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Sammanfattning 

När en individ går in i politiken görs detta med ett bagage av emotioner. Det som sedan händer 

i politiken är att emotionerna formas om, och får en mindre framträdande roll. På riksdagsnivå 

tas många beslut, och ibland uppkommer det situationer en individ inte är bekväm med och kan 

då uppleva det som Goffman (2009) refererar till som en motstridig roll. Respondenterna visar 

i denna uppsats hur de hanterar detta fenomen genom att använda sig av olika strategier för att 

det Hochschild (2012) refererar till som emotionell dissonans inte skall uppkomma.   

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det förekommer motstridiga emotioner inom 

politiken i samband med beslut, vad det finns för hanteringsstrategier för detta och vad gruppen 

har för betydelse för individen. 

 

Genom sex stycken kvalitativa intervjuer har det empiriska materialet genererats, bearbetats 

och sedan blivit presenterade i denna uppsats.  Teorierna utgår ifrån Goffmans (2009) 

dramaturgiska disciplin, och Hochschilds (2012) emotionsteori, samt Stephen Finemans (2003) 

arbete om emotioner på arbetsplatsen.  

 

Resultatet visar att det förekommer motstridiga emotioner hos riksdagsledamöterna och vilka 

hanteringsstrategier individerna använder sig av för att hantera dessa på olika sätt som 

tillfredsställer både individen och partiet.  

 

Nyckelord: Emotioner, politik, hanteringsstrategier, motstridig roll.   
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1 INLEDNING 

 

”When we enter the workplace we bring our loves, hates, anxieties, envies, excitement, 

disappointments and pride. We will meet and mix with others who have their own cares and 

concerns, their own emotional agenda.” (Fineman, 2003, s.1) 

 

Politiken är till för att ta beslut som är bra för landet och för befolkningen, utvalda politiker är 

med på valsedlar och blir sedan invalda i riksdagen utifrån valresultatet för att dessa personer 

besitter egenskaper som är önskvärda för partiet, för väljarna och för det arbete som skall 

utföras. 

 

Inom politiken granskas de beslut individen är med och tar, och i det bakomliggande arbetet 

inför ett beslut finns det individer som aktivt har det som sitt uppdrag att arbeta fram detta 

förslag till beslut. Bakom varje beslut finns en tanke, och bakom dessa tankar finns en vision, 

både från partiets synvinkel som individens. Oftast överensstämmer partiets vision med 

individens men hur hanteras de fallen där det inte gör det? Det borde finnas frågor där det tas 

beslut som inte alla individer i gruppen från början borde vara enhetligt överens om, men i och 

med att individen följer majoritetsbeslut kan detta vara en stor påfrestning för individen på ett 

personligt och psykologiskt plan. 

 

Individer är skapade med emotioner, och igenom uppväxten och socialiseringsprocessen skapar 

människan en grund med rätt och fel. Människan skapar värderingar, både sådana som vi själva 

väljer med rötter i vår uppväxt men ändå påverkade av det sociala klimatet vi lever i 

(Hochschild, 2012). En politikers uppdrag är att utföra ett arbete som är till för människor, trots 

detta verkar det inte som att politik liknas med en form av känslomässigt arbete. En politiker 

måste stå upp för och ta konsekvenserna av det beslut de tar, vilket är ett emotionellt arbete. 

Tidigare forskning är ofta fokuserad på arbeten som utförs inom vårdsektorn eller inom ramarna 

för socialtjänsten, dock finns det ingen som undersökt politikers emotionshantering. I alla 

emotionella arbeten förekommer det någon form av känslomässig hantering för att individerna 

skall kunna handskas med dessa uppkomna emotioner.  

 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka om det förekommer motstridiga emotioner hos 

riksdagsledamöter och hur dessa hanteras. 
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De teorier uppsatsen kommer att utgå ifrån är Hochschilds emotionsteori och Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Det kommer även att tas upp delar som Stephen Fineman skrivit om 

emotioner som uppkommer på arbetet. Jag har valt dessa teorier då de stämmer väl in på det 

politiska arbetet och emotionshanteringen som upplevs i samband med beslut. Hochschilds 

emotionsteori fokuserar på uppkomna och uppvisade känslor medan den andra teorin fokuserar 

mer på beteende och olika positioner generellt. Den tredje är en kombination av dessa men 

fokuserar på hur emotionernas roll fungerar på en arbetsplats. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Detta är en studie om politikers emotionella arbete inom beslutsfattande. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka om det förekommer motstridiga emotioner inom politiken i samband 

med beslut, vad det finns för hanteringsstrategier för detta och vad gruppen har för betydelse 

för individen. Inom partierna är det underförstått att individen ska följa partilinjen, men det kan 

finnas frågor där det strider direkt emot det individen själv står för. Utifrån detta har jag valt ut 

några frågeställningar som är intressanta att studera vidare.   

 

• Upplevs det motstridiga emotioner inom yrkesrollen? 

• Vad finns det för hanteringsstrategier för att hantera motstridiga emotioner 

inom yrkesrollen om dessa förekommer? 

• Vad har gruppen för betydelse för individen gällande beslutsfattandet? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer jag att skriva om den tidigare forskningen jag har valt att studera. 

Katarina Barrlings doktorsavhandling ”Partikulturer” kommer här att ha en framträdande 

roll, och är vald då denna avhandling speglar politiken inom olika områden. Jan Fredrikssons 

artikel ”Politik och emotioner” är även vald som tidigare forskning då Fredriksson genom 

kvalitativa intervjuer intervjuat kommunpolitiker och är i även denna uppsats viktig, då det 

påvisar det som senare beskrivs i hur emotioner förändras med tid inom politiken. Även Gerd 

Lindgren får en plats här, med sitt begrepp buffertkulturer. Trots att denna forskning är utförd 

inom vårdyrket och inte inom politik eller offentlig sektor är denna forskning ändå relevant för 

studien då vårdarbetare likt politiker har tystnadsplikt och inte kan prata med vem som helst 

upp sina upplevelser på arbetet vilket förstärker behovet av en buffertkultur för att politiker, 

likt vårdarbetare, ska kunna hantera sina emotioner.  

 

2.1 KATARINA BARRLING- PARTIKULTURER 

Barrlings bok Partikulturer, Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag (2004) är en 

kvalitativ forskning på hur individer inom olika partier förhåller sig till olika typer av varande. 

Barrling (2004) delar in denna partikultur i fyra teman: Politisk förmåga, ansvarskänsla, 

gruppen som en miljö för social gemenskap och gruppens styrka i förhållande till 

gruppindividen. Kapitlet som blivit föremål för denna uppsats är kapitel 7- 

Socialdemokraterna- de lojala. Barrling (2004) har i sin avhandling gjort en kartläggning av de 

politiska partierna, och fokuserat på hur man beter sig som individ, hur man förhåller sig till 

gruppen, och vad som partiet betecknar som politisk förmåga vilket hos socialdemokraterna är 

sakkunskap. Barrling har valt att benämna Socialdemokraterna som de lojala då ledamöterna 

som intervjuats (och även andra partier) uppfattar Socialdemokraterna som starkt lojal mot den 

egna gruppen. Socialdemokraternas ledamöter vid intervjutillfället betonar ledamöterna inte 

den enskildes eftertänksamhet i frågor, utan den kollektiva formen av samtal inom gruppen. 

Ledamöterna som intervjuats vid detta tillfälle ser den politiska förmågan som att vara lyhörd 

mot gruppen och att vara sak inriktad. Det framkommer även att inom socialdemokratin under 

temat politisk förmåga att ”både självbild och normer avspeglar föreställningen om att en god 

ledamot inte drar slutsatser individuellt eller överilat utan först efter att ha övervägt frågan 

genom samtal med den övriga gruppen” (Barrling 2004, s.158).  
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Detta visar att gruppen är större än individen, något som återkommer under beskrivningen av 

gruppens förhållande till individen. Under rubriken politisk förmåga kan man även läsa en av 

ledamöternas beskrivning av det som härrörs till som taktisk förmåga. Bakgrunden är att 

gruppen så länge en diskussion pågår har förhållandevis högt i tak, men när beslutet väl har 

tagits är man ”väldigt tuffa, angelägna som man är handelskraftig, och när den stora samlade 

kunskap gruppen besitter genom sin erfarenhet gör att man är skicklig i detta”(Barrling, 2004, 

s 161). Vad som menas med detta är att gruppens styrka och samlade kunskap är av större kraft 

än individens kunskap. Det framgår att en individ inte bör sticka ut, med varken kunskap eller 

personliga influenser då det är styrkan som gruppen besitter som räknas. 

 

Under del kapitlet 7.3 som Barrling (2004) benämner som social gemenskap påvisar hon att 

socialdemokraterna inte hänvisar till detta när de beskriver sig som grupp. Socialdemokraterna 

hänvisar istället den sociala gemenskapen som en del av gruppens normer. Dock framhålls den 

sociala kompetensen vara viktig när man som individ gör ett framförande, även den sociala 

begåvningen, och förmågan att skapa social gemenskap är eftertraktat av individer. Detta tema 

visar att gruppens styrka i förhållande till individen och man beskriver ingående det som kallas 

för grupplojalitet, något som inom partiet är eftertraktansvärt. 

 

Under del kapitel 7.4 beskriver Barrling (2004) temat gruppens styrka i förhållande till 

gruppindividen, detta kapitel har ägnats ett större intresse i denna uppsats då det beskriver hur 

det kollektiva står över det individualistiska. Det intervjuade i Barrlings (2004) avhandling 

beskriver gruppens starka ställning i förhållande till individen, något som kommer att 

återkomma under kapitlet diskussion. På sidan 172 kan man läsa att respondenten Folke 

”beklagar att det finns tongivande personer inom gruppen som aktivt motverkar den mångfald 

ledamöterna uppvisar, och som tenderar att vilja ”strömlinjeforma” dem.” Ytterligare två 

respondenter här framhäver ”gruppens ovilja att acceptera den enskildes betydelse för de 

gemensamma strävandena” och att ”individerna göms bakom ett starkt kollektiv”. Barrling 

(2004) beskriver denna kultur där kollektivets starka ställning kan avund verka som en form av 

regulator för att på detta sätt stärka gruppen, i en kultur där individer är till större del en del av 

kollektivet än framträdande individer. 

 

2.2 JAN FREDRIKSSON- POLITIK OCH EMOTIONER 

Jan Fredriksson har i sin artikel Politik och emotioner (2005) genomfört en studie där han 

undersökt emotioner hos politiker inom kommunalpolitiken. Det visar sig i Fredrikssons (2005) 
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artikel att en stor del av de personer som väljer att engagera sig politiskt gör detta på grund av 

någon händelse som har skapat starka emotioner hos den enskilde. Han skriver:  

 

”För då politik och politiska ställningstaganden handlar om moral, och berör våra djupaste 

uppfattningar av vad som är rätt och fel, innebär det att emotioner som fruktan, indignation, 

skam passion och flera andra känslor därmed är en av flera aspekter som vägleder oss i våra 

handlingar och med vars hjälp vi gör generaliserande omdömen.”(Fredriksson, 2005, s 15 i 

kulturella perspektiv). 

