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Sammanfattning 

Kläder kan ses som en form av kommunikationsmedel individer emellan. På samma vis 

signalerar en polisuniform olika budskap till allmänheten. Syftet med polisuniformen är att 

visa tillgänglighet och signalera att en större organisation står bakom den uniformerade 

polisen. Polisuniformen har historiskt genomgått olika reformer och har genom sitt utseende 

skiftat i vilka uttryck som sänds ut och vem som tillåtits bära den. Uniformen syftar idag till 

att verka likställande oberoende av vem som bär den. Denna uppsats syftar till att undersöka 

vilka rollskapande praktiker uniformen har för poliser i yttre tjänst. Empirin samlades in 

genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer med poliser där ett stimulimaterial i form av film på 

poliser visades upp för informanterna. Empirin analyserades med utgångspunkt i 

konstruktivistiska och symboliskt interaktionistiska teorier från socialpsykologin och 

genusvetenskapen med teorier av Blumer, Mead, Butler, Connell och Goffman. De resultat 

som kan utläsas är att uniformerade poliser i yttre tjänst har starka känslor kring uniformen 

och hanterar denna med stor respekt. Resultatet pekar även på att polisen i sitt möte med 

allmänheten iklär sig olika typer av roller och således disponerar olika användanden av 

uniformen beroende på vem de möter. Vidare pekar resultatet på att uniformen kan uppfattas 

som normativt maskulint kodad och att detta spelar in i mötet med allmänheten.  
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1. Inledning 

Få personer går utanför sitt hem utan att ha funderat på vad de har på sig för kläder. Givetvis 

skiftar detta, en del har ett stort intresse av kläder och lägger ned mycket tid och pengar på 

sina klädval, andra är mer eller mindre ointresserade. Genom kläder är det möjligt att tolka 

andra individers framträdanden, klädesplaggen kan säga något om en persons musikstil, 

politiska tillhörighet eller socioekonomiska status. Människor tenderar att sätta individer de 

möter i kategorier för att snabbt kunna sortera vilken typ av person de har framför sig. Det 

leder i sin tur till att det första intrycket en människa ger omgivningen blir betydande. Ett 

möte med en person i prästkrage ger en viss uppfattning om personen i fråga. Ett möte med 

en uniformerad polis ger andra intryck och uppfattningar om dess roll och förpliktelser.  

 

Polisen möter i sitt arbete dagligen en mängd personer från olika platser och varierande 

situationer. Allmänheten som möter poliser mottar dessa uniformerade personer med olika 

känslor och intryck beroende på situationen de möts i. Uniformen är ett sätt att signalera till 

allmänheten, samt ge direktiv om, hur dessa bör agera i polisens närvaro. Uniformerade 

poliser i trafiken, patrullerande i staden eller som insatsstyrka vid ett större pådrag ger tecken 

om hur allmänheten ska handla. Till stor del är det uniformen som signalerar allt detta. Enligt 

en artikel i Svenska Dagbladet har polisuniformen sedan 1965 genomgått ett antal reformer. 

För 10 år sedan togs en utredning av RPS, Rikspolisstyrelsen fram, i denna utredning 

framkom att uniformen skulle förändras. “Ljusa kläder, rakare byxor och ett mindre 

aggressivt utseende” var en del i förändringen (Bengtsson 2007). Att uniformen sågs uttrycka 

aggressivitet var något som RPS ville tona ner. Reformen mottogs dock med stark kritik 

främst från Polisförbundet och från poliser som arbetade som ingripande poliser i yttre tjänst. 

De menade att uniformen snarast skulle komma att bli alltför opraktisk för dem som arbetade 

i den (Bengtsson 2007). Med reformen som Rikspolisstyrelsen lade fram var en av 

förändringarna kring uniformen att den skulle ha ett mindre aggressivt utseende. Detta skulle 

genomföras genom att bland annat byta ut de militäriska kängorna till mer civila 

promenadskor samt byta ut skjortans mörka färg till en ljusare nyans (Bengtsson 2007).  
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Uniformen för poliser i yttre tjänst har idag ett standardiserat utseende, detta sedan 2004 

(Polismuseet u.å). Både män och kvinnor bär mörka byxor, mörkblå pikétröja med 

axelklaffar och båtmössa. Till uniformen tillkommer även ett bälte med utrustning som 

batong, handfängsel, pepparspray, ficklampa, pistol och polisradio (Polismuseet u.å).  

 

Polisen möter människor i olika situationer av deras liv, det kan handla om att trösta, lugna 

eller hjälpa. Det kan även vara att jaga, fånga eller rentav utöva våld på misstänkta 

gärningsmän. Sådana praktiker associeras ofta till mer typiskt maskulina utövanden. Polisen 

som organisation och institution är en mansdominerad arbetsplats där kvinnor är 

underrepresenterade både på polisutbildningen, i yttre tjänst och på chefspositioner. År 1990 

var andelen kvinnliga polisaspiranter dryga 10%. På sikt ser prognosen ut att utjämnas något, 

år 2030 förutspås 37% av antagna till polisutbildningen vara kvinnor (Statistiska centralbyrån 

[SCB] 2010).  

 

Sverige eftersträvar jämställdhet på olika vis och inom de flesta sektorer, något Sverige som 

land ofta uppmärksammas för utomlands. Ingripande poliser i yttre tjänst möter i sitt arbete 

människor med olika kön och problematik. Är det möjligt för polisen att möta de behov som 

allmänheten har då organisationen är så pass ojämställd? Eller är polisernas kön obetydligt 

för detta? Trots den likställande uniformen som polisen bär oavsett kön är det fortfarande 

män och kvinnor i polisuniform som möter allmänheten och detta torde spela in i mötet.  

 

Den kunskapslucka som jag tycker mig se inom området för polisen och polisuniformen är 

hur uniformen används vid mötet med allmänheten. Uniformens utseende och de olika 

sociala situationer som poliser ställs inför bör påverka dessa möten och utkomsten av dem. 

Kläders betydelse för en persons identitet, yrkesroll och främst förmedlandet av en identitet 

påverkar i hög grad mellanmänskliga möten. Med tanke på polisens auktoritära ställning i 

samhället torde det vara viktigt att studera detta. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka uniformens rollskapande praktiker för ingripande 

poliser i yttre tjänst. Två frågeställningar som är relevanta för att besvara detta är: 

5 



- Hur nyttjar poliser i yttre tjänst uniformen för skapandet av rollen Polis?  

- Hur använder sig poliser i yttre tjänst av uniformen i mötet med andra? 

1.2 Avgränsningar 

Fokus för denna uppsats är att studera ingripande poliser i yttre tjänst eller poliser med 

erfarenhet av detta. I denna uppsats har ett antal avgränsningar gjorts. Det som avses 

undersökas är polisers möten med allmänheten, således har det kollegiala samspelet inte 

analyserats. Påpekas bör även att det i denna uppsats undersöks huruvida manliga och 

kvinnliga poliser agerar och tolkar sina ageranden i förhållande till polisuniformen. Således 

används ett binärt synsätt av könen och följer på så vis en tvåkönsnorm.  

1.3 Uppsatsens disposition  

Detta avsnitt avser att kortfattat presentera uppsatsens disposition. I den nästföljande delen 

Tidigare forskning redogörs för den tidigare forskning som är relevant för denna uppsats. 

Detta presenteras genom två observerade teman. Slutligen görs även en sammanfattning av 

den tidigare forskningen. I nästföljande del Teori, presenteras valda teorier med utgångspunkt 

i syftet och frågeställningarna. Dessa presenteras kortfattat och därefter mer ingående var för 

sig under rubriker som relaterar till vardera teori. Efter detta redogörs för den metodologiska 

ansatsen samt tillvägagångssätt för uppsatsen under rubriken Metod. Andra avsnitt syftar till 

att presentera det metodval som gjorts i arbetet med denna uppsats, en presentation av det 

stimulimateral som använts och en presentation av informanterna. Även kodningsarbete, 

etiska överväganden samt reliabilitet och validitet redogörs för. I det nästföljande kapitlet 

Resultat och analys presenteras resultat och analys baserat på de tolkningar som gjorts med 

hjälp av teorin och det empiriskt insamlade materialet. Slutligen sammanfattas uppsatsen 

under rubriken Avslutande diskussion där en summering av resultatet och analysen 

presenteras. Vidare redogörs för kopplingar mellan resultat och analys i förhållande till 

tidigare forskning och teori samt metod. Slutligen ges förslag till vidare forskning inom 

ämnet.   
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2. Tidigare forskning 

Nedan följer en redovisning av tidigare forskning på ämnet relaterat till syftet och de 

frågeställningar som denna uppsats bygger på. Den tidigare forskningen som här lyfts fram 

fokuserar främst kring kläder och vilka symboler som kan uttolkas genom olika plagg, bland 

annat polisuniformen. Vidare presenteras tidigare forskning kring polisyrket och andra 

liknande uniformsklädda yrken under rubrikerna Kläder som symbolbärare samt 

Poliskvinnor och polismän i uniform.  

2.1 Kläder som symbolbärare 

Maja Jacobssons avhandling från 1994 bygger på intervjuer och fältstudier med kvinnliga 

studenter vid en textilhögskola i norra Sverige. Jacobsson fann att kläder fungerar som ett 

uttrycksmedel att liknas vid symboler så som språket. Kläder berättar semiotiskt något om 

bäraren och används på så vis som ett kommunikationsmedel. Kläder skickar signaler till 

mottagaren, dessa tas emot och tolkas. Beroende på om bäraren och mottagaren gör samma 

tolkning av plagget kommer responsen att variera (Jacobsson 1994, s. 21ff). Kläder kan 

användas och ses som en könssymbol där maskulina och feminina kopplingar kan göras till 

olika typer av plagg (Jacobsson 1994, s. 196f). Skärningen på den klassiska kavajen är sydd i 

styvt tyg som ska framhäva muskler och ge ett kraftfullt intryck (Jacobsson 1994, s. 199). 

Den manligt kodade kostymen med enhetlighet i färgen av byxorna och kavajen ses som ett 

manligt kodat plagg som utstrålar “ett enhetligt och disciplinerat intryck” (Jacobsson 1994, s. 

198). Män intervjuade av Jacobsson menade att de kände en viss irritation över att kvinnor på 

1980-talet började använda kavajer sydda för män. Detta sågs som ett hot av manligheten 

(Jacobsson 1994, s. 200). Historiskt sett har byxan varit ett plagg som bärs av män och som 

förknippats med makt (Jacobsson 1994, s. 198).  

 

Christine A. Mallozzi har i sin artikel undersökt hur elever tolkar kvinnliga lärare som inte 

följer normen, i detta fall i form av tatueringar. Detta undersöktes genom djupintervjuer med 

två kvinnliga lärare samt med observation i klassrummen där de arbetade. Mallozzi menar att 

människor kategoriserar och grupperar andra, människor har en bild av hur en lärare bör se 
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ut. Vidare menar Mallozzi att kvinnor med hjälp av tatueringar kan återerövra makten över 

sin egen kropp. Bilden av den kvinnliga läraren innehåller inte bara kropp utan även en 

relativt fast uppsättning personlighetsdrag som på ett kulturellt plan förknippas med 

läraryrket. Dessa är bland annat att de ska agera som modersgestalter, vara rara och visa. De 

bör dölja sin kropp genom att klä sig i stora klänningar men inte bli alltför maskulina eller 

androgyna i sitt uttryck. Läraren är ständigt utsatt för beskådande och behandlas som ett 

subjekt av både elever, föräldrar och skolans administratörer. Dessa blickar av beskådan 

menar Mallozzi signalerar till läraren vad som förväntas av henne (Mallozzi 2012).  

 

På liknande vis beskriver Ian R. Cook och Mary Whowell situationen för poliser. 

Cook och Whowell använder sig av metaanalys när de beskriver att en stor del av polisens 

arbete är att vara synliga för allmänheten. Synligheten ligger i allt från uniformen till 

polisbilen och dessa blir symboler som signalerar emotioner till allmänheten. Allmänheten 

läser av symbolerna och agerar därefter. Cook och Whowell menar vidare att polisen inte 

endast agerar för att vara så synlig som möjligt, de agerar även i sina egna kroppar, i civil 

klädsel. Cook och Whowell pekar på att om en civilpolis ska infiltrera en illegal verksamhet 

är det inte enbart civil klädsel som är viktigt, även sättet att röra sig och hur polisen pratar 

spelar stor roll för att infiltrationen ska fungera. Den synliga polisen i uniform kan användas 

för att mota bort oönskade inslag i stadsmiljön, Cook och Whowell ger exempel på dessa som 

hemlösa, sexarbetare och narkotikalangare (Cook och Whowell 2011). 

 

Ann Kroon beskriver polisuniformens utveckling och betydelse ur en historisk kontext i 

Sverige. Kroon beskriver i sin artikel, som bygger på analyser av tidigare forskning hur 

polisuniformen har transformerats under 1900-talet, åtminstone för kvinnor. I början av 

1900-talet kallades kvinnliga poliser för polissystrar och var egentligen sjukvård utbildade, de 

bar då byxkjol. I västvärlden idag bär både manliga och kvinnliga patrullerande poliser 

byxor. Kroon menar vidare att byxan är långt mer än ett klädesplagg som för kvinnor 

inneburit både symbolisk makt och rent praktiska möjligheter. I och med att kvinnor fick 

börja bära byxor växte även deras åtkomst till den offentliga sfären och tidigare manliga 

domänerna i samhället. Kvinnliga poliser fick fram till 1958 endast arbeta som polis i inre 

tjänst. När de första kvinnliga poliserna samma år skulle ut på gatorna och patrullera var det 

inte utan ett visst motstånd. De skulle nu vara poliser på samma villkor som sina manliga 
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kollegor. Debatten kretsade inte kring just detta utan handlade snarast om hur de skulle klä 

sig, ett förslag var byxor precis som männen, men beslutet landade i en knälång byxkjol. 

Detta med motiveringen att det ur utseendesynpunkt är mindre tilltalande med en kvinna i 

byxor. Kroon beskriver hur byxan i förmodern tid varit en “mannens egendom, ‘en patriarkal 

maktsymbol’” (Kroon 2007, s. 14). Kroon menar att polisen är ett av de yrken som som varit 

svårast för kvinnor att integrera sig i. “För att vara en ‘riktig polis’ behövs symbolisk och 

faktisk tillgång till den auktoritära (maskulint konnoterade) kroppen, det är inte bara för 

kvinnor att ‘ta på sig byxan’” (Kroon 2007, s. 16). 

