som är i enlighet med känsloreglerna. Individen spelar dock bara för sin 

publik som om denne på riktigt upplever känslan innerst inne, t.ex. är genuint glad. Då 

individen inte på riktigt känner känslan som denne utåt sätt förmedlar, upplevs känslan som 

”påklistrad”. Vid deep acting upplever individen känslorna denne måste uttrycka till sin 

publik, som sann och äkta inifrån. Att individen upplever den som äkta beror på att individen 

har manipulerat sina känslor. Förändring av den innersta känslan åstadkoms när individen 

antingen framkallar en känsla som denne upplever sig sakna eller genom att ignorera känslor 

som individen upplever att denne inte ”ska” känna. Likheten mellan de två strategierna är att 

individen aktivt och medvetet skapar och förändrar sina känslor till vad yrkesrollen kräver 

med hjälp av teknikerna d.v.s. kroppsspråket, uttryck eller mentalt (Hochschild, 2012: 36-48).  
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Hochschild menar att individen strävar efter att förändra sina innersta känslor, d.v.s. utföra 

deep acting. Detta beror på att det blir en för stor ansträngning för individen att konstant 

tvingas ge uttryck för känslor som denne egentligen inte känner. Individer som utför surface 

acting kommer därför drabbas av ”emotive dissonace”, känslomotsättning. Känslomotsättning 

innebär således att det finns en motsättning mellan individens innersta känslor och företagets 

känsloregler. Detta framkallar stress hos individen och har en negativ effekt på 

arbetstillfredsställelsen och hälsan, vilket leder till utbrändhet. När individen upplever 

känslomotsättningar kommer individen därför att försöka ändra och anpassa sina innersta 

känslor för att därigenom minska avståndet mellan sina innersta känslor och yrkets krav på 

känsloregler (Hochschild, 2012: 56-75, 89-91). Hochschild talar om lyckad transmutation 

vilket innebär att individen har förändrat sin innersta känslor till känsloreglerna och således 

råder det en harmoni mellan dessa känslor. Vid misslyckad transmutation utför individen 

surface acting, varför det finns en känslomotsättning (Hochschild, 2012: 118-126). 

 

Det tredje begreppet i individens känslosystem är ”social exchange” (socialt utbyte). Eftersom 

individen måste anpassa och förhålla sig till företagets känsloregler, innebär det samtidigt 

företagen tar kontrollen och styr över individens känslor och handlingar. Hochschild menar 

dock att arbetsgivaren inte nöjer sig med att individen ytligt uttrycker känsloreglerna mot 

företagets publik. Företagen strävar efter att förändra individens innersta känslor, vilket de 

åstadkommer genom olika metoder som t.ex. utbildningar, företagsaktiviteter och belöningar. 

Härigenom lär företagen sina anställda hur de ska se ut, känna och vara. Anledningen till att 

företagen vill förändra de anställdas innersta känslor, beror på att individens arbetsprestation 

ökar, som ett resultat av att individen då t.ex. är genuint glad när denne ger service till en gäst. 

När arbetsprestationen stärks ökar företagets konkurrenskraft. Hochschild menar därför att det 

är ett vinstmotiv som är orsaken till att företag strävar efter att få individen att utföra deep 

acting snarare än surface acting (Hochschild, 2012: 49-55, 117-121). Hochschild är negativt 

till detta och menar att företagen laborerar med individens känslor genom att individens 

styrning av privata känslor går till att bli offentliga. Härigenom fråntas individen kontroller 

över sina känslor. Den anställdes känslor blir därigenom en vara på marknaden som denne är 

underordnad och livnär sig på. Företaget anställer således inte enbart individens fysiska 

handling, även dennes känslor. Individen som har förmågan att utföra deep acting kommer 

uppleva en arbetstillfredsställelse, de som däremot inte har förmågan att ändra sina innersta 

känslor, menar Hochschild, kommer få betala ett högt pris i form av känslomotsättning 

(Hochschild, 2012: 116-127). 
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Hochschild har identifierat förhållningssätt som individen kan ha till sitt yrke. Ett första 

förhållningsätt är att individen går in för sin yrkesroll ”helhjärtat” och får därför svårt att 

skilja mellan privatliv och arbetsliv. Detta gör att personen uppfattar kritik och misslyckande 

som personligt. När individen inte kan skilja mellan yrkesroll och privatperson orsakas stress, 

som i slutändan riskerar leda till utbrändhet. Ett andra förhållningssätt är att individen har 

förmågan att distansera sig från yrkesrollen. Dock kommer individen att, just på grund av att 

denne är medveten om att denne bara spelar en roll, uppleva en känsla av ouppriktighet och 

att vara “falsk”, vilket orsakar stress och riskerar leda till utbrändhet. Det tredje 

förhållningssättet är att individen har förmågan att distansera sig från sin yrkesroll men känner 

ingen skuld för det därför att denne upplever skådespeleriet som något positivt. Däremot 

riskerar detta synsätt leda till cynism. Sammanfattningsvis menar Hochschild således att 

distansera sig och att engagera sig för mycket leder till stress (Hochschild, 2012: 186-189). 

 

Erving Goffman 

I boken ”Jaget och maskerna” (2009) diskuterar Goffman hur individen representerar sig själv 

och andra i en arbetssituation och hur individen åstadkommer och styr vilket intryck han ger 

till sin omgivning. Goffmans rollteori beskriver individens liv som en teaterföreställning. 

Individen benämns som ”skådespelare” och handlingarna som denne utför till sin publik 

kallas för ”framträdande”.  Goffman menar att alla människor spelar mer eller mindre teater 

hela tiden och att individen tar av- och på en ”mask” när denne ska spela upp ett 

framträdande. När individen tar på masken intar denne en social roll. Rollen är knuten till 

vissa handlingsmönster, skyldigheter samt rättigheter, och det är just det som gör att individen 

vet hur denne ska uppföra sig inför sin publik. Detta skapar även förväntningar hos publiken 

hur rollen bör spelas. Goffman menar att individen har förmågan att inta olika roller och skifta 

från privat beteende till offentligt beteende, utan att detta ger upphov till förvirring hos 

individen. 

 

Begreppet intryckstyrning innebär att individen styr sitt uttryck med hjälp av s.k. en 

inramning och personlig fasad. Detta är den expressiva utrustningen som medvetet eller 

omedvetet används av individen. Det är en del av framträdandet och den sociala rollen och 

används för att publiken ska uppleva framträdandet som trovärdigt. Inramning handlar om 

själva i scen-sättningen, t.ex. möbler. Personlig fasad är detaljer som är kopplat till individen 

själv, t.ex. kön, kläder, gester, hållning och talesätt (Goffman, 2009: 28-35).  Om inte 
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inramningen och den personliga fasaden är iordninggjord i enlighet med vilken roll som 

spelas, leder detta till misslyckad intrycksstyrning (Goffman, 2009: 51-54). Misslyckad 

intrycksstyrning kan även ske om det uppstår en diskrepans mellan vad individen på riktigt 

känner och vad det måste uttrycka till sin publik i sin yrkesroll. Misslyckad intrycksstyrning 

skapar förvirring och nervositet bland publiken och dem förlorar även förtroendet för 

individen.  En sådan ”upptäckt” blir mycket pinsamt för individen och ett förlorat förtroende 

är svårt att reparera (Goffman, 2009: 67-72, 182-185).  

 

Goffman har identifierat ett attribut som innefattar intryckstekniker som individen använder 

för att skapa och upprätthålla det rätta uttrycket som förväntas i situationen och av publiken. 

Attributet kallas för dramaturgisk lojalitet. Detta går ut på att förhindra att någon av 

medlemmarna i ”teamet” avslöjar teamets hemligheter, skvaller m.m. vid framträdandena. Ett 

sådant avslöjande sker när individen blir för känslomässigt engagerad i publiken. En teknik 

som teamet kan använda för att motverka känslomässigt engagemang, är att skapa en stark 

solidaritet och social gemenskap inom teamet. Gemenskapen fungerar även som ett socialt 

stöd för medlemmarna, vilket de kan luta sig tillbaka på om en medlem har gjort ett snedsteg i 

framträdandet. Dessutom försöker teamet backstage, d.v.s. i situationer där publiken inte har 

tillträde, att skapa känslomässig distans till publiken genom att prata om publiken som 

barbariska. Detta gör att individen, vid framträdanden, har förmågan att ge ett intryck av äkta 

uppträdande för sin publik men samtidigt ha förmågan att hålla känslomässig distans till dem 

(Goffman, 2009: 182-190). 

Metod och data 

I detta avsnitt presenteras mitt val av, ansats och tillvägagångssätt, förstudie, urval, 

analysförfarande, etiska övervägande och slutligen avslutar jag avsnittet men en diskussion 

om studiens kvalité. 