 

Att individer engagerar sig i politiken för att individen anser att det är viktigt men att individen 

själv inte måste tjäna på detta. Han beskriver känslor som hur individer upplever och förhåller 

oss till något och att även dessa känslor kan vara motstridiga. Han beskriver även att våra 

känslor är socialt formade och att individer engagerar sig i partier som för en politik med hänsyn 

till vår tidigare socialisation och även med hänsyn till vår socioekonomiska bakgrund. 

Fredriksson (2005) beskriver detta: ”När man ansluter sig till en social rörelse som ett politiskt 

parti blir man också delaktig i rörelsens kollektiva symbolistiska och emotionella praktik.” 

(Fredriksson, 2005, s 16). 

 

I artikeln framkommer också känslan av samhörighet vilken här härrör sig till gemensamma 

värdegrunder och kollektiva erfarenheter. Fredriksson (2005) skriver vidare att: ”det 

ursprungliga känslomässiga engagemanget, det som från början gjorde att man sökte sig till 

den aktuella politiska rörelsen, formas delvis om i de sociala relationer som praktiseras i 

föreningslivet” (Fredriksson, 2005, s 17).  

 

Vidare beskriver Fredriksson om vad han kallar för den normala känslomässiga nivån och hur 

denne är kulturellt bestämd och hur den får ges uttryck i olika sammanhang. Han skriver om 

den stora betydelse att kunna uttrycka rätt känslor i rätt situation i olika politiska sammanhang, 

och hur detta är en viktig del av det han benämner det politiska spelet. 

Fredriksson skriver: ”Den kanske starkaste upplevelsen av att vara delaktig i det politiska fältet 

är att man ingår i ett kollektiv med sin givna struktur och specifika regler.” (Fredriksson, 2005, 

s 18). 
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2.3 GERD LINDGREN - BUFFERTKULTURER 

Lindgren (1992) beskriver en kollektivkultur som i resten av uppsatsen kommer att benämnas 

som Buffertkultur, en kultur som kan användas för att beskriva de flesta organisationer där det 

finns en hierarkisk ordning. Lindgrens studier är gjorda inom området för sjukvårdspersonal, 

men skriver att boken Doktorer, systrar och flickor (Lindgren, 1992, s.7) inte skall ses som en 

studie av en specifik organisation utan att läsaren ska ”begrunda det generella i det specifika.” 

i denna uppsats kommer detta specifika att tillämpas på politik, där ett behov av gruppens stöd 

är av största vikt. Lindgren (1992, s. 78) skriver att människor som kommer från samma 

bakgrund attraheras av varandra, med detta i tanken skriver hon vidare att dessa individer 

”förstår, gillar och identifierar sig med andra.” Vidare beskriver hon det hur individers 

samhandlande i en specifik grupp är reglerat därför att de följer speciella regler. Uppbyggnaden 

av denna kultur grundar sig på olika former av interaktion, och skapar för de individer som 

befinner sig i denna kultur ett stöd som grundar sig på trygghet och härmed också skapar en 

sammanhållning. Lindgren nämner en kooaptiv/kollegiekultur och skriver att detta är ett 

alternativt begrepp för en informell hierarki, och till denna kultur väljs enbart individer in som 

uppvisar att de kan anpassa sig till kulturens värdesystem genom en sorts sorteringsprocess. I 

denna kultur finns det krav på en individ för att kunna bli invald i denna grupp, det kan vara 

sekundära egenskaper som klass, kön och etnisk bakgrund. Om den invalde inte uppfyller alla 

krav som ställs kan denne bli förpassad till en marginalposition. När en individ blir invald till 

att delta i denna buffertkultur måste individen förvalta de förtroenden som denne får av de 

underordnade medlemmarna på ett korrekt sätt. I de andra allianserna som skapas och som 

Lindgren benämner som korpativkultur finns det någonting som förenar de individer som ingår 

i dessa allianser, dessa individer förenas av att de alla har ett gemensamt mål som det är värt att 

strida för. En av grunderna till dessa allianser är att individerna delar de gemensamma 

värderingarna som finns här och att de alla har samma ambitioner. Vidare i denna uppsats 

kommer den gemensamma benämningen av ovanstående kulturer refereras till som 

buffertkulturer.  

 

Sammantaget visar den tidigare forskningen som används i denna uppsats att buffertkulturer, 

känslomässigt engagemang, gruppens förhållande till individen, och den sociala gemenskapen 

inom ett politiskt parti är högaktuellt även idag, framförallt i det syftet att hantera emotioner 

inom det politiska området. Som beskrivs av Fredriksson (2005) sker en förändring av 

emotioner över tid som politiker, vilket återspeglas i denna uppsats. Buffertkulturer används 

för att kunna arbeta och ventilera med kollegor samt andra nyckelpersoner, det känslomässiga 
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engagemanget att ha som drivkraft i rollen som politiker, samt gruppens förhållande till 

individen för att känna samhörighet och detta kopplas även till den sociala gemenskapen inom 

ett politiskt parti. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer olika begrepp från tre olika teorier att presenteras. De valda teorierna 

är Hochschilds emotionsteori om flygvärdinnors arbete, men i denna studie kommer det 

självklart liknas vid det politiska arbetet, framför allt i situationer när individer upprätthåller 

ett visst ansikte utåt trots att individerna inte tror på anförandet de ger. Vidare kommer jag ta 

upp Erving Goffmans dramaturgiska diciplin som behandlar hur individen har kontroll över 

sitt framträdande. De begreppen som kommer att finnas med i denna uppsats är det Goffman 

benämner som frontstage, backstage, roller, intrycksstyrning och team. Den tredje teorin är 

Stephen Finemans teori som fokuserar på hur emotioner ter sig på en arbetsplats. Dessa teorier 

stämmer väl in på det politiska arbetet och emotionsarbetet, och går ihop med syftet med denna 

studie vilket är att besvara om det förekommer motstridiga emotioner inom politiken i samband 

med beslut, vad det finns för hanteringsstrategier för detta och vad gruppen har för betydelse 

för individen. Dessa valda teorier förklarar och hjälper till att tolka vad respondenterna i denna 

uppsats beskriver i sina roller som politiker. 

 

3.1 HOCHSCHILD- EMOTIONELLT ARBETE, KÄNSLOHANTERING, DEEP ACTING, 

SURFACE ACTING, EMOTIONELL DISSONANS 

Hochschild (2012) förklarar begreppet emotionellt arbete som ett fenomen där personer arbetar 

med sina upplevda känslor inom sina yrken. Emotionellt arbete handlar om att en person 

undertrycker och/eller arbetar med sina emotioner som uppkommer i olika situationer under 

arbetets gång. Personer kan i sina arbetsliv försöka att skapa känslor hos andra genom att 

expressivt framhålla sina egna emotioner. Som ett exempel på detta använder hon 

flygvärdinnors arbete, men i denna studie kommer det istället att liknas vid det politiska arbetet, 

framför allt i situationer när individer upprätthåller ett visst ansikte utåt trots att individerna inte 

tror på anförandet de ger. Hochschild (2012) tar exemplet med flygvärdinnor då dessa alltid ska 

vara artiga och trevliga, serviceinriktade och alltid ha ett leende påklistrat på läpparna, trots 

deras bakomliggande emotioner och eventuella personliga problem. När en person utövar ett 

sådant känsloarbete kan det i de fall där det finns en tillgjord känsla orsaka en enorm påfrestning 

hos den som är utsändare av dessa emotioner. Hochschild (2012) kallar detta för surface acting, 

och med detta menar hon att detta är en känsla som inte är genuin hos avsändaren, men andra 

ord är en falsk känsla som projiceras. Denna falska känsla skall dock inte vara märkbar för 

mottagaren, utan mottagaren ska vara övertygad om att artigheten och leendet som uppvisas är 

äkta. Detta kan man se i hur känslor regleras och på vilken plats och i vilken situation det finns 
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givna känslor. Det Hochschild (2012) däremot benämner som deep acting sker när avsändaren 

av en viss emotion verkligen känner känslan som denne projicerar mot någon annan, detta vill 

säga att den är äkta. Denna känsla gör att vi ler när vi är glada och att vi gråter när vi är ledsna. 

I offentliga sammanhang är det lättare att visa upp ett leende eller ett skratt, än att brista ut i 

gråt. Brista ut i gråt eller att skratta i fel situation är något som hänvisas till som att individen 

har problem med sin känslohantering. Känslohantering handlar om vilka känslor som är 

lämpliga i olika givna situationer. Detta sker genom att individen själv värderar sina känslor, 

och även hur andra individer värderar de känslor individen uppvisar genom olika former av 

sanktioner. Att brista ut i skratt på en begravning kommer antagligen att tillrättavisas av 

omgivningen genom tillsägelser eller ilskna blickar medans ett lämpligt beteende belönas, att 

brista ut i gråt på en begravning möts av medkänsla.  

 

Om en individ under en längre tid ägnar sig åt surface acting kan avsändaren bli föremål för 

det Hochschild (2012) benämner som emotionell dissonans. Detta kan beskrivas som avståndet 

mellan den känsla individen känner till den känslan som individen visar upp för andra. Den 

emotionella dissonansen skapar en stor påfrestning för individen och detta kan ge upphov till 

olika psykologiska problem. Detta kan då ta olika vägar, en väg är att individen närmar sig 

känslan individen egentligen känner med konsekvensen utbrändhet, men denne kan även stänga 

av sina genuina känslor och även bli cynisk. 

 

3.2 ERVING GOFFMAN - FRONTSTAGE, BACKSTAGE, ROLLER, 

INTRYCKSTYRNING & TEAM 

Inom Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv beskriver han olika begrepp, de begreppen 

som kommer att finnas med i denna uppsats är det han benämner som roll, frontstage, 

backstage, motstridiga roller, intrycksstyrning, fasad, dramaturgisk lojalitet, dramaturgisk 

disciplin och team, där uppkomsten av den motstridiga rollen kommer att ha en central 

placering i denna uppsats. 

