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Sammanfattning 
Det råder en ökning av skjutvapenvåld och ett allt råare klimat i samhället har vuxit fram där 

poliser allt oftare blir bemötta med hot samt låg tillit. Denna samhällsförändring väcker frågor 

kring hur och om det påverkar polisen dagliga arbete. Denna studie riktar därmed sitt fokus på 

polisers arbete och de krav samt förväntningar som finns på dem. Dessa krav och 

förväntningar gestaltas både internt från polisväsendet men även genom extern påverkan från 

allmänheten. Sett till det faktum polisens arbete innefattar många påfrestande situationer 

undersöker även studien vilka känsloregler som råder inom Polismyndigheten samt om 

poliserna får de verktyg som behövs för att hantera känslor som uppstår under arbetet. Det 

empiriska materialet består dels av intervjutexter från kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med åtta poliser som varit yrkesverksamma i minst ett år. Det har även genomförts en 

kvalitativ tematisk analys av Polismyndighetens medarbetarpolicy och värdegrund samt 

Polishögskolans utbildningsplan. Materialet har huvudsakligen analyserats utifrån Peter 

Berger och Thomas Luckmanns institutionsbegrepp samt nyinstitutionell teori med 

utgångspunkt i Ulla Eriksson-Zetterquist, Alexander Styhre och Thomas Kalling samt Meyer 

och Rowan. Även Arlie Russell Hochschild teori om känsloarbete samt Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv har utgjort centrala perspektiv i analysen av det empiriska 

materialet. Resultatet visar att de krav och förväntningar som finns inte alltid går att leva upp 

till då dokumenten inte är helt anpassade efter hur arbetet ser ut samt att det råder brist på 

resurser inom myndigheten. Vidare visade även resultatet att det inte finns några uttalade 

känsloregler. Slutligen redovisade resultaten att det råder en brist på konkreta verktyg kopplat 

till känslohantering samt att det finns en komplexitet kring det.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Enligt Brottsförebygganderådets rapport 2021:8 har Sveriges statistik för dödligt våld legat 

relativt lågt tills år 2013 då trenden bröts och övergick till en ökning inom främst 

skjutvapenvåld (Hradilova Selin, 2021). Inget annat land som deltog i studien uppvisade 

samma typ av ökning som Sverige. Att det dödliga våldet har ökat i snabb takt kan även 

styrkas av Brås rapport 2020:4 som gjordes av Jonas Öberg. Båda studierna visade liknande 

negativ utveckling vilket demonstrerar det alarmerande läget i Sverige.  

 

Utöver våld med skjutvapen har en studie som genomförts av Polisförbundet (2021) även 

visat på en ökning av våld mot poliser i yttre tjänst där de menar att arbetsmiljön för poliser 

har förändrats och består idag av en hög grad fientliga attityder. Undersökningen visade även 

att poliserna ansåg att de råder en avsaknad i form av stöd från både arbetsgivare, lagstiftare, 

domstolar och allmänheten. Poliser känner sig också otillräckligt skyddade i mån om osäkra 

arbetsplatser, dålig utrustning, samt brist på utbildning och skydd av personuppgifter 

kopplade till sin familj och sig själv. Det framförs en övertygande avsaknad av resurser som 

tycks påverka polisernas förmåga att utföra ett bra samt tryggt arbete (Polisförbundet, 2021). 

 

Poliser förväntas finnas där och skydda samhället från kriminalitet samtidigt som resurserna 

inte räcker till. Att upprätthålla allmänhetens förtroende för Polismyndigheten kan i och med 

bristen på resurser försvåras. Detta i kombination med de interna krav i form av 

policydokument och lagar som poliser förväntas förhålla sig till kan tänkas försvåra 

situationen ytterligare. I Polisens medarbetarpolicy (2015) står det bland annat att anställda 

vid Polismyndigheten ska agera så hänsynsfullt som möjligt, visa självbehärskning och vara 

förtroendeingivande oavsett vilken situation de befinner sig i. Polisens värdegrund (2015) 

poängterar vikten av professionalitet och att skapa förtroende i syfte att minska brottslighet 

och öka trygghet. Även Polishögskolans utbildningsplan (2020) utgörs i hög utsträckning av 

förväntningar och krav på färdigexaminerade poliser.  