Ansats och tillvägagångssätt 
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Studien bygger på en fenomenologisk ansats. Valet baseras på två saker: dels har jag ett 

tydligt fenomen som jag vill undersöka, vilket är barnutredarens känslohantering, och dels vill 

jag förstå det utifrån deras upplevelser. I fenomenologi vill forskaren undersöka en grupp 

individers gemensamma upplevelser av ett fenomen. Vad som menas med att förstå individers 

upplevelser, är att förstå deras gemensamma livsvärldar av fenomenet genom deras 

erfarenheter, minnen, tankar och känslor (Creswel, 2012: 260). Jag har valt att göra en 

kvalitativ studie som ger mig möjlighet att fokusera på en mindre grupp barnutredare vilket 

gör det möjligt att nå en djupare förståelse av deras upplevelser och hantering av känslor i 

yrket. Då fenomenologi handlar om att nå förståelse för individernas upplevelser, valde jag 

intervjuer som data insamlingsmetod, vilka ägde rum på deras arbetsplats. Intervjuer anser jag 

är lämpligt därför att det ger mig möjlighet att nå ett djupare samtal om deras upplevelser av 

sin arbetssituation och arbetsprocess. Detta gör att jag får bättre förståelse för hur 

barnutredarna upplever och hanterar känslor givet kontexten. Jag använde mig av s.k. A-

schema som intervjuguide, som innebär att jag hade tematiskt öppna intervjuer. 

Intervjumetoden är att föredra när forskaren vill belysa intervjupersonernas mening och hur 

de själva relaterar till fenomenet (Aspers, 2011: 144-152). Jag formulerade fem teman utifrån 

mitt teorival som jag styrde intervjun kring, snarare än att ha en uppsättning konkreta frågor 

deducerat från mina teorier. Detta är viktigt eftersom jag inte vill styra intervjupersonernas 

svar, då jag vill få fram respondenterna upplevelser. Således har jag haft ett induktivt 

förhållningssätt i studien, vilket är centralt i fenomenologi eftersom det är informanterna som 

skall fylla fenomenet med mening (Creswll, 2012: 76-77). Jag hade ett par påförhand 

uppställda öppna frågor inom varje tema som gjorde att jag fick respondenterna att börja prata 

fritt givet temats ämne. Utifrån vad respondenten berättade, valde jag att fördjupa mig i de 

delar som var av intresse för studiens syfte. Intervjuerna pågick mellan ca 60-90 minuter.  

Samtliga intervjuer spelades in.  

 

Vart eftersom data samlades in transkriberade jag intervjuerna. Jag valde att transkribera 

intervjuerna successivt för att jag ville få en uppfattning om det insamlade materialets kvalité 

vilket gjorde det möjligt att göra eventuella justeringar. Efter första intervjun, pilotintervjun, 

tog jag bort ett tema. Jag insåg att temats tillhörande frågor var för teoretiskt deducerade och 

härledande. Efter att ha lyssnat på intervju två, upptäckte jag även att vissa av mina 

följdfrågor kunde bli för ledande. Därefter var jag nöjd med intervjuguiden och det skedde 

inga fler förändringar. Då jag i de två första intervjuerna hade för deducerade och ledande 

frågor kan detta ha medfört att jag har fått ett för härledande intervjumaterial. Detta var jag 
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vaksam på när jag analyserade materialet vilket resulterade i att jag återkom till personen i 

intervju två, för att ställa om två frågor i en mer öppen karaktär. Därmed anser jag att de 

eventuella bristerna i studien som de ledande frågorna kunde ha orsakat, inte har påverkat 

slutresultatet. 

Förstudie 

Jag valde att göra en förstudie och närmare bestämt en pilotintervju. Pilotintervju är att 

föredra i syfte att kontrollera för om intervjufrågorna är ställda på ett sätt som gör att 

respondenterna förstår, kontrollera för frågornas ordningsföljd samt att ge forskaren en 

tidsmässig insikt om lång tid intervjun kräver (Aspers, 2011: 74-76). Förutom justeringarna 

jag ovan har redovisat för, bytte jag plats på fråga tre och fyra i tema 1. 

Urval 

För att få kontakt med barnutredarna började jag med att kontakta polisens telefonväxel. Från 

dem fick jag kontaktuppgifter till tre barnutredare från tre olika distrikt. Via dessa 

barnutredare fick jag tips om andra barnutredare som jag kontaktade. Via dem fick jag 

ytterligare tips på personer. Detta kallas snöbollsurval och innebär att forskaren får kontakt 

med ytterligare personer via den första befintliga kontakten (Bryman, 2011: 196). Jag hade en 

urvalsstrategi när jag skulle göra mitt urval, som gick ut på att maximera variationen i urvalet. 

Kvalitativ forskning undersöker ofta ett mindre urval i en i en specifik miljö, varför det blir 

svårare att generalisera resultatet för flera olika situationer än enbart studiens specifika miljö 

(Bryman, 2011: 350). Jag valde att ändå ett heterogent urval, därför att det är att föredra i 

kvalitativa studie i syfte att utveckla och förbättra teorier, men även öka bevisvärdet inom den 

egna studien (Aspers, 2011: 96-97).  Jag har därför inkluderat barnutredare från 5 av 7 

polisdistrikt i Stockholms län. Deltagarna skiljer sig även med avseende på ålder, där 

åldersspannet är mellan 27-50 år, samt arbetslivserfarenhet som barnutredare mätt i antal år, 

vilket varierar mellan cirka 1-7 år. Urval består av totalt åtta kvinnliga barnutredare som 

arbetar med brott i nära relation. Åtta av nio tillfrågade valde att delta.  

Dataanalys 

Jag valde att använda mig av ett analysförfarande av Moustakas (1994) och som är anpassat 
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för fenomenologiska studier (Creswell, 2012:193). Inledningsvis började jag läsa igenom 

transkriberingarna för att få en helhetsbild av intervjupersonernas upplevelser. Efter det 

började jag kartlägga deras arbetsprocess-vilka delar den innehåller. Jag identifierade sex 

breda delar. Dessa analyserade jag genom att koda viktiga och centrala uttalanden från 

respondenterna gällande deras tankar, känslor och erfarenheter av känslor och känslohantering 

i yrket. Efter analysen kunde jag identifiera fyra snävare delar/situationer i deras arbete som 

innehåller känslohantering, vilka var: mötet med barnet, mötet med misstänkt, ärenden som 

har en ökad risk att orsaka känslomässiga konflikter samt kollegor och handledning. Jag valde 

dessa situationer därför att det var de intressantaste att belysa utifrån studiens frågeställningar. 

Därefter läste jag om de fyra situationerna ett antal gånger för att få en bättre förståelses för 

hur känslohanteringen ter sig och är integrerat i deras vardagliga arbete. Slutligen 

tematiserade jag de fyra situationerna till: mötet med barnet, mötet med misstänkt, särskilt 

känslomässigt tunga ärenden samt stöd för bearbetning och hantering av känslor. Uppsatsens 

resultat presenteras därför i fyra olika situationer. Att studera fenomenet och presentera det i 

flera olika situationer är att föredra då fenomenologi strävar efter att undersöka fenomenets 

möjliga manifestationer. Inom varje tema ger jag en sådan detaljerad beskrivning som möjligt 

av situationen, detta då fenomenologi syftar till att svara på frågor som ”Vad är fenomenet? 

Hur går processen till?” (Simon, 2009: 47-57). Då fenomenologi vill förstå fenomenet i 

individernas livsvärld, ska forskaren inte fråga respondenterna konkret om vad de tycker eller 

vilken uppfattning de har om fenomenet. Därför har jag inte frågat respondenterna t.ex. vilka 

känslor de måste uttrycka i sitt yrke eller hur de framkallar dessa känslor, eller hur de hanterar 

känslomässiga konflikter. För att få fram personens upplevelser vill forskaren istället veta vad 

personen får för tankar, känslor samt personens varseblivning i stunden när fenomenet dyker 

upp. Mitt datamaterial, och således även studiens resultat, består därför av respondenternas 

beskrivning av hur de konkret arbetar i sin vardag, t.ex. har jag ställt frågan ”berätta om ditt 

senaste barnförhör”. Sedan ställde jag följdfrågor om hur de tänker, vad de känner, vad de 

gör, hur de påverkas osv- för att därigenom förstå deras upplevelser av känslor och 

känslohantering i arbetet givet kontexten i situationen (vilket är varje enskilt tema). I 

resultatet återberättar jag inte respondenternas upplevelser rakt uppochner s.k. ”storytelling”. 

Jag försöker istället beskriva vad deltagarna upplever samt hur de, kontextuellt, upplever det. 

Detta är viktigt att göra i fenomenologi (Creswell, 2012: 193-194). Detta analyserar jag sedan 

med uppsatsens teorier för att kunna ge teoretiska förklaringar till hur och varför barutredarna 

upplever saker och ting på vissa sätt (Aspers, 2009: 4-6).  
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Etiska aspekter 

Vid forskning ska forskaren beakta olika etiska aspekter. Jag kommer följande diskutera 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällandet detta (Vetenskapsrådet, 2002). Det första kravet är 

det s.k. informationskravet. Jag anser att jag har uppfyllt kravet då jag, innan intervjuerna, 

upplyste varje deltagare per telefon eller mail om syftet med undersökningen, hur den skulle 

utföras samt vad ett deltagande innebar praktiskt. I samband med detta tydliggjorde jag även 

att medverkan var frivillig, och därigenom är även det andra kravet, samtyckeskravet, 

uppfyllt. Jag har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet vilket handlar om anonymitet. 