 

Goffman (2009) framhåller att en individ spelar en roll i alla situationer. Då Goffman (2009) 

menar att en individ går in och ut i olika roller beroende på vad denne individ gör, och vart 

denne befinner sig. Ibland spelar individen en roll som politiker, ibland spelar en individ en roll 

som förälder, och ibland rollen som vän. Han gör även skillnad på cyniska roller samt 

uppriktiga roller. Han menar att den som spelar en cynisk roll gör detta då individen inte tror 

på den rollen denne spelar, detta kan som ett exempel vara för att den kan strida emot individens 
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uppriktiga känslor, vilket gör att individen måste uppbringa mycket fokus på att kunna 

intrycksstyra sin omgivning. Vissa situationer kräver att en individ spelar en roll den inte tror 

på vilket då försätter denne individ i en motstridig roll. En uppriktig rollspelare kan däremot 

ha en djup tro på den roll som individen spelar i just detta framträdande och behöver då inte 

anstränga sig lika mycket för att kunna uppnå den form av intrycksstyrning framträdandet 

kräver. Goffman (2009) liknar livet som en teaterscen där individen gör olika former av 

uppträdanden i olika miljöer. Miljöerna refererar han till som scener. När en individ är på scenen 

och gör sitt framträdande är det detta han benämner som frontstage. Det är här individen spelar 

sin roll och försöker göra detta på ett övertygande sätt, under framträdandet ägnar sig individen 

åt intryckstyrning, Goffman (2009) menar att en individ utövar det han benämner som 

intrycksstyrning på andra individer i dennes omgivning, detta är för att förmedla att andra 

individer eller publiken som han kallar det ska övertygas om att den som spelar rollen uppfattas 

så som denne vill uppfattas. Gäller det som i denna uppsats ett politiskt anförande, vill individen 

styra omgivningens syn på individen så att vad Goffman benämner som dramatiskt 

förverkligande kan infrias. Med andra ord så vill individen att omgivningen skall uppfatta denne 

så som denne vill bli uppfattad.  

 

Under individens framträdande är det viktigt att individen visar upp en lämplig fasad inför 

åskådarna och för att förmedla förtroende och för att hålla tron på den roll individen har vid liv. 

Som personlig fasad kan det vara klädsel, utmärkande märken, talmönster, ansiktsuttryck och 

så vidare. Goffman (2009, s 33) beskriver det så här: ”När en individ påtar sig en etablerad 

social roll finner han i de flesta fall att en speciell fasad redan har upprättats för den.” 

 

När individen inte längre står på scenen utan har klivit av den är individen i sitt backstage. Detta 

är den plats där individen drar sig tillbaka efter sitt framträdande på scenen eller i frontstage. 

Det är även här som individen förbereder sitt framträdande. Backstage är den plats där individen 

kan vara sitt sanna jag, och ge utlopp för de egna känslouttrycken som individen besitter. I 

backstage är individen ensam, eller har personer som individen bjudit in till att vara i backstage, 

i modernt språk skulle vi kunna referera till detta som en personlig sfär. 

 

Det team som omger individen i backstage menar Goffman (2009) är en samling individer som 

samarbetar i framställandet av en rutin. Ett team kan beskrivas som de individer personer har 

runt sig under sitt framträdande, eller i förberedelserna för framträdandet. Dock är det av stor 

betydelse för individen vilka medlemmar som har tillåtelse till backstage. Goffman (2009) 



11 
 

skriver att varje teammedlem har en plats, och att alla ska dela teamets visioner och uppsatta 

mål. När ett framträdande ska göras är det av yttersta vikt att alla team medlemmarna sköter 

sina givna uppdrag och inte avviker från det manus som är skrivet. De individer som är 

medlemmar av detta team står i ett betydelsefullt förhållande till varandra, och teamet 

kännetecknas bland annat av förtrolighet. De personer som ingår i ett team måste acceptera 

teamets moraliska förpliktelser. Genom att en individ bevarar teamets hemligheter och iakttar 

sina skyldigheter de har till teamet uppnår de vad Goffman (2009) benämner som Dramaturgisk 

lojalitet. Av detta framkommer den dramaturgiska diciplinen som uppstår när individen har 

kontroll över sitt framträdande. Varje medlem i teamet måste hålla en viss känslomässig distans 

till sin roll samtidigt som individen helhjärtat går in för den. 

 

3.3 STEPHEN FINEMAN UNDERSTANDING EMOTION AT WORK  

Stephen Fineman (2003) har i sin bok skrivit om begrepp som han benämner som recruiting 

emotion, med detta menar han att de olika sätt som en känslouppvisning går till är hanterat, 

manipulerat och skapat av arbetsgivaren. Fineman (2003) använder sig även av begreppet 

emotion scripts, vilket är hans begrepp för känsloregler. Det är dessa regler menar han som 

reglerar vart vi är tillåtna att ha vissa känslor och inte. Fineman (2003) menar även att det finns 

conflicting scripts, här översatt som konflikter i känsloreglerna och han menar att utan dessa 

kan inte en arbetsplats fungera. Eftersom människan blir bättre och effektivare på att använda 

sig av att ”fejka”, och maskera våra känslor för omvärlden kan människan ge sken av ett tryggt 

yttre trots att människans inre kan vara i kaos.  

 

Begreppet Emotional contagion direkt översatt som emotionell smitta, menar han kan ena 

människor i olika grupper bland annat politiska partier, genom att motivera de ”anställda” 

genom olika typer av motivering. Inom politiken där grupperna skall vara ett sammansvetsat 

team kan denna motivation vara fortsatt förtroende eller andra prestigefyllda uppdrag.  

 

Sammantaget kommer emotionshanteringen i denna uppsats kopplas till deep och surface 

acting, det vill säga om man uppvisar äkta eller falska känslor och hur dessa kan komma i 

konflikt med varandra. Detta kan leda till emotionell dissonans. Vidare handlar det om vilka 

roller vi väljer att spela inför andra, intrycksstyrning, och hur vi hanterar detta i vår front och 

backstage. Vilka vi låter komma nära och vilka vi, genom emotional contagion, motiverar till 

att stanna kvar i teamet. Allt detta spelar en central roll för den politiska emotionshanteringen.  
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4 METOD 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för val av metod, varför valet föll på att göra en 

kvalitativ undersökning, och hur denna utförts, samt etiska aspekter, validitet och reliabilitet. 

 

4.1 VAL AV METOD 

Mitt val av metod är grundat utifrån det syfte och de frågeställningar som är föremål för denna 

undersökning/uppsats, och vilken form av metod som har varit mest anpassad och lämplig för 

att nå svar på de frågor som är ställda i denna undersökning.  Då syftet och frågeställningarna 

är grundade i att undersöka emotioner vid beslutsfattande inom politiken, och att emotioner är 

något som har många nivåer och nyanser som bättre fångas upp av en kvalitativ intervju istället 

för en kvantitativ enkät. En kvalitativ intervju görs ansikte mot ansikte eller röst mot röst. 

 

En av fördelarna med att genomföra kvalitativa intervjuer är att det går att anpassa frågorna 

efter situationen, något som inte går att genomföra inom det kvantitativa studieområdet om man 

har en standardiserad enkät. Med en kvalitativ metod kan man härmed få en bredare bild av ett 

fenomen med fler nyanser under intervjun (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). 

 

I denna undersökning har det varit sex respondenter inom ett åldersspann mellan 30 år till 60 

år. Fyra av respondenterna har varit män, och två har varit kvinnor. Detta gör att spridningen 

inte är helt jämlikt mellan könen, dock har inte svaren märkvärt skiljt sig mellan könen, vilket 

gör att betydelsen av kön inte är stor. Valet av respondenternas kön har inte varit en aktiv fråga, 

utan urvalet som har gjorts, har gjorts utifrån respondenterna som svarat positivt på att delta i 

denna undersökning/uppsats. En av intervjuerna är av mig klassad som en form av 

försöksintervju. Efter försöksintervjun har jag gått igenom svaren och ändrat frågorna i 

intervjuguiden till att vara mer öppna, då jag efter att ha undersökt svaren ansåg att de kändes 

för begränsade. Detta kan medföra att viktig information kan förbises. Med mer öppna frågor 

flyter samtalet på vilket kan generera i mer ärliga svar (Brinkmann & Kvale, 2015). 

 

En av respondenterna i denna undersökning har blivit telefonintervjuad, medan de andra fem 

har blivit personligt intervjuade. Alla intervjuer har tagit plats på offentliga platser, där det har 

klassats som en neutral mark då hänsyn till den eventuella maktsituation som kan uppstå har 

tagits i beaktande dock skriver Brinkmann och Kvale (2015) att när intervjuer utförs med 

personer som har en maktposition upphäva denne tidigare form av maktsymmetri (Brinkmann 



13 
 

& Kvale, 2015).  Dessa platser har alltså varit platser där varken respondent eller intervjuare 

haft en maktposition, vilket skulle kunna skett om intervjuerna skett på respondenternas kontor. 

Intervjuerna har tagit mellan 45 minuter till 1.5 timme, och då det har pratats efter att 

intervjuerna har avklarats, det dessa delar blivit anteckningsförda då inspelningen redan stängts 

av. 

 

Metoden är lämplig för det Brinkmann & Kvale (2015) kallar för en elitintervju. En elitintervju 

är när intervjuaren utför intervjuer med personer som är ledare eller experter i ett samhälle och 

där respondenten innehar en maktposition. Dessa eliter är vana att få frågor om sina åsikter och 

tankar. Det är en fördel om intervjuaren är bekant med respondentens sociala situation och även 

delvis deras biografi (Brinkmann & Kvale, 2015). 

 

4.2 URVAL 

Urvalet har gjorts genom att i inledningsskedet göra ett tvåstegsurval, detta sker genom att i 

steg ett göra ett urval om organisationer eller som i detta fall politiskt parti, Socialdemokraterna, 

och efter detta i steg två valt ut lämpliga respondenter (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015).  

 

Efter detta har jag valt att använda mig av ett urval som benämns som tillgänglighetsurval. Ett 

tillgänglighetsurval är att man använder sig av respondenter som är tillgängliga för mig, och 

som för mig går att tillgå. En av nackdelarna med att använda sig av ett sådant urval är att 

hänsyn måste tas till att detta innebär en form av selektivitet och kan därför påverka 

reliabiliteten. Två av respondenterna har varit kvinnor och fyra har varit män.  

 

Eftersom syftet är att undersöka politikers emotionshantering inom sitt beslutsfattande är det 

givet att det är politiker som har varit lämpliga att intervjua i denna undersökning. Jag har valt 

att intervjua riksdagsledamöter, från olika delar av Sverige men inom samma parti, delvis för 

att se om deras syn överensstämmer med varandra, men även för att urvalet har gjorts lättare 

och fått en högre spridning. Respondenterna har blivit kontaktade och tillfrågade via mail, med 

efterföljande telefonkontakt för att bestämma tid och platser för intervjuerna. Av de tillfrågade 

respondenterna var det enbart en som inte svarade varken ja eller nej till att delta.  
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4.3 INTERVJUGUIDE 

Intervjufrågor ska vara korta och enkla, den inledande frågan kan gälla en konkret situation och 

kan då öppna för olika dimensioner i ett svar som kan återföljas genom intervjun. Brinkmann 

& Kvale (2015) visar en tablå med olika former av intervjufrågor. De frågor som tagits med 

redovisas här. Det finns de inledande frågorna där man frågar: kan du berätta för mig mer om? 

sådana frågor kan ge spontana och rika beskrivningar av ett fenomen, det finns 

uppföljningsfrågor, där det ställs en uppföljande fråga på något som just sagts, dessa 

uppföljningsfrågor är liknande det Brinkmann & Kvale (2015) benämner som sonderande 

frågor. Där intervjuaren ber respondenten att säga någonting mer om det som just sagts utan att 

ange några dimensioner i svaret på frågan (Brinkmann & Kvale, 2015). Det är upp till 

intervjuaren att knyta ihop intervjuguiden och även att kunna ändra den under intervjuandets 

gång. 

