
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Socialpsykologiskt program 180hp

När jag hänger in min uniform i garderoben
slutar jag känna

En kvalitativ studie av hur poliser bearbetar
problematiska emotionella upplevelser under
interaktionen med andra människor i polisarbetet

Lina Lundqvist och Emma Olausson

Socialpsykologi 30hp

Halmstad 2015-05-10



Högskolan Halmstad 

Sektionen för hälsa och samhälle 

Socialpsykologiskt program HT-14 

C uppsats 

 

                                             

 

C UPPSATS 

“När jag hänger in min uniform i garderoben slutar jag känna” 

– En kvalitativ studie av hur poliser bearbetar problematiska 

emotionella upplevelser under interaktionen med andra 

människor i polisarbetet. 

 
 

 

 

 

 

 

Handledare: Henrik Stenberg 

Examinator: Niklas Westberg  

Uppsatsförfattare: Lina Lundqvist och Emma Olausson 

  



2 

 

Förord 

 

Tack till alla som bidragit till denna uppsats, framförallt Josefin Loftén. Hon har med sitt 

engagemang och sin välvilja hjälpt oss att finna informanter och stöttat oss under denna process. 

Hon är en förebild för oss båda och vi beundrar hennes syn på polisyrket och hur detta genererar 

till ett bättre samhällsklimat. Vi vill även ge ett speciellt tack till vår handledare Henrik Stenberg 

som väglett oss genom denna studie.  

 

Lina Lundqvist och Emma Olausson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Abstrakt  

   Syftet med denna uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur poliser 

bearbetar problematiska emotionella upplevelser som uppstår i de sociala interaktioner de ingår i 

under en arbetsdag. Vidare är syftet att undersöka vad poliserna själva har en önskan om att 

uppnå när det gäller bearbetning av emotionell påfrestning.  

   Studien har en kvalitativ hermeneutisk ansats och baseras på åtta semistrukturerade intervjuer. 

För att analysera resultatet av studien har följande teorier använts; Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv, Björn Nilssons rollbeskrivning, Tomas. J. Scheffs teori om skam och 

stolthet samt Arlie Hochschilds beskrivning av emotionellt arbete.  

   Resultatet visar att polisernas roll är tydlig och att förväntningarna på rollen är höga. Vidare 

visar studien vikten av en gemenskap inom arbetslaget som präglas av tillit och öppenhet då de 

till facto håller varandras liv i sina händer. Bearbetningen sker främst genom mental förberedelse 

samt samtal och stöttning inom tur-laget. 

 

Titel: “När jag hänger in min uniform i garderoben slutar jag känna” 

– En kvalitativ studie kring hur poliser bearbetar problematiska emotionella upplevelser under 

interaktionen med andra människor i polisarbetet. 

Författare: Lina Lundqvist och Emma Olausson 

Nyckelord: Poliser, emotioner, upplevelser, gemenskap 

 

Abstract  

   The purpose of this study from a social psychological perspective to examine how police 

officers process problematic emotions that arise in the social interactions they are part of on a 

working day. Further on to explore the officers view on processing of emotional stress.  

   The study has a qualitative hermeneutical approach and is based on eight semi-structured 

interviews. To analyze the results of the study, the following theories have been used; Erving 

Goffman's dramaturgical perspective, Björn Nilsson's role description, Tomas. J. Scheff's theory 

of shame and pride, and Arlie Hochschilds description of emotional labor.  
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   The result shows that the policemen's role is clear and that expectations of the role are high. 

The study also shows the importance of a community within the work team that is characterized 

by trust and openness when they actually hold each other's lives in their hands. The processing of 

emotions are done primarily by mental preparation as well as conversation and support within 

the work team. 

Title: “When I hang my uniform in the closet I stop feeling”  

- A qualitative study of how police officers processes emotional experiences during the 

interaction with other people in their police work.  

Author: Lina Lundqvist and Emma Olausson 

Keywords: Police officers, emotions, experiences, community  
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1 Inledning 

 

  I arbeten med människor är känslor ett viktigt redskap. Polisyrket innebär att poliserna ständigt 

bemöter och hanterar andras känslor och därmed de egna känslorna som uppstår i detta möte. 

Arbetet innebär ett vardagligt emotionellt arbete med såväl arbetskamrater, organisation, 

medborgare, förövare samt brottsutsatta (Hochschild, 2012:147). 

  I Expressen (2014) skriver Malin Forsberg om kriminalteknikern Anna Schneider, 

Karlskronapolisen. Anna har i en emotionell krönika, som delats flitigt på Facebook, beskrivit 

polisers emotionella arbete. Hon börjar sin krönika med att citera en man: ”Hörru, Polisen! 

Varför står ni där med armarna i kors och ser sura ut? Le lite för fan!”. Med detta menar hon att 

det finns en förväntan hos individer i samhället att poliser bör ha ett trevligt bemötande och visa 

upp ett leende mot de medborgare de träffar. Syftet med krönikan är att polisen ska hänga av sig 

uniformen och nå ut till samhället som en människa och inte som en representant för en 

myndighet och förmedla öppet och på ett personligt plan hur en polis arbetsdag kan se ut. Bakom 

uniformen finns en individ med känslor. Dessa påverkar såklart den enskilde polisen och dennes 

vardag. Enligt Anna är det inte alltid så lätt att le och se glad ut när man under en arbetsdag möts 

av flera tragiska öden. Hon skriver: "Förutom att en liten flicka hade hittats död i sitt hem så 

hade samma poliser som upprättade ordningen denna fredagskväll, begravt en ung kollega bara 

några timmar tidigare. Vem orkar le då?" Anna Schneider skriver sedan mars 2014 krönikor i 

tidningen Succé om sina personliga reflektioner kring arbetet som polis. Hon har även varit gäst 

hos Nyhetsmorgon i Tv4 och beskrivit sin syn på yrket. Hennes krönikor delas flitigt av 

Facebookanvändare som är intresserade av ämnet och vill lyfta fram det. Det är genom denna 

Facebookdelning som även vårt intresse för ämnet väcktes (Forsberg, 2014). 

   Det finns relativt lite forskning gjord i Sverige i detta ämne vilket har motiverat vårt val av 

uppsatsämne. Den forskning vi tagit del av berör polisers upplevda orsaker till utbrändhet. Vi 

anser att det är viktigt att studera hur poliser hanterar sina emotioner i sitt arbetsliv då det är ett 

psykiskt påfrestande arbete som kan komma att medföra risker för individens välmående. Vi 

tänker oss då att vår uppsats kan användas i förebyggande syfte. Vi har en förförståelse kring 

ämnet och tror att många poliser har problem med att hantera de emotionella påfrestningar de 

möter i arbetet och att organisationen saknar resurser för att hjälpa individen att bearbeta detta på 
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ett bra sätt. Vi tror även det kan vara svårt att få utlopp för dessa känslor på ett sunt sätt och att 

denna emotionella påfrestning kan komma att påverka arbetsprestationen negativt. Genom åtta 

kvalitativa intervjuer med poliser i yttre tjänst har vi försökt skapa oss en förståelse kring 

polisers hantering av problematiska emotioner som kan uppstå under interaktionen med andra 

människor i polisarbetet. Vi har valt att analysera våra intervjuer utifrån fyra teman; polisroll, 

gemenskap bland poliser, problematiska emotioner som uppkommer under polisarbetet samt 

bearbetning av problematiska emotioner. Resultatet analyseras och tolkas utifrån Goffmans 

dramaturgiska perspektiv, Nilssons rollteori, Scheffs teori om skam och stolthet samt 

Hochschilds teori om emotionellt arbete. Dessa teorier samt de fyra vetenskapliga artiklar vi valt 

har delvis legat till grund för vår frågeställning.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

   Syftet med uppsatsen är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv, skapa oss en förståelse kring, 

hur poliser bearbetar problematiska emotionella upplevelser som uppstår i de sociala 

interaktioner de ingår i under en arbetsdag. De analytiska ramar vi använder oss av är emotionellt 

arbete, sociala band samt polisrollen. Vi eftersträvar även att få en förståelse kring vad poliserna 

själva har för tekniker vad gäller bearbetning av emotioner. Vi vill även studera vilka 

förväntningar poliserna upplever finns på polisrollen. Genom att undersöka detta vill vi skapa en 

djupare förståelse för polisens känslohantering bakom den roll som polisyrket medför. Vi 

använder oss av kvalitativa intervjuer med åtta poliser, som arbetar i yttre tjänst, för att lyfta 

intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter kring ämnet.  

 

Vår frågeställning är: 

  ∙ Hur bearbetar poliser problematiska emotionella upplevelser under interaktionen med andra 

människor i polisarbetet? 

 

   



9 

 

   1.2 Disposition 

   Kapitel 1 som nyligen presenterats, innefattar en beskrivning av idén kring själva studien där 

frågeställning ingår. I kapitel 2 ges en bakgrund som förklarar vad polisyrket innebär. Därefter 

följer en sammanfattning av tidigare relevant forskning i ämnet. I kapitel 3 presenteras de teorier 

som i ett senare kapitel används för att analysera resultatet av intervjuerna. Kapitel 4 består av 

studiens metodologiska utgångspunkter. I kapitel 5 kan läsaren ta del av resultatet från våra 

intervjuer. Dessa är kodade efter teman. I kapitel 6 ges en socialpsykologisk analys och tolkning. 

Kapitel 7 innehåller en sammanfattning av studiens analys och resultat. Därefter ges en 

avslutande reflektion av studien i kapitel 8. 

 

2 Bakgrund   

 

    2.1 Beskrivning av polisyrket  

  Polisen har i uppdrag är att upprätthålla lagen, minska brottsligheten och öka tryggheten i 

samhället. Polisens uppdrag är också att skydda demokratin och försvara den enskilda 

människans rätt att få uttrycka sina åsikter. Polisverksamhetens ändamål är att främja rättvisa och 

trygghet, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten 

skydd och annan hjälp enligt Sveriges rikes lag, (polislagen 1984:387 sid B399, första 

paragrafen). 

   För att kunna arbeta som polis krävs att man gått polisprogrammet som idag ges vid tre olika 

utbildningssamordnare: Polishögskolan i Solna, Umeå Universitet och Linnéuniversitetet i 

Växjö. Målet med utbildningen är att individen ska uppnå de kunskaper och färdigheter som gör 

att man på ett rättssäkert och professionellt sätt kan utföra polisens uppdrag i en föränderlig 

omvärld.  

   Under polisutbildningen studerar man teoretiska ämnen som varvas med praktik genom 

övningar, fältstudier och färdighetsträning som i vissa delar ställer krav på god fysisk förmåga. 

Under de två sista terminerna på utbildningen ingår sex månaders avlönad aspirantutbildning. Då 

får individen tillfälle att fördjupa och tillämpa de kunskaper och färdigheter som hon förvärvat 

under utbildningen. Aspirantutbildningen genomförs under kvalificerad handledning av erfarna 



10 

 

poliser som är särskilt utbildade för uppgiften. 

   Varje län utgör ett polisdistrikt. Inom varje polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar 

för polisverksamheten i området. Chef för polismyndigheten är en länspolismästare. Yttre befäl 

är beteckningen för en polisman som ansvarar för arbetsledande uppgifter ute på fältet. Polisens 

arbete är till största delen indelat i närpolis- och ingripande verksamhet där man hjälper 

människor i nöd, ofta efter samtal till 112. De flesta poliser arbetar hela sin karriär i yttre tjänst 

eller med att utreda brott och det är dessa poliser vi valt att intervjua i vår studie. Polisens 

uppdrag är att öka tryggheten och att minska brottsligheten. En stor del av polisens vardagliga 

arbete innebär utredningsåtgärder som att ta upp anmälningar, hålla förhör och ta föremål i 

beslag. Sådana åtgärder kräver att polisen har kunskap om vilka lagar som gäller. Varje brott 

innebär alltid noggrann dokumentation och därför tillbringar även en polis i yttre tjänst mycket 

arbetstid inomhus framför datorn. Noggrann dokumentation är förutsättningen för att ett ärende 

ska kunna bedömas rättsenligt, det vill säga att på rätt grund gå till åtal eller läggas ner. Poliserna 

arbetar efter något som kallas värdegrund. Denna nationella värdegrund har ledorden 

engagerade, effektiva och tillgängliga (www.polisen.se). På polisens hemsida finns det 

information om det mesta som berör polisens arbete. Dock saknas det information om polisers 

rätt eller möjlighet att bearbeta problem som kan komma att uppstå i polisarbetet. Vi anser att 

bearbetning av påfrestande emotioner är en stor del av polisens arbete och vill framhålla 

avsaknaden av denna information på deras hemsida.  

   2.2 Tidigare forskning 

   I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som är av relevans för uppsatsen. Ett 

sammandrag av fyra forskningsartiklar presenteras varpå avsnittet avslutas med en 

sammanfattande reflektion kring artiklarnas betydelse för uppsatsen. 