2.2 Poliskvinnor och polismän i uniform 

I Cecilia Åses doktorsavhandling analyseras hur kvinnliga poliser och deras kroppar 

manifesteras i polisuniformen i en svensk kontext. Ett stort antal dokument från 

polisorganisationen har använts i textanalysen såsom styrdokument och interna tidskrifter 

(Åse 2000). Åse lyfter fram att samtliga texter unisont beskriver vikten av uniformen och ett 

korrekt bärande av densamma. Hon skildrar även att polisens närvaro och synlighet är viktig 

för att mana till lugn och bör betraktas som brottsförebyggande (Åse 2000, s. 34f). Dessutom 

ingår i uniformeringen att vapnet ska bäras synbart, detta för att utsända auktoritet (Åse 2000, 

s. 36). Uniformen används för att likställa poliser och det är således inte tillåtet att bära 

personliga kännetecken eller attribut (Åse 2000, s. 37). Åse menar att det är av stor vikt att 

poliser både ser korrekta ut men även agerar korrekt, hur hen står, går och för sig. Om en 

polisman bryter detta riskeras att allmänheten tappar förtroendet för hela kåren (Åse 2000, s. 

58). Åse beskriver att polisyrket ofta växer till att bli mer än ett jobb och snarast blir en 

livsstil. Vidare menar hon att detta till stor del beror på att poliser, även när de inte är i tjänst 

har ingripandeskyldighet samt att de på sin fritid inte får ägna sig åt något som kan tänkas 

minska deras förtroende hos allmänheten (Åse 2000, s. 69).  

 

Polisen arbetar med både “mjuka” och “hårda” värden, de “mjuka” värdena beskrivs som det 

omhändertagande, att trösta och känna medkänsla medan de “hårda” värdena syftar till 

våldsutövande och auktoritet (Åse 2000, s. 61). I de dokument som Åse presenterar 

framkommer att kvinnliga poliser oftare använder dessa “mjuka” värden och de ses därför 
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inte som “riktiga” poliser. Kvinnor har inte heller de egenskaper som krävs för att signalera 

auktoritet och överordning trots uniformen (Åse 2000, s. 62f). 

 

Liknande fynd gör Cara E. Rabe-Hemp i sin intervjustudie med 38 kvinnliga poliser där deras 

tankar kring att vara kvinna i polisen framkommer. Informanterna menade att de var bättre på 

att hantera de “mjuka” uppdragen inom polisen som att ta hand om brottsoffer som var barn 

eller kvinnor i motsats till sina manliga kollegor. Informanterna menade även att de såg sig 

själva som modersgestalter vars uppdrag var att ta hand om brottsoffer i särskilt utsatta 

situationer som i våldtäktsfall. De påpekade även att eftersom deras svaghet låg i deras 

fysiska styrka använde de sig mer av sina mentala omhändertagande förmågor. Vid frågan 

om de trodde att allmänheten såg dem mer som kvinnor eller som poliser svarade 

informanterna det senare, mycket på grund av symbolvärdet i uniformen som är likställd för 

män och kvinnor. Slutsatsen som Rabe-Hemp lägger fram är, till skillnad från tidigare 

forskning, att de kvinnliga poliserna ser sig som bättre än sina manliga kollegor på specifikt 

feminina arbetsuppgifter. De ser sig som bättre på omhändertagande, att ha en större empati 

samt ha en bättre kommunikation. Detta menar Rabe-Hemp visar på att de kvinnliga 

poliserna har hittat ett nytt sätt att utföra polisarbete på (Rabe-Hemp 2009).  

 

Att poliser på olika vis arbetar med känslor, redogör även Susann Backteman-Erlanson, Ann 

Jacobsson, Inger Öster och Christine Brulin för. Backteman-Erlanson med kollegor beskriver 

i sin artikel hur poliser agerar vid trafikolyckor, detta görs genom empirisk material som 

samlats in med narrativa intervjuer av nio poliser. Poliserna beskriver hur de med hjälp av 

uniformen kan utföra emotionellt krävande uppgifter då de vid arbetspassets slut kan lämna 

dessa känslor i och med att de tar av sig uniformen (Backteman-Erlanson, Jacobsson, Öster & 

Brulin 2010).  

 

Annemie Halsema och Lilian Halsema lyfter de könsskillnader som finns inom polisen. 

Halsema och Halsema beskriver i sin artikel hur de observerat och intervjuat anställda poliser 

i Holland vid en omorganisation av verksamheten. Syftet för omorganisationen var att 

modernisera verksamheten, ta fram en utvärderingsplan och att anpassa den efter dagens 

polisiära huvudsyssla; brottsprevention. Inom den holländska polisen försökte man få 

samhällsmedborgare att se de preventiva delarna i polisens arbete snarare än vad många tror 
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är polisens huvudsyssla, att “jaga tjuvar”. Trots de resurser som lagts på detta, bland annat 

genom att byta namn på de patrullerande poliserna, fanns myten om polisens bekämpande av 

kriminella kvar. Det var en del av den maskulina kultur med konnotationer som styrka, 

självständighet och kontroll. De som arbetat med att ta fram utvärderingen menade att 

omorganisationen syftade till att sudda ut de könsstereotyper som tidigare funnits inom 

polisen. De ingripande poliserna visade sig dock i intervjuerna göra en tydlig åtskillnad 

mellan könsrollerna man och kvinna. Det visade sig att de kvinnliga poliserna hade mer 

stereotypt feminina egenskaper och männen mer stereotypt maskulina dito. En kvinnlig polis 

berättade att hon helst löste situationer genom verbalitet och menade att hennes manliga 

kollegor hade ett mer aggressivt tillvägagångssätt. Manliga poliser uttryckte att kvinnliga 

poliser hade möjlighet att få bättre kontakt med allmänheten än vad de manliga poliserna 

hade tillgång till. Poliserna menade att de i grund och botten hade samma arbetsuppgifter 

men att dessa uppgifter löstes på olika sätt beroende på kön (Halsema & Halsema 2006).  

 

Till skillnad från Halsema och Halsema lyfter Orna Sasson-Levy fram hur kvinnliga soldater 

använder sig av maskulina uttryck i sitt arbete. Sasson-Levy beskriver i sin artikel hur 

kvinnliga israeliska soldater tar till sig de maskulina normer som finns inom armén och 

reproducerar dessa. De kvinnliga soldaterna som djupintervjuats i Sasson-Levys studie vittnar 

om hur uniformen och det tunga geväret påverkar både hur de rör sig och även att deras röst 

förändras och blir djupare. Detta gör dem inte till män utan de hamnar snarast i en ny 

genuskategori, en sammanblandning av maskulinitet och femininitet. När kvinnorna senare 

lämnat militären finns inga synliga maskulina utövanden kvar. Det maskulina “görandet” var 

något som lärdes in av befäl med överordnad ställning. I detta ingick en aggressiv ton och en 

kraftfull gångstil. Sasson-Levy menar att de kvinnliga soldaterna imiterade den maskulina 

kultur de var i (Sasson-Levy 2002).  

 

Elissa Helms som intervjuat och observerat bosniska poliser finner att dessa inte verkar ha 

förtroende för kvinnor i poliskåren. Helms artikel belyser att bosniska poliser ger uttryck för 

att samhällsinvånare förlorat respekten för dem. Detta medför att manliga poliser till viss del 

är skeptiska till att även kvinnliga poliser patrullerar. I en av intervjuerna berättar en manlig 

polis att samhället inte är redo för kvinnor i uniform. En annan menar att han upplever att 

allmänheten skrattar åt honom när han patrullerar med en kvinnlig kollega, att den kvinnliga 
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kollegan inte ses som ett hot mot allmänheten, något som är eftersträvansvärt inom den 

bosniska polisen. De intervjuade manliga poliserna menade att det var för många kvinnliga 

poliser men att de ändå behövdes. Främst för att arbeta administrativt och med fall som 

involverade kvinnor och barn (Helms 2006).  

2.3 Summering av tidigare forskning 

Kläder kan beskrivas som ett uttrycksmedel och som meningsbärande av symboler. Ett 

klädesplagg säger något om dess bärare och signalerar till andra vilken typ av person de bör 

förvänta sig (Cook & Whowell 2011; Jacobsson 1994; Mallozzi 2012). Att som kvinna bära 

byxor och att som kvinnlig polis tillåtas detsamma är en form av maktsymbol som finns i 

själva byxan. Historiskt sett har byxan varit ett plagg som endast varit tillåtet för män att bära 

(Jacobsson 1994; Kroon 2007). Det finns tydliga informella praktiker som talar om 

framförallt hur kvinnor bör se ut och iklä sig. Dessa syftar till stor del till att kvinnor inte får 

tillträde till vad som ansetts vara männens sfär eller ges för mycket maktutrymme (Jacobsson 

1994; Kroon 2007; Mallozzi 2012).  

 

Polisen beskrivs som en mansdominerad organisation och arbetsplats som präglas av 

maskulina praktiker (Backteman-Erlanson et al. 2010; Halsema & Halsema 2006; 

Rabe-Hemp 2009; Åse 2000). Sasson-Levy beskriver hur kvinnliga militärer tar till sig dessa 

praktiker och formar på så vis en ny genuskategori som ligger mellan manligt och kvinnligt 

(Sasson-Levy 2002). Dessa “könsimiterande” praktiker är inte välkomna av män inom 

polisen och militära organisationer och ses snarast som ett hot av manligheten och männens 

sfär (Helms 2006; Åse 2000). Det görs en specifik åtskillnad mellan känslor samt 

arbetsuppgifter som tolkas som typiskt feminina och typiskt maskulina. Dessa är reserverade 

för kvinnliga respektive manliga poliser och de förväntas utöva dessa uppgifter olika bra 

beroende på kön (Halsema & Halsema 2006; Helms 2006; Rabe-Hemp 2009; Åse 2000).  

 

  

12 



3. Teori 

I det följande presenteras det teoretiska ramverket för denna uppsats under rubrikerna 

Betydelsefulla objekt, Iscensättande roller och Görande praktiker. De teorier som använts har 

hämtats från den symboliska interaktionismen, sociologin och genusvetenskapen. Dessa 

används för att få en mer ingående förståelse av empirin samt som konkreta analytiska 

verktyg för att tolka den empiriska datan. Detta medför sammantaget en större möjlighet att 

svara på uppsatsens frågeställningar: “Hur nyttjar poliser i yttre tjänst uniformen för 

skapandet av rollen Polis?” och “Hur använder sig poliser i yttre tjänst av uniformen i mötet 

med andra?”.  

 

Användandet av George Herbert Meads och Herbert Blumer teoretiska ramverk kring objekt 

motiveras genom frågeställningens utgångspunkt i uniformen som rollskapande i sociala 

möten. Uniformen ses här i allra högsta grad som ett meningsskapande och meningsbärande 

objekt som tolkas av omgivningen och poliserna själva. Erving Goffmans teoretiska 

perspektiv gör metaforer till scenframträdanden och kallas således för ett dramaturgiskt 

perspektiv. Liknelserna till teaterscenen används för att vidga förståelsen av de sociala 

relationer som polisen möter i sitt arbete. Goffmans teorier ger förklaringar till de olika 

rumsliga och kroppsliga placeringar informanterna beskriver. Användandet av Judith Butlers 

teorier syftar till att peka på hur poliser genom sina praktiker “gör” genus samt även hur de 

“gör” rollen polis. Dessa teorier agerar som komplement för Goffmans dramaturgiska 

perspektiv som främst syftar till att teoretisera de handlingar som polisen gör. Butlers teorier 

bidrar i denna uppsats till att förstå varför dessa praktiker görs inom polisen och även att 

förstå dessa i en samhällskontext. För att få ytterligare förståelse för de genuspraktiker som 

poliser uttrycker används maskulinitetsforskaren Raewyn Connells teorier om maskulinitet 

och manlighetsnormer. De valda teorierna fungerar komplementerande och utgör tillsammans 

en bredare tolkningsram till empirin. Butler och Connell visar på de samhälleliga strukturer 

som lyfts fram, något Blumer, Mead och Goffman till viss del saknar i sina teoretiska 

ramverk. Blumer och Mead tillför båda teori kring objekt och symboler men behövs båda för 

en fördjupad förståelse kring detta. Goffmans teorier exemplifierar informanternas 

rolltagande och kan ge utökade förklaringar till Blumer och Meads teorier.  
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3.1 Betydelsefulla objekt 

Herbert Blumers symboliska interaktionism används för att peka på de mellanmänskliga 

relationer som objekt och i detta fall uniformen skapar. Blumer var elev till George Herbert 

Mead och vidareutvecklade hans resonemang med utgångspunkt i objektens betydelse för 

interaktion. Inom symbolisk interaktionism ses meningsskapande som socialt skapat i en 

tolkningsprocess (Blumer 1969, s. 5). Blumer menar att ett objekts betydelse ofta är 

förgivettagen och saknar analys inom samhällsvetenskaperna (Blumer 1969, s. 2). Vidare 

påpekar han hur man inom den sociologiska forskningen tar hänsyn till fenomen som sociala 

positioner och sociala roller och därmed förbiser betydelsen av objekten (Blumer 1969, s. 3f). 

Blumer hävdar att även om ett objekt är känt för oss sedan tidigare - vi vet att en stol är en 

stol, så är tolkningen och meningsskapandet inte det samma i den sociala situationen. Mening 

skapas i mellanmänskliga relationer baserat på ett objekts betydelse, människor agerar 

gentemot andra beroende på objektens meningsskapande för dem (Blumer 1969, s. 4).  

 

Mead menar att alla objekt som omger en individ är meningsfulla. De behöver inte 

nödvändigtvis användas av individen men att de existerar i samma rum gör att de samspelar 

(Mead 1976, s. 196-197). Mead menar vidare att alla objekt bör ses som sociala då individer 

rör sig mot dem med olika mening och mål, på så vis blir även objekten sociala i och med 

individens sociala handlingar mot dem (Mead 1976, s. 198). Förutom objekt är även gester 

och språket fyllt av symboler. Mead menar att dessa symboler bär på mening som förutsätter 

att individer som möts har samma innebörd gällande symbolen, innebörden av dessa 

symboler är inlärd genom sociala handlingar (Mead 1976, s. 116).  

 

Blumer menar att symbolisk interaktionism vilar på tre principer. Dessa beskrivs som hur 

människor agerar i förhållande till objekt beroende på vilken mening objekten spelar för dem. 

Meningen i dessa objekt är beroende av vilken social situation de kommer ur och 

meningsskapandet av objekten tolkas av personen som hanterar dessa (Blumer 1969, s. 2f). 

Blumer menar att objekt är allt det som människor relaterar till eller pekar mot. Individer 

närmar sig dessa objekt med sin egen utgångspunkt, objekten är således inte statiska i sin 

betydelse utan detta skiftar beroende på vem som interagerar med objektet (Blumer 1969, s. 
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10f). Dessa objekt delar Blumer in i tre kategorier; fysiska objekt, sociala objekt och 

abstrakta objekt. De fysiska objekten är materiella ting såsom en stol eller ett träd. Sociala 

objekt är individer; en mamma eller en student. Abstrakta objekt kan refereras till som moral 

eller rättvisa (Blumer 1969, s. 10f). Objekt måste enligt Blumer ses som sociala då de är 

föränderliga. Objektets mening skapas och omskapas genom individers sociala interaktioner 

med varandra (Blumer 1969, s. 11f).  

3.2 Iscensättande roller 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv används för att teoretisera uniformen som ett 

iscensättande av en roll. Goffman menar att individer i sociala relationer söker förstå den 

andres uttryck och koda dessa för att kunna placera och precisera dem i sammanhanget. 