 

Med hänsyn till ovanstående har intervjuguiden har varit semistrukturerad med öppet 

formulerade frågor och med öppna svarsalternativ. Dock har en fråga varit av arten för det 

Brinkmann & Kvale (2015) benämner som en specificerad fråga och det har vart hur 

respondenterna har hanterat sina emotioner om dessa varit av den motstridiga sorten. Andra 

frågor som varit med är ”Hur skulle du beskriva dig själv som person?”, ”du arbetar i en 

ganska utsatt position, hur hanterar/ bearbetar du effekten av de beslut du inte är bekväm med, 

finns det regler/ normer att följa?”.  

 

Valet föll på en sådan här intervjuguide då den är kännetecknande av öppnare samtal, med 

frågor som har gått att ändra, och styra efter den riktning samtalet har tagit. Det har varit av 

betydelse för undersökningen att respondenterna har kunnat svara fritt. Då det under en 

kvalitativ intervju där en fråga besvaras kan ytterligare frågor besvaras samtidigt, samt att 

samtalet under intervjun kan ta en annan vändning. Följdfrågorna kan här också bli lättare att 

ställa. 

 

4.4 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Intervjuerna har gjorts genom personliga intervjuer (ansikte mot ansikte) och via telefon (röst 

mot röst). Fördelen med att möta den som intervjuats är att den som intervjuar får ett annat 

synsätt på intervjun. När individer möts under en intervju skapas det en annan form av kontakt, 

och kan se ansiktsuttryck och får en annan förståelse för olika djup i diskussionerna. Valet av 
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att spela in intervjuerna har varit att det kan vara en distraktion när intervjuaren sitter och för 

livliga anteckningar, det blir svårare med ”det öppna samtalet”. Brinkmann & Kvale (2015) 

skriver att genom att använda en ljudupptagning ges intervjuaren frihet att istället för att föra 

anteckningar, fokusera på dynamiken och ämnet i intervjun. (Brinkmann & Kvale, 2015). Här 

kan hänsyn tas till olika former av tonfall och pauser som kan vara användbara när intervjun 

senare transkriberas. Intervjuerna har spelats in och har därefter har texten transkriberats, kodats 

och efter detta skrivits ut.  

 

Genomförandet av intervjuerna har skett i olika kommuner i mellersta Sverige, i olika miljöer. 

Miljöer har respondenterna valt, antingen genom att jag som intervjuare har gett förslag på 

plats, men även respondenterna har valt plats då dessa personer har haft bättre kännedom om 

platser i dessa kommuner där intervjuerna genomförts. Intervjutiden har varierat mellan ca 45 

minuter timme och upp till 1.5 timme, där delar av intervjuerna har spelats in då det har 

uppkommit diskussioner efter intervjuerna, då har anteckningar istället blivit förda. En av 

intervju har skett via telefon, då det har varit svårt att delvis hitta en tid som har passat och även 

då det varit stora avstånd då respondenten befunnit sig på orter långt borta. Nackdelen med 

telefonintervjuer är att samtalet blir mer strukturerat och mindre öppet än vad ansikte mot 

ansikte intervjuerna har varit. Det är lättare att missa nyanser i det som sägs, och det kan vara 

svårt att uppfatta nyanser av tillexempel ironi. 

 

Fördelen med att intervjua ensam är att det har minskat risken för en maktassymetri, vilket kan 

uppstå under en intervju ”om det är två mot en”. Dock finns det en fördel med att vara två 

personer då den ena kan uppfatta nyanser under intervjuns gång som den andra intervjuaren 

missar (Trost, 2010). 

 

Som introduktion i alla intervjuer har det ställts bakgrundsfrågor, alla dessa frågor har inte varit 

av betydelse för denna undersökning utan har mer fungerat som en form av att öppna ett samtal, 

som varit friare. De bakgrundsfrågorna som har gett påverkan för undersökningen/uppsatsen 

har varit om hur lång tid innan riksdagen respondenten har varit politiskt aktiv, i vilka former 

av politik denne har varit aktiv och hur länge personen har innehavt sin riksdagspost. Resultat 

av dessa frågors betydelse kommer att redogöras under punkten diskussion. 
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4.5 BEARBETNING AV DATA 

Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna. Brinkmann & Kvale (2015) listar olika 

fördelar med att skriva ut intervjuer. Bland annat listas det att intervjuaren slipper förlita sig på 

sitt minne, att intervjuaren kan glömma de exakta språkliga formuleringarna (Brinkmann & 

Kvale, 2015). Inspelningarna har sedan ”översatts” till skriftspråk, delvis för att det funnits 

olika dialekter men även förkortningar och talspråk. Respondenterna här har blivit namngivna 

med en bokstav för att anonymiseringen ska hållas intakt. Efter detta har en öppen kodning 

genomförts. Kodningen görs för att skapa ordning i vad Rennstam och Wästerfors (2015) kallar 

kaosproblemet. Vid en öppen kodning ska den som genomför kodningen hålla sinnet öppet för 

andra aspekter som kan framkomma under transkriberingen. Kvalitativa material är ofta väldigt 

innehållsrika. 

 

Materialet har lästs igenom ett flertal gången innan kodningen har påbörjats. Under 

genomläsningen har olika kodord markerats i marginalen på pappret efter varje stycke. När 

denna del av den öppna kodningen var färdig, har kodningen övergått till en fokuserad kodning. 

Den fokuserade kodningen tar vid när ett mönster har setts, från början under kodningen fanns 

det fler och färre aspekter, olika benämningar för samma fenomen kunde läggas ihop och vissa 

indelningar fick delas upp. Indelningen av koder har vart utifrån intervjuguiden men även andra 

aspekter som uppdagats har givits en egen kod. Ett urval av koder som används här är 

emotioner, arbete och kollegor. Efter att kodningen har genomförts har en form av reducering 

tagits vid, samtidigt har det tagits av vikt att reduceringen inte får vara för kraftig då analysen 

kan ge en missvisande bild av materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Syftet med att 

reducera är att ge det ska skapas en god representation där materialet ska återges på ett 

rättvisande sätt. Några av de rubriker som skapats är positiva emotioner, negativa emotioner, 

andra (där moment som omfattar och innefattar andra personer skrivits ner).  

 

4.6 ETIK 

Hänsyn har tagit till vetenskapsrådets regler om individskyddskravet. Detta är indelat i fyra 

huvudkrav, konfidentialitetskravet, informationskravet och samtyckeskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015). Informationskravet innebär att den som utför 

forskningen/undersökningen ska lämna upplysningar om att deltagandet är frivilligt, vad 

respondentens roll är, och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 

innebär att den som utför forskningen/undersökningen ska inhämta samtycke till att 
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respondenten är villig att delta i forskningen/undersökningen och att respondenterna är 

medvetna om att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att detta medför några 

negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet reglerar att respondentens lämnade uppgifter 

kommer att hanteras, lagras och kodas så att respondentens anonymitet förblir just anonym. 

Nyttjandekravet reglerar vad informationen får och kommer att användas till (Vetenskapsrådet, 

2015). 

 

Det har innan intervjuerna påbörjats säkerhetsställts att det har funnits ett samtycke till 

intervjuerna och i missivbrevet har det tydligt framgått att respondenten är anonym, att det 

inspelade materialet kommer att användas till, och att detta material inte kommer att bli 

offentligt och att respondenten när som helst kan välja att avbryta inspelningen och även 

intervjun. Det har även framgått att den insamlade datan inte kommer att lämnas vidare. På 

frågan om det har varit accepterat att intervjun spelas in har ingen av respondenterna varit 

nekande. Redan i den första kontakten förmedlades informationen om att detta skulle användas 

i en C-uppsats inom sociologi och vad denne skulle handla om. Särskild hänsyn har tagits till 

att skydda och bevara respondenternas behov av konfidentialitet, genom att koda 

respondenternas identiteter och byta ut dessa till bokstäver.  

 

”Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av 

det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl 

kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid beaktas.” (Vetenskapsrådet, 2015. S, 5) 

 

4.7 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Syftet med denna uppsats är att besvara om det upplevs motstridiga emotioner inom politiken i 

samband med beslut, vad det finns för hanteringsstrategier för att hantera dessa om dessa 

förekommer och vad gruppen har för betydelse för individen gällande beslutsfattande. För att 

få svar på de frågeställningar som funnits har jag använt mig av kvalitativa intervjuer där 

respondenterna själva fick berätta med sina egna ord för att på detta sätt kunna få mer 

djupgående svar. Hade jag använt mig av både kvalitativ och kvantitativ metod hade fler 

respondenter kunnat svara på om hur vanligt förekommande detta fenomen är, men jag skulle 

inte fått reda på hur de motstridiga emotionerna hanterades och vilken effekt det hade på 

individen.  
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En studies reliabilitet, innehar instruktioner på att en studie hela tiden ska vara stabil, där den 

som utför intervjuerna ställer samma frågor på samma sätt (Trost, 2010). Intervjuerna har tagit 

plats på samma kategorier av platser, och har varit neutrala för både intervjuare och respondent. 

Det som menas med neutral plats i detta sammanhang är att intervjuerna genomförts på 

offentliga platser, caféer och liknande platser, där varken jag som intervjuare eller respondenten 

haft någon form av maktposition, vilket kan ske i ett avseende där intervjun tar plats på någons 

kontor.  

 

Eftersom det har funnits spridning i både ålder, kön och geografisk placering bland 

respondenterna, finner jag att reliabiliteten är godtagbar då de svar som genererats varit ganska 

sammanhållande. Reliabiliteten stärks även av att jag som intervjuare upplever att svaren har 

varit ärliga, då det framkommit emotioner hos respondenterna som hart upplevts genuina. Dock 

kan jag inte yttra mig av en generaliserbarhet då detta har varit en undersökning där enskilda 

individer svarat utifrån sig själva och kan inte heller yttra mig om andra politiska partier då det 

här enbart varit respondenter från samma parti. Hur vanligt förekommande fenomenet är med 

motstridiga roller är inte heller mätbart, men har inte heller varit avsett att mäta. Intervjuerna 

har blivit inspelade och senare transkriberats vilket har gjort att jag som intervjuare har kunnat 

lyssna och läsa intervjuerna för att försäkra mig om att jag inte glömt eller missuppfattat något, 

vilket även detta har förstärkt reliabiliteten.  