Jag har inte uppgett namn, polisstation eller andra personliga uppgifter i studien och det är 

ingen annan än jag själv som har fått tillgång till dessa uppgifter. Därför anser jag att det 

kravet är uppfyllt. Även det fjärde och sista kravet som forskaren måste ta hänsyn till, 

nyttjandet kravet, har beaktas eftersom jag endast kommer att använda datamaterialet för 

forskningens ändamål. 

Kvalitetsbedömning 

För att kunna göra en bedömning av uppsatsens kvalité kommer jag nedan att diskutera 

studiens kvalité utifrån Lincon och Gubas förslag på kriterier vilka är, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Lincon & Guba, 1985). 

 

Trovärdighet handlar om hur trovärdig forskarens resultat och beskrivning av den sociala 

verkligheten är. Forskaren kan skapa trovärdighet i resultaten genom att forskaren säkerställer 

att forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns inom forskningen. Detta kriterier 

anser jag är uppfyllt då jag för det första, dels har följt de kriterier som finns för hur en 

fenomenologisk studie ska utföras, och dels för att jag har följt Vetenskapsrådets krav på 

etiska aspekter. För det andra uppnås en högre trovärdighet om deltagarna har fått tagit del av 

studies resultat och utifrån det avgöra huruvida forskarens tolkningar och slutsatser är 

adekvata. Detta kommer jag dock inte ha möjlighet att göra varför detta kriterier inte kommer 

vara uppfyllt, och därmed kan studien riskera ha brister i trovärdigheten.  
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Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra situationer än 

studiens specifika situation. För att kunna generalisera ska forskaren ge en sådan detaljer 

beskrivning av studiens sociala miljö och kultur som möjligt. Jag har inte haft som 

huvudsaklig ambition att kunna generalisera mitt resultat till andra situationer än 

barnutredarnas eftersom syftet med studien är ett få en förståelse för dessa barnutredares 

gemensamma upplevelser. Dessutom består mitt urval av endast ett fåtal individer som har 

valts utifrån ett snöbollsurval. Sammantaget anser jag därför att uppsatsens resultat kommer 

ha brister i överförbarheten. 

 

Jag har i uppsatsen redogjort och beskrivit samtliga val jag har tagit i studien gällande bl.a. 

urval, ansats, syfte och tillvägagångssätt. Därmed anser jag att en utomstående forskare kan, 

utifrån mina beskrivningar av forskningsprocessens olika delar, kontrollera pålitligheten i 

studien. 

 

Styrka och konfirmering avgörs utifrån forskarens objektivitet. Det ska vara uppenbart att 

forskarens personliga åsikter, värderingar och teoretiska inriktningar inte har påverkat 

utförandet eller slutsatserna från undersökningen (Lincon & Guba, 1985). I fenomenologisk 

ansats är det i synnerhet viktigt att forskaren beaktar sin förförståelse samt sätter teorin inom 

parantes, s.k. bracketing, eftersom ansatsen syftar till att lyfta fram respondenternas 

livsvärldar (Creswell, 2012: 260). Jag hade en viss förförståelse i bemärkelsen att jag visste 

vad barnutredare arbetar med och jag hade även en föreställning om att var ett känslomässigt 

krävande arbete. Jag har försökt att undvika mina egna uppfattningar, föreställningar och 

åsikter genom att aktivt vara medveten om detta under hela studiens gång. Därutöver har jag 

försökt att minimera mitt inflytande i intervjuerna genom att ställa öppna frågor för att 

deltagarna ska få leverera sina upplevelser. Intervjuguiden jag använde innebar även att jag 

inte har ”testat” ett antal teoretiska begrepp eller ställt konkreta frågor om dem. Utifrån vad 

respondenterna har berättat för mig har jag valt ut episoder och ställt följdfrågor kring det som 

är av intresse för studiens syfte med bakgrund mot uppsatsens teoretiska ramverk. Därmed har 

mina teoretiska inriktningar till en viss del styrt mina val och mitt resultat. Jag upplever dock 

inte detta som ett problem då forskaren i fenomenologi ska ge teoretiska förklaringar till hur 

och varför respondenterna upplever fenomenet på vissa sätt (Aspers, 2009). 
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Resultat och analys 

Inledningsvis presenteras studiens resultat i fyra teman, vilka jag analyserar och kopplar till 

mina teorier. Varje enskilt tema är en del av barnutredarnas arbetsprocess. Deras 

varseblivning, samt tankar och känslor av deras upplevelser och hantering av känslor, belyses 

i den giva kontexten i situationen. Detta kommer manifesteras på olika sätt givet kontexten. 

Tema 1: mötet med barnet 

Respondenterna berättar att barnförhören hålls i särskilda lokaler, s.k. ”barnahus”. 

Barnahusen är inredda som vanliga lägenheter och består av kök, lekrum, medhörningsrum, 

toalett, förhörsrum och läkarrum. Intervjupersonerna berättar att det är viktigt med dessa 

särskilda rum för att barnen ska känna sig så trygga och lugna som möjligt. En av 

respondenterna uttrycker sig som följer:  

 

”Vi använder bara det rummet till barnförhör och det är inrett mer som en vanlig lägenhet. Man ser inte att det 

är en polisstation och det är ingen som jobbar i uniform. Och det finns ingen reception eller sådär. Det är 

hemtrevligt och inrett så att det inte ska vara skrämmande för barnet. Så att de inte blir förskräckta när de 

kommer dit. Och det är viktigt tror jag”.   

 

Som citatet ovan visar, berättar intervjupersonerna att de aldrig bär uniform. Detta beror på att 

många barn förknippar polisen med något negativ. En av respondenterna uttrycker det som 

”många barn förknippar polisen med att jaga bovar, och då kan dom bli rädda för att dom 

tror att dom ha gjort något dumt”. Det har framkommit att respondenterna inte bär uniform 

och använder barnahus för att vara neutrala då de vill skapa ett lugn, en trygghet och ett 

förtroende hos barnet. Detta anser de vara viktigt för att, i förhöret, få barnet att prata. 

  

Inramning hänvisar till möbler m.m. och personlig fasad till individens kläder, kön, etnicitet 

osv, och är två tekniker individen använder att styra intryck. Fasaderna är en del av 

framträdandet och den sociala rollen och bidrar till att uppträdandet upplevs som äkta av 

publiken (Goffman, 2009: 28-35). Barnahus kan ses som en inramning eftersom det har 

framkommit att det används för att barnet ska känna sig trygg och lugn, vilket är nödvändigt 

för att kunna genomföra förhöret. Att respondenterna inte använder uniform kan ses som en 

personlig fasad. Som med inramningen vill de inte skrämma barnet och försöker därigenom 
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förmedla en känsla av att vara neutral. Därmed kan barnahus samt en avsaknad av uniform 

tolkas som två strategier barnutredarna använder för att förmedla vissa känslor till barnet. 

Genom fasaderna lyckas de således även styra barnens känslor då barnen blir lugna och 

trygga. Detta bidrar sammantaget till att framträdandet blir lyckat, d.v.s. att barnen vill prata 

och därmed har respondenterna lyckats åstadkomma ett förhör. Individens känslor och 

handlingar styrs av rådande känslorregler. Det är p.g.a. känsloreglerna som individen vet vilka 

känslor som är de rätta att uttrycka till sin publik (Hochschild, 2012: 24-35). Då det har 

framkommit att respondenterna strävar efter att framkalla vissa känslor, kan dessa känslor ses 

som rådande känsloregler, där uniformen och barnahuset är två hjälpmedel barnutredarna 

använder för att de ska kunna spela upp dessa känsloregler. Det har även framkommit att 

kroppsspråket och andra uttryck är av stor betydelse för att styra barnets känslor. Dessa 

kommer illustreras nedan. 

 

Respondenterna berättar att barnet hämtas av taxi från skolan och förs till barnahus 

tillsammans med en lärare som barnet känner sig trygg med. Barnet får inte veta förrän det är 

i taxin att det ska till polisen. Eftersom barnen ”rycks snabbt från skolan”- som en av 

respondenterna uttryckte, är det viktigt att få barnet att känna sig bekväm och lugn. Samtliga 

respondenter berättade att det är en förutsättning att barnet känner tillit, förtroende och 

trygghet till barnutredaren för att respondenten ska kunna åstadkomma ett förhör. 

Respondenter berättar därför att det är mycket viktigt att nå fram till barnet och skapa en bra 

kontakt. En intervjuperson berättade såhär ” Att få en bra relation till barnet är jätte viktigt. 

Jag tycker att kontaktskapandet är minst 50 procent. Utan det blir det inget bra förhör”.  