 

   Emotionella arbetskrav 

   Syftet med föreliggande forskning, Daily suppression of discrete emotions during the work of 

police service workers and criminal investigation officers, är att undersöka huruvida holländska 

polisers fluktuationer av emotionella arbetskrav kan förutse utmattning genom undertryckande 

av känslor (Gelderena et al. 2011). I två dagboksstudier och en intervjustudie med poliser, har 

författarna granskat förekomsten av undanträngande av vissa specifika känslor och testat den 

dagliga effekten av en sådan känsloreglering som strategi för polisen. Resultaten visar att 
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undertryckande av negativa känslor är relaterade till utmattning. I slutet av polisernas arbetsdag 

har de trängt undan flera negativa känslor vilket gör att respondenterna känner sig utmattade när 

de lämnar sin arbetsplats. Poliserna som arbetar på fältet upplever att det är en del av 

arbetsuppgifterna att undertrycka negativa känslor. De negativa känslor de nämner är ilska, 

avsky och sorg, vilket kan ses som en form av känslomässig dissonans då de finns en diskrepans 

mellan vad de förväntas känna och vad de känner. Författarna anser att poliserna bör hantera sina 

känslor fortlöpande under en arbetsdag och inte skjuta på detta till slutet av arbetsdagen. De tror 

att poliserna inte har lika lätt till utmattning om emotionerna behandlas regelbundet (Gelderena, 

Bakkerb, Konijnc and Demeroutid, 2011:515-537) 

 

   Emotionell arbetspåfrestning 

   Lonnie M. Schaible och Viktor Gecas (2010) studerar i sin artikel, ”The Impact of Emotional 

Labor and Value Dissonance on Burnout Among Police Officers”, polisers emotionella arbete 

och i vilken utsträckning detta kan leda till utbrändhet. De undersöker även om emotionell 

dissonans förekommer hos poliserna. Med hjälp av data som samlats in från en polisstation i 

nordvästra USA har författarna utgått från tre hypoteser. Den första hypotesen lyder; Ju större 

känslohantering som krävs av tjänstemännen, ju högre risk för att bli utbränd. Den andra 

hypotesen är: Ju större dissonans mellan polisens egna värderingar och referensgruppens, desto 

större blir deras risk att bli utbrända. Den sista hypotesen säger att; i en kombination av hypotes 

ett och två ökar polisernas risk för utbrändhet. 

   Resultatet av analysen visar att inslag av både emotionell arbetspåfrestning och emotionell 

dissonans bland poliserna har en väsentlig inverkan på personlighetsförändring och känslomässig 

utmattning, dock inte den personliga arbetsprestationen. 

   Författarna finner bevis på att djupagerande och känslomässigt uttryck kan öka nivåerna av 

emotionell utmattning, oavsett om individen upplever emotionell dissonans eller inte. Medan 

ytagerande och emotionellt förtryck faktiskt verkar minska nivåerna av emotionell utmattning, 

oavsett om individen upplever emotionell dissonans eller inte (Schaible och Gecas, 2010:316-

341). 
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   Arbetskrav och arbetsresurser 

   Författarna studerar i den vetenskapliga artikeln, Job demands, job resources, and burnout 

among police officers, om det finns något samband mellan arbetskrav, arbetsresurser och 

utbrändhet. Studien omfattar 223 norska poliser där data samlas in genom enkäter. Resultatet av 

studien visar att det finns tre nämnare som kan relateras till utbrändhet. Den första nämnaren är 

arbetskrav, vilket innefattar övertidsarbete och konflikter. Den andra nämnaren är arbetsresurser, 

vilket innefattar socialt stöd från organisationen. Den sista nämnaren är påtryckningar från 

familjen (Martinussen,Richardsen och Burke, 2007).  

   Majoriteten av poliserna har barn och partner vilket innebär att de behöver hantera flera olika 

roller med eventuella motstridiga krav. Rollen blir i sin tur överbelastande på grund av de 

förväntningar som ställs på individen. Att ha en familj kan öka den totala arbetsbelastningen för 

en polis, men det kan också vara en källa till stöd, enligt författarna. Resultatet av studien visar 

att poliser som rapporterar hög nivå av utmattning och låg effektivitet i sitt arbete ofta har tankar 

på att lämna sitt jobb. Dessa respondenter upplever också låg arbetstillfredsställelse och 

bristande engagemang inom organisationen. Ett möjligt ingripande, som författarna föreslår, är 

att tydliggöra arbetsrollen och privatrollen för att minska utbrändhet. Ökat socialt stöd från både 

kollegor och arbetsledare kan också ha en positiv effekt och minskar risken för att bli utbränd 

och utveckla andra hälsorelaterade problem (Martinussen,Richardsen och Burke, 2007: 39-49). 

 

   Coping och motståndskraft 

   Studien, Psychological resilience of Western Australian police officers: relationship between 

resilience, coping style, psychological functioning and demographics, undersöker sambanden 

mellan motståndskraft, copingstilar, psykologisk funktion och de demografiska variablerna kön, 

ålder, rang och anställningstid bland 285 australiensiska poliser (Balmer, Pooley och Cohen, 

2014). Copingstrategier identifieras som en bidragande faktor i utvecklingen och underhållet av 

motståndskraft under perioder av stress eller trauma. Coping definieras som en individs 

kognitiva och beteendemässiga åtgärder för att hantera interna eller externa faktorer eller 

problem som överskrider personens egna resurser. Folkman och Lazarus (1980) klassificerar 
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copingstrategier som antingen problemfokuserad eller känslofokuserad coping. 

Problemfokuserad coping definierar insatser för att ändra eller eliminera stressfaktorer genom 

direkt agerande, medan känslofokuserade copingstrategier försöker lindra känslomässiga 

reaktioner på stressfaktorer genom kognitiva ansträngningar för att ändra innebörden av 

situationen. De positiva resultaten av motståndskraft innefattar upprätthållande av friska fysiska 

och psykiska funktioner, effektiv coping och minskad stress. Dessa resultat tyder på att för att 

öka polisens motståndskraft, är det nödvändigt att förbättra polisers användning av effektiva 

emotionella copingstrategier och främja förändringar inom poliskulturen för att stödja ett 

effektivt uttryck för känslor. Denna forskning skapar förståelse för vikten av att informera 

brottsbekämpande myndigheter av de processer och åtgärder som uppmuntrar utveckling av 

motståndskraft hos poliserna (Balmer, Pooley och Cohen, 2014:270-282). 

   Dessa fyra artiklar har delvis hjälpt oss att skapa en grund för vår frågeställning men de har 

även hjälpt oss att analysera vårt insamlade material. Den första artikeln påpekar vikten av att 

fortlöpande hantera känslor som uppstår under arbetsdagen och att inte skjuta på det till slutet av 

dagen. Den andra artikeln berör vilka faktorer som kan öka risken för emotionell utmattning. 

Den framhäver även hur ytagerande faktiskt minskar nivåerna av emotionell utmattning. Den 

tredje artikeln framhäver vikten av att skilja mellan privatroll och yrkesroll. De diskuterar även 

vilken påverkan familjen har för en polis vad gäller den totala arbetsbelastningen. Delvis kan 

detta öka den totala arbetsbelastningen men familjen kan även fungera som en källa till stöd. Till 

sist berör den fjärde artikeln hur copingstrategier kan öka polisers motståndskraft.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

   I detta kapitel beskrivs de teorier som används vid analysen av intervjumaterialet. Erving 

Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv används då vi studerar informanternas roll som polis 

och vilka förväntningar som kommer med den. Vi använder oss av Björn Nilssons (1996) teori 

om roller för att ge en klarare bild av rollens betydelse. Thomas Scheffs (1990) teori om skam 

och stolthet kommer framförallt att användas för att studera polisernas sociala band till varandra. 

Slutligen används teorin om emotionellt arbete som beskrivs av Arlie Hochschild (2012) som 

skapar förståelse kring det emotionella arbete poliser utför och hur de hanterar känslor i 
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polisarbetet. De utvalda begreppen och teorierna har som syfte att förklara olika emotionella 

upplevelser i intervjupersonernas resonemang.  

 

3.1 Roller 

   Man brukar kalla Erving Goffmans (2009) syn på samhället för ett dramaturgiskt perspektiv. 

Han gör sina liknelser av samhället såsom en teaterföreställning där vi alla spelar roller och 

strävar efter att göra så bra intryck som möjligt. Vi försöker styra och kontrollera vilka 

uppfattningar andra får av oss. När vi ställs inför en social interaktion försöker vi skaffa oss 

kunskap om varandra. Vi definierar situationen så att aktörerna vet vad som förväntas av dem 

och vad de kan förvänta av oss som skådespelare (Goffman, 2009: 25).  

   När en individ spelar en roll förväntar observatören att denne tar rollen på allvar. Observatören 

förväntar sig att personen besitter de egenskaper som denne ser ut att ha. På detta sätt kan 

interaktionen avläsas av de båda inblandade så att man vet vad som förväntas av aktören och hur 

det bemöts av observatören. Som agerande kan man gå in i sin roll så att den uppfattas som äkta. 

Då är man övertygad om att det man förmedlar är en genuin, äkta vara. Man skiljer inte på sin 

roll och sin identitet. Det agerandet kan också ha ett cyniskt framträdande. Då drar rollspelaren 

en gräns mellan sin roll och sin identitet. Man låter sig inte övertygas av sin egen rutin och roll. 

Om man själv, eller andra, inte övertygas så känner vi att vi styr den andres reaktioner. Vi agerar 

motvilligt men medvetet strategiskt (Goffman, 2009; 25-26). 

  Goffman (2009) skiljer mellan den främre och bakre regionen. I den främre regionen, vilket 

man kan se som scenen för skådespeleriet, spelas framträdandet upp av aktörerna. Det är på 

scenen som aktören utspelar sina roller som är olika beroende på vilken situation denne befinner 

sig i. I dessa framträdanden använder sig aktören av en fasad, det vill säga det som visar aktörens 

uttryck, och det är den del av aktören som är synlig och används medvetet eller omedvetet. 

Däremot i de bakre regionerna släpper aktören efter på kraven från publiken och är mer privat, 

framställandet av en fasad förbereds och det som sker i den bakre regionen är inte synligt för 

publiken. Fasaden hjälper publiken att definiera situationen och består av både personlig fasad 

och inramning. Den personliga fasaden är enligt Goffman det vi förknippar med aktören, vart 

han än befinner sig. Dessa inslag inkluderar kön, ålder, utseende, hållning och ansiktsuttryck. 

Inramningen är till skillnad från den personliga fasaden platsbunden. Till inramningen hör 
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rekvisitan för framträdandet exempelvis möbler, belysning och ytplanering (Goffman, 2009; 29, 

97-99).  

   Instyrningsteknink är konsten att styra intryck. För att individen skall lyckas med sin 

rollframställning måste man använda sig av olika intryckstyrningstekniker för att uttrycka vissa 

egenskaper. Då en incident inträffar är det nödvändigt att alla deltagare i interaktionen hjälper till 

att rädda framträdandet. Det finns då tre metoder för att rädda detta. Den första är då den 

agerande räddar situationen själv. Den andra metoden är då publiken hjälper till att rädda den 

agerandes show. Och den sista metoden innefattar de åtgärder den agerande gör för att 

möjliggöra att publiken kan använda sig av beskyddande åtgärder för den agerandes räkning, då 

de båda bemöter varandra taktfullt (Goffman, 2009; 183-185).  

   Björn Nilsson (1996) skriver i sin bok Socialpsykologi, utveckling och perspektiv om rollteorin 

som går ut på att förklara människors och gruppers handlande utifrån de roller individer går in i. 

Socialpsykologisk rollteori ser samhället som organiska enheter där de olika delarna fyller olika 

funktioner och därmed bidrar till systemets funktionalitet. En roll kan beskrivas som resultatet av 

människors förväntningar på individen i en specifik situation eller det beteende som förknippas 

med en person som innehar en viss position i en social struktur. Rollerna är på så sätt kopplade 

till regler och normer. Rollen blir enligt Nilsson en slags etikett som vi sätter på oss själva, eller 

andra för att få förklaring till vad andra gör och en förutsägelse om vad den kommer att göra. I 

och med att andra människor är medvetna om vilken roll en individ har, ställs förväntningar på 

rollinnehavaren och det blir därmed en drivkraft till att likna andra. Det handlar som 

rollinnehavare om att man på ett självklart och naturligt sätt accepterar samhällets normer och 

förväntningar som ställs på olika roller (Nilsson, 1996; 40, 174-175). 

 

 3.2 Emotionellt arbete 

   År 1983 släpptes boken The managed heart av Arlie Hochschild (2012) som behandlar en 

omfattande studie som gjorts om flygvärdinnor och deras vardag på arbetet. Men med en ständigt 

växande tjänstemannabransch, används känsloarbete i många olika sorters yrken alltifrån 

vårdpersonal, säljande rådgivare, läkare till serviceyrken och indrivningspersonal behöver kunna 

bemästra känslor.  
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   Hochschild konstaterar i sina studier att vi människor inte visar upp de egentliga känslor vi 

upplever på arbetet. Hon menar att de människor som har ett emotionellt arbete ofta 

upplever en konflikt mellan de känslor som organisationen förväntar sig att man skall visa upp i 

arbetet och de känslor som man faktiskt upplever. Det är således organisationen som styr hur det 

emotionella arbetet utövas då de sätter krav på hur deras anställda skall agera i arbetet utifrån 

samhällets förväntningar (Hochschild, 2012: 9-16, 147). 

   Hochschild menar att emotionellt lönearbete omfattar styrning av känslor för att kunna uttrycka 

och producera lämpliga känslor genom miner och gester i utbyte mot lön. Eftersom emotionellt 

lönearbete är ett betalt arbete har det ett bytesvärde. Styrning av känslor relaterar således till 

medarbetarens sätt att dämpa eller visa känslor för att skapa den rätta sinnesstämningen hos 

kunden (Hochschild, 2012; 7). Emotionella lönearbeten kan vara allt mellan flygvärdinnor och 

indrivare, men de har tre gemensamma drag. Det första är att de kräver ansikte mot ansikte eller 

röst mot röst interaktioner. Det andra är att arbetet kräver att arbetaren framkallar ett 

känslomässigt tillstånd hos kunden och det tredje innefattar att arbetsgivaren kontrollerar de 

anställdas sätt att kontrollera känslor genom träning eller övervakning. Det finns således 

förväntningar om hur den emotionella arbetaren skall bete sig i sin professionella roll. 