 

Hänsyn tas här till att svar som framkommit i undersökningen är av den grad när respondenten 

svarat som denne känt att denne borde svara, delvis på grund av att jag som intervjuare ska vara 

nöjd med svaren, men att respondenten även kan ha svarat utifrån instruktioner om hur man 

pratar med utomstående från organisationen. Jag har dock ingen anledning att tro att de svar 

som framkommit i denna undersökning är något av dessa. 

 

Validiteten är svaret på frågan om det som har mätts var det som från början var avsett att 

mäta (Trost, 2010). Då frågorna som ställts bedömts har fått uppriktiga svar, med olika 

exempel på när respondenterna upplever olika emotioner, samt respondenternas noggranna 

beskrivningar av dessa emotioner. Jag utgick ifrån syftet för denna studie och använde mig av 

intervjuguiden där frågorna som ställdes handlade om det som var avsikten att undersöka och 

få svar på i mina frågeställningar, därför finner jag att validiteten är godtagbar.  
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5 ANALYS OCH RESULTAT 

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit i denna undersökning att redovisas och 

analyseras utifrån studiens syfte vilket är att undersöka om det förekommer motstridiga 

emotioner inom politiken i samband med beslut, vad det finns för hanteringsstrategier för detta 

och vad gruppen har för betydelse för individen i. De frågeställningar som har studerats är 

följande: 

• Upplevs det motstridiga emotioner inom yrkesrollen? 

• Vad finns det för hanteringsstrategier för att hantera motstridiga emotioner 

inom yrkesrollen om dessa förekommer? 

• Vad har gruppen för betydelse för individen gällande beslutsfattandet? 

 

Resultaten som framkommit under intervjuerna är att respondenterna använder sig av olika 

hanteringsstrategier för att hantera de motstridiga emotioner som kan uppkomma i samband 

med deras politiska uppdrag.  

 

Det har framkommit under intervjuerna att det finns frågor och situationer där respondenten 

inte är bekväm med förslaget och kan därmed uppleva det Goffman (2009) kallar för en 

motstridig roll, där respondenterna befinner sig i en situation där de förväntas agera på ett visst 

sätt trots att detta strider emot deras andra roller de innehar. Ett exempel här uppkommer under 

en intervju där samtalet styrs in på hur bra partiet är på att samarbeta med andra partier i olika 

frågor. Respondenten upplever då en känsla som att partiet anpassar sig från sin ordinarie linje 

till en helt annan, vilket framkallar tvivel på den rollen som uppstår för individen i den frågan. 

Av Lindgrens (1992) forskning framkommer det att en individ som ingår i en buffertkultur även 

måste förvalta det förtroende som de får av de underordnade medlemmarna. De underordnade 

medlemmarna i denna uppsats refereras till som de övriga socialdemokrater som genom 

kongresser skapar mål som riksdagsledamöterna inom socialdemokratin ska uppfylla. Men det 

refereras även till de röstberättigade individer i Sverige som använt sina röster för att 

personrösta fram individer till deras positioner som de innehar i riksdagen. Individer som röstas 

in i riksdagen har genom att ingå i tidigare buffertkulturer blivit röstade på grund av deras 

kunskap men även på grund av sin personlighet, framförallt inom vissa frågor. Från intervjuerna 

kan det tydas att emellanåt kan det vara svårt för respondenten att välja om denne skall följa 

partiets linje eller om denne skall stå kvar vid samma ståndpunkt denne hade innan, när partiet 

vänder i vissa frågor i olika samarbeten. Det är här den motstridiga rollen (Goffman, 2009) kan 
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vara orsaken till att den övertygelse respondenten hade i en viss fråga leder till den emotionella 

dissonansen (Hochschild, 2012). 

 

Dock har det under intervjuerna påvisats i flera fall hur respondenterna vänder detta fenomen 

till vad några av respondenterna härrör till som en konstruktiv handling. Genom detta formas 

deras motstridiga känslor inför en fråga till en drivkraft för att kunna åstadkomma förändring 

till förslaget. Det som kan utläsas av resultaten är att till följd av dessa uppkomna motstridiga 

emotioner så utformar respondenterna olika typer av hanteringsstrategier för att kunna omvända 

sina emotioner. Nedan kommer dessa hanteringsstrategier att redovisas under rubrikerna: Att 

förlita sig på gruppens beslut, vägen till förändring, kvittning, att vända sig till vänner och 

familj samt gruppens förhållande till individen. 

 

5.1 ATT FÖRLITA SIG PÅ GRUPPENS BESLUT  

Något som framkommit under intervjuerna är att respondenterna förbinder sig till en form av 

”avtal” när de intar en plats i riksdagen. Detta ”avtal” reglerar bland annat etik men det är även 

en form av förbindelse till hur ledamöterna skall förhålla sig till majoritetsbeslut. Något som 

ska genomsyra detta avtal är acceptansen till att det är partiet som har vunnit valet och genom 

att individerna ställer sig till förfogande som riksdagsledamot inom partiet, accepterar och 

respekterar ledamöterna även detta arbetssätt. Detta avtal kommer inte att bifogas i denna 

uppsats. Såsom Goffman (2009) beskriver ett teams förpliktelser så har teamet ett behov av 

regler, normer och gemensamt uppsatta mål för att kunna fungera, så kan detta avtal reglera just 

dessa behov. Ledamöterna har klara och tydliga roller, och vet därav även partiets förväntningar 

på dessa som individer.   

 

Som stöd för ledamöterna under arbetets gång finns det enligt respondenterna tillgång till olika 

typer av stödfunktioner, en företagshälsovård dit respondenterna vänder sig med fysiska besvär, 

samt en funktion som ”gruppledare” samt en ”vice gruppledare”. Ledamöterna kan vända sig 

med frågor och ärenden till gruppledaren eller vice gruppledaren, som kan röra personliga 

frågor, strategiska frågor samt övriga frågor som rör arbetet som riksdagsledamot. Det kan ha 

att göra med arbetssätt, det kan ha att göra med personliga tvivel i olika frågor och även politiska 

tvivel. Man skulle som en av respondenterna kunna kalla detta som en: ”form av kurator”. 

Denna ”kurator” stärker den buffertkultur (Lindgren, 2002) som finns, genom att de enskilda 

individer vägledning och stöd de behöver för att kunna fortsätta sitt uppdrag. Denna ”kurator” 

är också en viktig nyckelperson till att upprätthålla teamets uppsatta mål (Goffman, 2012). 
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Som ledamot i riksdagen har ledamöterna ett gediget nätverk runtomkring sig, och där riktlinjer 

och normer samt förväntningar på ledamöterna är klara och tydliga, vilket för många räcker till. 

Dock framkommer det en framträdande betydelse av funktionen som gruppledare eller vice 

gruppledare då: ”en företagshälsovård kan lösa mycket men den kan aldrig lösa en politisk 

sorg”- Respondent B.  

 

5.1.1 Buffertkultur – en trygghet 

En av respondenterna som säger sig vara trygg med gruppens beslutsfattande i majoritetsfrågor 

säger även att den styrka individen känner i sitt uppdrag som riksdagsledamot kommer inifrån 

sig själv och det egna förarbetet denne gör inför beslutstagandet. Samma respondent är tydlig 

med att denne vet var hen står i olika frågor och följer sin magkänsla i beslutsfattandet i samråd 

med experters och andra kollegors utlåtanden. Respondenten menar att gruppen har mycket 

gemensam samlad kunskap, och att det flesta frågor förlitar sig på både tidigare forskning och 

statistik. Detta kan liknas vid Lindgrens (2002) buffertkultur som skapas av de gemensamma 

målen men även av behovet av att kunna bolla tankar och idéer, framförallt i frågor där 

tystnadsplikt föreligger. Samtliga respondenter säger sig vara tillfreds med att följa den väg i 

beslut som majoriteten tar. Vilket några av respondenten påtalar är en grund i en fungerande 

demokrati. Återigen ser vi en återkoppling till det avtal ledamöterna ingår när de tillträder en 

plats för partiet i riksdagen, där det framkommer hur individerna skall förhålla sig till 

demokratiska beslut. Under intervjuerna har det framkommit att orsakerna till att 

respondenterna känner sig tillfreds med att följa majoritetens beslut är att de har många 

möjligheter att påverka många olika förslag innan ett beslut skall tas. Bland annat genom att 

respondenterna har kunnat arbeta för avslag eller ändring av dessa förslag känner 

respondenterna sig trygga i att de har gjort allt de har kunnat göra i sin makt för att påverka 

dessa förslag innan förslagen gick till beslut. Respondent A uttrycker följande;  

 

 ”Om jag driver på för att få ett förslag åt ett håll, men gruppen vill åt det andra hållet, då är 

jag övertygad om att jag gjort allt jag kan för att övertyga de, och då finner jag mig i 

majoritetens beslut”. – Respondent A. 

 

5.1.2 Emotionell smitta 

Fineman (2003) nämner emotional contagion- emotionell smitta, och detta kan beskrivas som 

en del av det gruppledaren gör inom motivation inom vissa frågor. Detta begrepp är någonting 
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som även kan föknippas med de intervjuade ledamöterna som vill påverka, speciellt när det 

handlar om att få med sig andra individer på en viss linje inför ett beslut. Genom 

intrycksstyrning (Goffman, 2009) där individen försöker att få ”åhörarna” att känna förtroende 

för dennes anförande samt genom en form av emotional contagion (Fineman, 2003) kan 

respondenten få de andra ledamöterna intresserade av dennes riktning av förslag till beslut. 

Framförallt sker detta när respondenten skall göra någon form av anförande, vare sig det sker i 

den större gruppen eller i en mindre grupp. 

 

Det framkommer även i dessa fall att respondenterna i stort sett känner sig trygga i att följa den 

demokratiska linjen om förslaget mynnar ut i detta trots att det strider mot vad respondenten 

egentligen ville och önskade, att med en av respondenternas ord ”vara förloraren i frågan”. 

Dock framhåller en av respondenterna att denne aldrig skulle vara den som ”står på 

barrikaden”, utan att denne pliktskyldigast trycker på knappen om det är röstning men sedan 

inte kommer att yttra sig i frågan utan att hänvisa vidare till någon av de personer som är 

talesmän eller på något annat sätt förespråkare för detta förslag. Genom detta hamnar 

respondenten i det Fineman (2003) benämner som conflicting scripts, när man följer det som är 

bestämt och visar upp en fasad (Goffman, 2009) av förtroende, även om det innerst inne inte är 

känslan individen känner att den vill följa. När individen slipper stå i rampljuset för det förslag 

som beslutades kan denne individ också undvika att ägna sig åt surface acting (Hochschild, 

2012). 