 

Då barnet inte orkar vara i förhör under en längre period är det viktigt att respondenten lyckas 

skapa god kontakt så snabbt som möjligt. Det har därför framkommit att samtliga 

respondenter försöker skapa kontakten redan vid dörren när barnet, läraren och det särskilda 

företrädet knackar på dörren:   

 

”Den här fyraåringen hade med sig sitt särskilda företräde och sin fröken. När de ringer på dörren är alla 

redan här (…) och då är det jag som går ut och öppnar (…) och jag fokuserar alltid först på barnet. Jag går ofta 

ner på knä så jag liksom kommer i barnets nivå och hälsar på barnet. Det är ett sätt för mig att snabbt få kontakt 

med det här barnet”. 
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Samtliga respondenter berättar att de alltid hälsar på barnet först och sätter sig på huk när de 

pratar med barnet för att undvika maktskillnader och istället komma ned på barnets nivå. En 

teknik individen använder sig av för att kunna förändra sina känslor till företagets 

känsloregler är att ändra sitt kroppsspråk (Hochschild, 2012: 137-149). Att respondenterna 

sätter sig på huk samt hälsar på barnet därför kan förstås som tekniker som de använder för att 

framkalla vissa känslor hos barnet.  

 

För att barnet ska vänja sig vid den nya situationen och därmed känna sig mer trygg är det 

viktigt att denne får tid att sitta ned en stund för att leka, rita eller se sig omkring i barnahuset, 

innan förhöret ska starta. En respondent berättar varför hon upplever det som viktigt: 

 

”För att de inte ska känna sig stressade, pressade, rädda. De sa få tid på sig att förstå situationen, få 

acklimatisera sig. Det är jätte viktigt annars blir det inge bra förhör”.   

 

Under denna tid berättar respondenterna att de även försöker skapa en god kontakt med 

barnet. Således kan även själva ritandet och lekandet tolkas som tekniker som respondenterna 

använder för att förändra barnens känslor, då det framkommer att de gör på detta sätt för att 

barnen inte ska känna sig stressade, pressade, rädda. Precis som citatet ovan visar pratar 

intervjupersonerna i termer av att de upplever det som viktigt att förmedla känsloreglerna och 

att det är viktigt att agera på vissa sätt t.ex. på sättet de hälsar på barnet. Det har även 

framkommit att såväl barnahuset samt att inte bära uniform anses som viktigt. Individer som 

upplever att känsloreglerna de måste uttrycka är äkta, d.v.s. att individen inte bara spelar som 

om denne hade dessa känslor, utför deep acting (Hochchild, 2012: 56-75). Eftersom det 

tydligt framkommit att de tycker att detta är viktigt, tolkar jag det som ett tecken på att 

respondenterna, innerst inne, upplever känslorna som de måste ger uttryck för som äkta. De 

låtsas således inte för barnet som om de känner något som de egentligen inte gör.  

 

Samtliga intervjupersonerna beskriver förhörsrummet på samma sätt. Rummet består av två 

stora ljusa tygfåtöljer sim är inrett med två kameror vilka spelar in förhöret, i syfte att barnet 

ska slippa medverka i rättegången. Intervjupersonerna beskriver atmosfären i förhörsrummet 

som harmonisk och stillsam. Respondenterna berättar att syftet med förhöret är att föröka få 

barnet att berätta en fri och trovärdig berättelse. Barnutredarna får inte på något sätt påverka 

barnet då dennes berättelse i så fall inte kommer anses trovärdig i rättegången. För att få 
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barnet att ge en fri och trovärdig berättelse är viktigt att respondenterna ställer öppna frågor.  

Barnutredarna berättar även att kroppsspråket är viktigt i förhörssituationen: 

 

”Jag tänker alltid på att sitta tillbaka lutad i stolen för det inger ett lugn och det är jätte viktigt att man inger ett 

lugn och trygghet till barnet för att det ska vilja berätta”. 

 

Att respondenten sitter tillbakalutad i stolen för att inge ett lugn kan också tolkas som en 

teknik de använder för att ge uttryck för en viss typ av känsla till barnet för att därigenom 

styra barnets känslor. Även detta citat visar på att respondenten uttrycker det som viktigt att 

agera så. Det kan således tolkas som att hon utför deep acting när hon förmedlar känslorna, 

d.v.s. att hon innerst inne upplever att det är viktigt. Även kommande citat kommer illustrera 

hur en annan respondent upplever det viktigt att kunna anpassa sitt ansiktsuttryck: 

 

”Jag brukar titta barnen i ögonen när jag pratar med barnet för att visa att jag lyssnar (…) men det finns vissa 

barn som inte alls vill att jag ska göra det och är bekväm med det, då måste jag sitta och stirra upp i taket 

medan jag ställer frågor för att det ska vilja leverera en berättelse (…) man måste kunna anpassa sig det är jätte 

viktigt”. 

 

Individen förändrar sitt uttryck för att framkalla vissa känslor (Hochschild, 2012: 137-149). 

Att titta, eller att inte titta barnen i ögonen, kan därför tolkas som att barnutredaren använder 

sitt ansiktsuttryck som en teknik för att skapa känslor i enlighet med känsloreglerna. Samtliga 

respondenter berättar att det är viktigt att kunna anpassa sitt eget beteende till barnets 

personlighet och behov. Detta kan förstås utifrån Hochschild som menar att känsloreglerna är 

olika beroende på situation (Hochschild, 2012: 24-35).  

 

Vidare berättar samtliga respondenter att de upplever att det är viktigt att, i förhöret, bekräfta 

det barnet säger på olika sätt, vilket är viktigt då det fungerar som ett sätt att stimulera barnet 

att fortsätta att berätta. En av intervjupersonerna berättade bl.a. att hon i sitt senaste förhör 

anpassade tonläget efter barnets nivå men även kroppsligt, genom att t.ex. sjunka ihop med 

axlar och rygg, visa att hon förstår barnet. På detta sätt försökte hon visa sympati för barnet. 

En annan respondent berättar att hon bekräftar barnet såhär: 

 

”Jag ska sitta där lugn och trygg och lyssna och visa att jag lyssnar med hela kroppen genom att t.ex. humma 

och nicka”. 
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Detta kan tolkas som att intervjupersonen, genom att anpassa sitt verbala uttryck och 

kroppsspråk, förändrar barnets känslor, eftersom de berättar att det är viktigt att bekräfta 

barnet för att de ska vilja fortsätta prata. Således styr de barnens känslor (eftersom de får 

barnet att vilja fortsätta berätta) genom att bl.a. att skapa vissa uttryck som att humma och 

nicka. Detta kan därför också tolkas som tekniker som respondenten använder för att skapa 

känslor som yrkesrollen kräver att de ska känna. 

 

Vidare berättar samtliga intervjupersoner att de trivs mycket bra med sitt arbete och att de har 

ett stort engagemang för att arbeta för att barn ska få ett bättre liv. En av respondenterna 

uttryckte det som att ”hela behållningen med jobbet är mötet med barnet”. Att träffa barnen 

upplevs vara något mycket positivt, även om det är hemska och fruktansvärda berättelser de 

tar del av. Samtliga respondenterna berättar att de inte upplever det som jobbigt eller 

betungande att ta del av barnens berättelser, utan uppger istället att de har en känsla av att 

kunna bidra och åstadkomma en förbättring för barnet och att det är det som driver dem. 

Respondenterna berättar att personer de möter privat, men även kollegor inom andra 

yrkeskategorier, oftast reagerar starkt när de berättar att de arbetar som barnutredare och har 

en föreställning om att det är väldigt hemskt och psykiskt ansträngande att arbeta som 

barnutredare. Respondenterna berättar att det är en missuppfattning: 

 

”…det är en fördom är att tro att barnutredare tar slut för att det är så oerhört jobbigt att lyssna på barnets 

berättelse, att de blir utsatt för våld och sexualbrott, att det är det som gör att det här är så hemskt (…) det är 

klart att det är hemskt att dom här barnen utsätts för dom här sakerna, men det är inte det som får mig att sluta, 

för det händer vare sig jag gör det eller inte. Och det jag åtminstone kan göra är att hjälpa nån individ och att 

lyssna på det här barnet”. 

 

Vidare berättar respondenterna att de oftast glömmer barnets ansikte och vem de har träffat 

när dagen är slut. Endast en av respondenterna upplevde det som svårt att släppa barnen och 

deras berättelse, majoriteten berättade att de sällan tar med arbetet hem eller att de gör sig 

påminda av barnen eller deras berättelse.  

 

Individer som utför deep acting kommer inte uppleva en motsättning mellan sina egna känslor 

och arbetets krav på känslor. Detta eftersom de innerst inne upplever känslorna som de måste 

uttrycka i yrkesrollen som äkta varför det inte blir ansträngande att interagera med publiken 

(Hochschild, 2012: 89-91). Intervjupersonerna har tidigare pratat i termer av att de anser att 
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känslorna de måste ge uttryck för i sin yrkesroll är viktiga, sättet de arbetar på upplevs vara 

viktigt, samt att de upplever att barnahuset och att de inte bär uniform också upplevs som 

viktigt och betydelsefullt. Det har jag tidigare tolkat som tecken på deep acting. Min tolkning 

av att de utför deep acting förstärks ytterligare eftersom det nu även tydligt framkommit att 

respondenterna upplever att de inte tycker att det är känslomässigt jobbigt att träffa barnen 

eller ta del av deras berättelser. Det har även framkommit att de inte kommer ihåg barnet efter 

dagens slut samt att de berättar att omgivningen har fel uppfattning om yrket som tror att det 

är ett betungande arbete. Respondenterna berätta att de upplever en hög arbetstillfredsställelse 

i att möta barnen och ser det som positivt att få lyssna till barnen och ta del av deras 

berättelser. Därför blir min slutsats att de utför deep acting, d.v.s. att deras innersta känslor är 

i harmoni med yrkets känsloregler. Det är detta som gör att de inte upplever det som 

betungande att interagera med barnet. Om det skulle vara så att respondenternas inte skulle 

utföra deep acting, d.v.s att de istället ytligt spelar upp känslor till barnet bara för att yrket 

kräver det, skulle jag, enligt Hochschilds, förvänta mig att barnutredarna upplever det som 

jobbig att arbeta på det sätt som yrket kräver. Detta eftersom Hochschild menar att det blir en 

för stor ansträngning för individen att ytligt spela upp vissa känslor som individen egentligen 

inte känner, vilket leder till känslomotsättningar som orsakar stress och ohälsa. Utifrån mina 

tolkningar av respondenternas tankar, känslor och erfarenheter i mötet med barnet, talar emot 

att det skulle finnas motsättningar mellan deras egna känslor och yrket krav. 