Dessa individer benämner Goffman som aktörer vilka agerar mot och med en publik, 

allmänheten (Goffman 2009, s. 11). Aktören har möjlighet att agera inför samma publik och 

skapar således sociala band till de som iakttar, hen kan även spela ut olika sorters roller inför 

en ny publik, detta benämner Goffman som sociala roller (Goffman 2009, s. 23). En aktör 

kan ljuga inför sin publik för att gynna sina egna eller allmänhetens intressen, enligt Goffman 

är detta vanligt i serviceyrken där publiken kan sägas behöva dessa lögner för att 

tillfredsställas (Goffman 2009, s. 26).  

 

Goffman presenterar begreppen fasad samt inramning och beskriver dessa som platser för 

rumsliga praktiker. Fasad beskriver Goffman som de uttrycksfulla egenskaper en person 

skildrar då denne framträder inför andra människor, en publik. Detta beskrivs vidare som en 

uppsättning typifierade handlingsmönster som den framträdande individen iscensätter 

medvetet eller omedvetet (Goffman 2009, s. 28). Goffman beskriver inramning som den fasta 

scenen där något utspelar sig. På denna scen finns all den rekvisita och de tillbehör som kan 

förväntas finnas där, ett typiskt rum av någon form, exempelvis ett vardagsrum, personalrum 

eller en skolmatsal. När aktören äntrar inramningen börjar hen spela sin roll och slutar spela 

denna roll när hen lämnar inramningen (Goffman 2009, s. 29). Goffman menar vidare att 

inramningen är en stationär plats men att den i undantagsfall kan följa med aktören. Goffman 

beskriver även begreppet han kallar personlig fasad och beskriver detta som människors 

personliga attribut, uttryck och utseende. Dessa kan vara allt det som vi känner igen 
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människor genom: deras kläder, kön och hudfärg, hållning, sätt att prata och hur de för sig 

(Goffman 2009, s. 30). En ytterligare nivå av den personliga fasaden som Goffman beskriver 

är skillnaden mellan uppträdande och manér. Uppträdandet visar på en individs sociala status 

och aktuella tillstånd, såsom att vara i arbete, medan manér syftar till de uttryck som kan 

drabba en individ i stunden (Goffman 2009, s. 30). Goffman menar att individer strävar efter 

att uppträdande och manér ska harmoniera, då det skiljer sig är det lättare för andra att 

uppfatta detta (Goffman 2009, s. 31).  

 

Goffman använder sig också av begreppen främre- och bakre regionen som exempel på när 

ett agerande pågår och inte pågår (Goffman 2009, s. 97). Den främre regionen beskriver den 

plats där rollen agerar och innebär att aktören därtill måste ta hänsyn till de normer och 

skyldigheter rollen innehar (Goffman 2009, s. 98). Den bakre regionen syftar till när aktören 

befinner sig off stage och därmed utom synhåll för sin publik. Där kan aktören öva inför sin 

roll och även vila från den (Goffman 2009, s. 101f). 

3.3 Görande praktiker  

För att kunna teoretisera kring skapandet och görandet av kön som uniformen uttrycker 

används Judith Butler. Butler definierar genus som ett socialt skapat kön. Hon menar vidare 

att ingetdera av begreppen kön eller genus är fastlagda kategorier och att en genuskategori 

inte måste följa ett biologiskt kön. Således ser hon genus och kön som socialt skapade och 

etablerade (Butler 2007, s. 55f). Butler menar att genus skapas genom performativa 

handlingar. Dessa beskrivs som upprepade handlingar, gester och uttalanden som bekräftar 

och befäster en genuskategori. Vidare beskriver Butler hur människor använder sig av 

kroppsliga attribut, gester och manér för att framställa genuskategorier och på så vis göra kön 

(Butler 2007, s. 28, 214). Butler beskriver performativa handlingar som en konstruktion som 

skapas samt upprepas och som på så vis får legitimitet och etableras. Genus är inte fastlagt 

utan omskapas ständigt genom individers handlande i historiska och rumsliga situationer 

(Butler 2007, s. 219f).  

 

Butler menar att kön, genus och sexuellt begär följer på varandra och uppfattas som det 

normerande i samhället. Denna modell kallar hon för en heterosexuell matris och i denna 
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förutsätts att män uttrycker maskulinitet och kvinnor femininitet. Modellen medför att alla 

uttryck som frångår matrisen ses som avvikande i förhållande till samhället och dess normer 

(Butler 2007, s. 69).  

 

Butler beskriver hur praktiker som anses vara genusöverskridande som t.ex. dragshowartisteri 

där individer iscensätter genus genom utklädande och agerande är en form av imiterande 

praktik. Butler använder begreppet genusparodi för att beskriva detta. Det syftar till en 

efterhärmning av det normativa original som givits de biologiska könen kulturellt (Butler 

2007, s. 216).  

3.4 Hierarkiska positioneringar 

Med Raewyn Connells teorier om manlighet och maskulinitet kan ytterligare en dimension av 

genuspraktiker i samhället analyseras. Connell menar, i likhet med Butler, att genus är socialt 

skapat och på så vis oberoende av det biologiska könet (Connell 2008, s. 110). Connell menar 

att individer indelas i roller beroende på kön. Dessa könsroller följer mönster som är socialt 

skapade där män förväntas vara maskulina och kvinnor förväntas vara feminina (Connell 

2008, s. 53f).  

 

Connell lyfter fram de ojämlikheter som existerar mellan könen, bland annat att kvinnors 

löner är lägre än mäns trots jämbördig arbetsinsats (Connell 2008, s. 121). Hon menar vidare 

att kvinnors underordning kan beskrivas utifrån att de saknar makt och på grund av sitt kön 

blir behäftad till att inneha svagare egenskaper som rädsla eller beroende. Detta leder även till 

ett undertryckande av kvinnor i verbal eller fysisk form som befäster mannens överordning 

(Connell 2008, s. 122).  

 

Connell ser det som att det inte existerar en enda maskulinitet. Vidare framhåller hon att 

fokus inte heller bör vara på dessa olikheter utan snarast hur dessa maskuliniteter samspelar 

med och mot varandra (Connell 2008, s. 114). Detta beskriver Connell med begreppet 

hegemonisk maskulinitet som kan förstås som en makthierarki med över- och underordning 

som utövas i grupper av män. Denna hierarki skiljer sig beroende på grupp och det är inte 

nödvändigtvis samma typer av attribut som värdesätts i olika kontext (Connell 2008, s. 114, 
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116). Connell menar vidare att dessa kontexter styrs av kulturella normer och makt. En man 

kan således vara placerad olika högt eller lågt i den hierarkiska ställningen beroende på 

vilken situation han befinner sig i (Connell 2008, s. 115). 
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4. Metod 

Nedan redovisas och argumenteras för de metodval som gjorts i denna uppsats. Insamlingen 

av det empiriska materialet utfördes genom fokusgruppsintervjuer där så kallat 

stimulimaterial i form av kortare filmklipp på poliser i uniform visades för informanterna. 

Stimulimaterialet avsågs användas som utgångspunkt för diskussioner mellan informanterna.  

4.1. Metodologisk ansats 

Uppsatsens metodologiska ansats är delvis inspirerad av ett hermeneutiskt angreppssätt för att 

kunna besvara informanternas egna upplevelser och meningsskapande kring polisuniformen. 

I en hermeneutisk process pendlar läsningen mellan delarna och helheten av analysmaterialet, 

för att förstå helheten måste en förstå delarna och vice versa. I den hermeneutiska ansatsen är 

tolkningen av informanternas redogörelse av stor vikt, forskaren måste därav vara medveten 

om sitt egna för-omdöme - sin subjektiva förförståelse (Gadamer 2012, s. 110; Repstad 2007, 

s. 137). Med stöd i syftet kring informanternas egna upplevelser av polisuniformen är ett 

hermeneutiskt angreppssätt lämpligt. Detta medför att jag som intervjuare ställer mig öppen 

till vad informanterna ger för information under intervjuerna.  

4.2 Fokusgruppsintervjuer 

För att på bästa sätt få utsagor kring informanternas egna subjektiva tankar användes 

fokusgruppsintervjuer som metod. Victoria Wibeck skriver i boken Fokusgrupper att denna 

typ av datainsamlingsmetod syftar till att studera det meningsskapande och den sociala 

interaktionen som de deltagande informanterna gör och fungerar särskilt bra för “känsliga 

ämnen” (Wibeck 2000, s. 21). För ändamålet till denna uppsats kan dessa känsliga ämnen 

beskrivas genom polisernas utsagor kring stoltheten av att bära uniform. Det som i detta fall 

upplevdes som känsligt är främst att säga något negativt om yrket som helhet och om 

uniformen specifikt, något som framkom under intervjuerna. Genom att informanterna fick 

möjlighet att tillsammans med andra i samma yrkeskategori dryfta dessa frågor lyftes dessa 

mer känsliga teman upp och de hade stöd av varandra under intervjutillfällena. Detta 

medförde ett till början trevande samtal som sedan resulterade i att kollegorna många gånger 
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visade sig hålla med om den mer negativt riktade kritiken. Pål Repstad samt Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann menar att fokusgruppsintervjuer kan ge trygghet till informanterna 

genom att de är en grupp individer till skillnad från den mer klassiska en-till-en intervjun. I 

fokusgruppsintervjuer är det möjligt att få ta del av ett mer naturligt samtal mellan 

informanterna (Kvale & Brinkmann 2009, s. 166; Repstad 2007, s. 109). Vid en intervju där 

intervjuaren sitter ensam med en informant finns kanske en risk att vilja försvara sig (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 48). I fallet för denna uppsats var maktbalansen mer utjämnad mellan 

informanter och intervjuare. 

 

Fokusgruppsintervjuer bygger på att intervjuaren, som fungerar som en moderator, 

bestämmer ett ämne som informanterna får diskutera kring. På detta vis skiljer sig denna 

insamlingsmetod från t.ex. gruppintervjuer under observation som metod (Wibeck 2000, s. 

23f). Trost menar även att en fördel med fokusgruppsintervjuer är att informanterna har 

möjlighet att inspireras av varandras tankar och på så vis kan komma med nya uppslag kring 

sina reflektioner (Trost 1997, s. 27). Denna intervjuform var passande då de frågeställningar 

jag har för avsikt att besvara är förknippade till individens tolkning av uniformen. 

Upplevelsen av intervjuformen var att samtalet flödade på ett naturligt sätt och att även 

informanterna trivdes i intervjusituationen. De fick möjlighet att diskutera kring ämnen de 

alla var berörda av på olika vis. 

4.2.1 Urval av informanter 

För att kunna besvara frågeställningarna valdes en grupp informanter ut genom två teman: 

poliser och uniform. Således är de berörda informanterna: manliga och kvinnliga poliser med 

erfarenhet av att arbeta uniformerat i yttre tjänst.  

 

Urvalet togs fram genom bekvämlighetsurval och snöbollsprincipen. Bekvämlighetsurval 

beskrivs enligt Trost som en praktisk metod då intervjuaren tar de informanter som den får. 

Intervjuaren gör informationen om studien tillgänglig på lämpliga platser och intresserade 

informanter tar kontakt med intervjuaren (Trost 1997, s. 120). Snöbollsprincipen kan 

beskrivas som en urvalsmetod där en informant hjälper till att rekrytera andra informanter 

från sin omgivning till intervjuaren (Repstad 2007, s. 61). 
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Två personer som arbetar som poliser i en storstad i Sverige kontaktades och gav sitt 

godkännande att hjälpa till i insamlingen av informanter. Dessa två kontaktades via e-post där 

uppsatsens syfte och intervjumetod presenterades. De publicerade sedermera denna text i en 

sluten Facebookgrupp för poliser i Sverige samt delade informationen på de egna 

arbetsplatserna. Detta genererade ett antal intressenter som vidarebefordrades till mig med 

e-postadresser samt telefonnummer. De som anmält intresse mailades med information om 

studien samt förslag på ett antal datum. De tillfrågades att svara på vilka datum de hade 

möjlighet att delta samt vilka tider. De tillgängliga datumen antecknades sedan av mig för att 

kunna skapa grupper om minst två personer. Ytterligare en person verksam som polis i 

samma storstad kontaktades, denne kom att bli min tredje kontaktperson inom polisen. Den 

tredje personen kom att utgöra urvalet med snöbollsprincipen där kontakten bjöd in mig samt 

kollegor till denna, som hen ansåg kunde vara intresserade av att delta, i en chattgrupp. Där 

presenterade jag mig och min studie och skickade åter ut de datum som var tillgängliga. 

Tillsammans med de som svarat från den första insamlingen hade jag så åtta informanter.  

4.2.2 Presentation av informanterna 

Informanterna presenteras i denna uppsats kortfattat och anonymiserat. Detta på grund av en 

uttrycklig begäran från informanterna själva. De var måna om att det inte skulle vara möjligt 

att utröna vilka de var. Således har namnen, deras arbetsplatser samt andra personliga attribut 

fingerats eller anonymiserats.  

 

Urvalet som redogörs för ovan är slumpmässigt. De åtta personer som utgör informanter är de 

åtta som hade möjlighet att delta, jag har således inte gjort något aktivt val av informanter 

gällande kön, ålder eller tid i yrket. 

 

Bland de åtta deltagande informanterna var två personer kvinnor och resterande män. Deras 

åldrar varierade mellan 27 och 42 år och deras tid i polisyrket varierade mellan 1 och 9 år. 

Samtliga poliser hade någon gång under sin karriär arbetat uniformerat som ingripande 

poliser. Tre av de åtta informanterna arbetade idag till största del civilt, i sina egna kläder 

men fortfarande på olika sätt som ingripande poliser. Resterande sex arbetade fortsatt 

uniformerat som ingripande poliser. Sju av informanterna arbetade i en stor stad i Sverige och 

en informant höll vid tillfället för intervjun på att byta arbetsplats från ett län till ett annat. 

21 



Informanterna har i uppsatsen både fått ett fingerat namn samt ett nummer. För att lättare 

kunna följa detta finns nedan en tabell. Då uppsatsens syfte behandlar olika aspekter av kön 

och genus finns även en förteckning över informanternas kön med i listan.  

 

Fokusgrupp 1 

Informant 1 David ♂ 

Informant 2 Erik ♂ 

Informant 3 Nils ♂ 

 

Fokusgrupp 2 

Informant 4 Anna ♀ 

Informant 5 Sara ♀ 

Informant 6 Jens ♂ 

 

Fokusgrupp 3 

Informant 7 Per ♂ 

Informant 8 Adam ♂ 

 

4.3 Stimulimaterial 

Vid intervjutillfällena användes stimulimaterial i form av två olika filmklipp på poliser i 

uniform i tjänst. Klippen visades ett i taget med diskussion emellan. Det stimulimaterial som 

användes kommer mer i detalj att redogöras för nedan.  