 

5.1.3 Emotionell berg- och dalbana 

Den process som åligger inför ett beslut beskrivs av flera respondenter, framförallt av 

respondenterna D och E, som att det är ”högt i tak” i diskussionerna som förs i gruppen innan 

förslag till beslut läggs. Respondent A, B och E framhåller sin trygghet i gruppens beslut. 

Ledamöterna kan genom att hänvisa personer med frågor angående ett förslag, slippa ägna sig 

åt att upprätthålla den fasad (Goffman, 2009) som är lämplig för att genom partiets normer ha 

ett bra förhållningssätt till den demokratiskt beslutade frågan. Den fasad som skall upprätthållas 

utåt är ett förtroendegivande intryck av en stark förankring i frågan. Genom att låta bli att vara 

den individ som tar en djupare diskussion av beslutet kan individen fortfarande påvisa att denne 

individ fortfarande rättar sig efter teamets uppsatta mål, genom att individen har följt teamets 

beslut och uppvisar här sin dramaturgiska lojalitet och dramaturgiska disciplin (Goffman, 

2009) då individen har fortsatt kontroll över sitt framträdande, även om individen känner 

annorlunda på insidan. Även här kan det hänvisas till det som Hochschild (2012) kallar för 
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surface acting, som uppkommer när en individ uppvisar en känsla som denne genuint inte 

känner. Även Fineman (2003) beskriver detta med uppvisad känsla och genuin känsla där den 

genuina känslan kan skilja sig markant från den uppvisade känslan. Dock behöver individen 

inte upprätthålla denna fasad (Goffman, 2009) länge och kommer då inte att uppleva det som 

Hochschild (2012) refererar till som emotionell dissonans vilket kan ske om individen under en 

längre tid uppvisar de falska känslorna och tränger undan sina egna emotioner, och då tillslut 

kan förlora kontakten med sina egna emotioner. 

 

5.2 VÄGEN TILL FÖRÄNDRING  

 Under intervjuerna har det pratats om ”gruppen”. Med grupp menas här den grupp man tillhör 

inom sitt utskott och även de undergrupper som bildas där man förbereder och har diskussioner 

om ett förslag innan förslaget läggs. Gruppen har här samma funktion som det Goffman (2009) 

härrör som team. Under intervjuerna framkommer det att i dessa fall när det kommer en 

presentation av ett eventuellt förslag till beslut bildas det intressegrupper inom gruppen. 

Respondent D beskriver en sådan bildning av en intressegrupp; 

 

 ”Vi pratar mycket med varandra, man märker vilka som har samma hållningar, det skapas 

intressegrupper som försöker påverka och det ligger i våra gener att vi organiserar oss och 

försöker ta tillvara våra intressen. Ibland lyckosamt, ibland inte”.  

 

Lindgren (1992) menar att en buffertkultur, som även är ett begrepp för en informell hierarki, 

har en sorteringsprocess som påvisar vilka värderingar individen måste ha för att passa in här. 

Kriterierna för denna typ av sorteringsprocess blir att vilja ändra liggande förslag. Som 

respondent E uttrycker detta; ”Man upptäcker snabbt vilka som är för eller emot ett förslag” -

Respondent E.  

 

Här bildas det en ny grupp i gruppen där personer kan bjuda in respondenter till det backstage 

(Goffman, 2009) där nästa framträdande ska förberedas och utredas. I denna nya grupp eller 

team skapas det en ny form av förtrolighet, och även här delar man den nya gruppens visioner 

och uppsatta mål även om denna intressegrupp kommer att upplösas efter att framträdandet har 

gjorts i frontstage, där någon form av anförande kommer att ske för att få de andra ledamöterna 

att ändra inriktning på det beslut som skall fattas. Arbetet som här sker i backstage görs med 

emotioner av rätt och fel, precis som det andra arbetet görs som sker i riksdagen.  
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”Jag är trygg i vad jag vill, och i vad jag tycker och tänker”. – Respondent C 

 

Respondent A beskriver under intervjun utförligt hur denne hanterar olika vägar för att kunna 

påverka, i detta fall har det diskuterats beslut som individen inte varit bekväm med.  

 

”Det finns olika vägar att gå för att påverka, jag kontaktar många olika individer och ibland 

kan jag även skriva ett anförande om detta. Detta gäller även om det ska tas ett beslut som är 

utanför mitt område, eller ska jag säga framför allt då”. – Respondent A. 

 

Dock finns det en baksida med att beslutet inte alltid följer det individen arbetat för, och det är 

den lagring av negativa emotioner som kan uppkomma. En av respondenterna beskriver att 

olika frågor kommer upp på ”repris” ibland, vilket gör att de tidigare emotioner som har blivit 

lagrade i denna fråga kommer fram och respondent B beskriver att denne blir ”in åt helvete 

förbannad”, på grund av att dessa emotioner tidigare blivit framtagna och sedan stoppats undan. 

Dock verkar det inte som om att dessa frågor som respondenten blir irriterad på blivit lösta 

tidigare utan blivit undanstoppade. 

 

Denna lagring av negativa emotioner kan påverka individens arbete då dessa känslor har växt 

sig starka under en lång tid. Detta kan göra att fasaden (Goffman, 2009) rämnar och att man i 

sitt framträdande låter de bakomliggande starka emotionerna träda fram. Detta kan påverka det 

intryck omgivningen får av individen vilket kan ge konsekvenser som förlorat förtroende och 

anseende. Här kan man se det Fineman (2003) menar med emotion scripts och dess möjliga 

konsekvenser i att göra avsteg från dessa förväntade känsloregler. Det finns andra vägar att gå 

också vilket respondent D påvisar när denne pratar om någonting som benämns som kvittning 

(riksdagen.se), vilken här ges en egen rubrik som en form av hanteringsstrategi.  

 

5.3 KVITTNING 

Kvittningen går till så att om en riksdagsledamot från regeringssidan, eller oppositionssidan 

inte kan vara närvarande så kvittas dessas röster ut mot varandra, alltså att en röst på var sida 

tas bort för att upprätthålla valresultatet (riksdagen.se). Respondent D beskriver under intervjun 

att Sverigedemokraterna dock inte är med i denna överenskommelse då de inte har en klar sida 

om vilken sida de tillhör utan att de röstar ibland med opposition och ibland med regeringssidan. 

Dock kan oppositionssidan eller majoritetssidan kräva att alla ledamöter ska vara närvarande 

och att ingen ska bli bort kvitterad. Respondent D uttrycker sig under intervjun på följande sätt; 
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”I vissa frågor har jag haft turen att vara ut kvittad på grund av andra uppdrag, så jag har 

sluppit sitta i kammaren och rösta”. -Respondent D. 

 

Det framkommer under intervjuerna att i frågor där respondenten inte har varit bekväm med att 

ta dessa beslut, eller att rösta för ett förslag i en viss fråga, har respondenten kunnat använda 

sig av denna strategi. Genom att använda sig av kvittning behöver respondenten inte utsätta sig 

för den press som kan uppstå när respondenten blir tvingad att lägga sin röst på ett förslag som 

denne emotionellt inte står bakom. Det som Hochschild (2012) benämner som känslohantering 

uppvisas här, då den form av undvikande som uppvisas här är en form av just detta. Eftersom 

respondenten inte är på plats och behöver ”trycka på knappen” kan denne individ ta avstånd 

från den motstridiga roll (Goffman, 2009) som skapas om respondenten skulle sitta i 

kammaren. Respondenten slipper härmed också uppleva de motstridiga emotioner som detta 

medför.   

 

Respondent D framhäver dock att denne hade röstat enligt partilinjen om denne inte kunnat 

använda detta system för att slippa de eventuellt negativa konsekvenserna som att rösta emot 

partiet innebär, men framhåller även ”att alla har sitt pris” och med det menar respondenten 

det finns frågor där denne inte skulle följa partilinjen om så krävdes utan att ta konsekvenserna 

av att rösta emot. Konsekvenser för att inte följa partilinjen kan delvis bottna i att individen 

förlorar förtroendet bland kollegor och som konsekvens av detta få svårare att påverka framtida 

beslut. Dock poängterar de intervjuade ledamöterna att ingen av dessa aktivt har röstat emot 

partiet i en fråga, utan har försökt att påverka beslutet innan, i så många steg det har varit 

möjligt. 

 

5.4 VÄNNER OCH FAMILJ 

Det framkommer av intervjuerna att hanteringen av de emotioner som uppstår i beslutsfattandet 

varierar mellan respondenterna. Något alla respondenterna har gemensamt är att de pratar 

igenom situationen med vänner i partiet även refererade av två av respondenterna som kollegor, 

men även vänner och familj utanför partiet beroende på frågan. I de fall då respondenten inte 

har möjlighet att vända sig till vänner och bekanta utanför partiet av olika anledningar som till 

exempel tystnadsplikt, så har respondenterna ändå kollegor och vänner inom partiet att vända 

sig till. Kollegorna inom partiet kan liknas vid en buffertkultur (Lindgren, 2002), och de utanför 
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partiet en annan då saker och frågor som ventileras inom de olika buffertkulturerna kan skilja 

sig åt.  

 

”Jag kan spy i fickan på min XXX”. - Respondent B.  

 

På en följdfråga om vem man pratar med i olika situationer, framkommer det att respondenterna 

oftast vänder sig till familjemedlemmar när det har varit enligt respondent D ”moraliskt jobbiga 

frågor, då tar det på en.”. 

 

Här kan respondenterna sägas befinna sig i det Goffman (2009) benämner som backstage. 

Respondenterna befinner sig i en miljö och med andra individer som har blivit insläppta här. 

Beroende på vart platsen är finns det andra emotional scripts (Fineman, 2003) som gäller och 

individen kan släppa på fasaden utåt (Goffman, 2009). Individen kan här ägna sig åt det 

Hochschild (2012) benämner som deep acting, när känslorna som uppvisas är genuina. Det är 

med denna krets som respondenterna menar att de kan släppa på fasaden och vara ledsna, de 

kan agera utåt. Men självklart kan även positiva saker utspelas här men diskussionen här gäller 

beslut där respondenten upplevt negativa emotioner som följd.  

 

En av respondenterna säger att denne avreagerar sig med att spendera tid på gym, ett sätt för 

respondenten att ”avreagera sig” men även för att klara ut tankarna. Som respondent B uttrycker 

det; ”När jag blir riktigt förbannad så tränar jag lite till.”. 

 

5.5 GRUPPENS FÖRHÅLLANDE TILL INDIVIDEN 

Som parti visar sig socialdemokraterna sig som grupp vara starka. Denna slutsats kan dras av 

både respondenternas egna utsagor men även av den tidigare forskningen av Barrling (2004). 