Tema 2: mötet med misstänkt 

Förhör med misstänkt äger rum i vanliga förhörsrum på respondentens stationära polisstation. 

Samtliga respondenter berättar att de sällan känner rädsla eller upplever andra typer av 

negativa känslor inför förhöret. De berättar att den misstänkte oftast är lugn och sansad i 

förhörssituationen. Detta anses delvis bero på att personen har med sin försvarsadvokat vilket 

de tror har en lugnande inverkan på den misstänkte. Respondenterna berättar att de själva 

oftast vill att en kollega medverkar i förhöret. Några av barnutredarna menar att de tycker att 

det behövs när det är en ”strulig” person, medan en annan respondent berättade varför hon 

vill att de är två i förhöret: 

 

”Det är psykologisk grej och jag kan känna att om de är två personer så kan vi också vara det. Det handlar 

också om maktbalans”.  
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Teamet skapar en stark lojalitet och gemenskap vilket fungerar som ett socialt stöd som 

hjälper teammedlemmarna att inte avslöja framträdandet (Goffman, 2009: 182-190).  

Eftersom det framkommer att respondenterna vill att de ska vara två i förhöret då det upplevs 

få någon typ av positiv effekt på dem själva och på dynamiken i förhöret, tolkar jag därför 

kollegorna som ett socialt stöd, som de använder för att kunna ge uttryck för vissa typer av 

känslor till den misstänkta, vilket skulle bli svårare att åstadkomma utan kollegan. När de har 

kollegan med sig kan respondenten skapa känslor som de anser vara nödvändiga för att kunna 

hantera en ”strulig” person, eller för att skapa denna maktbalans. Kollegan kan därför tolkas 

som ett socialt stöd de använder för att framträdandet, förhöret, inte ska avslöjas. Vilket det 

riskerar göra utan kollegan, eftersom det då blir svårare att skapa maktbalans eller hantera den 

misstänkte. 

 

Samtliga intervjupersoner berättar att de använder samma arbetssätt i barnförhören som i 

förhör med misstänkt. Detta upplevs vara framgångsrikt i termer av att det blir lättare att få 

personen att vilja prata. Följande citat illustrerar detta: 

 

”…När jag träffar den misstänkte gör jag på ungefär samma sätt. Det är likadant när det är en vuxen som ska 

komma på förhör, att jag har ju absolut inget att vinna på att den personen är rädd eller otrygg i själva 

situationen. Jag brukar verkligen anstränga mig för att skapa trygghet när det gäller själva situationen. Det är 

en förutsättning att den är trygg och att den ska känna sig lyssnad på och bli sedd. Annars berättar den ju 

ingenting. Dels därför men även dels för att jag har en skyldighet att vara objektiv och jag tycker att alla ska få 

ha samma rätt att få berätta sin historia”. 

 

Som även citat ovan visar, berätta samtliga respondenter att de vill få den misstänkte att känna 

sig trygg, sedd, hörd, respekterad och lyssnad på, vilket anses vara viktigt för att få den 

misstänkte att prata. Även följande illustrerar detta på vilket sätt hon bemöter den misstänkte: 

 

”Jag försöker komma på god fot med den misstänkte för att få någon möjlighet till erkännande (…) Jag vill ju att 

de ska säga som det är och då tror jag att det är en bra grund att komma på god fot med den man ska höra och 

inte kommer i med någon attityd eller förutfattad mening”. 

 

Eftersom respondenterna strävar efter att arbeta på ett sätt, t.ex. genom att inte komma in med 

någon attityd, för att få den misstänkte att känna sig trygg, sedd, hörd, respekterad och lyssnad 

på kan dessa känslor tolkas som rådande känsloregler som styr respondenternas känslor i sitt 

arbete. Eftersom respondenterna berättar att det är viktigt att agera på detta sätt för att få den 

misstänkte att berätta om vad som har hänt, styr de således den misstänktas känslor genom att 
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själva ge uttryck för vissa känslor. Som citatet ovan visar, har det tydligt framkommit att 

intervjupersoner inte enbart ger uttryck för vissa känslor bara för att yrkesrollen kräver det, 

utan för att de även personligen vill det. Följande citat illustrera hur två andra respondenter 

berättar om detta: 

 

” Jag blir väldigt sällan arg eller irriterad på dem personer som jag möter i jobbet. Många vi möter är arga och 

sura. Jag påverkas inte av vad de misstänkta gjort. Alla är värda ett bra bemötande”. 

 

”Jag vill att den misstänkte ska förstå att jag inte har valt sida på nått sätt. Att få de att förstå det att jag utreder 

lika mycket dom utifrån deras situation och synsätt. Jag är inte bara barnets utredare”.  

 

Respondenterna berättar att de tycker att den misstänkte är värd ett bra bemötande och att de 

vill att den misstänkte ska förstå att hon inte valt sida på något sätt. När individens innersta 

känslor överensstämmer med de känslor som denne måste uttrycka i sin yrkesroll, finns ingen 

känslomotsättning (Hochschild, 2012: 89-91 ). Det har tydligt har framkommit att 

intervjupersonerna sällan blir arga eller får andra negativa känslor i förhöret med misstänkt 

som står i motsatts till vad de ska uttrycka för känslor, dvs vara lugn, lyhörd, visa respekt och 

vara objektiv. Dessutom agerar barnutredarna inte enbart på vissa sätt för att de måste, utan de 

pratar i termer av att de vill uttrycka dessa känslor för att de anser att den misstänkte är värd 

det. Sammantaget tolkar jag det som att det inte finns någon motsättning mellan hennes egna, 

innersta känslor, och vad yrket kräver att hon ska uttrycka för känslor. Alltså att hon inte bara 

låtsas som om hon känner på vissa sätt inför den misstänkte för att få den denne att vilja prata, 

utan att hon känner på riktigt att misstänkt förtjänar respekt och bli bemött på ett bra sätt. 

 

Vidare berättar samtliga respondenter att det är ytterst sällan att den misstänkte erkänner 

brottet. Eftersom brottet sker i hemmet eller hos någon annan närstående, är det även mycket 

sällan det finns vittnen. Detta gör att det är väldigt få ärenden som går till fällande dom. Vissa 

respondenter berättar att de kan bli frustrerade, arga eller ledsna i vissa av situationerna där de 

det är uppenbart att misstänkt begått brottet. Andra respondenter berättar i stället att de tycker 

att det är bra att personen inte blir dömd just pga. att det saknas bevis. Även om 

intervjupersonernas reaktion och synsätt skiljer sig åt gällande detta, berättar samtliga 

intervjupersoner att de känner att det är bra att barnet iallafall har fått prata med en person 

som bryr sig om barnet och som vill lyssna på barnet. Respondenterna berättar att de tror att 

de allra flesta barn inte heller vill att deras förälder/närstående skall hamna i fängelse, utan att 
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det istället handlar om att barnet vill få uppmärksamhet, eller snarare en förändring av 

situationen, och att någon ska se och lyssna på barnet. Intervjupersonerna berättar att 

socialtjänsten fortsätter att arbeta med att skydda barnet och se till med omsorg även om 

ärendet från polisens sida läggs ned. Intervjupersonerna menar därför att barnet kan få ett 

bättre liv, genom socialtjänstens insatser. Följande citat visar en av intervjupersonernas tankar 

om situationer där ärenden läggs ned:  

 

”…förut kände jag att jag nästan ville ta hem alla barnen, men jag har ändå försökt att tänka om. För även om 

man inte döms till fängelse så har jag ändå lyssnat till barnet och barnet har kommit till tals och vi kanske har 

väckt en tanke hos socialtjänsten och det här kommer till ytan. Så det kanske ändå har blivit en förändringar för 

barnet även om kanske inte pappan hamnar i fängelse. Så det försöker jag intala mig själv att det är så”. 

 

Intervjupersonen berättar att hon tidigare kände att hon ville ta hand om alla barnen men att 

hon har tänkt om därför att hon inte mådde bra av att ha sådana typer av känslor. Därför 

försöker hon numera intala sig att barnet ändå kommer få det bättre. Det har tydligt 

framkommit att respondenterna tänker på ett visst sätt gällande att så få domar blir fällande. 