Hochschild skiljer mellan emotionellt lönearbete och emotionellt arbete då det emotionella 

arbetet kan ske i privatlivet och är till för att skapa en balans i den sociala relationen, till skillnad 

från det emotionella lönearbetet där arbetaren använder sina känslor för att generera vinst åt 

arbetsgivaren (Hochschild, 2012:147). Känsloregler menar Hochschild styr vårt förhållningssätt 

och agerande i interaktioner med andra människor. Känsloreglerna blir således de kulturella 

normerna som bestämmer vilka känslor som är accepterade att uppleva i olika situationer. Dessa 

styr hur, när och vad vi skall känna och detta sker i en sorts förhandling med oss själva som kan 

uttryckas genom att man antingen har en verbal eller icke-verbal konversation med sig själv 

(Hochschild, 2012: 56-59). Känsloreglerna är grunden för hur det sociala utbytet av känslor sker 

när människor interagerar med varandra. Det sociala utbytet präglas av skyldigheter i form av 

hänsyn och respekt i interaktionen med en annan människa. Det finns två former av socialt 

utbyte, antingen rakt eller improviserat. Rakt socialt utbyte innebär att man observerar och följer 

en känsloregel. Improviserat socialt utbyte innebär att man leker med känsloregeln genom ironi 

och humor (Hochschild, 2012:76-80). Hochschild menar att man kan hantera sina emotioner på 

två olika sätt, vilka är ytagerande och djupagerande. Ytagerande innebär att individens uttryckta 
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känsla inte stämmer överens med den hon faktiskt upplever. Det som individen uttrycker är 

endast en exteriör av förväntade emotioner. Denna brist på överensstämmelse kallas för 

emotionell dissonans. Djupagerande innebär däremot att man faktiskt upplever en känsla som 

man vill uttrycka vilket gör den äkta. Hochschild framhåller att dessa två sätt att hantera 

emotioner på inte är spontana till sin karaktär utan kräver ansträngning, därför kallar hon det för 

emotionellt lönearbete (Hochschild, 2012: 37-45, 89-90, 186-188). 

   Transmutation är ett begrepp Hochschild använder för att beskriva hur organisationen kan 

använda individens känslor som ett redskap för att främja verksamheten. Emotionell dissonans 

kan medföra stress hos individen då det finns en klyfta mellan emotionerna och agerandet. För 

att kunna göra sig av med stressen krävs det att harmoni skapas i känslolivet, detta kan ske 

genom att antingen förändra känslorna eller förändra beteendet. Då ett emotionellt lönearbete 

kräver en viss typ av beteende måste individen ändra sina känslor för att råda bot på den rådande 

stressen och en transmutation har således skett (Hochschild, 2012: 19, 89-91). 

  

3.3 Sociala band 

   I boken ”Microsociology; discourse, emotion and social structure” konstaterar Thomas J. 

Scheff (1990) att det är fundamentalt för människan att upprätthålla sociala band då hon är en 

social varelse. Sociala band handlar i grunden om hur människor i ett samhälle förhåller sig till 

varandra. De typiska sociala banden mellan människor utspelas under samtal där individer 

ständigt bekräftar varandra. De säkra sociala banden menar Scheff är den kraft som ligger till 

grund för vårt samhälle och denna kraft är präglad av en balans mellan närhet och distans. Närhet 

innebär att man har kunskap och förståelse för andra människors synsätt och distans handlar om 

att man kan acceptera att alla individer är olika och har olika synsätt och värderingar. (Scheff, 

1990:4-6). 

   De huvudsakliga emotionerna en människa upplever är skam och stolthet och dessa emotioner 

uppstår beroende på hur våra sociala band ser ut i interaktionen till andra individer. Den första 

emotionen stolthet innebär att de sociala banden är präglade av tillit och respekt till varandra. De 

sociala banden är således säkra och är det som håller ihop vårt samhälle. Den andra emotionen är 

skam som signalerar att de sociala banden är svaga, skadade eller hotade. De sociala banden 

avslöjar hur vi individer förhåller oss till varandra då stolthet är emotionen som bygger upp en 
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social relation och skam är emotionen som hotar den. Om känslan av gemenskap existerar i en 

grupp bidrar detta till tillit och de sociala banden är således inte hotade. (Scheff: 1990:4-7). 

   Scheff använder ett begrepp han kallar för differentiering som beskriver hur mycket vi 

människor präglas av både kollektivet samt vår egen individualism och hur denna balansgång 

framträder i olika grader. Optimal differentiering pekar på den balans som Scheff anser sig bör 

finnas mellan den enskilda individens behov och gruppens behov, för att individen skall känna 

en form av välbefinnande. Med optimal differentiering har individen en större öppenhet 

gentemot andra människor och deras sätt att vara och att leva utan att de behöver överensstämma 

med individen själv (Scheff 1990:4-6, 15-19, 76-78). 

   Underdifferentiering är motsatsen till optimal differentiering och innebär att individen saknar 

en lagom distans till gruppen den ingår i, vilket gör att gruppens behov styr individen mer än vad 

individen enskilda behov gör. Individens behov är i konformitet med gruppens behov och det 

skapas således en obalans mellan de nära och de distanserade sociala banden och 

gruppmedlemmarna blir uppslukade av gruppen. Överdifferentiering skapas då de sociala banden 

är svaga men de enskilda behoven är centrala. Denna balans är inte heller optimal och kan leda 

till isolering (Scheff 1990:4-4, 14, 17, 25, 132-133, 182-183). 

   Scheff har utvecklat begreppet hänsynsemotionssystemet vilket är en mikrosociologisk teori 

som framhåller hur människans beteende präglas av skam och stolthet. 

Hänsynsemotionssystemet är enligt Scheff en universell modell över socialt inflytande, som 

förklarar hur konformitet skapas i en grupp med hjälp av skam och stolthet. Systemet beskriver 

hur social kontroll skapas i samhället då det bildar normer som talar om för oss individer hur vi 

skall förhålla oss i olika sociala sammanhang. Beroende på hur vi uppträder skapas emotioner i 

form av skam och stolthet som talar om hur vi förhållit oss till dessa normer. Scheff menar att 

genom ett subtilt emotionellt system känner individen skam som en följd av att hon inte visat den 

hänsyn hon borde. Likväl känner individen stolthet då hon uppvisat hänsyn. Detta system 

innebär att konformitet skapas med hjälp av sanktioner i form av belöning och bestraffning 

beroende på individens handlingar (Scheff, 1990:18-19, 29). 

    I mötet med andra människor utsätter vi oss för risken att bli avvisade vilket leder till en stark 

känsla av skam. Men om vi inte bli avvisade i mötet utan istället accepterade upplever vi en 

känsla av stolthet. Det krävs både inre, intrapersonella, och yttre, interpersonella, processer för 

att hänsynsemotionssystemet skall fungera helt korrekt. Skam uppstår genom en inre känsla av 
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icke konformt beteende och brist på tillit. Detta leder i sin tur till ett yttre uppvisande av 

skamkänslor. Dessa känslor kan smittas som en spiral mellan de interagerande och vara 

utomordentligt intensiva och utdragna. Det uppstår alltså en spiral av skam inom varje 

interagerande och en mellan dem. Detta fenomen beskriver Scheff som en trippelspiral, alltså en 

form av kedjereaktion (Scheff, 1990:76-79, 95). 

 

4 Metod 

   I följande del kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt redogöras för och motiveras. 

Detta innefattar vetenskapsteoretisk ansats, val av metod och urval. Vår förförståelse för ämnet 

kommer även att redovisas för att beskriva vårt förhållningssätt i studien och det kommer att 

redogöras för tillvägagångssättet i genomförandet av studien samt våra egna reflektioner kring 

detta. Till sist beskrivs de etiska aspekter vi har förhållit oss till då vi genomfört studien.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

   Hermeneutiken utformades från början för att tolka och förstå framför allt teologiska texter. 

Syftet med denna vetenskapsteoretiska ansats är att söka finna texters mening utifrån det 

perspektiv som dess upphovsman haft (Bryman, 2011:507). Vi har valt en hermeneutisk ansats i 

vår studie då man inom denna vetenskapsteori anser att den verklighet vi lever i är grundad på 

innebörder som måste tolkas för att kunna förstås som meningsfull. Man anser således att det inte 

finns en objektiv verklighet. När vi har försökt skapa en förståelse kring ett fenomen har vi byggt 

det på vår förförståelse, det som vi tidigare upplevt. Den hermeneutiska vetenskapen strävar efter 

förståelse eller tolkning av en viss kultur till skillnad från positivismen som försöker förklara och 

undersöka orsak-verkan förhållanden. Detta innebär att om vi valt en positivistisk ansats hade vi 

snarare varit intresserade av att försöka förklara hur poliser bearbetar emotionella upplevelser i 

arbetet och orsakerna till detta, men vi vill istället försöka förstå detta. Hermeneutiken handlar 

om att förmedla innebörder samt att få olika förståelsehorisonter att mötas och förenas genom att 

tolka människors beskrivna upplevelser. Vi har genom ett hermeneutiskt perspektiv försökt 

skapa oss en förståelse för hur poliser bearbetar emotioner som uppstår i polisarbetet, denna 
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förståelse skapade vi genom tolkning av polisernas beskrivningar av deras upplevelser (Ödman, 

2007:31, 47-54). En traditionell kritik mot hermeneutiken är att tolkningsprocessens subjektivitet 

riskerar att endast bekräfta forskarens föreställningar om hur resultatet kommer att se ut. Denna 

kritik anser vi inte vara befogad då vi, liksom hermeneutiska forskare, anser att förförståelse har 

en grundläggande påverkan inom alla former av kunskapsbildning. Allwood och Erikson skriver 

att Åkerberg menar att problemet med subjektivitetens påverkan på forskningsresultatet 

förmodligen är större inom naturvetenskapen då de anser att subjektiviteten inte har någon 

inverkan då de fokuserar på metodtekniska frågor. Inom hermeneutiken är man istället öppen och 

insiktsfull om sin förförståelse och redovisar den. Då vi är medvetna om hur mycket 

förförståelsen styr och påverkar resultatet kommer vi således att redogöra för denna i nästa 

avsnitt (Allwood & Erikson, 1999:311-315).  

   Inom hermeneutiken är tolkning och förståelse två återkommande begrepp som ständigt flätas 

samman i en så kallad hermeneutisk spiral. Spiralen hjälpte oss att tolka vår omvärld för att 

kunna förstå den. Vi skiftar således mellan vår förförståelse och vår förståelse. Vi har tolkat vårt 

material med hjälp av den hermeneutiska spiralen. Det innebär att vi har utgått ifrån del till 

helhet och från helhet till del. Delarna i vårt material består av poliserna vi intervjuat, deras 

yrkesroll och deras upplevelser samt hur vi tolkat deras berättelser. Helheten i denna studie är vår 

frågeställning: Hur bearbetar poliser problematiska emotionella upplevelser under interaktionen 

med människor i polisarbetet? Delarna har således skapat en förståelse kring helheten, men 

helheten har även gett oss en förståelse för delarna. Dock är denna förståelse inte något statiskt 

utan har legat som en grund för en kontinuerligt ny förförståelse och på så vis fortsätter 

processen i den hermeneutiska spiralen (Ödman, 2007: 98-105). Som hermeneutiska forskare har 

vi försökt genom kvalitativa metoder skapa oss förståelse för hur poliser uppfattar det 

kontextuella sammanhang som de arbetar inom (Allwood & Erikson 1999:293-295). 

 

4.2 Vår förförståelse 

  Enligt Ödman (2007) gäller det att etablera vissa förhållningssätt till den verklighet som iakttas. 

Han talar då om två arbetsprinciper. Den första handlar om ett förhållande till den egna 

förförståelsen, som är en grundläggande förutsättning för att skapa förståelse. Ödman skriver att 
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förförståelsen alltid finns med när tolkningen tar plats. Företeelser som individen tidigare mött 

har redan utsatts för tolkning vilket gör att vi också skapat oss en förförståelse. Den andra 

arbetsprincipen är den öppna frågandets princip som innefattar två faktorer. För det första måste 

vi inse vår kunskapsbrist inom ämnet. Vi bör även vara beredda på möjliga feltolkningar utifrån 

förförståelse och att vi genom frågor riskerar att bli förändrade av de svar materialet ger. För det 

andra gäller det att finna de frågor materialet ställer till oss (Ödman:2007, 58, 102-106, 236-

238). 

  Vi är medvetna om att vår forskning är färgad av vår förförståelse. Eftersom man inom 

hermeneutiken anser att en forskare aldrig kan förhålla sig helt objektiv till sin studie kommer vi 

således att redogöra för vår förförståelse till skillnad från om vi valt ett positivistiskt perspektiv 

där man anser sig kunna förhålla sig helt objektiv (Bryman 2011:30).  

   Vi som genomfört denna studie har en förförståelse kring polisers arbetsmiljö och upplevelser 

genom att vi båda har vänner som arbetar som poliser samt den bild som media förmedlar om 

polisers arbete. 

   Vår förförståelse grundar sig således både i det vi själva sett och upplevt samt saker vi fått 

berättat för oss. Det vi kan se är att polisen har flera olika arbetsuppgifter varav flera av dessa 

innebär möten med människor i svåra situationer. Det kan röra sig allt ifrån LOB och misshandel 

till familjekonflikter och barn som far illa. Vi tror därmed att många poliser har problem med att 

hantera de emotionella påfrestningar de möter i arbetet och att organisationen saknar resurser för 

att hjälpa individen att bearbeta detta på ett bra sätt. Vi tror även det kan vara svårt att få utlopp 

för dessa känslor på ett sunt sätt och att denna emotionella påfrestning kan komma att påverka 

arbetsprestationen negativt.  