 

Syftet med stimulimaterialet relateras till frågeställningarna. Tanken var inte att intervjuerna 

skulle kretsa kring just det filmade materialet vilket heller inte blev huvudfokus för 

intervjuerna. Det filmade materialet användes för att informanterna med ett visuellt stimuli 
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skulle komma att börja fundera över uniformen och dess betydelse för att sedan kunna 

diskutera vidare kring sina egna erfarenheter av polisuniformen.  

4.3.1 Filmklippen 

Klippen hämtades dels från dokumentärserien 112 - poliser från 2011 som visats på TV4 

samt från Youtube.com från den svenska dokumentärserien Trafikpoliserna. Båda klippen 

visades utan ljud och var redigerade så att endast poliserna var i fokus. Annat filmat material 

som klippbilder för att visa kontext och bilder på ev. gärningsmän var borttaget. Klippen 

valdes taktiskt för att vara neutrala på så vis att de inte visade någon pågående konflikt 

mellan polis och gärningsman. Det första klippet som visades var 44 sekunder långt och 

visade en manlig polis som “vaktar” en misstänkt person som sitter i en bil. Det andra klippet 

var 1 minut och 32 sekunder och visade en kvinnlig polis som stoppar trafiken på en 

motorväg och sedan går mot en stillastående lastbil.  

4.4 Tillvägagångssätt 

Fokusgruppsintervjuerna bestod av tre tillfällen med tre informanter i de två första grupperna 

och två informanter i den tredje gruppen. Att ha tre individer i gruppen upplevdes som 

positivt. Det var enkelt att hänga med i samtalet och tillräckligt många för att de två som inte 

pratade för tillfället fick chans att lyssna och fundera. I den sista gruppen som utgjordes av 

två informanter upplevdes inget direkt problem mer än att diskussionerna inte blev lika ivriga 

som i de två föregående grupperna. Detta kan givetvis ha påverkats av informanternas 

personligheter lika väl.  

 

De två första intervjuerna hölls i områden valda av informanterna och på platser valda av 

mig. Den första intervjun hölls kvällstid i lobbyn på ett hotell med motiveringen att platsen 

den tiden på dygnet skulle vara relativt tyst och folktom. En av informanterna hade uttryckt 

att hen ville sitta så avskilt som möjligt på grund av sitt yrke. Dessutom hade lokalen 

heltäckningsmatta som gynnade akustiken och då även inspelningen. Den andra intervjun 

genomfördes vid 14-tiden på en restaurang. Även detta val var strategiskt då det under den 

tiden var ett kundglapp mellan lunch- och middagstid. I restaurangen satt vi i avskildhet från 

andra människor. Inför den tredje intervjun blev jag erbjuden att vara hemma hos den ena av 
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två informanter, något den andre informanten inte hade något emot. Där satt vi i köket och vi 

var ensamma i lägenheten.  

 

Informanterna hade i förväg fått en kortare beskrivning om vilka ämnen intervjuerna skulle 

komma att handla om. Wibeck skriver att det kan vara positivt att låta informanterna i en 

fokusgruppsintervju redan innan få reda på ämnet för intervjun (Wibeck 2000, s. 116). När 

informanterna kom till intervjutillfällena upplevdes de som engagerade inför samtalen.  

 

När samtliga informanter samlats till respektive intervju samtalade vi en stund om ämnen 

relaterade till deras arbeten. Informanterna var även nyfikna på mig som intervjuare varpå jag 

kort presenterade mig själv. Efter detta gavs information om de etiska riktlinjerna och 

förfrågan om att spela in samtalen, där samtliga gav sitt samtycke. Fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes med en intervjuguide som i stort sett inte användes. Denna fungerade snarast 

som en överskådlig tankekarta över relaterade ämnen med utgångspunkt i syftet och 

frågeställningarna. När inspelningen var påslagen spelades det första videoklippet upp varpå 

frågan “Vad är det första ni tänker på när ni ser detta?” ställdes. Informanterna i samtliga 

grupper beskrev utförligt sina uppfattningar kring det som visats. De fick tillfälle att själva 

diskutera sinsemellan men ombads vid tillfällen att förtydliga vissa uttalanden för att få en 

djupare förståelse kring deras resonemang. Ganska snart efter att klippet diskuterats kom 

samtalen in på andra banor rörande uniformen. Det hände att informanterna korrigerade sig 

själva när de upplevde att de kommit in på ett annat ämne. Detta ombads de att inte lägga 

någon vikt vid utan att istället fortsätta samtala fritt. Ungefär halvvägs in i intervjuerna 

visades det andra klippet upp och diskuterades i likhet som det första. Samtalet flöt på mellan 

informanterna och kom att handla om olika teman relaterade till deras arbeten och uniformen.  

4.5 Transkribering och kodning 

Den insamlade empirin i form av de inspelade fokusgruppsintervjuerna transkriberades med 

hjälp av programmet ExpressScribe på dator. I samband med detta anonymiserades 

informanterna genom att namnen byttes ut, deras arbetsplatser är inte namngivna och 

särskilda kännetecken som skulle kunna uppdaga vem de är har tagits bort. Som nämnts ovan 
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i kapitel 4.2.2 Presentation av informanterna grundar sig detta på informanternas egna 

önskan om anonymitet.  

 

Efter att materialet transkriberats påbörjades en första genomläsning samt återlyssning av 

samtliga intervjuer. Genom detta framkom ett antal gemensamma teman som utgjorde en 

första kodning av materialet. Detta gjordes dels deduktivt med avstamp i de teoretiska 

ramverken samt induktivt med fokus på informanternas utsagor som framkommit av det 

empiriska materialet. Den deduktiva delen bestod av de teoretiska begrepp som lyfts fram 

genom valda teorier, dessa var bland annat objekt, roller och performativa handlingar. 

Induktivt söktes efter gemensamma teman som framkommit under intervjuerna. De utgjordes 

till stor del av positiva och negativa tendenser i att bära uniform samt hur informanter spelade 

olika roller i mötet med allmänheten. Då en första kodning tematiskt delat in materialet 

gjordes en andra indelning under olika rubriker. Dessa rubriker uppkom genom att urklipp ur 

intervjuerna som tycktes kretsa kring samma eller liknande teman lades under respektive 

rubriker. Kodningen utgjordes av följande huvudrubriker samt underrubriker: Den spelade 

rollen; iklädandet samt avklädandet av polisrollen, anpassning till rollen, främre och bakre 

regionen. Uniformen och allmänheten; uppskattning och förväntningar, utsatthet och mötet 

med barn. Uniformens symbolik och historia; vördnaden över uniformen.  

4.6 Etiska överväganden 

Informanterna i denna uppsats blev redan vid första kontakt informerade om vilka etiska 

riktlinjer som avsågs respekteras. Dessa forskningsetiska principer presenteras nedan mer 

ingående. 

 

Den första principen som Vetenskapsrådet lyfter är Informationskravet (Vetenskapsrådet 

2001, s. 7). Detta innebär att informanten ska informeras om studiens syfte samt vara 

medvetna om att deras medverkan är frivillig (Repstad 2007, s. 90; Vetenskapsrådet 2001, s. 

7). Informanterna som i denna uppsats bidragit till det empiriska materialet fick redan vid 

första kontakt reda på uppsatsens övergripande syfte. Denna information fick informanterna 

även verbalt före själva intervjun. Nästa princip som Vetenskapsrådet listar är 

samtyckeskravet vilket innebär att informanten ger sitt samtycke till att delta i studien 
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(Vetenskapsrådet 2001, s. 9). Då samtliga informanter i denna studie var myndiga och 

intervjuades som privatpersoner var detta enbart något som verbalt presenterades för dem. 

Den tredje principen anger konfidentialitetskravet. Det innebär att insamlat material ska 

förvaras på sådant vis att obehöriga inte kommer åt det samt att informanternas 

konfidentialitet i största möjliga mån ska bibehållas (Repstad 2007, s. 90; Vetenskapsrådet 

2001, s. 12). I denna uppsats innebär det att endast jag själv samt min handledare haft tillgång 

till materialet. Vidare menas att uppgifter om informanter i det insamlade materialet i 

möjligaste mån har anonymiseras för att bevara informanternas anonymitet. I detta fall 

innebär det att informanternas namn, befattning och arbetsplatser anonymiserats. Samt att 

andra särskilda karaktärsdrag och egenskaper har utelämnats med hänsyn till informanterna. 

Det fjärde och sista kravet som listas i rapporten är nyttjandekravet som innebär att det 

insamlade materialet endast får användas i vetenskapligt syfte (Repstad 2007, s. 90; 

Vetenskapsrådet 2001, s. 14). Denna uppsats kommer inte att användas i kommersiella syften 

utan enbart användas till vetenskapligt ändamål.  

 

Det finns enligt Wibeck och Trost vissa svårigheter kring de etiska riktlinjerna, främst 

gällande just fokusgruppsintervjuer. Det går inte att ge några garantier kring att någon av de 

andra deltagarna sprider information som framkommit vidare (Wibeck 2000, s. 116; Trost 

1997, s. 25f). Jag vill dock tro att, med tanke på informanternas yrke, denna risk får anses 

relativt liten. Min uppfattning var att samtliga intervjuade var noggranna med dessa principer 

och då särskilt att deras personuppgifter skulle anonymiseras.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att säkerställa mätningar, oberoende av vem som utfört ett test ska en 

annan person med samma metod kunna uppnå ett snarlikt resultat. Inom kvalitativ forskning 

beaktas frågan om reliabilitet dock på ett annorlunda vis från kvantitativ forskning (Trost 

2007, s. 111f). Trost menar att utifrån ett symbolisk interaktionistiskt synsätt torde en 

undersökning ses som en process. Det blir då vanskligt att uppnå samma resultat vid ett annat 

tillfälle (Trost 2007, s. 111). Det går inte att säkerställa att intervjuaren har samma svar på en 

fråga en tid senare, det går inte heller att säkerställa att intervjuaren ställer frågan på samma 

vis (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263f). I fallet för denna uppsats kan sägas att flera 
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återkommande teman berättades om i de olika fokusgrupperna, således kan ett visst mått av 

reliabilitet sägas ha uppnåtts. Hur resultatet blivit om det varit en annan intervjuare som utfört 

intervjuerna är dock svårt att säga.  

 

Validitet beskrivs i kvantitativ forskning som att mätinstrumentet är korrekt fungerande, om 

mätningen mäter det den avser. Enligt Kvale och Brinkmann förutsätter detta att datan måste 

formuleras i siffror, något som är ovanligt i kvantitativ forskning (Kvale och Brinkmann 

2009, s. 264). I fallet för denna uppsats kan sägas att tolkningen av empirin i förhållande till 

frågeställningarna utgör det största problemet med avseende på validiteten. Det går inte att 

fastställa att en annan personen skulle gjort samma tolkningar av empirin som jag. Dock har 

jag i största mån försökt förhålla mig objektiv och under arbetets gång varit medveten om 

denna aspekt.  

 

Vad som ovan framförts är att varken reliabilitet eller validitet så som det avses i kvalitativ 

forskning går att applicera direkt på kvantitativ forskning. Vad som därför bör genomsyra en 

kvantitativ undersökning är trovärdighet. Trost beskriver detta som en form av öppenhet som 

bör redovisas genomgående i studien. Denna öppenhet är en form av transparens i 

redovisningen av intervjufrågor men även en grad av objektivitet (Trost 2007, s. 113f). Enligt 

Trost handlar objektivitet om att inte ställa för många påståenden eller på andra vis tvinga på 

informanterna intervjuarens egna tankar kring givet ämne (Trost 2007, s. 114). Även Kvale 

och Brinkmann menar att trovärdighet är att föredra inom kvantitativ forskning. De menar 

vidare att trovärdigheten ska finnas med i alla led av en undersökning som en 

kvalitetskontroll (Kvale och Brinkmann 2009, s. 266ff). Det handlar främst om att kunna 

ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten (Kvale & Brinkmann, s. 268). I denna uppsats har 

trovärdigheten försökt upprätthållas genom en fullkomlig transparens i de val som tagits 

under vägen. En del av trovärdigheten finns även i intervjuerna där informanterna själva fick 

samtala och där jag kunde befinna mig i periferin av diskussionerna.  
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5. Resultat och analys 

Nedan kommer resultatet av den empiriska datan samt en analys av densamma att 

presenteras. De frågeställningar som uppsatsen bygger på är “Hur nyttjar poliser i yttre tjänst 

uniformen för skapandet av rollen Polis?” och “Hur använder sig poliser i yttre tjänst av 

uniformen i mötet med andra?”. För att besvara dessa har följande kapitel delats in i två 

avsnitt där det första avsnittet syftar till att svara på den första frågeställningen och det andra 

syftar till att svara på den andra frågeställningen. Detta görs under rubrikerna Polisens 

rollskapande och Uniformen i mötet med allmänheten. 

5.1 Polisens rollskapande 

Det framkom under intervjuerna att polisen på olika vis använde sig av uniformen beroende 

på situationen de mötte. Detta avspeglade sig även i hur deras personlighetsdrag kom att 

anpassas. Det framkom tydligt i fokusgruppsintervjuerna att polisuniformen hade ett starkt 

symbolvärde och betydelse för samtliga informanter. De beskrev hur de ständigt pendlande 

mellan olika roller beroende på situation och framhöll även vikten av att ha förmågan att göra 

detta. Informanternas utsagor kring uniformen ger en bild av en stor vördnad kring denna. 

Samtliga informanter beskriver vikten av att uniformen bärs på ett korrekt vis enligt 

reglementet. De beskriver även hur de med relativt små medel kan anpassa uniformen i olika 

typer av möten. I detta avsnitt kommer den första frågeställningen “Hur nyttjar poliser i yttre 

tjänst uniformen för skapandet av rollen Polis?” besvaras. 

5.1.1 Symbolvärdet i uniformen 

Stimulimaterialet som användes under intervjuerna skulle främst användas som en 

konversations-trigger. Det första klippet väckte dock en del reaktioner, framförallt i 

fokusgrupp ett som kom att föra diskussionen framåt med utgångspunkt i klippet. Informant 1 

pratar om vikten av uniformen:  

 

[...] det är ett stort symbolvärde, det ska inge förtroende, det ska inge auktoritet. 

Ingenting i det han gör. Som hänger ihop med de här. [...] hänger och slafsigt. Och det 

intrycket ger han. [...] Det må verka fånigt, men att sträcka på sig lite grann. Att tala 
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och röra sig på ett sådant sätt. [...] Man ska liksom ha någon sorts vördnad och respekt 

gentemot den, alltså som polis [...] Ja men den man ingriper mot.  

 

Informant 1 beskriver att det finns en avsaknad av hur en polis bör se ut och agera i 

klipp nummer ett, med den manliga polisen. Han beskriver vidare att uniformen är 

bärare av symbolvärden som ska ge signaler till andra samt att polisen bör agera 

respektfullt mot misstänkta gärningsmän. Även informant 2 beskriver symbolvärdet i 

uniformen:  

 

Informant 2: Och jag är verkligen ingen, ja. Preussisk människa i övrigt, men det blir 

ändå så här, uniformen är laddad för mig. Det är en väldigt stark symbolik och innebär 

saker för mig. Så det blir en [...] En stark känsla när jag ser att den inte bärs… 

Intervjuare: Vad är det för symboler som du förknippar med uniformen tänker du? 