Detta anses vara viktigt för att man ska orka, psykiskt, detta yrke. En annan respondent 

uttrycker sina känslor så här: 

 

”Jag måste titta på min arbetsuppgift. Min arbetsuppgift är ju att försöka att få ett förhör som ska hålla och 

räcka men jag kan ju bara göra det utifrån mina ramar. Och det är ju inte mindre frustrerade, men samtidigt 

skulle jag inte orka om jag la på mig en del som jag inte kan styra över. Det som håller mig uppe, det är ju att 

barnet har mött en person som den förhoppningsvis upplever har lyssnat och det tycker jag är viktigt, att när 

barnet går här ifrån ska den ha upplevt att jag mött någon som var intresserad av vad jag hade att säga”. 

 

När individen upplever att det finns motsättning mellan individens innersta känslor och 

företagets känsloregler, kommer individen att sträva efter att förändra sin innersta känsla till 

vad situationen kräver. Detta beror på att känslomotsättningen blir en för stor ansträngning för 

individen, vilket ger upphov till stress och påverkar hälsan och arbetsprestationen negativt. En 

teknik för att ändra sin innersta känslor är att individen gör en mental förändring, d.v.s. ändrar 

sina tankar, föreställningar och idéer om saker och ting (Hochschild, 2012: 89-91, 137-149). 

Citaten visar tydligt hur barnutredarna aktivt förändrar sina tankar för att de ska orka arbeta 

som barnutredare. Barnutredarnas tankar om att det kommer gå bra för barnet, att de tror att 

barnet egentligen inte vill att någon ska hamna i fängelse, och att socialtjänsten bistår med 

insatser som sammantaget gör att barnet kommer få ett bättre liv, kan därför tolkas som en 
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mental teknik som respondenterna använder för att förändra sin innersta känslor. Detta 

eftersom det tydligt har framkommit att respondenterna tänker på detta sätt för att de annars 

inte annars skulle orka arbeta som barnutredarna och att de annars skulle bära känslor av 

frustration, ilska och ledsenhet. Således skapar nedlagda ärenden känslor hos respondenterna 

som de inte ska känna i sin yrkesroll, men de använder sig av en mental teknik för att 

förhindra att det ska uppstå motsättningar mellan egna känslor och yrkets krav. 

Tema 3: särskilt känslomässigt tunga ärenden 

I tema 1 och 2 har det framkommit att respondenternas egna känslor oftast överensstämmer 

med de känslor som de tvingas uttrycka i sin yrkesroll (känsloreglerna), varför det sällan 

uppstår känslomässiga motsättningar. Trots det har det samtidigt framkommit att det finns 

vissa ärenden som upplevs vara känslomässigt tunga, dessa benämns som särskilda ärenden 

och beskrivs under detta tema. Vad det är för typ av ärenden som är tunga, skiljer sig bland 

respondenterna. Några respondenter berättar att de tycker det är jobbigt i situationer där de 

själva kan identifiera sig med barnet, för att det då kommer för nära inpå deras egna liv. En av 

respondenterna uttryckte det som att ”...jag tycker det ibland är jobbigt när jag möter barn i 

samma ålder som mitt barn”. Det har även framkommit att vissa intervjupersoner upplever att 

ärenden som är stora och tidskrävande är tunga. Detta beror på att de b.l.a. då måste intervjua 

barnet/misstänkt flera gångar vilket gör att respondenterna kommer nära inpå 

barnets/familjens liv. Följande citat illustrerar detta:  

 

”De här är ett särskilt stort ärende och jag vet mycket mer om honom (misstänkt) och hans familj än vad jag 

brukar veta. Jag vet ju allt om dom där barnen. Och det är tungt. Sen är ärendet jobbigt därför att dom här 

barnen har farit ganska illa och det är tydligt när man träffar dom. Ingen av dom mår bra och det är tveksamt 

om nån av dom kommer att kunna återhämta sig så att dom får det riktigt bra i sina liv. Och det är tungt”. 

 

Det är även ärenden där barn har farit väldigt illa som t.ex. våldtäktsärenden som kan beröra 

särskilt mycket. Dock har det framkommit att brottets karaktär inte nödvändigtvis är orsaken 

till att det blir tungt, det kan vara andra saker som på något sätt berör. En av 

intervjupersonerna berättar: 

 

 ” …det är barn som förmedlar nånting som har hänt som inte till närmaste vis är lika hemskt (som grova brott), 

men där barnet själv visar sin hudlöshet, ledsenhet, eller sorg eller att den bara inte förstår. Det är något som 

kryper under skinnet på en”. 
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Även om respondenterna upplever att det är olika typer av ärenden som berör, har de en sak 

gemensamt och det är att samtliga intervjupersoner upplever att de blir för känslomässigt 

engagerade i barnet. När de kommer för nära barnet leder detta till konsekvenser: några av 

respondenterna berättar att de känner oro över barnets liv, andra känner en trötthet och vissa 

drabbas av sömnproblem. Det har även framkommit att man tänker på barnet under en lång 

period och att man kan känna sig nedstämd. När respondenterna blir för känslomässigt 

engagerade blir det svårare att upprätthålla objektiviteten i förhören. Några av respondenterna 

berättar att, när de tycker att de har färgats för mycket av barnets berättelse, vill de inte hålla 

misstänkts förhöret eftersom det blir svårt att vara neutral, och därför ber de en kollega att i 

stället höra misstänkt. Vidare berättar samtliga intervjupersoner att en del av deras arbete går 

ut på att ha förmågan att inte bli för känslomässigt engagerad, därför att man då inte kommer 

orka att arbeta som barnutredare och att man inte kommer kunna utföra ett korrekt och 

professionellt arbete. Två av respondenterna berättar det så här: 

 

”…det där är en del av jobbet, man måste kunna hålla det ifrån sig. Man kan inte gå in i vartenda barns livsöde 

som man träffar, för då kan man inte jobba, man orkar inte. Och man får inte gå för nära (...) jag laborerar med 

närhet och distans hela tiden i mitt jobb”. 

 

”Det handlar om att förstå att jag är polis och jag ska utreda brott (…) sen så finns det vissa barn som hänger 

med i minnet ändå men det handlar om att begränsa sig själv”. 

 

Till skillnad mot tema 1 och 2 i mötet med barnet/misstänkt, där jag drog slutsatsen att de 

utför deep acting, d.v.s. att deras egna känslor stämmer överens med känsloreglerna, verkar 

det vara svårare för respondenterna att kontrollera sina egna känslor när de handlägger dessa 

”särskilda ärenden”. Det kan därför tolkas som att detta ärenden är situationer som har en 

förhöjd risk att orsaka känslomotsättningar hos respondenternas.  Eftersom det vidare har 

framkommit att respondenten berättar att det handlar om att förstå att man är barnutredare, om 

att begränsa sig själv samt att de berättar att de laborerar med närhet och distans kontinuerligt, 

kan dessa tankesätt tolkas vara en mentala tekniker som de använder för att trycka undan de 

känslor som de får när de blir för känslomässigt engagerade. Genom att tänka på detta sätt 

förändrar de sina förställningar och idéer i situationen där de blir för känslomässigt 

engagerade. Den mentala tekniken gör det således möjligt för dem att skapa känslomässig 

distans och därigenom kunna förhindra eller minska risken för att drabbas av 

känslomotsättningar och därmed drabbas av ohälsa. Att tänka på detta sätt kan därför tolkas 
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vara ett sätt för respondenternas att hantera känslor som de får av dessa särskilda ärenden 

vilka är b.la. oro och att man tänker på barnets framtid osv, i syfte att istället kunna ge uttryck 

för de känslor som yrket kräver att de ska ha.  

Tema 3: stöd för bearbetning och hantering av känslor 

Respondenterna berättar att de cirka var fjärde/sjätte vecka träffar en psykolog för s.k. 

handledning. Denna handledning anses vara mycket betydelsefull för att de ska kunna arbeta 

på ett professionellt sätt och med hälsan i behåll. En av intervjupersonerna beskriver 

handledningen som ”en oas och en överlevnad”. Intervjupersonerna berättar att de på 

handledningen pratar om privata saker: om hur de mår, upplever och påverkas av mötet med 

barnet/misstänkt, men handledningen är även yrkesinriktat som en hjälp att bli bättre på att 

hålla barn/misstänkts förhör. Ofta tar de med sig ett inspelat förhör och analyserar det 

tillsammans med psykologen. Analysen handlar om att förstå varför saker och ting sker. 

Respondenterna berättar att det är viktigt för dem att förstå varför misstänkt/barn gör på ett 

visst sätt- förstå deras reaktioner och agerande. Detta anses vara viktigt då de därigenom kan 

utföra bättre förhör. Följande citat illustrerar en av residenternas tankar kring detta: 

 

Vi tar med barnförhör som vi kan titta på, såna som vi kan tycka själva att det här är ett barn som jag ska träffa 

igen och jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare i nästa förhör. Hur kan jag möta det här barnet, vilka ingångar 

kan jag få. Eller bara att det har varit särskilt svårt, hur gör man i sån här situation. Vi diskuterar också 

misstänkta (…) Det handlar om att få respekt för människan, att det finns en bakgrund, orsak och historia (…) 

det handlar mycket om att man vill förstå, hur kan det blir såhär, och hur man kan man jobba med där för att bli 

bättre”. 