    Som tidigare nämnts kommer vår förförståelse göra en inverkan på vår studie men vi har för 

avsikt att låta våra respondenter delge sina upplevelser och åsikter så att deras livsvärld kommer 

stå i centrum när vi skall tolka dem. 

 

4.3 Kvalitativ metod 

   Enligt Karin Widerberg (2002) handlar kvalitativ forskning om att klargöra ett fenomens 

karaktär och egenskaper och har som huvudsyfte att skapa förståelse för innebörden eller 

meningen medan man inom den kvantitativa forskningen fokuserar på förekomsten eller 
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frekvensen av fenomenet. Vi har valt att använda oss av kvalitativa studier eftersom våra frågor 

berör människors upplevelser och syn på verkligheten, snarare än en kvantitativ studie som hade 

fokuserat på i vilken frekvens fenomenet förekommer. Vi var intresserade av att beskriva, tolka 

och förklara hur poliser bearbetar emotionella upplevelser i polisarbetet. I kvalitativa studier 

utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte 

finns en absolut och objektiv sanning. Detta är någonting vi har tagit hänsyn till (Widerberg, 

2002:15-17, 25-26). Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men försöker i 

gengäld undersöka dessa desto djupare. Vi valde således att använda den kvalitativa 

forskningsintervjun som insamlingsmetod. Vi har haft för avsikt att kasta ljus över åtta polisers 

förståelse av temat. De data vi samlat in består av ord och beskrivningar, det vill säga kvalitativa 

uppgifter. Vår forskningsprocess har varit både induktiv och deduktiv och vi har arbetat 

omväxlande med dessa. Processen har haft induktiva inslag då vi har på basis av våra iakttagelser 

och vår data dragit en slutsats som kan komma att förklara vår frågeställning. Processen har även 

präglats av deduktiva inslag då vi utgått från teoretiska utgångspunkter som påverkat vår 

frågeställning. (Widerberg, 2002:66-68, 94-99). 

     Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi hade ett frågeschema men 

ordningsföljden varierade i intervjuerna. Denna intervjuform gav oss möjlighet att ställa 

följdfrågor och respondenterna fick utrymme att utveckla sina svar, vilket vi inte hade haft 

möjlighet till om vi valt kvantitativ metod och enkäter som insamlingsmetod (Bryman, 

2011:264). Till skillnad från enkäter har man större möjlighet i en intervju att förklara eller 

utveckla frågan om frågor uppstår och även för att nå djupare kunskap. En annan risk med 

enkäter är att respondenten tröttnar och antingen svarar på måfå eller inte slutför sina svar. 

Bortfallet blir således större vid enkäter som insamlingsmetod. En deltagande observation hade 

varit en intressant metod att i vår studie. Om vi hade fått möjlighet till att åka med i en radiobil 

under en dag hade detta nog gett oss en djupare förståelse för våra informanter. Men vi är främst 

intresserade av att skapa förståelse för våra informanters upplevelser och inte av våra egna och 

kände därför att en deltagande observation inte var nödvändig. Vi tror även att de etiska 

aspekterna kan komma att påverkas då poliser arbete i stor utsträckning är sekretess belagt och 

vår närvaro skulle då kunna skapa problem för deras arbete. En kvalitativ forskningsintervju blev 

således vår bästa möjlighet för att nå svar på det fenomen vi är intresserade av (Bryman, 

2011:414, 442-443). 

   Vår intervjuguide var utformad på följande sätt: studiens syfte, där vi informerade 

informanterna om vårt syfte med studien. Vidare förklarade vi de etiska aspekter vi förhöll oss 
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till. Därefter ställde vi öppna frågor utifrån fem teman. Dessa teman var, bakgrund, roll, 

organisation, gemenskap samt emotionellt arbete. 

   

4.4 Urval av informanter 

   Vi har valt att intervjua åtta poliser som arbetar i yttre tjänst då dessa poliser är de som 

exponeras i störst utsträckning för emotionella upplevelser i arbetet. Ursprungligen tänkte vi 

intervjua poliser från en och samma polisstation vilket skulle komma att innebära att polischefen 

skulle ta del av vårt material. Men i samråd med en vän som arbetar som polis kom vi fram till 

att våra informanter inte skulle kunna vara öppna och ärliga, i den utsträckning vi önskar, om 

deras chefer eller befälhavare visste att de deltog. Således använde vi oss av ett snöbollsurval, 

vilket är ett sorts bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi börjande med ett mindre urval 

informanter men fick genom dem kontakt med fler poliser som vi intervjuade. En nackdel med 

att använda snöbollsurval är att resultatet av studien sannolikt inte är representativt för 

populationen. Men eftersom vi valt en kvalitativ forskningsmetod är inte vårt främsta syfte att 

generalisera resultatet och därför ser vi inte vårt val av urvalsmetod som ett problem. Då det är 

svårt att komma i kontakt med poliser utan att först vara i kontakt med deras chef ansåg vi 

snarare att ett snöbollsurval var nödvändigt och mest givande för vår studie. (Bryman, 2011:196-

197). 

    För att nå ett så representativt urval som möjligt var fyra informanter kvinnor och fyra 

informanter män. Åldrarna på våra informanter är mellan 24-37 år och deras tjänstgöring varierar 

mellan 3 månader till 8 år. Detta spann på tjänstgöringstid har gett oss en bred information då de 

som arbetat längre har mer erfarenhet till skillnad från de med kortare tid i tjänst vilket är en 

fördel. Men de saknar dock känslan av hur det är när man är ny och upplever emotionella 

upplevelser i polisarbetet för första gången då dessa kan tänkas påverka en polis som mest. 

Således har vårt spann på tjänstgöringstid gett oss ett rikt material att analysera. Då våra 

informanter är från olika delar av Sverige, en konsekvens av snöbollsurvalet, har fyra intervjuer 

genomförts per telefon och fyra har skett ansikte mot ansikte.  
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4.5 Praktiskt tillvägagångssätt 

   Vårt intresse för ämnet väcktes då vi samtalade kring ämnet tillsammans med en vän som 

arbetar som polis. Vi som författare var båda förvånade över händelser som hon delade med sig 

av och hade svårt att förstå hur hon kunde behålla ett sådant lugn medan vi talade med varandra. 

Hon svarade; ”Jag är van”. Just denna kommentar väckte en nyfikenhet hos oss. Hur vänjer man 

sig vid sådana påfrestande händelser som poliser får ta del av? Och framför allt föll vårt största 

intresse i, hur bearbetar individen det hon är med om? Efter att vi fått större klarhet i hur vi 

skulle gå tillväga med vår uppsats valde vi att läsa in oss på ämnet. Det var då vi stötte på 

krönikan ”Även våra tårar smakar salt”. Vi tyckte att denna krönika fångade upp flera av de 

funderingar vi själva hade.  

   För att därefter få en bredare bakgrund kring vårt valda ämne har vi sökt artiklar och litteratur 

genom bibliotekets databas. De sökord vi använt oss av är följande; polis, emotionellt arbete, 

bearbetning, utbrändhet och roll. Vi valde därefter ut fyra artiklar som delvis legat till grund för 

vår frågeställning, samt delvis låg närmast vårt ämne och som vi kände att vi kunde använda oss 

av i vår kommande analysdel. Därefter läste vi in oss i den kurslitteratur som var aktuell för 

uppsatsen och valde ut teorier och begrepp som passade för denna studie. Vid denna tidpunkt 

hade vi även börjat söka efter intervjupersoner. Vår första tanke var att intervjua poliser från 

samma polisstation, men vi insåg snabbt att detta inte hade gått inom den tidsram vi hade. Därför 

tog vi kontakt med den vän till oss, som även väckt vårt intresse, för att rådfråga om hur vi skulle 

få tillträde till fältet. Hon hjälpte oss då med att komma i kontakt med sju intervjupersoner runt 

om i Sverige. Vi var tydliga med att vi önskade jämn fördelning mellan kön och att åldrarna 

skulle vara i ett spann mellan 22 och 40 år. Resultatet av våra informanter blev fyra kvinnor och 

fyra män i åldrarna 24-37 år. Vi hade alltså inte någon relation till sju av våra respondenter som 

för oss var okända. Vi tog kontakt med våra informanter via sms där vi förklarade vilka vi var, 

vad vårt syfte med studien var och vår önskan om att genomföra en intervju. Därefter beslutade 

vi tillsammans med dem om en tid som skulle passa dem för att antingen ses eller genomföra en 

intervju över telefon. Fyra intervjuer genomfördes via telefon och fyra gjordes ansikte-mot-

ansikte. Intervjuerna inleddes med att vi förklarade studiens syfte, och de etiska aspekter vi 

förhållit oss till. Vi bad om lov för att spela in intervjuerna och frågade om individen ville vara 

anonym. Vi har under intervjuerna utgått från en intervjuguide (se bilaga 1) där våra frågor 
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ställdes utifrån våra sju teman; utbildning och yrke, organisation, yttre befäl, utryckning, 

polisroll, gemenskap bland poliser samt bearbetning av problematiska emotioner. Vi började 

med att inleda intervjuerna med de frågor som rörde kön, ålder och bakgrundsfakta. Därefter 

övergick vi till de frågor som rör informanternas upplevelser av deras roll som polis för att sedan 

beröra gemenskap bland poliser. Sist gick vi in på de mer svåra och känsliga frågorna. Under 

intervjuerna fokuserade vi på att noga försöka lyssna på intervjupersonernas berättelser, samt att 

med jämna mellanrum återge det som intervjupersonerna hade talat om för oss för att försäkra 

oss om att vi hade tolkat dem rätt. Vi hade en relativt öppen intervju där vi ställde följdfrågor om 

vi kände att svaren kunde utvecklas eller nå ett djupare plan. Beroende på vilka svar vi fick på 

frågorna bad vi ibland våra informanter att ge exempel eller motivera svaren för att vårt material 

skulle bli meningsfullt. Varje intervju tog cirka en timma. Vi upplevde att alla intervjuer flöt på 

bra och präglades av en lättsam atmosfär trots att vi ibland gick in på känslosamma ämnen. Vi 

gav också rum för tystnad och reflektion. Vi avslutade intervjuerna med att fråga om de ville ta 

del av det färdigställda materialet. Efter utförandet lyssnade vi på de inspelade intervjuerna och 

transkriberade dessa.  

 

4.6 Tillförlitlighet 

   Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att få 

fram sina resultat. För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en uppfattning om hur väl 

de mäter det man vill mäta. Man använder då begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva 

hur bra datainsamlingen har fungerat. Reliabilitet innebär att resultaten ska vara tillförlitliga. 

Reliabilitet rör alltså frågan om huruvida denna studie kan genomföras på nytt och få samma 

resultat. Vi har varit medvetna om egna tolkningar, bedömningar och avgöranden, och därför 

skrivit ut intervjuerna så ordagrant som möjligt. Då vi ställt följdfrågor som inte alltid varit lika 

under intervjuerna menar vi att reliabiliteten är låg. Det skulle inte bli exakt samma svar från 

informanterna om intervjuerna genomfördes igen. I en kvalitativ undersökning som denna hade 

det varit svårt att genomföra studien på samma sätt då det är individernas tankar, samtal, 

relationer och sociala samspel som för stunden är relevant. I en ny liknande studie hade det 

eventuellt varit andra informanter med andra historier och det hade inte gått att få fram samma 

resultat eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö och de sociala betingelser som gäller vid 
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en inledande studie för att göra denna upprepningsbar. Våra telefoners inspelningsprogram som 

vi använt vid intervjuerna har varit av bra kvalitet, det har därför varit lätt att höra och skriva ner 

exakt vad informanterna har sagt. Tystnad, skratt och annan kommunikation som inte är verbal 

har vi valt att bortse ifrån då det endast hade varit våra egna tolkningar (Bryman, 2011; 49).   

   En undersöknings validitet är beroende av att man verkligen studerar det man haft för avsikt att 

undersöka. Detta betyder att man måste formulera intervjufrågor utifrån det syfte och 

frågeställningar man har valt, samt att respondenterna utgörs av de personer som är mest 

lämpade att bidra med relevant datamaterial. Detta är något vi har tagit hänsyn till i 

undersökningen. Intervjufrågorna är formulerade efter uppsatsens syfte och frågeställningar och 

våra informanter är representativa för den yrkesgrupp vi valt att studera. I dessa avseenden anser 

vi att det är hög validitet i undersökningen (Bryman, 2011; 352). 

 

4.7 Etisk reflexion 

   Vi har förhållit oss till vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning i vår studie. Dessa fyra huvudkrav rör informationskravet som 

innebär att informanten skall vara informerad om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

informanten förstår att medverkan är helt frivillig och att deltagandet inte är ett tvång. 

Konfidentialitetskravet som medför att informantens personuppgifter behandlas med sekretess 

och till sist nyttjandekravet som innebär att informanten är införstådd med att materialet endast 

får användas för studiens ändamål (www.vr.se). 

   Intervjuerna har anpassats efter våra informanter. De har skett då individerna är på en neutral 

och trygg plats, ofta i sitt hem. Vi bad alla informanter om tillåtelse att spela in våra samtal för 

att vi skulle kunna ha tillgång till de fullständiga svaren som underlättar analysen om vi skulle 

behöva återgå till intervjumaterialet. Vi förhöll oss till de etiska aspekterna genom att personerna 

vi har intervjuat förblir anonyma. Det kommer inte att framgå vilken polisstation de tillhör. Detta 

gör att våra respondenter inte kommer att avslöjas. Vi kommer att erbjuda alla inblandade att ta 

del av den färdiga studien om så önskas. Vid intervjutillfällena har vi bemött och behandlat våra 

intervjupersoner med respekt och vi har inte pressat fram svar om man berör ett känsligt ämne. 