Informant 2: [...] Vem som har befogenheter och hur en polis ska uppträda [...] vad 

man kan vänta sig av en polis som kommer [...] i en polisuniform. Hur man ska bli 

bemött [...] det finns väldigt mycket som innebär att ha en polisuniform på sig.  

 

Informant 2 beskriver vilka åtaganden som finns i och med bärandet av uniform. Han 

beskriver det även som att det väcker känslor hos honom när uniformen inte bärs på ett 

korrekt sätt, såsom polismannen i klippet bär den. Både Informant 1 och 2 beskriver att 

uniformen bär på olika symboler och symbolvärden som skickar signaler till andra. Det 

är även tydligt att värdet av uniformen är starkt för informanterna. Med hjälp av 

Blumer och Mead kan dessa uttalanden tolkas som hur individer interagerar mot och 

med objekt (Blumer 1969; Mead 1976). Trots att en polisuniform enbart är en sorts 

klädesplagg beskriver informanterna vikten av hur den bärs. Det kan tolkas som att 

informanterna vill förmedla sin uppfattning och förhållande till uniformen till 

allmänheten. För att allmänheten ska uppleva uniformen som auktoritär och 

förtroendeingivande måste informanterna själva uppfatta den som det. 

5.1.2 Att iklä sig och ta av sig rollen som polis 

Att iklä sig rollen som polis och att klä av sig rollen som polis beskrivs av informanterna som 

två olika praktiker där en del lägger större vikt vid det första och en del vid det andra. Det kan 

tolkas som att det är olika viktigt med iklädandet och avklädandet av rollen. Tre av 
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informanterna som tidigare arbetat uniformerat som ingripande poliser har nu gått vidare i sin 

karriär för att arbeta som ingripande poliser civilt. Dessa verkar i högre grad ha ett behov av 

att både iklä sig och klä av sig rollen som polis efter arbetsdagens slut. De beskriver en stor 

skillnad att påbörja sina arbetspass idag jämfört med tidigare eftersom de numera arbetar i 

sina egna kläder. Informant 2 som största tiden arbetar civilt beskriver att: 

 

För mig var det nog större skillnad när jag hela tiden [...] var ingripande polis, hade 

uniform 100% av tiden. Att när man tar på sig uniformen då tar man på sig nästan 

någon form av mind set. [...] Det blir ännu tydligare [...] nu när man är civil, finns det 

inte en lika tydlig distinktion mellan privat. Och att man inte på samma sätt har folkets 

ögon på sig.  

 

Även informant 1 som även han numera arbetar civilt beskriver hur uniformen påverkat 

honom. 

 

Det är konstigt hur de mentala bitarna funkar. [...] en mental förberedelse och såhär, jag 

nämnde skydd. Att det var lite så att när man tog på sig uniformen då klarar man mer. 

[...] i den rollen, i uniformen har man lärt sig att, man har tränat för att bära den i vissa 

situationer [...] de svåraste grejerna rent fysiskt eller riskfyllt har man gjort i uniformen 

[...] så man är så inne på att här är den här rollen och den förknippar jag tätt med 

uniformen. [...] så är man där och då som polisen, det är fortfarande David i botten med 

empati och sådär men sen så kan jag ta av mig det. Det tror jag var väldigt viktigt för 

mig att kunna ta av mig det, när jag är hemma.  

 

Informant 2 beskriver att iklädandet av rollen polis blir en form av “mind set”, det finns en 

tydlighet i var rollen börjar, när han är på jobbet. Vidare beskriver han hur detta resulterar i en 

känsla av att “axla en roll”. Även Informant 1 beskriver hur han kliver i en roll i samband 

med påklädandet av uniformen. Det finns en tydlig distinktion i vad som är arbete och vad 

som förväntas i samband med att uniformen kläs på. Informant 1 berättar att han kan sakna att 

bära uniform: “På samma sätt är det skönt att ta av sig den. Det kan jag sakna, att man tar av 

sig jobbet”. Vad informanterna här beskriver kan tolkas med hjälp av Goffmans begrepp 

fasad (Goffman 2009). Uniformen som kan ses utgöra fasaden beskrivs av informanterna som 

mer än enbart ett klädesplagg, informant 2 beskriver iklädandet som ett “mind set”. När 

30 



informanterna kliver in i fasaden äntrar de även polisrollen som för med sig de mentala 

tillgångar informanterna beskriver. Detta kan även beskriva hur poliserna “gör” sina roller. 

Med Butlers begrepp performativitet går det att tolka vad som sker med informanterna när de 

ikläder och går ur rollen som polis (Butler 2007). De görande praktiker det innebär att klä på 

sig uniformen kan beskrivas som en sådan performativ handling. Påklädandet och även 

avklädandet blir en vanemässig gest som görs om och om igen, handlingen befästs genom 

detta och blir således en performativ handling. Trots att de informanter som idag arbetar civilt 

fortfarande gör rollen som polis så är uniformen en stark bekräftelse på att gå in i rollen. 

Resonemangen som informanterna för kring att lämna arbetet med uniformen efter ett 

arbetspass bekräftas även av tidigare forskning (Backteman-Erlanson et al. 2010). 

 

Iklädandet av uniformen respektive att “ta av sig jobbet” är något främst de informanter som 

övergått till att arbeta civilt tar upp. I fokusgrupp två arbetade samtliga tre informanter 

uniformerat som ingripande poliser, ingen av dem uttryckte att de upplevde något särskilt vid 

avklädandet av uniformen. Det verkar då som att de poliser som haft möjlighet att både arbeta 

uniformerat och sedan övergått till att arbeta civilt kan märka avsaknaden mer. Att inte rent 

fysiskt klä av sig rollen och träda ur den. Det skiljer sig dock för Informant 3, som även han 

främst arbetat uniformerat.  

 

Och jag har nog valt att hålla kvar vid det att när jag rustar på mitt vapen då, det 

försöker jag ju ha som ett, som en trigger att nu ska jag jobba. Man laddar vapnet och 

sätter det i hölstret. Det skulle ju kunna bli något som man skiter i. Alltså som nåt man 

bara gör men jag tror jag har valt att inte låta bli det utan att jag försöker, så. Nu. Och 

sen går jag ut och jobbar. Att jag har kvar en grej, en symbol för nu jobbar jag. 

 

Informant 3 beskriver hur hölstringen av vapnet fungerar som en “trigger” på liknande vis 

som Informant 1 och 2 beskrivit påklädandet av uniformen som att hamna i ett “mind set”. 

Vidare berättar Informant 3 hur detta är ett medvetet val, det finns en tanke bakom denna 

handling och han ser det som viktigt. Detta bekräftar hur Informant 3 ser på sitt eget 

rolltagande som polis. Denna medvetenhet hos informanterna skiftade. Informant 6 menar 

först att han inte har några särskilda tankar kring att klä på sig uniformen, han säger att: “Jag 

reflekterar inte, jag bara tar på mig och går till jobbet”. Han säger dock att: “Däremot så 
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tänker jag mer när jag plockar ut min utrustning att idag kanske jag måste nyttja den”. 

Polisens utrustning innebär det bälte som ingripande patrullerande poliser bär, det innehåller 

bland annat pistolen, batong och OC-burk (pepparspray). Informant 6 utsaga kan beskrivas 

med hjälp av Butlers teorier kring performativa handlingar (Butler 2007). Det Informant 3 

och 6 beskriver kan tolkas som en ritualiserande handling, det finns en symbolik i att rusta på 

vapnet således blir denna handling performativ. Att det är just pistolen som utlöser dessa 

tankar hos informanterna kan tolkas som en medvetenhet hos dem, pistolen är det som gör 

störst skada om de skulle vara tvungna att använda det. I tidigare forskning gjord av Åse 

beskrivs i ett dokument att polisens vapen ska bäras tydligt för att utsända auktoritet till 

allmänheten (Åse 2000). Detta kan ytterligare stärka idén om varför just vapnet är det mest 

betydande i uniformen.  

5.1.3 Förmågan att träda in i och ur rollen 

När polisen arbetar uniformerat finns en stor förväntan från allmänheten att poliserna ska bete 

sig korrekt inom ramen för det som ingår i deras arbete. Detta gör att uniformen spelar olika 

stor roll beroende på om de befinner sig inom synhåll från allmänheten eller inte. Informant 6 

berättar att de kan ha en mer avslappnad jargong när de sitter i polisbilen “vi kan sitta och 

skratta och ha hur kul som helst i bilen men så fort alla kliver ut ur bilen” Informant 4 fyller i 

“då är det ju koncentration som gäller”. Detta är ett kortfattat men talande exempel för hur 

poliserna agerar och har förmågan att pendla mellan olika känslolägen och roller när de bär 

uniformen. Det ger en tydlig bild av att de snabbt kan “sätta på” och “stänga av” sina 

polisroller, trots bärande av uniformen. Ytterligare ett exempel angående detta diskuterar 

Informant 7 och 8 om. Informant 8 menar att det många gånger är svårt att slappna av bland 

allmänheten när han bär uniform, Informant 7: “Därför det kan vara skönt att åka in på 

stationen och käka lunch eller avrapportera en stund till och med för då kan man, man kan 

slappna av”. Denna avslappning beskrivs i form av uppgifter att göra på stationen som att 

avrapportera, han berättar vidare att de då passar på att knäppa upp uniformen och ta av sig 

båtmössan. För att analysera detta används Goffmans begrepp främre och bakre regionen 

(Goffman 2009). Att befinna sig på stationen illustrerar rent faktiskt hur de klär av sig rollen 

som polis då de inte längre befinner sig i den främre regionen. Även exemplet med polisbilen 

belyser den främre och bakre regionen. I bilen befinner de sig utanför inramningen och är på 
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så vis vilande från sina roller som poliser. När de stiger ur bilen äntrar de inramningen där 

publiken väntar.  

 

Informanter i fokusgrupp två och tre berättade om hur det är möjligt att röra sig mellan rollen 

som polis och deras privata jag, både när de bär uniform och de tillfällen de kan knäppa upp 

uniformen. I vissa fall beskrevs det hur dessa två olika världar gled in i varandra. Denna 

uppfattning stöds i tidigare forskning gjord av Åse som menar att polisyrket ofta kan komma 

att blir mer än ett arbete (Åse 2000). Informant 4 och 5 beskrev hur de på sin fritid försökte 

koppla bort arbetet helt och hållet och vara lediga, att det var av stor vikt att arbetet inte gick 

ut över privatlivet. Informant 6 däremot beskrev hur han hade svårt att hålla sig ifrån vissa av 

de uppgifter han utövade i sitt yrke. Däribland att han på sin fritid hade ett extra vaksamt öga 

mot förmodade gärningsmän. Ytterligare ett exempel på hur det privata och arbetet går ihop 

ger Informant 7.  

 

Jag har varit lite mer blyg innan på ett sätt. Men har man jobbat ett tag och det har blivit 

väldigt mer naturligt att bara hugga tag och säga till folk olika saker och då, förs det 

nästan över på privatlivet också. 

 

Både Informant 6 och 7 ger uttryck för att deras uniformerade arbete på olika vis förs över till 

privatlivet. Informant 6 beskriver att han har svårt att släppa den vaksamma blicken på 

fritiden medan Informant 7 tar med sig positiva egenskaper han utvecklat i uniformen till 

privatlivet. Detta skulle kunna beskrivas som att den främre och bakre regionen glider in i 

varandra, det finns i dessa sammanhang inte en tydlig åtskillnad mellan arbete och privatliv. 

Den blyghet som informant 7 tidigare upplevt har i och med rolltagandet som uniformerad 

polis börjat försvinna och det han använder sig av i sin polisroll överförs även till den privata 

sfären. 

5.1.4 Ett maskulint skådespel 

Vem blir polisen vid iklädandet av uniformen och iscensättandet av rollen polis? Det kan 

genom informanternas berättelser uttolkas att det dels handlar om hur poliser ikläder sig 

rollen känslomässigt men även fysiskt. De flesta av informanterna diskuterar flertalet gånger 

under intervjuerna att uniformen likställer och i princip ser likadan ut för kvinnor och män. 
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Så har det dock inte alltid varit. Kroon visar på att det är först runt 1960-talet som kvinnor får 

tillåtelse att patrullera och då i byxkjol (Kroon 2007). Den typen av uniform som bärs av 

poliser idag har fler maskulina konnotationer än feminina. Informant 1: “Den bygger ju axlar 

och tar ju bort former, [...] nej, man blir fan inte androgyn man, det blir nog såhär mer 

klassisk manlig kroppstyp”. Det kan tolkas som att Informant 1 menar att uniformen rent 

visuellt framställer en maskulint kodad kropp. Detta stöds även i tidigare forskning gjord av 

Jacobsson som beskriver hur typiskt maskulina snitt av kläder ser ut (Jacobsson 1994). 

Oavsett den likställande uniformen finns det alltid en individ som bär den. På frågan om vad 

individen bakom uniformen har för betydelse svarar Informant 2:  

 

Först och främst är vi där i egenskap av poliser, sen kanske som medmänniskor, sen 

kanske i tredje, fjärde hand som killar, tjejer. Om ens det tycker jag. Nej, jag tycker, det 

är inte därför vi är där i den situationen, vi ska försöka hjälpa. [...] vi ska utstråla poliser, 

neutrala poliser och sen därefter andra egenskaper som är viktigare än vilket kön man 

har. 

 

Informant 2 menar att det viktigaste är att poliser utstrålar just poliser, neutrala sådana. 

Samtidigt beskrivs det att själva uniformen framhäver en maskulint kodad kropp av Informant 

1. Detta kan analyseras genom Connells maskulinitetsteorier (Connell 2008). Att 

informanterna ser uniformen och polisen som neutral samtidigt som den är manligt kodad kan 

förklaras genom att man och manlighet ses som det förhärskande könet, maskulinitet görs 

således till ett neutrum. Detta följer även Butlers heterosexuella matris där man, manlighet 

och maskulinitet följer varandra (Butler 2007). Med detta sagt är denna manlighet inte enbart 

reserverad till de manliga poliserna. Även kvinnor kan utstråla ett maskulint genus, vad som 

dock kan uttolkas i detta fallet är att neutralt här likställs med man och manlighet. Även 

Informant 5, en av mina två kvinnliga informanter säger att: “Lite maskulint är ju jobbet i 

sig.” Detta kan beskrivas utifrån Butlers begrepp genusparodi (Butler 2007). Informant 5 

berättar att hon uppskattar att sminka sig och omsorgsfullt välja kläder när hon inte arbetar i 

yttre tjänst. Hon berättar även om det positiva i att inte behöva sminka sig eller tänka på vad 

hon ska ha på sig inför ett arbetspass i uniform. Handlingen eller snarare icke-handlingen att 

hon avstår från att smycka sig då hon arbetar uniformerat kan tolkas som hur hon genom en 

genusparodi gör maskulint genus. 
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En annan aspekt av rollen är agerandet eller skådespelandet. Informant 2 och Informant 1 

diskuterar:  

 

Informant 2: [...] till viss del är det ju också ett skådespel många gånger när man jobbar 

Informant 1: Mm 

Informant 2: Kontrollera aggressivitet och att man har ett visst pondus [...] Så det är ju, 

man har någon form av fasad utåt. Att klara situationen eller lösa situationen.  