Vidare berättar respondenterna att det även är av viktigt för dem att prata ut om och förstå sig 

på sina egna känslor med psykologen. En av respondenternas berättar om sina tankar så här: 

 

”…handledning är viktigt för mig att få en annan syn på det hela. Tankar som att jag tror inte den här känslan 

är konstig, eller den kommer nog av det här. Eller kanske om du tänker såhär i stället hur blir det då. Tankar 

och känslor som man skulle kunna få ett annat perspektiv på”. 

 

Att få en större förståelse för sina egna känslor och reaktioner men även barnet/misstänkts 

reaktioner och agerande gör att respondenternas upplevs bli bättre på att hålla barn och 

misstänkts förhör. En av respondenterna berättade t.ex. att hon har svårt för en speciell typ av 

personlighet och att psykologen har gett henne verktyg för att hon ska kunna hantera det. 
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Detta upplever hon är viktigt för att kunna utföra ett professionellt jobb och också för att inte 

själv behöva bli arg/frustrerad eftersom dessa negativa känslor har en negativ effekt på hennes 

välmående. Intervjupersonenen berättar följande: 

 

”Jag kan ibland blir jätte provocerad i förhör med misstänkt (som har den typen av personlighet) men då får 

man liksom titta på sig själv, vad är det jag har svårt för och varför och hur hanterar jag det. När jag känner att 

det händer nånting i mig så kan jag ju själv göra en analys av det”. 

 

Det har tydligt framkommit att handledningen är betydelsefull för dem då det ger dem 

perspektiv/förklaringar till varför de får vissa känslor och reagerar på vissa sätt, men även för 

att förstå varför barnet/misstänkt agerar och reagerar på vissa sätt. I citaten ovan ser vi t.ex. att 

en av respondenterna upplever sig göra en analys för att förhindra eller framkalla att vissa 

känslor uppstår. Handledningen hjälper dem således att tänka på vissa sätt kring såväl sina 

egna känslor och agerande som barnet/misstänkt reaktioner. För att förändra sin innersta 

känsla måste individen trycka undan känslor som denna inte ska känna eller framkalla vissa 

känslor som denne saknar (Hochschild, 2012: 56-75). Handledningen kan således tolkas som 

ett hjälpmedel för respondenterna som hjälper de att trycka undan sina känslor eller framkalla 

vissa känslor som de saknar. Med bakgrund mot vad jag ovan har redovisat, verkar detta ske 

genom att de förändrar sina föreställningar och idéer om saker och ting vilket sker när de får 

förklaringar/perspektiv eller kan göra analyser av känslor och beteenden. Detta kan därför 

tolkas som att respondenterna, genom handledning, lär sig att använda den mentala tekniken 

som Hochschild menar att individen använder för att förändra sina känslor till vad yrkesrollen 

kräver. Vidare berättar samtliga respondenter att kollegorna är mycket betydelsefulla. Med 

dessa kan de prata om allt, både privata händelser men även yrkesrelaterade. Samtliga 

respondenter berättar att det är mycket viktigt att få kontinuerlig feedback på hur de utför 

förhören. Därför pratar de mycket med sina kollegor om detta, för att få tips och idéer på hur 

de kan gå till väga i förhöret. Vissa av intervjupersonerna berättar även att de tar hjälp av 

varandra om de upplever att de har blivit för påverkad av barnets berättelse genom att hålla 

varandras misstänktförhör. Detta anses vara viktigt eftersom deras yrkesroll kräver att de är 

neutrala och respektingivande, vilket är svårare att leva upp till när man har blivit för 

påverkad av barnets berättelse.  Samtliga respondenter berättar att de har ett djupt 

engagemang för deras arbete och strävar alltid efter att bli mer professionell, och att 

kollegorna fyller ett mycket viktig stöd för dem i sitt dagliga arbete för att de ska kunna vara 

professionella och utföra ett adekvat arbete. 
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Teamet skapar en stark solidaritet och social gemenskap s.k. dramaturgisk lojalitet, som 

fungerar som ett socialt stöd för att inte någon medlem i teamet ska avslöja teamets 

hemligheter och därmed riskera förstöra framträdandet (Goffman, 2009: 182-190). Kollegorna 

kan därför tolkas som ett socialt stöd som gör det möjligt för respondenternas att åstadkomma 

lyckade förhör, i termer av att kunna upprätthålla b.la. objektiviteten eller att de får tips och 

idéer om hur de kan gå vidare i förhör som anses vara svåra för att därigenom kunna utföra 

bra förhör. Vidare har det framkommit att respondenterna känner att det är viktigt att de måste 

kunna skämta om misstänkt/barn men att de inte menar något illa med detta: 

 

”Det är en kul stämning men lite rå. Kollegorna betyder väldigt mycket dels erfarenhetsmässigt att bolla frågor. 

Man pratar om ärenden, vi pratar om ärenden på ett visst sätt också men det ligger ingen vikt i det. Jag tror att 

man måste skämta ibland om detta för det är ändå tunga saker man har med att göra”. 

 

Backstage försöker teamet skapa känslomässig distans till publiken genom att prata om 

publiken som barbariska, detta gör att individerna, vid framträdanden, har förmågan att ge ett 

intryck av ett äkta uppträdande för sin publik (Goffman, 2009: 182-190). Citatet visar att 

respondenten upplever att hon måste använda humorn för att det är tunga saker som hon 

arbetar med. Att respondenternas använder humor, kan således tolkas som ett sätt för dem att 

hålla känslomässig distans till barnet/misstänkt för att de ska ha förmågan att arbeta på ett 

adekvat sätt, .d.v.s. arbeta i enlighet med känsloreglerna.  

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de resultat och slutsatser jag kommit fram till. Avsnittet avslutas med 

förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur polisens barnutredare i Sverige upplever och 

hanterar känslor i sitt yrke.  Resultatet visar på att barnutredarna strävar efter att förmedla 

känslor av lugn, trygghet, lyhörd, förtroendeingivande, respektingivande samt att vara neutral 

till barn och misstänkt. För att framkalla dessa känslor förändrar och anpassar barnutredarna 

sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck samt andra verbala uttryck. Detta resultat stödjer tidigare 
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forskning som har kommit fram till samma slutsats (Martin, 1999; Pogrebin & Pool, 1991; 

Nylander m.fl., 2011). Det har även framkommit att barnutredarna förändrar sina 

föreställningar och idéer, d.v.s. använder det Hochschild kallar för ”mental teknik”, för att 

framkalla och/eller trycka undan känslor som de inte får ge uttryck för i sin yrkesroll. Även 

barnahus samt frånvaron av uniformen används som verktyg för att kunna förmedla de rätta 

känslorna. Tidigare forskning ha inte kommit fram till liknande resultat. Eftersom resultatet 

vidare tydligt visar att de strävar efter att förmedla dessa känslor för att därigenom få 

barnet/misstänkt att känna på vissa sätt b.la. att vara lugn och trygg, vilket anses vara en 

förutsättning för att de ska vilja prata, drar jag slutsatsen att dessa känslor är rådande 

känsloregler som barnutredarna måste förhålla och anpassa sig till. Vidare har det 

framkommit att barnutredarnas egna känslor överensstämmer med känsloreglerna, d.v.s. de 

låtsas inte bara för barnet/misstänkt som om de känner dessa känslor som de ger uttryck för i 

förhören. Ytterligare en slutsats är därför att barnutredarna utför deep acting snarare än 

surface acting. Även tidigare forskning, har kommit fram till att poliser inom andra 

yrkeskategorier utför deep acting (se t.ex. Bakker & Hueven, 2006; Schaible & Gecas, 2010).   

 

Vid lyckad transmutation uppstår ingen känslomotsättning eftersom individens innersta 

känslor är i harmoni med företagets känsloregler. För det första har det tydligt framkommit att 

barnutredarna upplever känsloreglerna som viktiga, adekvata och en förutsättning för att 

kunna åstadkomma lyckade förhör med misstänkt och med barnet. För det andra har det 

framkommit att barnutredarna vill bemöta barnet/misstänkt på detta sätt för att de anser att det 

är moraliskt rätt och för det tredje visar resultatet att respondenterna sällan upplever det 

betungande att möta barnet/misstänkt. Därför blir ytterligare en slutsats att barnutredarna har 

lyckats med transmutationen och således innebär detta att de vanligtvis inte drabbas av 

känslomotsättning. Jag skriver vanligtvis, eftersom resultatet visar samtidigt att barnutredarna 

känner ett behov av kontinuerlig handledning och stöd från kollegor, trots att de uppger att de 

sällan upplever det jobbigt att interagera med barn/misstänkt. Detta kan jag koppla till tidigare 

forskningsresultat som visar att poliser som utför deep acting, trots det, drabbas av 

känslomotsättning (Bakker & Hueven, 2006; Pogrebin & Pool, 1999).  Min förklaring till 

detta kan tänkas bero på att det finns ett genuint engagemang hos personer som väljer att 

arbeta som polis. Resultatet från min studie visar t.ex. att samtliga intervjupersoner har ett 

mycket djup engagemang för barnen och vill göra skillnad i samhället och jobbar för att ge 

barnen ett bättre liv. Detta kan jag koppla till Hochschilds ena förhållningssätt som innebär att 
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individer som går in för ”helhjärtat” i sitt arbete får det svårare att skilja mellan privatperson 

och yrkesroll, varför de har en ökad risk att drabbas av känslomotsättning och därmed ohälsa. 