De svårigheter vi upplevde under våra intervjuer var att förhålla oss till etiken då poliser har 
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tystnadsplikt och informanterna ibland var försiktiga med vad som fick eller inte fick sägas. De 

praktiska problem som uppstod var att vissa av våra respondenter upplevdes upprätthålla en 

fasad av problemfrihet då vissa hade svårt att visa sig sårbara. Våra intervjufrågor var därför 

skapade med en eftertänksamhet om att ge oss möjlighet att tränga innanför skalet på dem. Detta 

gjorde att dessa informanter var villiga att öppna sig för oss och faktiskt beskriva sina emotioner. 

Det blev tydligt i våra intervjuer att en viktig del var att skapa förtroende för oss hos dem 

(Widerberg, 2002: 40, 96-104, 141-143). En etisk aspekt vi funderat kring är hur våra intervjuer 

kan komma att ha påverkat våra informanter i efterhand. Då vi ställt frågor rörande bearbetning 

av upplevelser kan detta ha startat en process inom respondenterna där de kanske börjar 

ifrågasätta sig själva eller deras sätt att hantera känslor. Vi var noga med att efter känsliga frågor 

försöka få informanterna att känna att vi har förståelse för deras upplevelser eller handlingar. Vi 

eftersträvade att försöka hjälpa till att skapa en god sinnesstämning hos informanterna i intervjun 

med förhoppning att det skulle skapa känslan av full yttrandefrihet och att allt som sades förhöll 

vi oss fullt förstående och objektiva till. Detta tror vi hjälpte våra informanter att inte lämnas 

med tveksamhet till sig själva. Vi rundade även av samtalet med småprat om hur det kändes för 

dem och vilka tankar de har kring syftet med studien vilket gav dem ytterligare möjlighet att 

ifrågasätta eller framföra åsikter. Bryman menar även att då en intervju endast sker vid ett 

tillfälle är det mindre risk att de påverkas i negativ bemärkelse till skillnad från deltagande 

observation som är mer påträngande i människors liv (Bryman, 2011: 443). 

 

5 Presentation av materialet 

   I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det material våra åtta kvalitativa intervjuer gav oss. 

Vi har valt att presentera vårt material utifrån sju rubriker då stora delar av våra intervjuer 

innefattar information om polisernas utbildning och yrkesroll samt organisationen och det 

yttrebefälets roll har vi valt att inkludera i dessa presentationer. Detta ger möjlighet till en 

helhetsbild av en polis arbetsdag vilket i sin tur skapar en större förståelse för hur poliser 

bearbetar problematiska emotionella upplevelser. Vi kommer i ett senare avsnitt göra en analys 

utifrån fyra teman.  
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 5.1 Utbildning och yrke 

  Utbildningen görs på tre platser Sverige, Polishögskolan i Solna, Umeå Universitet och 

Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen består av två års teoretiska och praktiska studier. 

Därefter görs en aspirantutbildning på sex månader.  

   Av våra åtta informanter så har fem av dessa studerat i Solna och även gjort sin 

aspirantutbildning inom det distriktet. Två av informanterna har studerat i Växjö men gjort sin 

aspirantutbildning på en annan ort. Den sista informanten har studerat i Umeå och har gjort 

aspirantutbildningen på annan ort. Idag arbetar alla de poliser vi intervjuat inom yttre tjänst runt 

om i landet. De åtta poliserna arbetar alla i storstäder och i distrikt där det sker ett flertal 

utryckningar under ett arbetspass. Deras anställningstider varierar från två månader till sex år.  

  Informanterna uppger att man som polis i yttre tjänst arbetar i mindre arbetslag där ett yttre befäl 

har ansvar över gruppen och fördelar arbetsuppgifterna. Våra informanter arbetar i lag om sex till 

sexton personer. Sju av åtta arbetar efter ett tre-skifts schema vilket innebär att deras schema 

innefattar tre arbetspass, morgon-, kvälls- och nattpass. En av informanterna arbetar större delen 

kväll och natt på grund av att han för tillfället arbetar inom en ingripande verksamhet som kräver 

detta.  

  Gemensamt för våra informanter är att en arbetsdag vanligtvis börjar med en utsättning med 

arbetslaget och yttre befäl. Där går man igenom de närmaste dagarna och vad som skall ske 

under dagen. Under denna tid kan det även hända att man diskuterar gårdagens händelser och 

reder ut dessa. Därefter görs praktiska förberedelser. Vanligtvis arbetar man två och två och åker 

tillsammans ut på de utryckningar som larmcentralen förmedlar. Informanterna uppger att man 

inom polismyndigheten arbetar efter något som kallas värdegrund där tillgänglighet är ett av 

ledorden. Då patrullerar man i staden för att skapa trygghet och visa sig tillgänglig för samhället. 

Stor del av dagen går även åt till att rapportera händelser som skett under en arbetsdag. Enligt en 

av informanterna kan detta ibland uppta 40 % av deras arbetstid. Efter avslutat arbetspass sker en 

form av överlämning inom vissa arbetslag. 
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   5.2 Organisation 

Polismyndigheten styr poliserna i deras arbete genom att ställa krav på hur den anställde skall 

förhålla sig i sitt arbete. Det är sedan upp till varje polisstation att följa dessa riktlinjer. Hur en 

polisstation bedrivs kan variera från station till station. För informanterna i denna studie börjar 

en arbetsdag med utsättning. Det finns då möjlighet för personalen att lyfta frågor rörande olika 

utryckningar och planera dagens arbete. utöver detta har man så kallade PUK-dagar. Då träffas 

arbetslaget och får utbildning inom olika ämnen. Det kan t.ex. vara att Trafikverket kommer till 

stationen och berättar om deras arbete. Detta sker var sjätte vecka. Vidare har några av 

informanterna handledningsträffar två gånger på en sexveckorsperiod. Där lyfter man och 

diskuterar känslor som uppkommer under arbetet. Arbetslaget har även APT-möten och 

planeringsdagar regelbundet. Inom organisationen erbjuds debriefing vid allvarligare händelser. 

Önskemål om detta går genom yttre befäl. Det kan även vara så att yttre befälet beordrar in den 

anställde för debriefingsamtal. Vid dessa samtal deltar en extern psykolog eller professionell 

samtalsledare. Utöver dessa möten finns ingen schemalagd tid för samtal och handledning. 

Däremot är alla informanter eniga om att det yttre befälet har stor betydelse vad gäller 

arbetsmiljö. Flera av respondenterna anser att organisationen kan hjälpa dem mer vad gäller 

samtal som berör emotionella upplevelser. IP 3 säger: 

Alla personer påverkas olika mycket av olika saker. Ju längre man arbetat desto mindre påverkad blir 

man. Man vänjer sig på något sätt. Detta innebär att man inte alltid själv känner om det är något man 

behöver prata om. Det kan däremot komma ifatt en senare. 

   Citatet illustrerar att det i dagsläget är mycket eget ansvar vilket ibland enligt informanterna 

kan vara svårt att hantera då de inte alltid är medvetna om att de påverkas emotionellt. 

  

 

  5.3 Yttre befäl 

 

   I våra intervjuer blir det tydligt att arbetsgruppens yttre befäl spelar en stor roll för gruppens 

välmående då samtliga informanter påpekar detta. De förklarar att det yttre befälet har ansvar för 

arbetsuppgifter och fördelar dessa jämt bland alla arbetstagare inom gruppen. Alla informanter 

anser också att det yttre befälet ofta har en stark förmåga att se till om någon eventuellt är i 
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behov av att prata, även om man inte märker av detta själv. Ett flertal av informanterna påpekade 

brister hos organisationen i form av samtal och hjälp till hantering och bearbetning av 

upplevelser. Däremot uppger alla respondenter att deras yttre befäl alltid finns till hands och att 

denne har en förmåga att fånga upp problem och avsätta tid, engagemang och resurser för den 

berördes psykiska hälsa. IP 1 säger; 

Mitt yttre befäl upplever jag är duktig på att fördela de larm som inkommer. Han kan exempelvis hålla 

koll på hur många dödsfall man varit på sista veckan och om man då redan varit på två så besparar han 

mig det tredje larmet om dödsfall och ber larmcentralen att skicka en annan bil.  

   Citatet framhåller hur viktig roll det yttre befälet har och vilket ansvar som denna yrkestitel 

medför. 

 

   5.4 Utryckning 

 

  Informanterna berättar att de från larmcentralen får höra att det förekommer en situation där 

polis behövs. Poliserna åker då i radiobilen till den angivna platsen. Då alla informanterna 

arbetar i yttre tjänst åker de på utryckning till olika larm.  

 IP 7 säger att: 

 

   Efter att vi tagit emot ett larm sätter sig jag och min kollega i radiobilen och börjar åka mot den 

givna adressen. Väl i bilen, beroende på vilken status man har för dagen, förbereder vi oss mentalt 

inför vad vi skall möta. Vi hör ju på radion vilken typ av larm det är, vilket gör det lättare för oss att 

förutspå vad som kommer att ske och vad vi kommer att mötas av. Detta gör man antingen tyst för sig 

själv eller genom att prata med sin kollega. 

   

Övrig tid, berättar de, fördelas på att vara synliga och tillgängliga i samhället. Mycket arbetstid 

ägnas åt att patrullera i bil eller till fots för att förebygga och upptäcka brottslighet och andra 

störningar av den allmänna ordningen.  

Vi ser att de vi intervjuat måste kunna hantera olika känslosamma situationer under utryckning. 

   IP 2 säger att: 

    Under en dag kan vi åka på både trafikbrott, lämna dödsbesked, frånta barn från sina föräldrar, 
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omhänderta en berusad man och avbryta pågående misshandel. Alla dessa olika situationer förväntas vi kunna 

hantera och är vad vi inom polisen kallar vardagliga händelser. 

 

   5.5 Polisroll 

   Under utbildningsåren får blivande poliser lära sig att arbeta efter polisens värdegrund som 

består av ledorden tillgänglighet, engagemang och effektivitet. Detta är något som flera av 

informanterna anser vara något man pratar mycket om i skolan. Utöver dessa förhållningssätt går 

stor del av arbetsdagen åt till att rapportera, dokumentera och visa sig tillgängliga på offentliga 

platser. Flera av de poliser vi intervjuat uppgav att myndigheterna är tydliga med hur de skall 

bemöta individer i samhället. De skall vara artiga, korrekta, visa medmänsklighet och visa att 

man representerar en myndighet genom att vara professionell.   

  Informanterna anser att en polis bör ha egenskaper som att vara lugn och stabil för att skapa en 

så trygg och säker miljö som möjligt. Vidare anser de att poliser bör ha ett stort tålamod och 

kunna hantera stressade situationer bra. De anser också att man skall kunna lyssna och ha 

förståelse för alla typer av människor. En av informanterna tycker att en typisk polis bör vara 

sensationslysten och energifull. Hon förklarar detta genom att sätta det i perspektiv till en 

kriminell urtyp. IP 6 säger: 

Med tanke på att poliser söker efter någon form av kick och vill vara där saker händer tror jag inte vi 

ligger så långt från de som valt en kriminell livsstil. Vi båda delar energin men skiljer oss i hur vi 

väljer att hantera den. Antingen gör man det under lagen eller via den kriminella världen. 

  I frågan kring hur de anser att samhällssynen på poliser är och vilka förväntningar de har på sig 

fick vi blandade svar men en gemensam nämnare är att de alla uppfattar att förväntningarna är 

orimliga. Många av respondenterna sa följande; Vi är inga robotar, vi har känslor som alla 

andra (IP 1,3,4 och 8). 

   Eftersom man oftast ringer larmcentralen då man är i behov av en polis i en icke hanterbar 

situation förväntas polisen komma till platsen och lösa alla pågående problem och lugna ner 

situationen. Dessa förväntningar menar många av våra respondenter är orimliga. Om polisen inte 

lever upp till förväntningarna resulterar det i en känsla av otillräcklighet. Majoriteten tror att 

dessa förväntningar grundar sig i en okunskap om en polis arbetsuppgifter. En av informanterna 

ger exempel på denna uppfattning och hur den är missvisande. Han berättar om en man som 
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dragit kniv mot ett offer. Polisen på plats har fått lägga ned förövaren på marken och genom 

fasthållning göra så att situationen lugnar sig. En förbipasserande, som inte sett incidenten, säger 

då till polisen (IP 2); Är det verkligen nödvändigt att använda våld och lägga honom på marken? 

Mannen som ligger ner ropar fula ord till polisen och den utsatte står vid sidan om och lämnar en 

redogörelse kring händelsen för en annan polis. Med detta exempel förklarar informanten att den 

förbipasserande inte har tillit till poliser och har en förförståelse om att de missbrukar sin makt i 

samhället. Mannen på marken däremot använder sig av svordomar som en bearbetningsprocess 

av det han varit med om, vilket polisen känner är acceptabelt. Denna syn från 

samhällsmedlemmar om att poliser är maktmissbrukare och robotar blir en tydlig del av våra 

intervjuer. En av informanterna (IP 6) tror att detta grundar sig i vad barn får lära sig om poliser 

redan som små. Hon berättar då om när poliser är ute på skolor och föreläser kring yrket för barn 

och deras respons gentemot poliser. De kan få frågor så som; “vad äter en polis?” eller, “kan 

verkligen en polis vara pappa?”. Hon menar att det redan i tidig ålder läggs en grund för att 

poliser inte är människor som är som alla andra utan mer går att likna med superhjältar.  