Majoritetsbesluten följs av ledamöterna och ingen av respondenterna ger sken av att de skulle 

vilja ha ett utrymme för någonting annat. Att följa majoritetsbeslut är trots allt grunden i en 

fungerande demokrati. Ledamöterna ger ett sken utåt av att de alltid är överens även om det på 

insidan för respondenterna kan kännas annorlunda. Den dramaturgiska diciplinen och den 

dramaturgiska lojaliteten uppnås (Goffman, 2009). Respondenterna B, C och D berättar om 

hur det är partiet som har gått till val och att vara med som förespråkare för partiet innebär att 

man som individ följer de uppsatta reglerna för hantering av detta.  

Detta kan även ses i Barrlings (2004) avhandling om partikulturer där individerna underkastar 

sig gruppen. Respondent D uttrycker det som; ”Neutral men ändå lojal.”.  
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Lojaliteten mot gruppen är stark, och de majoritetsbeslut som tas följs av alla respondenterna. 

Vill respondenterna påverka förslag till beslut gör de det innan och utefter de vägar som finns 

tillgängliga.  

 

5.5.1 Att vara med men ändå utanför 

Dock nämner flera respondenter en hierarki i riksdagen, något som benämns av Lindgren (1992) 

som en buffertkultur och som en av respondenterna refererar till som ”otäck”, och grundar detta 

i att det finns en kultur i riksdagen där individer placeras i olika fack beroende på deras tidigare 

bakgrund. Med bakgrund menas om individen tidigare tillhört ett ungdomsförbund eller om 

denne har en annan grundplattform innan riksdagen, så har individen en annan grund där 

obehöriga inte släpps in. Lindgren (1992, s.78) beskriver att människor som kommer från 

samma bakgrund attraheras av varandra, och att individer med samma bakgrund ”förstår, gillar 

och identifierar sig med andra.”  Detta påvisar det som Goffman (2009) skriver om backstage 

och team, där ett fåtal individer som tillhör ett team får tillgång till teamets hemligheter som 

finns och behandlas i backstage. Alla medlemmarna i dessa team har även en plats inom 

gruppen med olika förväntningar på denna roll. Inom en grupp kan det därför finnas flera olika 

undergrupper menar respondenterna, som kan upplösas efter ett beslut, men vissa grupper är 

beständiga. Det visar även med det Goffman (2009) skriver om hur olika förväntningar på olika 

roller ibland inte går ihop med varandra. Dock nämner både respondent A och C att de upplever 

en djup tillhörighet med partiet, och att de är trygga med de riktningarna gruppens beslut tas 

även om riktningen inte är vad dessa önskade. Men på individnivå känner de sig inte som 

medlemmar i den stora gruppen. Respondent C förklarar detta som att denne är trygg i sig själv 

och partiet men ”är inte trygg i gruppen”. Här kan man anta att träffarna med dessa grupper 

sker för individerna genom att använda sig av surface acting (Hochschild, 2012) och att de inte 

känner sig delaktiga i den buffertkultur som existerar (Lindgren, 1992) Respondenterna B, E 

och F säger sig dock vara trygga med gruppen som helhet.  

 

Genom att se dessa aspekter kan man se att gruppen är av stor betydelse för individen vilket 

även påvisas i Barrlings (2004) avhandling. I de team som finns och bildas både i den större 

riksdagsgruppen samt i utskotten, finns det en sammanhållning i gruppen som helhet och som 

bottnar i de ställda reglerna och normerna. Här ser man det Goffman (2009) ser som teamets 

uppställda regler och lojaliteten som skall finnas för att den dramaturgiska disciplinen skall 

kunna gälla. Sammanhållningen och lojaliteten i gruppen vilar mycket på de stadgarna som är 

uppställda och som skall efterföljas;  
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”Vi har ju antagit ett dokument som beskriver att såhär förhåller vi oss till ett 

majoritetsbeslut… om jag står på minoritetssidan så är det ändå ett majoritetsbeslut, och det 

är det som gäller. Vi kan inte ha anarki eller fritt valt arbete.”- respondent B. 

 

Fineman (2003) använder ett begrepp som han benämner recruiting emotion, och med detta 

menar han att de olika sätt som en känslouppvisning går till är hanterat, manipulerat och skapat 

av arbetsgivaren. Detta kan återigen kopplas till det ”avtal” som skrivs på i början av 

riksdagsperioden där det anges olika hanteringsstrategier och förhållningssätt till demokratiska 

beslut. Dock behöver inte detta enbart vara negativt då alla former av roller behöver en form av 

anpassning av individen menar Goffman (2009).  Dock framkommer det under intervjuerna att 

det självklart är lättare när det är en bra och rolig fråga som ska avgöras, man kan här känna 

och använda det Hochschild (2012) kallar för deep acting, när känslan som visas upp är genuin. 

Respondent B nämner att allt är ”lättare om det är någonting som är roligt och positivt”.  

 

I övrigt framkommer det av alla respondenterna att man är som individ helt inställd på att följa 

de normer och regler som är uppställda. En demokrati menar respondent B kan inte fungera om 

majoritetsbesluten inte följs och att ledamöterna har en egen agenda.  

 

Sammanfattning av resultat: 

Respondenterna upplever motstridiga emotioner i vissa frågor och har olika 

hanteringsstrategier för detta. Genom de olika hanteringsstrategierna upplever 

respondenterna ändå att de har möjligheter från början att påverka besluten. Det är en 

självklarhet för respondenterna att följa majoritetsbesluten, man förlitar sig på gruppens andra 

medlemmars olika kompetenser och expertis. I de fall när individerna vill förändra följs de 

vägar som finns att tillgå för förändring. Nya grupperingar i partiet skapas och arbetar för 

detta ändamål. Om deras arbete för förändring inte ger resultat följer individerna det 

majoritetsbeslutet som tagits. Efter att ett beslut tagits vänder sig individerna till vänner och 

kollegor för att ventilera eller ger utlopp för emotionen på annat vis. Gruppen är av stor 

betydelse för individen. Partiet skapar och har en sammanhållning, även om det finns starka 

grupperingar inom den större gruppen.  Tydliga regler och tydliga förväntningar på 

ledamöterna skapar trygghet och stabilitet. De hanteringsstrategier som framkommer är 

individernas egna individuella sätt att hantera de emotioner som uppkommer för att sedan 

kunna hantera ditt uppdrag men att även kunna lägga olika faktorer bakom sig och gå vidare. 
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Att kunna ventilera missnöje genom samtal med andra, men att även omvända missnöjet till en 

drivkraft skapar en hållbar plattform för framtida emotionshanteringar. För inom politik, är 

den största drivkraften att ta rätt beslut, för de som bor och verkar i detta land.   
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6 DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det förekommer motstridiga emotioner inom 

politiken i samband med beslut, vad det finns för hanteringsstrategier för detta och vad gruppen 

har för betydelse för individen. De frågeställningar som har studerats är följande: 

• Upplevs det motstridiga emotioner inom yrkesrollen? 

• Vad finns det för hanteringsstrategier för att hantera motstridiga emotioner 

inom yrkesrollen om dessa förekommer? 

• Vad har gruppen för betydelse för individen gällande beslutsfattandet? 

Under denna punkt kommer jag att diskutera det som framkommit under analys och resultat, 

och även ge förslag på eventuell vidare forskning som skulle kunna vara aktuellt för ämnet. 

 

6.1 SLUTSATSER 

Upplevs det motstridiga emotioner inom yrkesrollen? 

Svaret på denna frågeställning är att motstridiga emotioner förekommer hos respondenterna. 

Det som framkommit under intervjuerna är att en individ går in i politiken med ett bagage av 

starka emotioner. Det är detta man ofta har som drivkraft när man blir medlem i ett parti, och 

det är för en del en speciell händelse som upprörde individerna som resulterat i att de anslutit 

sig till ett parti för att kunna påverka, något som påvisas i Jan Fredrikssons (2005) artikel under 

tidigare forskning.  Med tiden verkar det som om man lär sig det som i folkmun kallas det 

politiska spelet, där hjärnan förlitar sig på fakta, och där emotionerna istället blir en form av 

värdeomdömen istället för en framträdande känsla. När man analyserar resultaten från 

intervjuerna finns det en märkbar skillnad på upplevda emotioner ju kortare tid respondenten 

har varit politiskt aktiv. Detta kan även kopplas till en form av det Hochschild (2012) benämner 

som emotionell dissonans, när individen förlorar kontakten med sina egna känslor vilket kan 

uppfattas som en blandning av partiets projicerade känslor och individens egna genuina känslor.  

 

Min slutsats angående denna frågeställning är att det förekommer motstridiga emotioner inom 

yrkesrollen. Genom intervjuerna framkommer det att det oftast är inom områden som rör 

individer direkt, som frammanar dessa typer av emotioner, till exempel flyktingfrågan.  

 

En parallell kan dras till Jan Fredrikssons (2005) artikel där kommunpolitiker som inte vart 

aktiva länge uppvisar ett större engagemang av känslor. Fredriksson skriver även att;  
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”det ursprungliga känslomässiga engagemanget, det som från början gjorde att man sökte sig 

till den aktuella politiska rörelsen, formas delvis om i de sociala relationer som praktiseras i 

föreningslivet” (Fredriksson 2005, s 17). 

 

Detta verkar inte vara annorlunda, på ett sätt kan detta beskrivas som att emotionerna får ta en 

andra plats, då det är det konkreta utförandet och verkställandet inom politiken som tar plats. 

En av respondenterna säger att ”det spelar ingen roll om jag har några känslor i kroppen om 

det inte finns pengar”- Respondent B. 

 

Två av respondenterna (A och B) fick följdfrågan om de upplevde att deras emotioner fick 

större plats under deras början som riksdagsledamöter, på denna fråga återgick den ena 

respondenten till att berätta om en situation som hände för längesedan medan den andra svarade 

nekande och hänvisade till att det fanns vägar att gå om man ville påverka beslutet i en annan 

riktning. 

 

Vad finns det för hanteringsstrategier för att hantera motstridiga emotioner? 

Några av respondenterna upplever att de upplever det som Goffman (2009) benämner som 

motstridig roll, kopplat till deras yrkesroll. Respondenterna har dock olika strategier de 

använder sig av för att hantera dessa uppkomna emotioner. Strategierna de använder sig av är 

dock av den form som är accepterat inom partiet, att försöka påverka beslut genom att vända 

sig till andra grupper inom riksdagen, att tala med experter inom området och så vidare. Den 

enda hanteringsstrategin som egentligen används som inte ska användas på detta sätt är 

kvittningen. Kvittningen är till för att respondenterna ska kunna ha fler uppdrag, eller att vara 

frånvarande på grund av riksdagsledamotuppdraget, inte för att inte vilja sitta i kammaren och 

rösta. Respondent C nämner också att en individ kan ha ”en politisk förkylning” och menar att 

detta är en utväg, när det inte finns en annan utväg. Vissa av hanteringsstrategierna, kvittning 

och vägen till förändring, är enligt mig kopplade till det avtal som skrivs på när individen tar 

en plats i riksdagen och kopplar detta även till det Fineman (2003) menar med det begrepp som 

han benämner recruiting emotion. Med detta menar han att de olika sätt som en 

känslouppvisning går till är hanterat, manipulerat och skapat av arbetsgivaren. Arbetsgivaren 

är i detta fall partiet. Dock behöver inte detta enbart vara negativt då alla former av roller 

behöver en form av anpassning av individen menar Goffman (2009).  
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Vad har gruppen för betydelse för individen? 