Förklaringen till att barnutredare utför deep acting, som enligt Hochschild inte ske ge upphov 

till känslomotsättningar, ändå upplever att de har ett behov av socialt stöd och handledning, 

kan tänkas bero på att de har ett stort engagemang för deras arbete vilket gör att de 

automatiskt blir väldigt engagerade i barnet/misstänkt. Därmed blir ytterligare en slutsats att 

barnutredarna, oundvikligt och omedvetet, går in ”helhjärtat” i sitt arbete. För att deras riktiga 

känslor inte ska ta över behöver de därför kontinuerligt stödet av kollegor och psykolog. Med 

mitt ovanförda resonemang har jag sammantaget dragit slutsatsen att barnutredarna inte 

generellt upplever någon känslomotsättning i sitt arbete men att de ändå blir påverkade av 

mötet med barn/misstänkt därför att de oundvikligt går in för ”helhjärtat” i arbetet, och får det 

därför svårt att hålla tillbaka känslor som de inte bör ha i yrket, men att de använder 

handledning och kollegor som hjälp för att förhindra att de egna känslorna tar över. Med 

andra ord förhindra att känslomotsättning uppstår.  

 

Utifrån resultatet har jag kunnat identifiera fyra särskilda situationer som ökar risken för 

känslomotsättning. Dessa är: ärenden som är stora och tidskrävande, ärenden där 

barnutredaren känner igen sig i barnet, ärenden där barn farit mycket illa samt ärenden där 

barn/misstänkt vars personlighet, eller sättet de uttrycker sina känslor på såväl verbalt som 

icke-verbalt- förmedlar något särskilt. Konsekvensen av detta blir att respondenterna får det 

svårare att kontrollera sina riktiga känslor. Resultatet visar i sin tur att detta påverkar deras 

välbefinnande negativt. Jag drar därför slutsatsen att dessa särskilda ärenden, är situationer, 

där det blir det svårare för barnutredarna att utföra deep acting. Även tidigare 

forskningsresultat visar att poliser, som på något sätt kan identifiera sig med brottsoffer eller 

anhörig, eller om kommer för nära inpå brottsoffret/anhörig, ger upphov till återkommande 

minnen och känslor från den specifika händelsen och som upplevs som negativt och 

betungande (Goodrum & Stafford, 2003). 

 

Resultatet visar att barnutredarna lär sig att framkalla, förmedla och hantera känslor genom 

kontinuerlig handledning med psykolog. Detta resultat skiljer sig mot tidigare forskning som 

visar att poliser inte lär sig vilka känslor de ska uttrycka samt hur de ska bete sig på ett 

formellt sätt (Pogrebin & Poole, 1991; Daus & Brown, 2012).  Resultatet visar vidare att 

barnutredarna försöker få perspektiv på sina egna och publikens känslor och beteenden i syfte 

att inte bli för känslomässigt engagerad. Detta åstadkoms på tre sätt: genom handledning, 
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socialt stöd av kollegor och humor. Ytterligare en slutsats är således att handledning, kollegor 

och humor kan tolkas som tre strategier som barnutredarna använder för att skapa eller 

undantrycka känslor som de inte ”ska” ha i yrkesrollen, och därmed undviker dem 

känslomotsättning. Det faktum att barnutredarna tilldelas handledning av polisorganisationen 

talar för Hochschild påstående om att företag laborerar med individens känslosystem genom 

att de med olika metoder försöker anpassa individens innersta känslor till företagets 

känsloregler. Hochschild har dock en negativ inställning till detta och menar att individen 

tappar kontrollen över sina egna känslor. Detta anser inte jag är ett adekvat sätt att förstå 

barnutredarnas upplevelser på, då det tydligt har framkommit att barnutredarna upplever 

handledning som något positivt. Visserligen kan jag, trots det, tolka det som att 

respondenterna är underordnade polismyndighetens känsloregler då de inte har något annat 

val än att agera på detta sätt och att de succesivt socialiseras in i känsloreglerna genom 

kontinuerlig handledning. Jag tror dock inte att barnutredarnas upplevelser skall tolkas så, då 

det tydligt har framkommit att barnutredarna har ett genuint engagemang för sitt arbete. Som 

resultatet visar vill respondenterna förstå och tolka barnet och misstänkts beteende och även 

förstå sina egna känslor och beteende då det bidrar till ett bättre utfört arbete, och i slutänden 

gynnar barnet. Därmed kritiserar jag Hochschild teori om ”social exchange” och menar att 

barnutredarnas upplevelser inte kan tolkas som att deras känslor kommersialiseras och blir en 

vara på marknaden som gör att individen tappar kontrollen över sina känslor. Tvärtom 

fungerar kommersialiseringen av känslor, genom handledning, som ett verktyg för 

barnutredarna i en positiv bemärkelse i termer av att de kan anpassa sina egna och 

barnets/misstänkts känslor på ett bättre sätt vilket även gör att de kan styra barnet/misstänkt 

bättre och därigenom åstadkommer de bättre förhör.  

 

Resultatet visar att kollegorna är betydelsefullt för hantering av känslor. Hochschild talar inte 

om kollegornas betydelse för hantering av känslor i en positiv bemärkelse (Hochschild, 2012: 

114-116). Däremot gör Goffman det, och menar att teamet genom stark lojalitet och social 

gemenskap fungerar som ett socialt stöd. Utifrån mitt resultat stödjs således Goffmans teori då 

det tydligt har framkommit att kollegorna är mycket viktiga och anses vara essentiella för att 

de ska orka och klara av att arbeta som barnutredare. Utifrån resultatet drar jag därför 

slutsatsen att kollegorna kan tolkas som en strategi som barnutredarna använder för att 

bearbeta egna känslor och därigenom ha förmågan att framkalla känslor som yrket kräver. 

Även tidigare forskningsresultat visar att kollegorna är av stor vikt för polisers välmående. 

Tidigare forskning visar att de poliser som har socialt stöd från sina kollegor, upplever en 
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bättre hälsa och arbetstillfredsställelse än de poliser som inte pratar med sina kollegor (Gaines 

& Jarminer, 1983; Martin, 1999). Samtidigt visar forskning att det inom polisen anses vara 

tabu att visa svaghet, vilket man gör om man visar att man har blivit känslomässigt påverkad 

av sitt arbete. Därför är det få poliser som har stöd av kollegor. Det är dock tillåtet att kvinnor 

i större utsträckning än män får visa sig svaga (Daus & Brown, 2012; Beehr & Johnson, 

1995). Denna studie inkluderar enbart kvinnor varför jag inte har möjlighet att göra en 

jämförelse mellan män/kvinnor. Däremot kan jag utifrån resultatet konstatera att 

barnutredarna inte upplever det som tabu att prata om känslor med kollegor eftersom 

resultatet visar att det är en del av deras vardag. Vidare visar resultatet att barnutredarna 

skämtar med varandra om ärenden som ett sätt att hålla känslomässig distans till 

barnet/misstänkt. Således tolkar jag det som att humor, är ett sätt för barnutredarna att 

bearbeta och hantera egna känslor. Denna slutsats talar delvis emot tidigare forskning, som 

visserligen har visat att humor är ett sätt att hantera känslor på, men som samtidigt har 

kommit fram till att det är i mindre utsträckning tillåtet för kvinnor att skämta jämfört med 

män. Dessutom visar tidigare forskning att det inte är tillåtet att skämta om händelser där barn 

är inblandade vare sig du är man eller kvinna (Pogrebin & Pool, 1991; Nylander m.fl, 2011). 

Jag har ingen möjlighet att uttala mig om huruvida barnutredare upplever att de får skämta 

mindre jämfört med deras manliga kollegor, eftersom jag endast har inkluderat kvinnor i 

studien. Däremot kan jag dra slutsatsen att intervjupersonerna i denna uppsats, inte gav några 

indikationer på att de upplever sig var begränsade i sina skämt. Dessutom skämtar de om 

händelser där barn är inblandade eftersom att de endast arbetar med barnärenden, detta talar 

således emot tidigare forskningsresultat. 

 

Mot ovanförda slutsatser kan vi konstatera att yrket som barnutredare kräver känslohantering, 

det är en del av deras yrkesroll. Förekomsten av känsloregler i interaktion med 

barn/misstänkt, påverkar dem negativt om de inte skulle aktivt anpassa/hantera sina känslor 

till vad yrkesrollen kräver. Därför kritiserar jag Goffman som menar att individen har 

förmågan att ta av/på en mask och spela upp framträdandet och förmedla de uttryck som 

yrkesrollen kräver, utan att individen personligen påverkas.  

 

Förslag till vidare forskning är att göra en studie med liknande syfte och frågeställningar som 

denne uppsats, men där manliga och kvinnliga barnutredare studeras. Deras upplevelser kan 

sedan jämföras, i syfte att undersöka om och i så fall hur, samt varför deras upplevelser skiljer 

sig åt. 
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