  Flera av informanterna uppger att de ibland blir väl bemötta i samhället och att de i mellanåt får 

höra av samhällsmedborgare vilket bra arbete de utför. De negativa förväntningar som existerar i 

samhället på polisrollen känner man inte av inom arbetslaget. Då det är en sammansvetsad grupp 

med tydliga mål och lagen på sin sida tillåter man inte dessa förväntningar påverka polisarbetet. 

Däremot är de medvetna om att kraven på deras roll ständigt ställs på sin spets och att man skall 

handla och agera på mikrosekundsnivå. Om individen handlar fel i den givna situationen riskerar 

du att bli uthängd och granskad i media samt att eventuellt bli av med ditt jobb.  

  IP 3 säger att: 

  Det finns ingen förståelse för vad vi utför under vårt arbetspass och i vissa situationer kan man få höra uttryck från 

både offer, vittnen och förbipasserande om hur vi borde utföra vårt arbete. Men vi är inga robotar, utan har känslor 

som alla andra. 

   En av våra informanter (IP 1) uppger att hon inte delar samma syn på sin roll som polis med 

sina kollegor. Hon uppger att hon fokuserar på att vara sig själv och visa medmänsklighet och 

alltid försöka vara trevlig i sitt bemötande med andra människor. 

    IP 1 säger: 
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   ”Jag har bestämt hur jag vill vara som polis och jag tänker inte ändra på det bara för att jag tar på 

mig min uniform. Jag vill vara mig själv i alla lägen.” 

 Hon upplever att några av dem hon arbetar med har en hårdare attityd och att hon lätt 

hamnar i bakgrunden när hon arbetar med dem, då hon inte vill ta del av deras attityder. 

Hon har bestämt hur hon vill vara i sin roll som polis och tänker inte ändra på den för att 

hon tar på sig en uniform, hon vill vara naturlig och sig själv  

 

  5.6 Gemenskap bland poliser 

   Alla informanter är enade om att man inom arbetslaget har ett öppet arbetsklimat där det är 

högt i tak och prestigelöst. Inom arbetslaget står man varandra nära och vissa liknar detta vid en 

familjerelation. De känner sig trygga och bekväma med sina kollegor och upplever att det alltid 

finns någon att tala om känslor med.  Med sina kollegor pratar man om det man upplevt under 

dagen och ventilerar känslor med varandra. När de åker från ett larm till ett annat används ofta 

tiden till att diskutera händelsen de precis varit med om. Under denna bilfärd hjälper man 

varandra att komma i rätt sinnesstämning och förbereder sig så gott det går inför den nya 

situationen. Att ha ett tryggt och stabilt arbetslag är viktigt för alla informanter. IP 5 säger; 

Jag umgås inte med mina kollegor privat för det känner jag inte behövs. Men så fort jag sätter mig i 

radiobilen med någon av mina kollegor vet jag exakt hur de tänker eller reagerar i alla olika 

yrkesmässiga situationer. Det är så extremt viktigt att ha tillit till varandra inom detta yrke.  

   Tillit är något som alla våra informanter anser vara den viktigaste ingrediensen i arbetslaget. 

Det förklaras även för oss att även om man inte har för avsikt att bearbeta en situation genom att 

tala med kollegor så blir det automatiskt så under arbetsdagen eftersom de spenderar så mycket 

tid ihop. Dock bör det tilläggas att de som är relativt nyexaminerade upplever att de inte riktigt är 

inne i arbetslaget ännu och vågar inte riktigt uttrycka vad de känner i alla situationer. Då man 

ofta arbetar två och två är det av vikt att känna till den andra personens styrkor och svagheter. 

Detta lär man sig genom att arbeta tillsammans med alla i arbetslaget en längre tid.  
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   5.7 Bearbetning av emotioner 

   De känslor som uppstår i samband med arbetet och hur man väljer att bearbeta dessa skiljer sig 

åt hos våra informanter. En av våra informanter som endast arbetat som polis i två månader talar 

mycket med sin sambo om hur arbetsdagen har varit. Dock påpekar han att han endast talar om 

känslorna som uppstått men inte om arbetsuppgifterna. 

 IP 3 säger: 

 

   Inom tur-laget finns en viss jargong. Jag upplever att jag kan prata med alla om allt, men det finns 

ändå ett visst språk att förhålla sig till. Vi pratar ofta om händelser utifrån vårt yrke. Har jag handlat 

rätt? Har jag lagen på min sida? Först när jag kommer hem kan jag prata med min sambo om de 

känslor jag upplevt under dagen.  

Detta svar skiljer sig mot dem som arbetat en längre tid och som anser att 

familjemedlemmar och andra i ens närhet inte har en förmåga att kunna hantera och förstå 

det man berättar för dem. Därför har de valt att bearbeta sina känslor på annat sätt. En av 

informanterna anger att han använder sig av fysisk aktivitet såsom gym och löpning för att 

få utlopp för de känslor som uppstått. Han anser även att det är viktigt att ha vänner utanför 

polissfären som inte är mottagliga för en konversation rörande yrket, då detta tvingar 

honom att koppla bort arbetsrelaterade upplevelser och istället fokusera på annat. Två av 

våra respondenter har partners som arbetar inom polisyrket vilket underlättar 

bearbetningen enligt dem. Eftersom de delar samma yrke har deras partners en djup 

förståelse och en förmåga att kunna sätta sig in i situationen och kan därmed ge råd och 

stöttning på hur man hanterar det man har varit med om. 

En informant uppger dock att vissa upplevelser tar längre tid att bearbeta.   IP 5 berättar om sin 

mest psykiskt påfrestande utryckning; 

 

  Det mest psykiskt påfrestande jag blivit larmad om är då jag skulle arrestera en man som brukat 

barnpornografi. Det går inte att mentalt förbereda sig på något sådant och jag förvånas än idag över att 

jag kunde hantera situationen. Jag kan fortfarande ha mardrömmar kring detta. 
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Informanten uppger även att det är svårt att inte visa sin frustration mot en misstänkt förövare. 

Att inte ges möjlighet att visa känslor i situationen, såsom att falla i gråt, är något som den egna 

individen får bearbeta vid ett senare tillfälle.  

 Gemensamt för alla våra åtta informanter är att de delar upplevelsen av att man inom tur-laget 

hanterar de flesta situationer och känslor som kommer därmed. Inom tur-laget finns en kultur av 

att samtalen dem emellan är prestigelösa och det finns utrymme att tala fritt. Några av 

informanterna uppger att det under utsättningen finns möjlighet till att diskutera och bearbeta 

gårdagens händelser. Väl i radiobilen förbereder man sig mentalt på det larm man blivit kallad 

till, antingen tyst för sig själv alternativt i en konversation med kollegan. Detta skapar en 

förutsättning för att vara så förberedd som möjligt inför den kommande situationen. När 

uppdraget man åkt på genomförs ges det inte utrymme till att känna efter. Några informanter 

beskriver att uniformen skyddar en från känslomässig påverkan där och då. Detta anses inte vara 

något negativt enligt dem, utan snarare nödvändigt för att kunna utföra arbetsuppgifterna på 

bästa möjliga sätt. När uppdraget är genomfört och man återgår till radiobilen ges det dock 

utrymme för att ventilera de känslor och tankar som uppstod. Det framkommer att alla 

informanter påverkas olika mycket av olika upplevelser. Det behöver inte nödvändigtvis vara så 

att de två som patrullerar ihop upplever händelsen på samma sätt. Den som känner ett behov av 

att lyfta det man varit med om får alltid möjlighet till det genom att den andra lyssnar och ger 

råd, även om den andra personen inte blivit påverkad av händelsen själv. En informant uppger 

dock att det ibland inte är förrän i detta skede som man inser att man har blivit påverkad. Vikten 

av att ha en stark gemenskap och sammanhållning i arbetslaget är stor. Det är arbetstagarna 

emellan som den största bearbetningen av emotioner sker och de alla har en betydande roll för de 

övriga i gruppens psykiska hälsa. Då en arbetsdag börjar går mot sitt slut återvänder man i sin 

radiobil till polisstationen där eventuell överlämning sker. Majoriteten av våra informanter 

upplever sig att ha en förmåga till att distansera sig emotionell ifrån arbetsrollen. IP 8 säger: 

 När jag hänger in min uniform i garderoben slutar jag känna. 

   Då rollen som polis är väldigt utmärkande med klädsel och utrustning skapar detta en 

möjlighet att kunna skilja på yrkesliv och privatliv för denna informant. 
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Resultat sammanfattning 

   Alla poliser vi intervjuat har gått polishögskolan och gjort sin aspirantutbildning på sex 

månader. De alla arbetar inom yttre tjänst i större städer runt om i landet. Arbetsdagarna för 

poliserna ser liknande ut med liknande rutiner. Samtliga poliser upplever att det yttre befälet är 

av stor betydelse för arbetslagets välmående. Flera av respondenterna anser också att 

organisationen är till stöd i form av samtal som berör individernas emotionella upplevelser i 

arbetet. Alla informanter är eniga om att man inom arbetslaget har ett öppet arbetsklimat och en 

prestigelös jargong. De uppger att relationerna inom arbetslaget är starka och kan liknas vid en 

familjerelation.  

   Informanterna uppger att när de fått ett larm som de ska åka på hinner de i radiobilen förbereda 

sig mentalt inför kommande situation. Denna mentala förberedelse gör att poliserna agerar lugnt 

och stabilt samt skapar en säker miljö. Förväntningarna från samhället på polisrollen skiftar, men 

samtliga informanter är överens om att förväntningarna ofta är orimliga i negativ bemärkelse, 

vilket kan skapa en känsla av otillräcklighet hos individerna.  

   Poliserna bearbetar sina emotioner på olika sätt. De som arbetat en längre tid i yttre tjänst talar 

inte om emotionella upplevelser med familj eller vänner, vilket de nyexaminerade tenderar att 

göra. Andra sätt att hantera emotionella upplevelser är att få fysiskt utlopp genom aktivitet. 

Gemensamt för alla åtta informanter är att de delar upplevelsen av att man inom arbetslaget 

hanterar de flesta situationer och känslor som kommer därmed.  

 

 

 

 

6 Socialpsykologisk analys och tolkning 

   I detta avsnitt förs en socialpsykologisk analys och tolkning av studiens resultat. 

Intervjupersonernas berättelser har knutits samman med teorier för att analyseras på ett sätt som 

avser att besvara studiens frågeställning. Vi har valt att analysera våra intervjuer utifrån fyra 

teman; polisroll, gemenskap bland poliser, problematiska emotioner som uppkommer under 

polisarbetet samt bearbetning av problematiska emotioner. Resultatet analyseras och tolkas 

utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv, Nilssons rollteori, Scheffs teori om skam och 

stolthet samt Hochschilds teori om emotionellt arbete. 
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6.1 Polisrollen och framträdande  

  Då vi studerat det insamlade materialet kan vi se att polisens roll i samhället är tydlig och 

skiljer sig från andra yrkesroller. Poliserna arbetar under en myndighet och blir därmed 

myndighetsutövare med särskilda befogenheter och skyldigheter. Då en av deras arbetsuppgifter 

är att upprätthålla lagen innebär det att de i viss utsträckning får ta till vissa medel för att lösa 

hotfulla och problematiska situationer. De har som poliser tillgång till batong, handklovar och 

vapen och har rätt att använda dessa i situationer som så kräver. Detta innebär att individer i 

samhället ser på poliser som en yrkesgrupp med maktbefogenheter. De skyldigheter 

informanterna upplever att de arbetar efter är värdegrunden, som består av ledorden 

tillgänglighet, effektivitet och engagemang, samt krav från organisationen. Detta blir tydligt när 

de berättar om hur de upplever sin roll som polis. Att vara lugn och att ha tålamod är två 

egenskaper som informanterna anser är viktiga att ha. Utöver detta tolkar vi att det finns ett 

emotionellt krav på de anställda inom polismyndigheten.  

   Myndigheterna ställer krav på individen att man skall kunna hantera dessa olika slags uppdrag 

och situationer. Det är något informanterna får kunskap om redan under utbildningen och kraven 

blir tydligare ju längre de arbetat inom poliskåren. Utöver detta finns även en oskriven regel som 

innebär att man skall finnas till för sina kollegor och att man inom arbetslaget skall hantera sina 

känslor och upplevelser i arbetet gemensamt.  

   Informanterna upplever att det finns skiftande förväntningar från samhället på rollen som polis. 

Två informanter upplever sig bli väl bemötta och får bekräftelse av individer de möter då de får 

höra att de utför ett bra arbete. Majoriteten upplever dock att samhällets förväntningar på polisen 

är orimliga och svåra att leva upp till. Det handlar då främst om att de individer poliserna möter i 

samhället verkar ha svårt att se att det finns en människa med känslor bakom uniformen. 

   De förväntningar på polisen som finns i samhället och den ständiga bevakningen av media 

resulterar i att poliserna känner en oro inför sitt yrke och dess framtid. Om en polis agerar fel i en 

situation riskerar han att bli granskad av media eller bli av med sitt arbete. De upplever också att 

rollen ständigt ställs på sin spets och att de från både samhället, media och polisorganisation har 

ett vakande öga över sig. 

   Goffman (2009) menar i sin dramaturgiska teori att vi människor konstant spelar roller och 

strävar efter att göra så goda intryck som möjligt på vår publik. Den främre regionen, i 
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enhetlighet med Goffman, är för poliserna deras möte med övriga samhällsmedlemmar. Här 

existerar förväntningar på rollen och de egenskaper en polis bör inneha så att individen upplevs 

som äkta. De försöker således styra och kontrollera vilka uppfattningar omgivningen får av dem. 

Polisens arbete kan liknas vid ett framträdande. Polisen har en så kallad fasad i form av uniform 

och polisbil som hjälper omgivningen att definiera den givna situationen. Förväntningarna som 

informanterna upplever finns på deras roll som polis och skapas delvis utifrån deras fasad. 