 

Det eskalerande våldet i samhället i kombination med höga krav och förväntningar väcker 

därmed ett intresse för att djupare undersöka yrkesverksamma polisers individuella 
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upplevelser och åsikter kring hur det påverkar det dagliga arbetet, både praktiskt och 

emotionellt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår C-uppsats är således att undersöka vilka krav och förväntningar som råder på 

poliser, hur de hanterar de känslor som polisyrket medför samt om de ges verktyg för att 

kunna leva upp till förväntningar och hantera de känslor som uppstår. Utifrån detta syfte 

ämnar vår studie besvara följande frågeställningar; 

1. Hur upplever poliser myndighetens formella krav som uttrycks i utbildnings- och 

policydokument? 

2. Vilka känsloregler råder inom Polismyndigheten och vilka allmänna förväntningar 

finns på poliser i yttre tjänst? 

3. Anser poliser att de får tillräckligt bra verktyg för att kunna hantera de känslor som 

uppstår under arbetet?  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen delas in i sex olika kapitel. Det inledande kapitlet utgörs av en inledning och 

bakgrund följt av studiens syfte och frågeställningar. Det andra kapitlet innefattar tidigare 

forskning inom området som studeras för att belysa studiens relevans och bidrag för vidare 

forskning. I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk där vi använder oss av 

nyinstitutionell teori, Hochschilds teori om känsloarbete samt Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Kapitel fyra redogör för och motiverar studiens metodologiska ansatser. Det femte 

och mest centrala kapitlet presenterar studiens resultat och analys. Studiens avslutande kapitel 

redovisar en sammanfattning och avslutande diskussion i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. 
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2. Tidigare forskning 
Detta kapitel ämnar sammanfatta och presentera forskning om känsloarbete och 

nyinstitutionell teori. Sökorden vi använde oss av för att kartlägga forskningen inom området 

var; polis, känsloarbete och nyinstitutionell teori. Sökningen genomfördes även på engelska 

för att bredda det empiriska materialet. Kapitlet redovisar för forskningsområdet utifrån 

följande rubriker; institutioner i förändring och känsloarbetets utmaningar. Kapitlet avslutas 

med en motivering för studiens relevans utifrån tidigare forskning. 

 

2.1 Institutioner i förändring 

Tidigare forskning om nyinstitutionell teori kopplat till Polisväsendet har mestadels fokuserat 

på myter, miljöer och byråkrati. Intresset för organisationskulturer och hur organisationen 

påverkar individen tycks däremot inte vara lika utbrett. En forskare som valt att undersöka 

polismyndigheten som organisation och dess kultur djupare är Campeau (2019). Campeau 

redogör i sin vetenskapliga artikel för en så kallad "kulturell tröghet", det vill säga en ovilja 

att anpassa sig till förändrade miljöförhållanden - inom polisväsendet. Studien överbryggar 

polisstudier med kultursociologi för att vidareutveckla teoretisk insikt om relationen mellan 

polisarbete, organisatorisk förändring och kulturell praktik. Campeaus (2019) studie består av 

100 intervjuer och observationsdata som samlats in under 18 månaders fältarbete på en 

polisavdelning i en medelstor kanadensisk stad. 

 

Campeau (2019) hävdar att myndighetens stilla och oföränderliga tillstånd upprätthålls av 

högt uppsatta äldre och mer konservativa poliser genom en balansering av både gamla och 

nya kulturnormer. Tillståndet kvarhålls genom bevarandet av vissa institutionella myter, 

informell mythantering av interna regler och formell ceremoniell mytbildning med externa 

aktörer som samverkar med polisen. Bland dessa externa beståndsdelar återfinns bland annat 

regering, tillsynsmyndigheter och media. Den nya generationen av poliser använder sig av 

gamla och nya kulturnormer för att främja sin professionella ställning och bevara sin egen 

känsla av moralisk integritet. Resultaten visar tecken på ett föränderligt polislandskap där 

dominansen av gamla skolans idéer blir alltmer osäkra i takt med att de dominerande myterna 

förlorar legitimitet inom den nya generationen. Hans fynd avslöjar därför att det pågår en 

kulturomvandling inom myndigheten som orsakats av den nya generationens inträde och en 
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organisatorisk omstrukturering som stör maktfördelningen i polisavdelningar. Med det sagt 

antyder Campeau att framtida forskning ytterligare bör överväga konsekvenserna av "tröghet" 

i polisarbetet. Med tanke på poliskulturens tröghetskraft uppmanar han till vidare forskning 

och en utökad implementering av arbete med kulturella verktyg inom polismyndigheten för 

att främja kunskap om de utmaningar och möjligheter de nu står inför.  