Informant 1: Jag känner igen mig väldigt mycket i det du sa, [...] just ta på sig det då 

började jag jobba. Då var det [...] tydlighet, ledarskap, vad utstrålar jag? Jag jobbade 

mycket med hur ser det här ut för folk? Och så som du sa, ett skådespel, gud ja! 

 

Både informant 1 och 2 beskriver hur de i sitt yrke behöver utöva en form av skådespel inför 

allmänheten för att försätta sig i ett visst känsloläge. Detta skådespel är nödvändigt för att 

allmänheten ska bli övertygade om deras pondus menar informanterna. Således är det inte 

enbart det visuella som blir betydande för att framföra en trovärdig roll utan även 

personlighetsdrag som draperas av mer typiskt polisiära drag som tydlighet och ledarskap 

som Informant 1 nämner. Detta kan tolkas enligt Goffmans teorier om sociala roller och 

uppträdande (Goffman 2009). Informanterna beskriver hur de använder sig av sin roll som 

polis för att kunna övertyga allmänheten. Det uppträdande de använder signalerar till 

allmänheten att detta torde vara en person att lita på. I och med att de är klädda som och för 

sig som poliser. Detta kan även liknas med hur Goffman beskriver att en aktör ljuger inför sin 

publik (Goffman 2009). Det skådespel som beskrivs av både Informant 1 och 2 handlar till 

stor del om att anpassa sig själv till situationen. Det de utstrålar ska övertyga allmänheten om 

deras roller av att vara poliser.  

5.1.5 Individen bakom uniformen 

Informanterna berättade under samtliga tre intervjuer att de upplevde det som viktigt att 

uniformen bars på ett korrekt vis enligt reglementet. Till stor del grundade sig detta i att 

poliser ofta ses som en och samma i och med uniformen och att risken föreligger att en 

person som inte uppför sig korrekt kan skada hela kåren. Detta stöds även av tidigare 

forskning gjord av Åse (Åse 2000). När intervjusamtalen kommer in på hur mycket det är 
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tillåtet att vara en individ i sin uniform menar informanterna att det är en självklarhet. Vad de 

då åsyftar är att individers olika personlighetsdrag ofta skiner igenom och att det är något 

som välkomnas. På frågan om individers olika utseenden skiljer sig svaren. I det senare 

klippet som visas bär den kvinnliga polisen små pärlörhängen, vid direkt fråga om detta visar 

det sig att få informanter lagt märke till det. En diskussion om privata smycken uppstår i 

fokusgrupp ett och två där samtliga informanter menar att smycken är godtagbara personliga 

attribut så länge det inte påverkar några säkerhetsaspekter. Denna diskussion fortsätter att 

handla om huruvida poliser är eller bör vara neutral bakom uniformen, Informant 3 menar att:  

 

Nä men jag tänker, det är så mycket signaler som man skickar utöver, det är 

frisyrer, det är tatueringar som du säger och vad fan vet jag, allt, allt möjligt. [...] 

Det är ju bra. Alltså jag tycker inte att vi ska vara liksom anonymiserade på DET 

sättet. Alltså det är helt okej, det är ju män och kvinnor bara en sån sak skickar ju 

jättemycket signaler, är det en manlig polis eller en kvinnlig polis. 

 

Informant 3 menar att det finns utrymme för individuella attribut i bärandet av uniformen och 

att dessa signalerar olika värden. Han menar att även polisens kön spelar in, det kan tolkas 

som att det finns skillnader i hur dessa bemöts. En tolkning kan göras av detta med hjälp av 

Blumers teorier kring objekt (Blumer 1969). Tatueringar och frisyrer utgör i detta fall olika 

typer av objekt, dessa sänder signaler till allmänheten. Det kan dock inte förutsättas att 

givaren och mottagaren, polisen som har tatueringar och kollegor och allmänhet kommer att 

uppfatta dessa signaler på samma vis. Om uniformen ses som ett objekt kan det delas in enligt 

Blumers tre kategorier (Blumer 1969). Uniformen är då ett fysiskt objekt, personen som bär 

uniformen är det sociala objektet i form av en polis och det abstrakta objektet kan komma att 

skilja sig i mottagande beroende på om det är en manlig eller kvinnlig polis som bär 

uniformen. Informanterna i de olika fokusgrupperna var under samtalen mycket noga med att 

påpeka att uniformen hjälper till att likställa. Aspekter kring eget utseende har till stor del 

förbigåtts i diskussionerna. När det kommer som en direkt fråga menar de dock att denna 

aspekt är något de tänker på. Informant 6 menar att det skiljer sig vilka signaler som sänds 

beroende på om det är en kvinnlig eller manlig polis, att det finns en könsskillnad. Informant 

5 och 4 säger att: 
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Informant 5: Man ska vara ganska neutral, man pratar om så här personliga attribut, det 

jag kan tänka på är om nån är såhär dunder-sminkad det tycker inte jag riktigt passar in 

i polisen, man liksom, förstorat läpparna, läppstift och lösögonfransar och jättemycket 

smink. Jag, det tycker inte jag. [...] 

Informant 4: Ja men på något sätt så rimmar det lite dåligt att man är så mån om sitt 

utseende. [...]  Men det är ju ett ganska skitigt arbete många gånger så att jag tror lite 

för mig ligger det där att. Det blir lite motsatsförhållande. 

 

Här finns en könsskillnad även i uttalandena där Informant 3 som är man inte ser några hinder 

med t.ex. tatueringar men där Informant 4 och 5 som är kvinnor inte tycker att det ligger i 

linje med polisarbete att smycka sitt ansikte på olika sätt. Detta kan förklaras genom Butlers 

teorier kring genusparodier (Butler 2007). Polisyrket som på många vis konnoteras med 

maskulina symboler och attribut imiteras inte lika trovärdigt om en kvinnlig polis bär mycket 

smink och har gjort skönhetsingrepp. För att kunna genomföra en trovärdig maskulin 

genusparodi bör kvinnor inte anta för mycket feminina uttryck och attribut, om smink och 

skönhetsingrepp förknippas med typiskt feminina uttryck. Detta följer inte Connells teori om 

att kvinnor förväntas vara feminina och män maskulina (Connell 2008). Det kan snarast 

förklaras genom Sasson-Levys tidigare forskning där soldaterna beskrivs ha skapat en ny 

genuskategori, en form av maskuliniserad kvinna (Sasson-Levys 2002). 

5.2 Uniformen i mötet med allmänheten 

I det följande kommer den andra frågeställningen “Hur använder sig poliser i yttre tjänst av 

uniformen i mötet med andra?” besvaras. Poliser som arbetar med ingripande verksamhet, i 

yttre tjänst möter allmänheten i en mängd olika situationer. Dessa situationer är ofta bundna 

till vem de möter. Några av informanterna särskiljer människor från allmänheten och placerar 

dem i två olika grupper, dessa definieras som “svensson” och “buset”. Den förstnämnda 

gruppen kan tolkas som “vanliga hederliga människor” i en högre socioekonomisk ställning, 

de som inte ställer till med bråk och som möter polisen när de är brottsoffer. Den andra 

gruppen kan tolkas som personer som “ställer till med bråk” från en lägre socioekonomisk 

klass. Den gruppen möter polisen när de är gärningsmän eller misstänkta gärningsmän. 

Denna dikotoma uppdelning av grupper i samhället är några av dem som polisen i sitt arbete 

möter och interagerar med. För att tydliggöra är det inte samtliga informanter som använde 
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sig av denna stereotypa uppdelningen som måste tolkas som generaliserande bilder av 

allmänheten. De informanter som inte gjorde uppdelningen “svensson” och “buset” talade om 

just allmänheten.  

5.2.1 Anpassningar av uniformen efter situation 

Oavsett hur informanterna delade in allmänheten så är det tydligt att den uniformerade 

polisen måste anpassa rollen i olika typer av möten. Uniformen visade sig här inneha olika 

betydelse vid de olika tillfällena. De anpassningar som informanterna beskrev utgjordes dels 

genom att försätta sig i olika känslolägen samt att på olika vis använda sig av uniformen, eller 

snarare att frångå de uniformsregler som de vanligtvis måste följa. Informant 8 ger ett 

exempel på detta: 

 

Du kan ju på sätt och vis anpassa uniformen. Du kan ta av dig din båtmössa, handskar, 

om det är läge för det. För då blir det kanske lite mer personligt. Om du ska sitta ner 

med en målsägare, ett brottsoffer, någon som gråter, då kan du anpassa uniformen lite. 

Det är inte säkert att det spelar någon roll men kanske.  

 

Här beskriver Informant 8 hur han på olika vis anpassar uniformen för att den ska lämpa sig 

för situationen och vilka signaler han utsänder. I vilken situation det är rimligt eller till och 

med säkert att anpassa uniformen uttrycks som riskabelt. Vid flera tillfällen under samtliga 

intervjuer diskuterar informanterna om vikten av att följa uniformsreglementet. De är noga 

med att påpeka vikten av att uniformen bärs enligt uniformspersedlarna, bland annat att 

båtmössan alltid måste bäras på huvudet. Att informanterna ändå väljer att frångå detta i 

särskilt känsliga situationer tyder dock på att de är väl medvetna om vilka symboler som 

uniformen utstrålar till allmänheten. Genom att frångå detta kan de bli mer medmänniskor 

och mindre poliser i mötet med brottsoffer, de frångår sin roll som polis och blottar sig själva 

bakom uniformen, Informant 1 berättar: 

 

Svänger ju snabbt när det, jag har ju stått i en familj vars son ligger död i [...] sängen i 

undervåningen och sen... Sitta och trösta dem och prata om vad som hänt, i en uniform. 

För att några timmar senare [...] vara offensiv och arg kanske och stå och skrika på en 

människa eller brottas med nån [...] Det kan vara lite jobbigare att få fram den mjuka 

sidan med uniformen, än den hårda sidan med uniform, mjuka sidan får man jobba lite 
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mer, jobba med rösten, huka sig och så där. Men den hårda sidan [...] då kan man ställa 

sig bakom uniformen så att säga men... Har inte tyckt att det är ett problem att, kliva ur 

den, bildligt talat. Det brukar gå väldigt bra. 

 

Informant 1 beskriver olika typer av scenarion som han inom en kort tidsrymd kan komma att 

ställas inför. Vidare beskriver han att uniformen kan göra det svårare att få fram de “mjuka” 

sidorna hos sig själv. Även detta visar på att uniformen i sig är en viktig del i att klä sig i 

rollen som polis. Informant 1 menar även att uniformen dock är lämplig i mer aggressiva eller 

offensiva situationer. Det kan tolkas som att uniformen signalerar vissa typer av attribut och 

känslolägen snarare än andra. Detta kan tolkas utifrån Butlers heterosexuella matris och även 

Connells teorier om maskulinitet (Butler 2007; Connell 2008). Uniformen bär symboler som 

informanten benämner som aggressivitet och att agera offensivt, uttryck som utifrån Connell 

tolkas som maskulina. En polisman som agerar i enlighet med maskulina yttringar följer 

således den heterosexuella matrisen. Det agerande som uttrycks av informanten att vara 

offensiv och “brottas” med en gärningsman är en praktik som performativt gör ett maskulint 

genusuttryck. Däremot avviker detta från matrisen när Informant 1 berättar om de “mjuka” 

värden han vill få fram som enligt Connell kan tolkas som en mer kvinnlig hållning och ett 

feminint uttryck. Detta kan dock tolkas som att polisen i sina olika roller är mångbottnad och 

kvalificerad att inte enbart iscensätta normativt maskulina stereotyper. Detta medför en mer 

jämlik arbetsinsats som kan jämföras mot tidigare forskning som lyfter just de “mjuka” 

värden som polisen måste hantera (Halsema & Halsema 2006; Rabe-Hemp 2009; Åse 2000). 

5.2.2 Mötet med barn 

En grupp i samhället som polisen möter är barn, Informant 7 berättar om när han arbetade i så 

kallat särskilt utsatta områden i Malmö. Där möttes han ofta av barn vid dörrknackning som 

många gånger fick tolka åt sina föräldrar. Informant 8 nämner i ett samtal om just barn att han 

försöker “avpolisiera” sig själv, att agera i mindre grad som en polis. I samtliga fokusgrupper 

nämner informanterna vikten av att kunna växla i sitt agerande i varierande situationer, detta 

framkommer tydligast i mötet med barn. Informanterna menar att detta är en särskild grupp 

av allmänheten som bör hanteras på ett specifikt vis. Det visar sig bland annat på hur 

Informant 3 beskriver att han helt “ge[r] avkall på all min säkerhet i stort sett” i mötet med 

barn. Just detta med säkerheten blir av stor betydelse. Samtliga informanter har någon gång 
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under samtalen lyft fram att deras egen säkerhet alltid är av största vikt, därav är det även 

viktigt att agera korrekt och att uniformen används riktigt. När det handlar om barn kan det 

dock tolkas som att det är möjligt och snarast ett helt korrekt beteende att frångå detta. 

Informant 7 och Informant 8 berättar: 

 

Informant 7: [...] man kan ju bara, sänka sig ner liksom och prata.  

Intervjuare: Man sätter sig ner? 

Informant 7: Mja nästan, som man, ja. Man blir kortare liksom och kanske tänka ännu 

mer på hur man, vad man har för signalvärde alltså hur man står med kroppen och 

röstläget. Det gör man nog oavsett men, framförallt i de situationerna. [...] Då försöker 

man vara så avslappnad som möjligt, signalera att man inte är farlig på något vis, det 

vill man ju alltid göra så men kanske ännu mer då.  

Informant 8: Ja men jag håller med Per, mot barn. Barn, ja men då försöker jag i alla 

fall avpolisiera mig lite, eller avdramatiserar. Utan pratar lite roligare och lite 

trevligare, [...] mot barn så vill man ju gärna signalera något trevligt så att de får något 

bra minne av det hela.  

Informant 7: Sen blir de ju gärna frågvisa och undrar det ena och det andra, det kan 

man ju ta sig tid och beroende på situationen och svara lite och skoja till det. Som du 

sa, det tror jag man tjänar på i längden. 

 

Informanterna beskriver här hur de agerar, både med hjälp av kroppsspråket samt rent verbalt 

gentemot barn de möter. De båda ser det som viktigt att inte visa sig allt för formella i dessa 

möten när de berättar om att de kan kosta på sig att skämta med barn de möter. I enlighet med 

Goffman, Blumer och Mead går det att tolka informanternas användande av andra värden och 

roller (Goffman 2009; Blumer 1969; Mead 1976). Att skoja med ett barn blir synonymt med 

att gå ur den mer auktoritära polisrollen. Barnet, till skillnad från den vuxna allmänheten ses 

som en annan mottagare av de signaler uniformen och polisen utsänder. Det kan tolkas som 

ett sätt att parodiera på sig själva som poliser, att framhäva personliga och mjuka värden för 

att ge barnen en positiv upplevelse av mötet. Det görs en anpassning av den sociala rollen 

med hjälp av positiva personlighetsdrag där de använder sig mer av sina privata roller. 