Omgivningen kan enkelt känna igen en polis och med fasaden de har medföljer en mängd 

förväntningar på rollinnehavaren. Även Björn Nilsson (1996) förtydligar genom sin rollteori att 

en roll kan beskrivas som resultatet av människors förväntningar på individen i en specifik 

situation eller det beteende som förknippas med en person som innehar en viss position i en 

social struktur. De poliser vi intervjuat ställs ständigt inför ett flertal förväntningar på hur de bör 

agera och förhålla sig i givna situationer. Då individerna för dagen sätter på sig sin uniform blir 

deras roll tydlig i en social struktur. Rollen blir enligt Nilsson (1996) en slags etikett som 

individen sätter på sig själv. Detta ger omgivningen en möjlighet att förutsäga vilka egenskaper 

och vilket handlande polisen har i sin roll. Då förväntningarna från omgivningen, enligt våra 

informanter, på polisen är svåra att leva upp till resulterar detta i en känsla av otillräcklighet hos 

poliserna. 

 

6.2 Sociala band mellan poliser 

   Informanterna anser att det är viktigt att ha en bra gemenskap inom deras arbetslag vilket inom 

polisen benämns som tur-lag. Informanterna liknar denna gemenskap vid en familjerelation där 

man kan uttrycka det man känner utan att bli dömd av de andra. De upplever sig ha denna 

gemenskap och känner sig trygga och bekväma med sina arbetskamrater. 

   För alla informanter är det viktigt att känna tillit till dem man arbetar med. Tilliten är av 

yttersta vikt då poliserna de facto håller varandras liv i sina händer. Då poliserna kan försättas i 

farliga situationer och tvingas handla omedelbart är det av stor vikt att arbetskollegorna känner 

varandra väl, både varandras styrkor och svagheter. 

   IP 1 berättar: 

 

  Jag umgås inte med mina kollegor privat för det känner jag inte behövs. Men så fort jag sätter mig i 
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radiobilen med någon av mina kollegor vet jag exakt hur dom tänker eller reagerar i alla olika 

yrkesmässiga situationer. Det är så extremt viktigt att ha tillit till varandra inom detta yrke. 

   Enligt Scheff (1990) är det av stor vikt att människor har säkra sociala band till varandra. 

Polisernas sociala band uppstår i interaktioner där de ständigt bekräftar varandra. Säkra sociala 

band kräver en god balans mellan närhet och distans vilket poliserna upplever sig ha. Närheten 

utgörs av att de har kunskap och förståelse för varandra. Då informanterna liknar sitt arbetslag 

med en familjerelation kan vi se att denna närhet finns inom gruppen. Informanterna uppger 

också att de tillåter varandra att vara sig själva och kan ha olika synsätt på saker och ting vilket 

är en förutsättning för att distansen inom gruppen skall föreligga. 

   Hänsynsemotionssystemet innefattar subtila sanktioner i form av belöning och bestraffning 

vilket skapar normer inom arbetslaget så att individerna vet hur de ska förhålla sig i det sociala 

sammanhanget. Poliser förklarar att deras gemenskap präglas av öppenhet och prestigelöshet 

men det finns samtidigt normer som de förhåller sig till. Om en polis uppträder enligt normerna 

blir personen belönad med acceptans vilket skapar en känsla av stolthet. Däremot bestraffas 

personen om han skulle komma att bryta mot de normer som existerar inom gruppen, vilket 

kommer att skapa en känsla av skam. Ett exempel på hänsynsemotionsystemets påverkan på våra 

informanter är då en polis uppger att det hade varit oacceptabelt om denne efter varje utryckning 

kommer tillbaka till stationen och gråter och är i stort behov av tröst. Detta hade skapat 

skamkänslor hos informanten då detta beteende inte är accepterat av gruppen. Han undviker då 

detta för att inte riskera att bli bestraffad. Det finns således en diskrepans mellan vad de kan 

uttrycka och vad de egentligen vill uttrycka. Trots den familjeliknande gruppdynamik de 

upplever sig ha, finns det fortfarande begränsningar i deras förhållningssätt till arbetsgruppen. 

Gemenskapen befinner sig i den bakre regionen men eftersom de relaterar till varandra som 

poliser i sin yrkesroll är de också i en främre region där rollen som polis upprätthålls.   

 

6.3 Psykisk belastning som uppstår under polisarbetet  

   Våra intervjuer präglades av ett återkommande tema, psykisk belastning under polisarbetet. 

Enligt våra informanter ser alla arbetsdagar olika ut och arbetsuppgifterna pendlar från 

patrullering, dokumentation till att åka på larm som kommer till larmcentralen. Under dessa 

utryckningar stöter poliserna på olika former av känslomässigt laddade situationer. Det kan vara 
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allt från att lämna ett dödsbesked till att omhänderta ett barn i en familj. Alla dessa utryckningar 

sätter press på poliserna att de skall kunna hantera dessa situationer och bemöta berörda 

människor på ett professionellt sätt. Enligt författarna Gelderena m.fl. är det tvunget att i arbetet 

som polis undertrycka negativa känslor såsom ilska, avsky och sorg. 

   IP 5 berättar om sin mest psykiskt påfrestande utryckning; 

 

  Det mest psykiskt påfrestande jag blivit larmad om är då jag skulle arrestera en man som brukat 

barnpornografi. Det går inte att mentalt förbereda sig på något sådant och jag förvånas än idag över att 

jag kunde hantera situationen. Jag kan fortfarande ha mardrömmar kring detta. 

   Då poliserna dagligen möter individer i olika situationer och har förväntningar på hur de skall 

bemöta dessa kan vi se att de utför ett emotionellt lönearbete. Hochschild (2012) menar att ett 

emotionellt lönearbete präglas av tre förutsättningar vilka är; ansikte mot ansikte interaktioner, 

att arbetaren framkallar ett känslomässigt tillstånd hos kunden samt att arbetsgivaren kontrollerar 

de anställdas sätt att hantera känslor genom träning eller övervakning. Dessa förutsättningar 

lever polisen upp till då de dagligen möter individer ansikte-mot-ansikte och ingår således i 

dagliga interaktioner. I mötet med samhällsmedlemmar eftersträvar polisen att skapa en 

sinnesstämning som passar bäst i den givna situationen för att underlätta för båda parter. Redan 

under utbildningen får poliserna kunskap om hur de bör bemöta individer och handla i 

situationer. De får även lära sig hur de skall kontrollera och hantera sina känslor. Då poliserna 

kommer ut och arbetar på fältet får de riktlinjer att förhålla sig till från organisationen om hur de 

bör agera och hantera olika situationer. 

   Med emotionellt arbete avser Hochschild arbeten där det krävs att individen producerar en viss 

känsla, antingen genom att frambringa känslan eller genom att dämpa en annan känsla. Poliser 

försöker dock inte producera samma känslor som flygvärdinnorna gör i Hochschilds teori. 

Informanterna beskriver att de försöker producera ett lugn hos de individer de möter i situationer 

som oftast är kaotiska. Detta lugn hjälper poliserna att få kontroll över situationen vilket ger 

bättre förutsättningar för dem att utföra sitt arbete. Ibland behöver poliserna ta till en hårdare 

attityd gentemot individer för att skapa en känsla av auktoritet. Det är alltså nödvändigt för 

poliserna att använda sig av sina känslor för att genomföra sina arbetsuppgifter. Känsloregler är 

de kulturella normer som bestämmer vilka känslor som är accepterade att uppleva i olika 

situationer för poliserna. Dessa känsloregler blir tydliga när informanterna berättar att man inte 
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kan falla i gråt under arbetet även om man tycker något är tragiskt. Man kan heller inte bli 

förbannad i mötet med en person som är misstänkt för barnpornografi. Känsloreglerna inom 

arbetet är tydligare avgränsade än de känsloregler som existerar i individens privatliv. Detta 

innebär således att naturliga känslomässiga reaktioner trycks undan under arbetsdagen för att 

lämna plats åt de känslor som polisväsendets normer anmodar att man skall känna.  

  

6.4 Bearbetning av problematiska emotionella upplevelser 

  Bearbetning av problematiska emotioner är en subjektiv upplevelse. Då man genomgått en 

problematisk emotionell upplevelse behövs bearbetning i någon form. När tankar på händelsen 

inte längre väcker starka känslor hos individen har en bearbetning skett. Informanterna bearbetar 

sina upplevelser på olika sätt. Nedan följer en analys kring hur informanterna både förbereder sig 

inför och hanterar problematiska emotioner i arbetet. 

   Intervjuerna visar att poliserna hanterar sina känslor inför en situation genom något som 

intervjupersonerna kallar mental förberedelse. Mental förberedelse är en strategi som poliserna 

använder sig av för att förbereda sig så gott det går inför en händelse och på bästa sätt kunna 

föreställa sig vad som skall ske. Detta gör individen antingen själv eller tillsammans med sin 

kollega i radiobilen på väg till den plats de blivit kallade till. Detta ger poliserna en god 

förutsättning för att kunna hantera kommande situation.  

  

   Mental förberedelse är något som alla informanterna berättar om, vissa i högre utsträckning än 

andra. Men gemensamt för alla är att man gör det för att inte bli överväldigad av känslor när man 

väl kommer på plats. Vad vi kan se är att, med hjälp av denna förberedelse, blir individerna inte 

påverkade i lika stor utsträckning som de eventuellt hade blivit utan mental förberedelse. 

Fasaden förbereds i den bakre regionen innan man möter sin publik (Goffman, 2009). Radiobilen 

är en bakre region för poliserna där förberedelse för kommande scenframträdande sker. 

   Poliserna upplever en konflikt mellan de förväntningar som omgivningen har på poliserna och 

de som polisen själv upplever. När informanterna upplever att deras känslor inte överensstämmer 

med de känsloregler som förekommer uppstår en spricka som de måste hantera. Emotionell 

dissonans uppstår då poliserna uppvisar känslor som till exempel lugn då de egentligen känner 

ilska. Detta innebär att våra informanter undertrycker de känslor de verkligen känner och 
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uttrycker den känsla de förväntas känna. Majoriteten av våra informanter använder sig av 

ytagerande teknik för att kunna utföra sitt arbete. Detta innebär att de skiljer mellan sin yrkesroll 

som polis och sin privata roll. Dock uppger en av informanterna att hon inte delar denna teknik 

med sina kollegor då hon istället strävar efter att vara sig själv i alla lägen. 

    IP 1 säger: 

 

   ”Jag har bestämt hur jag vill vara som polis och jag tänker inte ändra på det bara för att jag tar på 

mig min uniform. Jag vill vara mig själv i alla lägen.” 

   Denna informant använder sig av djupagerande i sitt arbete då hon visar upp den känsla hon 

verkligen känner i mötet med människor och engagerar sig på djupet. Hon anser att hon förhåller 

sig till sitt yrke genom ett äkta känslomässigt agerande då hon inte separerar sin roll som polis 

och sin privata roll. Vi kan förutspå risker med att identifiera sig med sin yrkesroll helt och 

hållet. Hochschild menar att om jaget blir ett med yrkesrollen blir även bemötandet i yrket 

personligt. Man kan dock inte upprätthålla detta under en längre period då det inte finns plats för 

både yrkesroll och privat roll, någon av rollerna måste underordnas den andra. Om den privata 

rollen prioriteras bort blir individen avtrubbad eftersom hon förlorar signalfunktioner från sina 

känslor. Om yrkesrollen ger vika genom för stor distans till rollen kommer individen att uppleva 

känslor av falskhet som kan orsaka stor stress och som i sin tur kan leda till utbrändhet. Om man 

istället förhåller sig till sitt yrke genom att skilja klart och tydligt på den privata rollen och 

yrkesrollen löper man avsevärt mindre risk för att blir utbränd. Detta bekräftar författarna 

Schaible och Gecas i sin vetenskapliga artikel ”The Impact of Emotional Labor and Value 

Dissonance on Burnout Among Police Officers”. Deras resultat visar att djupagerande kan öka 

nivåerna av emotionell utmattning. Vidare fann författarna bevis för att ytagerande och 

undertryckande av emotioner bland poliser verkar minska nivåerna av emotionell utmattning. 

   Scheff (1990) menar att det bör finnas en balans mellan individens behov och gruppens behov, 

vilket han kallar optimal differentiering som skapar välbefinnande hos individen. Utifrån det 

informanterna beskrivit upplever poliserna subjektivt att gemenskapen kollegor emellan präglas 

av optimal differentiering. De flesta informanter beskriver att de som individer kan uttrycka vad 

som helst och dela med sig av känslor och eventuella behov inom gruppen och att detta 

accepteras av kollegorna. Dock kan vi se att polisrollen medför begränsningar i vad som är 

acceptabelt att känna och att yttra. Utifrån Scheffs (1990) teori präglas inte polisernas arbetslag 
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helt av optimal differentiering i den betydelse han syftar på, då dessa begränsningar existerar. 

Däremot anser vi att informanterna subjektivt upplever att optimal differentiering existerar i den 

mån som det är möjlig inom poliskåren. Då kulturen inom polisen innefattar att man kontrollerar 

känslor saknar de möjlighet att uttrycka de känslor individen faktiskt känner i alla situationer. De 

informanter som är relativt nyexaminerade känner än så länge att de inte riktigt kan uttrycka vad 

de känner i alla situationer och saknar en lagom distans till gruppen. Det existerar både en 

underdifferentiering och en överdifferentiering hos dessa informanter. De som är relativt 

nyexaminerade är oroliga för att bli isolerade från gruppen och upplever hot om en viss 

överdifferentiering. Därför försöker dessa informanter kompensera distansen genom att istället 

anpassa sig till gruppen. Gruppens behov blir mer centrala än individens egna vilket leder till att 

individen upplever underdifferentiering. Detta är ett tillfälligt tillstånd som med tiden kommer att 

göra att dessa individer upplever gemenskapen i riktning mot optimal differentiering, då tillit och 

respekt endast kan skapas genom tid och erfarenhet. Tillgången till optimal differentiering är 

viktigt för polisernas gemenskap och deras möjlighet att kunna bearbeta känslor. Då 

känsloreglerna inom arbetsgruppen upplevs vara mer lösa än vad de är i mötet med civila, ges 

det möjlighet för informanterna att bearbeta problematiska emotioner tillsammans med sina 

arbetskollegor. 