En annan av respondenterna pratar om hur det skulle tas emot att inte ställa sig bakom det 

demokratiskt fattade beslutet i gruppen. Att bryta mot de regler och normer som är uppsatta. 

Att det skulle kunna förekomma en form av utfrysning och att personen i fråga antagligen inte 

kommer att ha sin riksdagsplats kvar efter mandatperioden. Detta påvisar hur starkt inflytande 

gruppen har över individen. En individ är välkommen att vara en medlem i gruppen och delta i 

gruppens arrangemang, mål och andra grupper så länge spelreglerna följs. Lindgren (1992) 

liknar detta med att bli förpassad till en marginalposition på grund av att ledamoten inte har 

uppfyllt alla de förväntningarna som ställts. 

 

Lindgren (1992) beskriver det hon kallar för sorteringsprocess, där det framkommer att det 

ställs olika krav för att ingå i en grupp. För att ingå i detta skikt av socialdemokratin och att 

vara en av representanterna av partiet på riksdagslistan har en sorteringsprocess genomförts. I 

det första steget i denna process har individen påvisat att denne följer de värderingar och övriga 

värdesystem som finns samt har en samlad eftertraktad kunskap. Inom socialdemokratin 

använder man sig av så kallade jämställda listor, där genus, ålder och etnicitet räknas in. 

 

Om man ser till den andra tidigare forskningen av Barrling (2004) finns det likheter mellan 

hennes beskrivning av partikultur, samt den beskrivning respondenterna ger av partikulturen 

idag. Flera respondenter nämner den hierarki som finns i riksdagen, en av respondenterna 

refererar till denne som otäck, och bottnar i att det finns en kultur där individer placeras i fack 

beroende på grunder. Dock påpekar respondenterna att det finns en sammanhållning inom 

partiet som gör att respondenterna känner sig som medlemmar och hyser en stor lojalitet till 

partiet i stort. Detta framkommer även av Fredrikssons (2005) artikel. Även Goffmans (2009) 

lojalitet mot teamet stämmer väl in här, respondenterna är delar av ett stort parti, och de 

medlemmarna i teamet (eller partiet) håller sig innan för de uppställda ramarna för de regler 

och normer som finns. Respondenterna delar partiets linje i stort sett i alla frågor, och där 

individen känner motsatsen, har de ändå en möjlighet att påverka beslutet, men är också 

medvetna om att följa majoritetsbesluten. Med de tydliga reglerna som finns uppställda, med 

den lojalitet och partikultur som finns känner respondenterna en djup tillhörighet med partiet.  

 

Socialdemokraterna har ett uttalat mål och det är att alla ska med, vilket respondenterna också 

har pratat om under intervjuerna. Socialdemokraterna är ett stort parti med många intressen, 

och det är därför en självklarhet att alla respondenterna inte håller med i alla frågor. Att det då 
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finns vägar att gå, och utsedda personer att prata med, samt att ha vänner och kollegor att prata 

med, att ”spy galla” med och att känna en samhörighet med gör att Socialdemokraterna trots 

sina strikta regler har en styrka i sina ledamöter och medlemmar. Socialdemokratin 

kännetecknas även av sin struktur och sin vilja att samarbeta med andra partier (Barrling 2004). 

Alla respondenterna påvisar en stolthet för sitt parti, och för sina kollegor och hyser en stor 

respekt för varandra. Respondent C säger: ”det är viktigt för mig att se alla människor” och det 

är detta som kännetecknar vad alla respondenterna i denna uppsats beskriver med sina politiska 

mål. Det är det här som kännetecknar Socialdemokratin. 

 

Genom intervjuerna har frågeställningarna besvarats och genom detta har även syftet med 

denna uppsats uppnåtts. Respondenterna upplever i vissa fall motstridiga emotioner och 

hanterar dessa genom ovan nämnda strategier. Respondenterna visar att gruppen har en stark 

inverkan på dem som individer, och därför känner sig respondenterna trygga i sin buffertkultur.  

 

6.2 DISKUSSION 

Det som lockade mig att göra detta studie var det faktum att ingen tidigare utfört denna sorts 

undersökning. Man tar för givet att när ett parti tar fram ett beslut så är alla överens om 

beslutet. Man ser inte det känslomässiga arbetet som finns bakom varje beslut och med varje 

individ som påverkas av detta. Emotioner är en del av oss och vi kan inte förtränga dessa helt. 

På ett eller annat sätt dyker de upp och gör sig påminda.  

 

Jag har i teori avsnittet beskrivit hur buffertkulturer (Lindgren 1992) är viktiga för hantering 

av känslor. Men hur länge kan en buffertkultur hjälpa innan känslorna blir övermäktiga? 

Respondent D beskriver att alla har en gräns, och menar med detta att det finns beslut man 

kan stödja, trots att de strider mot individens genuina känslor, men att det även finns en gräns 

för när man inte längre kan ställa upp på beslut. Min fråga som väcks är om alla har denna 

gräns? Kan denna gräns ritas om eller suddas den ut med tiden? Anpassningen till ett beslut 

individen egentligen inte står bakom visar enligt resultatet att gruppens man förlitar sig på 

gruppens expertis och stänger av sin magkänsla. Alternativet är att stå upp för det man tror på 

och lämna gruppen eller att bli utfryst. Min känsla är att individerna fogar sig efter besluten, 

för att kunna ha möjligheten att påverka andra beslut i framtiden. Individerna blir bra på att 

uppvisa det Hochschild (2012) benämner som surface acting, det ingår i deras roll (Goffman, 

2009) som politiker. Man skulle kunna kalla det för spelets regler. Hur individer som upplever 

motstridiga emotioner, arbetar för att ändra förslag till beslut, och sedan anpassar sig efter 
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majoriteten. Risken med detta enligt min åsikt är att detta kan leda till utbrändhet. Dock har 

riksdagsledamöterna som har intervjuats påvisat att de har olika hanteringsstrategier för att 

hantera sina emotioner, och att dessa strategier fungerar för dom.  

 

Trots att jag har fått svar på mina frågeställningar går det inte att undvika att ställa sig frågan 

om moralen i allt detta. Enligt resultatet går politikerna ibland emot sina egna åsikter och 

värderingar när de röstar fram ett beslut. Frågan som väcks hos mig är att om en individ inte 

röstar i en fråga, men har vetskap om att förslag till beslut ändå går igenom, att individen då 

står där utan skuld, eller är detta en kompromiss individen gör med sig själv för att kunna 

sova om nätterna, och för att då fortsätta vara en accepterad medlem av gruppen som följer de 

uppsatta reglerna (Goffman, 2009).  

   

6.3 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Att finna villiga respondenter till denna uppsats var inget problem, inte heller att få frågorna 

besvarade vilka jag upplever har besvarats ärligt. Då intervjuguiden användes som en ledpunkt 

och inte följdes strikt gavs chansen till djupare samtal vilket också genererades. Respondenterna 

uppfattades av mig som både öppna och trevliga, vilket gjorde dialogen enklare.  

 

Gruppens betydelse för individen skapades som en frågeställning efter de första intervjuerna då 

gruppen var något som det hänvisades mycket till, och hur individen stod i sin ställning till 

gruppen i olika beslut och diskussioner. Det blev en frågeställning för att försöka förstå 

individens plats i den kollektiva gruppen. 

 

Svårigheterna med att skriva denna uppsats har varit sammanställandet av materialet då 

intervjuerna genererat mer material än vad jag hade trott. Detta gjorde även att 

transkriberingarna och reduceringen av intervjumaterialet tog längre tid än förväntat. Då denna 

uppsats har författats på egen hand känner jag att det hade kunnat vara enklare att vara två 

personer, då alla individer ser olika fenomen på olika sätt. Jag kan även känna att intervjuerna 

trots att respondenterna har varit positiva genererat material som framför allt är negativt, detta 

är dock inte helt förundransvärt då frågorna i intervjuguiden inte har genererat mycket positiva 

frågor.  
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Vidare studier 

Vidare skulle jag önska att det gjordes en djupare studie om de moraliska effekterna för 

individerna grundat i deras beslut. Då detta är en kvalitativ individstudie kan jag inte yttra mig 

och varken generaliserbarhet eller hur förekommande dessa fenomen är, utan detta kan jag som 

författare bara spekulera i. Dock tycker jag att det vore ett intressant fördjupningsområde. 

Dessutom skulle jag önska att en liknande studie om politikers emotionella arbete gjordes i 

andra länder så att man senare kan jämföra med Sverige. Är svenska politiker mer emotionella 

i sitt arbete än politiker i andra länder? 

 

Kan en grupp fungera utan emotionscripts, regler, normer och förväntade platser i ett team som 

vi litar på? Vare sig vi ägnar oss åt surface acting, eller deep acting är de känsloreglerna vi har 

till för att skapa stabilitet i grupper och i samhället och framförallt inom partiet.  

 

 ”Vi kan inte ha folk som springer runt och har en egen agenda”- respondent B. 
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BILAGA – INTERVJUGUIDE    

Intervjuguide 

• Vad tillhör du för organisation? 

• Vad är din roll inom organisationen? 

• Hur länge har du varit aktiv inom din roll som beslutsfattare? 

• Hur länge har du varit beslutsfattare i just din nuvarande position? 

• Kan du beskriva din resa fram till den positionen du befinner dig i idag? 

• Har det varit på olika platser eller är detta första gången du utövar beslutsfattande. 

• Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

• Har ni en bra sammanhållning i den grupp som du arbetar i?  

• Besluten före/efter. 

• Vart vilar värderingarna? 

• Du arbetar i en ganska utsatt position, hur hanterar/bearbetar du effekten av de beslut 

du är bekväm med. 

• Hur hanterar/bearbetar du att fatta beslut som du inte är bekväm med? Finns det regler 

eller normer att följa? 

• Kan du minnas något beslut du blivit tvungen att ta som strider mot vad du egentligen 

tycker. Hur påverkade detta beslut dig själv och andra? 

• Hur kändes det efteråt? Hur hanterade du situationen?  

• Lärde du dig något av detta? Är det något speciellt du bär med dig? 

• ”stå upp för sina grundvärderingar”.  

 

 