Informanterna beskriver olika sätt att tillämpa anpassningen av rollen, det görs verbalt, 

genom kroppsspråket och ändrat röstläge. Att dessa rollförändringar görs mot just barn tyder 
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på informanternas empatiska förmåga att förstå att de symboler de utsänder tolkas på olika 

sätt av vuxna och barn.  

5.2.3 Allmänhetens förväntningar 

Att polisen och deras uniform besitter ett symbolvärde har tidigare i denna analys diskuterats. 

Dessa symboler tolkas av allmänheten och dessa reagerar i enlighet med detta. Informant 7 

och 5 beskriver att de ständigt är beskådade när de bär uniform oavsett om de befinner sig på 

en plats där polisen nästan aldrig är eller när de kommer till platser där polisen ofta befinner 

sig. Det är svårt att gömma sig i en polisuniform och allmänheten har förväntningar på hur 

polisen ska agera. Detta kan även beskrivas genom tidigare forskning av Mallozzi där 

yrkesutövare blir till subjekt för dem som möter dem i sitt arbete (Mallozzi 2012). I ett samtal 

om uniformerade poliser menar Informant 8 att: “Jag tror att den [uniformen] signalerar att en 

handling kan få en konsekvens.” Allmänheten har förväntningar på att polisen ska ingripa om 

något brottsligt sker men de förväntas även reagera i andra typer av situationer. 

 

Informant 6: Att folk har ju förväntningar på oss, [...] alltså man axlar ju ett stort 

ansvar. Alltså när man väl har uniformen, för att det är ju som sagt dig alla kommer 

komma till. Står du där, typ ett barn har fått hjärtstopp eller fastnat något i munnen, då 

springer ju alla till närmsta, oavsett om de har väktaruniform [...] man ser ju 

uniformsyrket det är något som är så  

Informant 4: Krishjälp 

Informant 6: och då springer man till dem. Och så helt plötsligt står jag där med liksom 

ett spädbarn, som liksom har satt nått i halsen. 

 

Informant 6 berättar här att det handlar om att han axlar ett stort ansvar när han är klädd i 

uniformen. Allmänheten tolkar polisväsendet som en institution som ska vara behjälplig i alla 

möjliga situationer, även där de eventuellt inte har den kompetens som krävs. Informant 2 och 

3 berättar om att de inom polisen använder sig av en strategi för just detta i situationer som 

kan anses som särskilt utsatta. De ger ett exempel om hur de agerade under attacken på 

Drottninggatan i Stockholm under våren 2017. I ett sådant läge kallas polisen in för att 

skydda allmänheten, för att polisen ska kunna utföra sitt arbete utan att bli avbrutna med 

frågor från oroliga medborgare iscensätter de detta med hjälp av uniformering.  
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Man vill ju att vissa poliser ska ju kanske vara mera tillgängliga. För är man tillgänglig 

i en sån situation då kommer man inte kunna ha andra uppgifter t.ex. leta efter en 

gärningsman, man kommer bli så störd så där får man avdela någon. Så här “du står 

där, du ser ut på det här sättet. Då kommer folk gå till dig”. Och sen så “ni står här 

borta och har balaklava och ser ut att kommer du hit då händer det grejer liksom”. Då 

kommer de inte fram och då kan de i den miljön [...] få bättre förutsättningar för sitt 

uppdrag (Informant 3). 

 

Informant 3 beskriver hur polisen med hjälp av symboler som finns i olika typer av 

uniformering leder allmänheten till att förstå vem de ska gå fram till för att få stöd och svar på 

frågor. Det handlar här om att se tillgänglig eller icke-tillgänglig ut. Informanternas 

beskrivningar kan tolkas med hjälp av Blumer genom att se hur balaklavan (en mössa som 

dras ner över ansiktet) fungerar som socialt betingat objekt (Blumer 1969). Ett till synes litet 

klädesplagg som en balaklava signalerar tydligt en form av avhysning, att detta inte är en 

person lämplig att ta kontakt med. Tidigare forskning gjord av Cook och Whowell ger även 

stöd för detta, hur polisen arbetar med olika form av synlighet (Cook och Whowell 2011). Det 

kan således tolkas som att den klassiska polisuniformen, så som vi är vana att se den, för 

allmänheten ger ett tillgängligt intryck och någon vi söker oss till vid en krissituation, 

åtminstone i förhållande till den mer täckande uniformen som används av t.ex. insatsstyrkan.  

5.2.4 Allmänhetens uppskattning och ogillande 

Förväntningar från allmänheten kan ibland vara svåra att hantera, det visar samtalen med 

informanterna. Särskilt när det förväntas mer av polisen än vad de har möjlighet att bistå 

med. Det finns många exempel i media där polisen ofta är hårt ansatt och kritiskt granskad. 

Det framkommer även i intervjuerna med informanterna. Men polisen möter även 

uppskattning i sitt arbete. Detta visar sig tydligast när polisen anländer till en målsägare eller 

ett brottsoffer berättar flera av informanterna. Informant 1 säger: “Om någon som varit med 

om något brott och kanske blivit slagen eller rånad eller bestulen på nått då älskar dom att 

man dyker upp i uniformen.” Även informant 7 berättar om detta och menar att allmänheten 

ser det som “årets höjdpunkt” när polisen kommer. Detta verkar dock särskilt vara i 

situationer där polisen är tillkallad. I andra fall, när polisen är på plats för ett ingripande 

menar några av informanterna tycka att uniformen snarare stjälper än hjälper. Informant 1 
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beskriver hur det är att komma till förorter till Stockholm som betecknas som särskilt utsatta 

områden av polisen: “Där kan jag märka stor skillnad att ha uniform och jobba civilt, enorm 

skillnad. Jag kanske kan komma närmare, eller jag kommer närmare det här har jag märkt av 

själv så är det ju.” Respondent 8, som tidigare arbetade uniformerat men numera arbetar civilt 

som ingripande polis:  

 

Jag ser verkligen skillnaden från så kort tid sen jag gick till ---- [anonymiserat], träffar 

de här tunga busarna de har, hade ju jätte-attityd när man kom med uniform, 

jätte-attityd. Men nu så vet de att det är ingen idé. Det känns skitbra. 

 

Vad som ovan berättas av informanterna kan beskrivas som att bemötandet av uniformerade 

kontra civila poliser skiljer sig beroende på situationen i vilken de möter allmänheten. De 

möts både av fördömande och gillande. Informant 7 berättar att folk kommit fram till honom 

när han varit i tjänst och tackat honom för polisens agerande vid Drottninggatan-attacken, 

trots att han inte arbetade i Stockholm vid tillfället. Detta ger även en inblick i hur poliser 

klumpas samman till att inte enbart representera sig själva utan en organisation. Något som 

även framkommer av informanterna själva under intervjuerna. Informant 8 beskriver det även 

som att allmänheten uttrycker att “här kommer bara en till uniform”. För att tolka detta kan 

Goffmans begrepp uppträdande och manér användas (Goffman 2007). Oavsett anledning till 

att polisen anländer till en plats så tolkas de som poliser genom de attribut de bär med sig. 

Även den civila polisen signalerar detta med hjälp av polisbrickan. Blumer menar att 

människor tolkar objekt på olika vis beroende på vad objekten har för mening för dem själva 

(Blumer 1969). I detta fall bygger det kanske i grunden på vilken uppfattning olika individer 

har om polisen. Det spelar även in av vilken anledning polisen kommer till platsen, om 

individen som möter dem är ett utsatt brottsoffer eller en misstänkt gärningsman.  

5.2.5 Utsatthet 

Som polis måste man vara beredd att agera i många varierande situationer. Detta verkar, som 

beskrivits ovan vara något som informanterna i detta fall är skickliga på. De kan anpassa sig 

både genom uniformen och sina personliga egenskaper för att möta situationer på bästa sätt. 

Enligt informanterna verkar det vara betydande i mötet med allmänheten hur många år man 

som polis haft i yrket eller den egna åldern. Framförallt beskrivs detta i mötet med äldre 
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personer från allmänheten i förhållande till unga poliser. Informant 4 berättar följt av 

Informant 6: 

 

Informant 4: Just vad gäller att se proper och vara korrekt så, en yngre kollega kan ju 

ha lite svårare i såna sammanhang med en äldre person just bara för att “men är du inte 

torr bakom öronen än”, “du ska inte tala om för mig hur jag ska göra” [...] Jag tror att 

man har vunnit ganska mycket om man då är noggrann, sköter uniformen och talar på 

ett, ja men korrekt, tydligt sätt. Du åtminstone slipper vissa av de här kommentarerna. 

 

Informant 6: Och det är nog lättast för en själv att då få upp en egen pondus också 

vilket [...] behövs [...] om man stannar en vanlig bil. Kan ju vara svårt om man är polis, 

23 år liksom. Kliver fram och så sitter en 60-årig gubbe, man får ju höra en hel del 

kommentarer.  

 

Det beskrivs av de båda informanterna att yngre poliser kan ha det svårare i bemötandet med 

främst äldre personer. De menar dock att detta till viss del kan avhjälpas genom att bära 

uniformen korrekt och manifestera ett auktoritärt uttryck. Att denna diskrepans finns mellan 

yngre och äldre poliser kan tolkas utifrån Blumer och Mead (Blumer 1969; Mead 1976). 

Uniformens signaler skiftar beroende på om det är en yngre eller en äldre person som bär den. 

Åtminstone verkar så vara fallet i mötet med äldre personer från allmänheten. Detta kan även 

tolkas utifrån Connells teorier om hegemonisk maskulinitet (Connell 2008). Beroende på vem 

en yngre polis möter kan hen ses ha en lägre hierarkisk ställning på grund av sin ålder. Denne 

har då enbart uniformen att luta mig mot då hen inte besitter några av de andra attribut som 

en äldre kollega besitter. Det kan således tolkas som att den noggrannhet informanterna 

beskriver att en yngre polis bör utöva gör uniformen mer viktig och betydelsefull för en yngre 

än för en äldre polis.  

 

Något polisen är utsatt för är även olika former av kränkande behandling i form av verbala 

yttranden från allmänheten. I samtalen med fokusgrupp tre men främst i grupp två där båda 

mina kvinnliga informanter (Informant 4 och 5) fanns synliggörs detta, Informant 5 svarar på 

frågan om de tror att man får olika bemötande som man eller kvinna inom polisen: 
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Inte inom polisen men dem man möter. Det kan ju vara lite mer [...] sexistiska 

kommentarer eller du vet “åh jag vill ge dig en puss” eller en kram eller någon vill 

ligga med en eller du vet man får raggnings och massor. Och om man jobbar city-helg 

och folk ska ragga på en och det är liksom, det blir ju inte positivt sätt för det känns ju, 

varför går man fram till en polis och försöker ragga, det känns som ju mer som det är 

en nedvärderande [...] lite mer kan jag tänka mig att när man är ute och jobbar som tjej 

också att vissa man träffar på kanske inte heller vill vara lika aggressiva mot kvinnor. 

Så det kan nog vara fördel på nått sätt att om de är män att de blir mer provocerade, 

[...] att en kille kan man slå men en tjej kanske de inte slåss mot och jag kan ändå tänka 

mig att vissa är så. Sen kan jag tänka mig att vissa män struntar ju i vilket, men lite så. 

 

Att arbeta city-helg innebär att polisen är kommenderad till centrala Stockholm under kvälls- 

och nattetid på helgen. Informant 5 berättar om en utsatthet som hon upplever på basis av sitt 

kön. Dock menar hon att just på grund av att hon är kvinna kan undkomma aggressivitet till 

skillnad från sina manliga kollegor. Connells teori kring manlig hegemoni kan användas för 

att tolka detta (Connell 2008). En kvinna ses som lägre stående än en man i en makthierarki, 

således finns det inte någon anledning för en man att hävda sig genom våld i en situation med 

en kvinna. Informant 5 menar dock att det inte är säkert att hon som slipper undan 

våldsamma situationer från män. Detta kan beskrivas genom Butlers genusparodi (Butler 

2007) där det kan tolkas som att Informant 5 godtas som rollen av ett maskulint genus.  

 

I samband med detta samtal tillfrågas även den närvarande manliga informanten om han 

upplever det på samma vis. Han svarar att: “Ja absolut, det är tjejer som kommer fram när 

man jobbar och ska ha telefonnummer”. Både Informant 4 och 5 ifrågasätter dock detta och 

menar att det inte är på samma sätt för män som för kvinnor. Informant 4 berättar att: 

 

Jag har upplevt också på cityhelg då kommer det fram jättefulla män och säger till 

mina tre manliga kollegor “fan vad hon är snygg” pekar på mig och så ställer han sig 

med dem. Men de pratar om mig i grupp medan jag står bredvid och då är det, det är ju 

bara för att provocera. 

 

Här beskriver Informant 4 sina upplevelser under helgnätter i Stockholms innerstad där hon 

får utstå kommentarer om sin kropp och person. Detta stöds även av tidigare forskning gjord 
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av Helms i Bosnien där det beskrivs av informanter att allmänheten inte är redo för kvinnor i 

uniform (Helms 2006). Detta kan beskriva att män behandlar kvinnliga och manliga poliser 

olika. Även Informant 7 vittnar om att han på avstånd sett och hört kvinnliga kollegor 

kränkas, han säger att det handlat om: “odrägliga och dryga kommentarer”. Återigen kan 

detta tolkas med teorier från Connell och Butler (Connell 2008; Butler 2007). Kvinnor ses 

tillhöra det svagare könet i och med att de tilldelas egenskaper som anses svagare. Det kan 

uttolkas av Informant 4 att hennes kön i detta exempel spelar en större roll än hennes yrke. 