    Polisernas emotionella lönearbete präglas av en rörelse mellan emotionerna skam och stolthet 

så som relationer i allmänhet gör (Scheff, 1990). Informanterna upplever att de har ett öppet 

arbetsklimat med möjlighet att uttrycka känslor fritt och att man tillsammans inom gruppen kan 

hantera problematiska emotionella upplevelser. Gemenskapen bland poliserna skapas i en bakre 

region (Goffman, 2009). I den bakre regionen släpper individerna efter på kraven från samhället, 

vilket informanterna beskriver att de gör i samspel med sina kollegor. Dock har vi utifrån det 

insamlade materialet kunnat se att bearbetning inte kan ske fullt ut då de även i den bakre 

regionen har sin uniform på och ett framträdande som polis fortfarande pågår.  

   IP 3 säger: 

 

   Inom tur-laget finns en viss jargong. Jag upplever att jag kan prata med alla om allt, men det finns 

ändå ett visst språk att förhålla sig till. Vi pratar ofta om händelser utifrån vårt yrke. Har jag handlat 

rätt? Har jag lagen på min sida? Först när jag kommer hem kan jag prata med min sambo om de 

känslor jag upplevt under dagen. 
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   Vi kan utifrån detta och andra uttalanden se att det finns en viss begränsning för vad man inom 

gruppen delar med sig av. En eventuell överträdelse av de kulturella normer som finns inom 

polissfären hade resulterat i att individen upplever skamkänslor. Emotionerna skam och stolthet 

utgör hänsynsemotionssystemet som ligger till grund för hur social kontroll skapas inom ett 

socialt sammanhang. Bearbetning är ett emotionellt arbete som sker som en rörelse mellan skam 

och stolthet. Detta system skapar normer för hur poliser bör förhålla sig till andra i gruppen. Det 

betyder att den möjliga optimala differentieringen begränsas. Deras polisroll påverkar deras sätt 

att kommunicera om emotionella problem med kollegorna som förmodligen är annorlunda än när 

de talar om problem med närstående i privatlivet. I relationen till familj och vänner kan de i bästa 

fall genomföra ett ömsesidigt och jämlikt emotionellt arbete och bearbeta känslor på ett mer 

personligt plan och därigenom grundläggande sätt. Artikeln ” Job demands, job resources, and 

burnout among police officers” framhäver att ett familjeliv kan hjälpa polisen i form av 

stöttning.  

  

Sammanfattning och slutsatser 

   I detta avsnitt kommer vi att göra en sammanfattning av vår studie och presentera vilka 

slutsatser vi nått i förhållande till vår frågeställning: “Hur bearbetar poliser problematiska 

emotionella upplevelser under interaktionen med människor i polisarbetet?” Vårt syfte med 

studien var att genom åtta kvalitativa intervjuer, med poliser som arbetar i yttre tjänst, skapa 

förståelse för deras upplevelser av att hantera och bearbeta problematiska emotionella 

upplevelser som uppstår i de sociala interaktioner de ingår i under en arbetsdag. Genom att 

undersöka detta ville vi skapa en djupare förståelse för individens känslohantering bakom den 

roll som polisyrket medför. Vi utgick från en hermeneutisk ansats och har således undersökt 

polisernas upplevelser av våra teman vilka var; bakgrund, roll, organisation, gemenskap samt 

emotionellt arbete. Därefter har vi tolkat deras utsagor. Med hjälp av fyra socialpsykologiska 

teorier kommer vi fram till följande slutsatser: 

   Polisens roll i samhället är enligt informanterna tydlig. Rollen blir enligt Nilsson (1996) en 

slags etikett som individen sätter på sig själv. Detta ger omgivningen en möjlighet att förutsäga 

vilka egenskaper och vilket handlande polisen har i sin roll. Informanterna upplever att 
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förväntningarna från omgivningen är svåra att leva upp till och detta resulterar i en känsla av 

otillräcklighet hos poliserna. Dessa förväntningar existerar i det som Goffman (2009) kallar 

främre region. Polisernas fasad, i form av uniform och polisbil, gör det tydligare för åskådarna 

att definiera deras roll som polis. Förväntningarna som poliserna upplever finns på deras roll som 

polis skapas delvis utifrån deras fasad. Omgivningen kan enkelt känna igen en polis och med 

fasaden de har medföljer en mängd förväntningar på rollinnehavaren. 

   För alla poliser är det viktigt att känna tillit till sina kollegor. Tillit är av största vikt då de till 

facto håller varandras liv i sina händer. Poliserna liknar gemenskapen med varandra med en 

familjerelation och de har säkra sociala band till varandra. Gemenskapen inom arbetslaget 

präglas av öppenhet. Dock finns det normer inom poliskåren individerna måste förhålla sig till. 

Trots att majoriteten av informanterna beskriver gemenskapen som öppen kan man se att deras 

kommunikation har begränsningar i form av vad som kan uttryckas. Det finns således en 

diskrepans mellan vad de kan uttrycka och vad de vill uttrycka. Detta beror på att de fortfarande 

har uniformen på sig och spelar rollen som polis och med denna roll kommer begränsningar.  

   Poliserna utför ett emotionellt arbete då de möter individer i samhället. I detta möte framkallar 

poliserna ett känslomässigt tillstånd hos dem de möter och myndigheterna kontrollerar polisernas 

sätt att hantera känslor genom träning eller övervakning. Den psykiska belastningen som 

poliserna upplever i sitt arbete är att anpassa sina känslor efter de känsloregler som förekommer. 

Dessa känslor skall i sin tur bearbetas så att poliserna känner välbefinnande. Bearbetningen sker i 

ett första led genom mental förberedelse. Detta sker oftast tillsammans med en kollega i 

radiobilen. På detta sätt undviker de att bli överväldigade av känslor när de väl kommer på plats. 

I den givna situationen har poliserna ett ytagerande förhållningssätt vilket gör att individerna kan 

skilja på sin yrkesroll och sin privata roll. Vidare skapar den optimala differentieringen goda 

möjligheter för poliserna att bearbeta problematiska emotioner inom arbetslaget. Bearbetningen 

sker främst genom samtal och stöttning inom tur-laget. Det förekommer också att individerna 

pratar med familjemedlemmar och vänner utanför arbetet för att få en objektiv syn på den 

upplevda känslan. Dock ser vi att det finns en begränsning i vad som bearbetas då kulturen inom 

poliskåren präglas av att man som polis själv skall kunna hantera och bearbeta vardagliga 

händelser.  
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Reflektioner 

   Vi vill avsluta denna uppsats med att säga att vi har utvecklat en fördjupad förståelse av 

polisens emotionella upplevelser inom arbetet. Vår förståelse för polisens arbetssituation har 

förändrats då vi fått större insikt om vilka situationer de kan komma att hamna i under sitt arbete. 

För att återkoppla till inledningen med artikeln ”Hörru, Polisen! Varför står ni där med armarna 

i kors och ser sura ut? Le lite för fan!”, kan vi se att de poliser vi intervjuat har liknande känslor 

som Anna Schneider upplever sig ha. Det finns en stark känsla inom poliserna att 

förväntningarna på rollen är för höga. Bakom uniformen finns en individ med känslor. Dessa 

påverkar såklart individen och dess vardag. Enligt Anna är det inte alltid så lätt att le och se glad 

ut när man under en arbetsdag möts av flera tragiska öden. Detta påpekar också de poliser vi 

intervjuat och de berättar att det kan vara svårt att förmedla en känsla när man känner något 

annat.  

   Vi vill nu ge förslag för vidare forskning som hade varit intressant att genomföra inom detta 

område. Då vi fokuserat på hur poliser bearbetar emotionella upplevelser inom arbetet kan vi se 

att bearbetningen sker främst genom samtal. Vi kan också se att kulturen inom poliskåren har 

vissa normer som gör att det finns begränsningar i vad poliserna pratar om och bearbetar 

tillsammans. En frågeställning som vi anser kan vara intressant för framtida forskning är; i vilken 

utsträckning präglas poliskåren av kulturella normer och hur kan dessa förändras? Vi anser att 

individerna bakom uniformen har ett behov av att bearbeta sina upplevelser och sina psykiskt 

påfrestande emotioner. För att kunna göra detta fullt ut tror vi att hela kulturen inom poliskåren 

bör förändras. Artikeln ”Psychological resilience of Western Australian police officers: 

relationship between resilience, copingstyle, psychological functioning and demographics” 

bekräftar vikten av att uppmuntra förändringar inom poliskulturen för att stödja ett effektivt 

uttryck för känslor.  
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Intervjuguide  

 

Uppsatsens undersökningssyfte  

 

      1. Hur bearbetar poliser emotionella upplevelser i polisarbetet?  

 

      2. På vilket sätt hanteras dessa känslor?  

 

3. Hur hjälper organisationen till? 

 

4. Hur önskar informanten att de psykiska påfrestningarna hanterades? 

 

      5. Vilka konsekvenser får hanteringen för personen och dess arbetsprestation?  

 

      6. Hanterar män och kvinnor dessa känslor annorlunda? 

 

Etiska riktlinjer  

 

• Be intervjuperson om lov att spela in intervju, klargörande om att detta är frivilligt och att 

intervjupersonen har rätt att neka till inspelning.  

 

• Berätta att allt intervjumaterial endast kommer att användas i denna c-uppsats.  

 

• Berätta för intervjupersonen att denne kommer att förhållas anonym och att hon/han inte 

behöver svara på frågor som hon/han inte vill eller avbryta/avsluta intervjun när som helst utan 

att skäl behöver anges.  
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Bakgrund 

− Berätta lite om dig själv (kön, ålder). 

− Var gjorde du din utbildning och när tog du examen?  

− Varför har du valt att arbeta som polis? 

− Hur länge har du varit anställd på din nuvarande tjänst?   

− Har du varit anställd på en annan arbetsplats innan med liknande arbetsuppgifter?  

− Hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut och vad har du arbetsuppgifter?  

− Hur ser ditt schema ut? 

 

Roll 

− Vad har du för rutiner och riktlinjer att hålla dig till vid ett möte med en individ? 

− Vad anser du rollen som polis kräver emotionellt och hur påverkar det dig?  

− Vilka egenskaper anser du att en typisk polis bör ha? Skiljer sig denna syn beroende på 

om polisen är kvinna eller man? 

− Hur förväntas du av organisationen och ledningen hantera de känslor som uppstår hos dig 

före, under och efter en arbetsdag?  

− Vad upplever du att samhällsmedlemmar har för förväntningar på dig som polis och hur 

ser dessa ut? 

− Kan du komma på ett möte med en individ där du har upplevt känslor som bryter mot de 

förväntningar som yrkesrollen bär med sig, och vad fick detta för konsekvenser för dig?  

− Kan du beskriva hur och var du kan bearbeta dina känslor? 
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− Upplever du att dina egna känslor krockar och/eller styrs av det som du förväntas känna? 

 

Organisationen 

− Finns det schemalagd arbetstid för samtal? 

− Om du varit med om något traumatiskt eller något som påverkat dig psykiskt negativt, 

hur har då organisationen hjälpt dig? 

− Anser du att organisationen kan bistå dig mer än de gör idag för att hjälpa dig att hantera 

dina känslor och i så fall hur? 

 

 

Gemenskap 

− Har ni schemalagd arbetstid då ni i arbetsgruppen träffas gemensamt? (personalmöten, 

aktiviteter) Är chefer med på dessa tider? 

− Hur påverkar dessa aktiviteter dig? 

− Hur är din relation med dina kollegor? Upplever du att ni har ett öppet arbetsklimat?  

− Arbetar du ofta tillsammans med en och samma partner eller är det olika? 

− Hur påverkar detta dig? 

− Kan du prata med dina kollegor om de känslor som uppstår under en dag? Finns det tid 

avsatt för detta? 

 

Känslor 
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− Har du någon gång upplevt att ditt arbete påverkat dig emotionellt? På vilket sätt?  

− Har det funnits tillfällen när du behövt dölja dina känslor inför 

kollegor/anhöriga/förövare/brottsoffer? Ge gärna exempel? 

− Hur får det dig att känna? Ändras då din arbetsprestation på något sätt? 

− Finns det någonting som har betydelse för dig för hur du hanterar känslor i arbetet? 

(exempel vilken tid på dygnet du arbetar) 

− Finns det tillfällen där du behövt visa känslor som du kanske egentligen inte känt?  

− Upplever du att det är svårt att distansera sig emotionellt från arbetet? Vad har du i så fall 

för strategier för detta? 

− Finns det formella eller informella regler (regler från organisation eller mer informella 

regler som du skapat själv eller genom dina arbetskollegor) om hur du som polis ska 

bemöta vissa situationer emotionellt? 

− Har du under någon period under din tid som polis upplevt stress under längre tid? Hur 

hanterades detta? (utbrändhet) 

− Är det något du vill lägga till? Är det något du känner att jag missat att fråga om när det 

kommer till hanteringen av känslor i arbetet som du gärna vill lägga till? 

 

Avslut 

− Övriga kommentarer. 

− Vill du ta del av det färdigställda materialet? 
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