Hon är medlem i gruppen Poliser men hon är inte medlem i gruppen Män. När den fulla 

mannen så ställer sig med hennes manliga kollegor och pratar om henne förminskas hennes 

makt som polis och hon förpassas till att endast representera sitt kön och inte sitt yrke. Två 

olika tolkningar kan göras i detta fall. Å ena sidan kan symbolvärdet i polisuniformen ses 

som mindre giltigt på grund av att det är en kvinna som bär den. Genom sitt kön förminskas 

hennes auktoritet som polis och degraderas i motsats till manliga kollegor, trots den 

likställande uniformen. Den andra tolkningen som kan göras är att kvinnliga poliser likt de 

tidigare nämnda yngre poliserna har en större användning av uniformen. I detta fall kan det 

enbart klarläggas på vilket vis informanterna blir bemötta med uniformen. Vad som visas är 

på vilket sätt allmänheten behandlar manliga och kvinnliga poliser olika. Denna uppsats låter 

det vara osagt på vilka vis olika grupper i samhället hierarkiskt positioneras med och mot 

varandra. Vad som däremot kan uttolkas är att uniformen inte är likställande i alla situationer 

beroendes på vem som är bakom den.  
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Summering av resultat och analys i relation till syfte och 

frågeställningar 

Frågeställningarna som denna uppsats bygger på är “Hur nyttjar poliser i yttre tjänst 

uniformen för skapandet av rollen Polis?” och “Hur använder sig poliser i yttre tjänst av 

uniformen i mötet med andra?” . Inledningsvis kan sägas att gemensamt för samtliga 

informanter är att polisuniformen är ett betydelsefullt objekt. Uniformen är laddad med 

mening och olika former av symboler som utsänds till allmänhet och kollegor. De värden 

som informanterna framställer att polisen uppbär genom uniformen beskrivs med ord som: 

neutral, tydlighet, ledarskap, auktoritet, befogenheter, maskulint, “hårda” och “mjuka” 

värden, signalvärde, korrekthet. Dessa ord sammanfattar till stor del vad informanterna 

berättar om att de sänder till allmänheten genom uniformen.  

 

Den första frågeställningen som avses besvaras är “Hur nyttjar poliser i yttre tjänst 

uniformen för skapandet av rollen Polis?”. Informanterna beskriver hur de genom att ta på 

sig uniformen även iklär sig i en roll. Flera beskriver att uniformen fungerar som en 

“trigger”, att de hamnar i ett “mindset” eller att de “axlar en roll” när de klär sig i uniformen. 

Det framkommer även att uniformen inte enbart beskrivs som ett klädesplagg utan att det i 

den ingår andra hjälpmedel. Dessa är bland annat de vapen polisen har att tillgå som pistol, 

pepparspray och batong. En annan central del av uniformen som informanterna framhöll som 

viktig är båtmössan, den polismössa som polisen måste bära. Det är även båtmössan som 

informanterna framhåller att de kan använda sig av för att litet grann gå ur rollen som polis i 

de situationer som kräver det.  

 

Uniformen ses ha stor betydelse för polisens rollskapande, främst framkommer detta för de 

informanter som arbetat både civilt och uniformerat. Oavsett detta är utrustningen och då 

främst vapnet en tydlig symbol som innebär ett rolltagande som polis. Uniformens betydelse 

uppenbaras dock på andra vis än just vid av- och iklädandet av den. Även då polisen bär 
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uniform är de skickliga på att snabbt träda i och ur sin polisroll. Detta görs både mentalt, 

genom att för en stund koppla bort arbetet och fysiskt, genom att knäppa upp uniformen och 

ta av båtmössan.  

 

Belysande citat pekar på uniformens betydelse för polisrollen. Både de kvinnliga och de 

manliga informanterna beskriver på olika vis uniformen och i förlängningen även polisrollen 

som maskulin. Informanterna ger även bilden av att detta bör ses som ett neutralt tillstånd 

snarare än en genuskategori de framställer. Polisyrkets normerande bild realiseras samt 

reproduceras av informanterna. Detta är dock inte den enda bild som informanterna 

framhåller, det kommer att besvaras i nästa frågeställning. 

 

“Hur använder sig poliser i yttre tjänst av uniformen i mötet med andra?”. Informanterna 

beskriver att de under ett arbetspass kan komma att möta helt olika situationer. I och med 

dessa blir de tvungna att anpassa uniformen på olika vis. Vad som även framkommer i detta 

är att de i och med dessa situationer på olika vis måste anpassa uniformen och sina egna 

uttryck. Ett av dessa uttryck som nämns är att plocka fram en “mjukare” sida hos sig själva. 

Det används främst när brottsoffer på olika vis tas om hand och tröstas och manifesteras 

genom ändrat röstläge och anpassningar av uniformen. För att återgå till den första 

frågeställningen och tolkningen kring att uniformen anses maskulin kan detta i motsats ses 

som ett feminint uttryck. Tidigare forskning pekar på att det främst är kvinnor som bär på de 

mjuka värdena och att de oftare får agera omhändertagande. Detta har inte framkommit i 

empirin till denna uppsats utan snarare det motsatta. Informanterna tycks ha mycket empati 

för dem de möter och gör vad de kan för att få fram de mjuka sidorna, trots uniformen. Detta 

påvisar att polisens genuskonstruktioner, på samma vis som deras rolltagande inte är statiskt 

utan föränderligt beroende på situation.  

 

Samtliga informanter gav intrycket av att vara väl medvetna om vilka signalvärden 

uniformen utsänder till allmänheten. Gruppen barn ses informanterna hysa särskild ömhet 

inför. En informant beskrev hur han ger avkall på all sin säkerhet i mötet med barn genom att 

lätta på uniformen. Detta, trots att det framkommit i intervjuerna att just säkerhetsaspekter är 

något mycket viktigt att ta hänsyn till. Informanterna beskriver hur de i arbetssituationer 

pendlar mellan olika roller beroende på kontext och situation. Det framkom under 
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intervjuerna att informanterna talar om grupper i samhället på olika vis. Två av dessa grupper 

beskrevs som “svensson” de som tillkallar polis och “buset” de som polisen kommer för att 

gripa. I och med beskrivandet av dessa kategorier har det även framkommit att uniformen 

men även polisens rollspelande skiftar. I kategorin “buset” framkommer även att det många 

gånger verkar fungera bättre i mötet med dessa vid avsaknaden av uniform, när 

informanterna bär civila kläder. Detta gör att de får möjlighet att komma närmare dessa 

individer eller att sätta dem ur spel. Beroende på situation och möte visar allmänheten olika 

känslor inför polisen och dess bemötande. Uniformen laddas således med positiva uttryck i 

de fall de är önskade och med negativa uttryck i de fall de är oönskade. Polisen får 

uppskattning i de fall där allmänheten blir hjälpta på ett eller annat vis, polisen utstrålar i 

dessa fall trygghet och hjälpsamhet. Enligt informanterna uttrycker även allmänheten sin 

tacksamhet till dem.  

 

Specifikt två kategorier inom polisen föreföll få mer ogillande än andra. Dessa har i detta fall 

identifierats som kvinnor och yngre poliser. Informanterna ger intryck av att dessa kategorier 

måste anstränga sig mer för att få respekt från allmänheten. Det kan bland annat handla om 

att inte utstråla allt för feminina uttryck eller att på ett minutiöst sätt se till att uniformen är 

korrekt och att de för sig på ett för polisyrket korrekt vis. Det kan tolkas som att uniformens 

uttryck för auktoritet och pondus i dessa fall är beroende av bäraren och inte innehar dessa 

egenskaper i sig själv.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att enligt informanternas utsagor används uniformen i allra 

högsta grad i mötet med andra. Dock används den inte på samma vis i alla möten. Med 

mindre och större medel är det möjligt för polisen att förändra sitt eget och uniformens 

uttryck för att passa situationen de befinner sig i. Informanterna kan tolkas ha en 

medvetenhet om uniformens inverkan samt kompetens om hur dessa förändringar på bästa 

sätt görs.  
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6.2 Diskussion av resultatet i relationen till tidigare forskning 

och teori 

Den tidigare forskning som ansågs relevant till ämnet fokuserade främst kring kläder och 

andra attributs betydelse och symbolvärde samt om polisers och soldaters upplevelse av sitt 

yrke. Att kläder sänder signaler till allmänheten har genom empirin tydligt framkommit. Det 

har även visat sig att informanternas tolkning av uniformens utseende och snitt kan tolkas 

som maskulint kodat och att kvinnors tillträde i en manligt dominerad bransch kan 

ifrågasättas, vilket även tidigare forskning påvisar. Det kan även utläsas av informanterna att 

det är typiskt maskulina uttryck som eftersträvas inom yrket.  

 

Något som inte går att finna i det empiriska materialet är att manliga och kvinnliga poliser har 

olika arbetsuppgifter baserade på kön. Här är det tvärt om en av de manliga informanterna 

som uttrycker att de som poliser även måste arbeta med “mjuka” värden i mötet med 

allmänheten. Detta går således inte i linje med vad den tidigare forskningen beskriver om 

könssegregerade arbetsuppgifter.  

 

Historiskt sett har polisuniformen genomgått ett antal reformer. Från att kvinnor inte tilläts 

utbilda sig till poliser till att de tilläts patrullera men då inte fick bära byxor i arbetet. Dagens 

uniform beskrivs av informanterna vid flera tillfällen som likställande, de påpekar att 

uniformens utseende inte skiljer sig för kvinnor och män. Det framkommer även att de inte 

vill att polisens kön ska vara centralt i mötet med allmänheten. Trots det menar flera 

informanter att det är omöjligt att bortse från att det är just kvinnliga- och manliga poliser 

som bär uniformen. Att kvinnor idag tillåts vara ingripande poliser och bära samma kläder 

som sina manliga kollegor är givetvis ett viktigt steg mot ett jämställt samhälle. Dock verkar 

det som att det finns mycket kvar att arbeta på innan kvinnliga- och manliga poliser betraktas 

som likställda. 

 

De teorier som valts ut för att analysera empirin fungerade komplementärt till varandra och 

kunde således användas tillsammans för att på ett tydligare sätt analysera empirin. Samtliga 

teorier har ett konstruktivistiskt perspektiv som beskriver fenomen som socialt skapade i 
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mellanmänskliga relationer. På så vis fanns det inte några större motsättningar mellan 

teorierna utan de kunde på ett följsamt sätt tillfoga ytterligare teoretiska perspektiv på 

empirin.  

 

Vad som genom teorierna av Blumer och Mead kunde uttolkas var att poliserna använde 

uniformen och såg den som bärare av symboler. Detta var även något som polisen använde 

när de med tämligen små medel kunde tillägga något i uniformen vid särskilt krävande 

situationer. Vad som även tydligt framkom genom Butler och Connells teorier var de 

makthierarkier som utövas, främst för de kvinnliga poliserna. Även de performativa 

genushandlingar som manifesterade både maskulinitet och femininitet bland informanterna 

framkom. Genom informanternas utsagor framkom även en utsatthet för grupper inom 

polisen fram. Dessa bör ses som rena samhällsproblem och kunde med hjälp av Butler och 

Connell diskuteras på ett teoretiskt vis. Hur uniformen användes både för poliserna själva och 

i mötet med allmänheten var en viktig del i denna uppsats. Med Goffmans dramaturgiska 

teoribildning var det möjligt att analysera dessa handlingar informanterna beskrev.  

6.3 Diskussion av relationen mellan metod och resultat  

Att använda sig av fokusgruppsintervjuer till detta uppsatsämne visade sig fruktbart. 

Informanterna uttryckte sitt gillande över att få möjlighet att diskutera aspekter av sitt arbete 

de sällan eller aldrig annars har möjlighet att dryfta. Att detta samtal ägde rum med kollegor i 

ungefär samma situation som de själva gjorde att samtalen kom att flyta på ett naturligt sätt. 

Som intervjuare kunde jag hålla mig i bakgrunden och låta samtalet ta sig de vägar det ville. 

Detta resulterade även i att det insamlade materialet blev rikt på relevant empiri.  

Stimulimaterialet som användes var främst till för att informanterna skulle få en ingång i 

ämnet och för att öppna upp sinnet inför ämnet som skulle komma att diskuteras. Detta föll 

väl ut och i de flesta fall övergick samtalen efter att klippen visats till att handla om egna 

erfarenheter av uniformen vilket var syftet för uppsatsen. Det var även anledningen till att 

hermeneutik användes som metodologisk inspiration. Det huvudsakliga syftet var att 

informanterna själva skulle få möjlighet att berätta om sina upplevelser. Detta togs även med 

i kodningen av materialet där intervjuerna lästes i sin helhet samt att utsnitt togs ut ur dem för 

att sedan jämföra dessa med den helhetsbild som förmedlats.  
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6.4 Implikationer för fortsatt forskning 

Det som framkommit i det analyserade materialet är informanternas subjektiva uppfattningar 

om den egna kroppen, uniformen och vilka signaler de sänder till allmänheten. Det är även 

deras egna tolkning om hur allmänheten mottager de signaler de sänder. För vidare forskning 

skulle en intressant utgångspunkt vara att undersöka allmänhetens bild av polisen. Det skulle 

då inbegripa olika typer av grupper, som i detta fallet beskrivits som de som tillkallar polisen 

och de som polisen kommer till på grund av att de är misstänkta gärningsmän. Resultaten i 

denna uppsats kan ge en fingervisning om att mottagandet kan se mycket annorlunda ut 

beroende på vem mötet med polisen sker med.  

 

En ytterligare intressant aspekt som verkar relativt outforskad är polisen ur ett intersektionellt 

perspektiv. I denna uppsats har två kategorier nämnts som verkar underordnade i 

allmänhetens ögon, dessa är kvinnor och yngre poliser. I en intervju framkom det även att 

rasifierade poliser är extra utsatta, det fanns dock inte tillräckligt med material för att 

analysera detta. Men det är ytterligare ett indicium på att ett sådant grepp inom forskningen 

av polisen bör tas. Att poliser marginaliseras i sitt yrke med utgångspunkt i kön, ålder och 

etnicitet av allmänheten bör tas som ett allvarligt problem. Ytterligare något som i denna 

uppsats förblev outforskat var informanternas egen uppfattning om denna marginalisering.  

 

Något som inte framkom under intervjuerna var hur poliserna bemöter varandra. Fokus för 

denna uppsats har varit informanternas upplevelser av allmänheten. Det skulle dock vara 

intressant med vidare forskning som beskriver polisers bemötande gentemot kollegor. Detta 

blir kanske särskilt intressant med utgångspunkt i den nystartade rörelsen #MeToo som under 

hösten 2017 vuxit fram. 
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Bilagor  

Bilaga 1, Intervjuguide 

Namn 

Ålder 

Tid i yrket 

Nuvarande befattning 

Placering i landet 

 

- Spontana reaktioner på klippet 

- Olika ageranden i förhållande till den du möter 

Till allmänheten 

Till brottsoffer 

Till förövare 

- Den största skillnaden mellan privatpersonen och yrkespersonen 
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Bilaga 2, Kodningsschema 

Första kodningen 

I den första kodningen skrevs allt transkriberat material ut och färgkodades sedan enligt 

nedan. 

 
Positiva värdeord (trygghet, förtroende etc.) 

Negativa värdeord (kontroll, rädsla etc.) 

Individen 

Genus & kön 

Neutral, privat, civil 

Uniform 

Blumer & Mead - interaktion, symboler 

Goffman - rolltagande 

Butler & Connell - performativitet och maskulinitet 

Andra kodningen 

I den andra kodningen klipptes betydande citat ut från materialet. Dessa lades sedan i högar 

beroende på tema och på det viset växte rubriker fram. Dessa användes sedan i empirin. 

 

Den spelade rollen;  

iklädandet samt avklädandet av polisrollen,  

anpassning till rollen,  

främre och bakre regionen.  

Uniformen och allmänheten;  

uppskattning och förväntningar,  

utsatthet och mötet med barn.  

Uniformens symbolik och historia;  

vördnaden över uniformen.  
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