 

Likt Campeau (2019) har forskarna Marier och Moule Jr (2019) haft ett intresse för 

Polismyndigheten som organisation och undersökt hur myndighetens anseende och 

allmänhetens bild av dem påverkar poliskulturen. De undersöker mer specifikt tjänstemäns 

uppfattningar kring huruvida det offentliga stödet drar jämt med deras kulturella inriktningar. 

Studiens mest centrala fokus är på hur den senaste tidens protester mot brottsbekämpning i 

USA har skapat en allmän antipati mot polisen och hur det har påverkat polisens yrkesnormer. 

Marier och Moule Jrs studie består av ett urval av 12 376 poliser som deltog i den nationella 

polisens forskningsplattform. Resultatet presenterar övertygande bevis för att polisers känsla 

av fientlighet från allmänheten påverkar poliskulturen. De tjänstemän som upplever större 

offentlig motvilja har rapporterat högre nivåer av social isolering, arbetsgruppssolidaritet, 

cynism mot allmänheten och tvångsmässiga attityder. Resultaten visade även att polisens 

förhållningssätt till den offentliga tjänsten påverkas avsevärt av deras uppfattningar om 

allmänhetens känslor. Med det sagt menar forskarna att osäkerhet, fara och byråkratiska krav 

från allmänheten påverkar attityd- och beteendemönster hos poliser.  

 

Även en studie genomförd av Stephan, Uhlaner och Stride (2014) redovisar vikten av 

resursstöd för anställda inom institutioner. Enligt forskarna redovisar det institutionella 

perspektivet att mänskligt beteende formas gemensamt av begränsningar, incitament och 

resurser som tillhandahålls av formella och informella institutioner. Studiens resultat om 

institutionella konfigurationer visar dessutom att beslutsfattare måste beakta formella och 

informella institutioner när man ska ta politiska och organisatoriska beslut. Detta inkluderar 

både kulturella värden som är vanliga i deras land och informella normer för socialt stöd. 

 

Det som både Marier och Moule Jr och Campeau antyder är att polismyndigheten inte är 

rationell utan ska förstås som institutionell som påverkas av flera faktorer. Detta antydande 

har även forskaren Terpstra (2020) diskuterat och enligt han är den institutionella strategin 

inom polisreformer inte en fråga om organisationsstrukturer utan det institutionella 
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perspektivet betonar vikten av sociala och kulturella aspekter. Dessa aspekter innefattar 

värderingar, övertygelser och vanor inom organisationer. Detta är även något som Stephan, 

Uhlaner och Stride poängterar.  

 

Campeau, Marier och Moule Jr samt Terpstra antyder följaktligen att det finns en brist inom 

forskningen om polisen. Det finns en hel del tidigare forskning som har undersökt hur 

allmänhetens uppfattningar om polisen påverkar medborgarnas attityder och beteenden, 

däremot finns det en brist av polisernas perspektiv och egna upplevelser. Enligt Marier och 

Moule Jr är poliser inte immuna mot offentlig opposition, och offentligheten är inte immuna 

mot polisernas opposition, därmed råder det en konfliktförhållande mellan parterna. 

Ovanstående forskare uppmanar därmed till vidare forskning från polisernas perspektiv. 

 

2.2 Känsloarbetets utmaningar 

Det har genomförts flertalet studier om ämnet känslohantering kopplat till olika typer av 

känsloarbeten. Nästintill alla studier om polisens känsloarbete är genomförda utanför Sverige. 

Några av de studier vi funnit är genomförda av Huey och Kalyal (2017), van Gelderen, 

Konijn och Bakker (2017) van Gelderen et al. (2014) och van Gelderen et al. (2007). De har 

intresserat sig för känsloarbete inom både polisen och militären. Samtliga forskningsartiklar 

som behandlats visar tydligt på att dessa typer av yrken kräver en kontinuerlig 

känslohantering. Det framhäver även vilka krav och förväntningar som råder och påvisar 

vilka konsekvenser det kan medföra för de anställda. Det finns flertalet teman som tydligt 

lyfts fram i den tidigare forskningen om känslohantering. De teman som genomsyrar samtlig 

forskning tycks vara vikten av professionalitet, förmåga till anpassning efter situationens 

behov samt kapacitet till att konstant kunna prestera det som förväntas av dem.  

 

Van Gelderen et al. (2007) undersökte sambandet mellan psykisk påfrestning, emotionell 

dissonans och känslomässiga arbetskrav under en arbetsdag bland 65 stycken holländska 

militärer. Detta gjordes genom att föra dagboksanteckningar under en period på 5 dagar.  

Huey och Kalyal har i sin artikel undersökt hur utredare inom den kanadensiska polisen 

hanterar känsloarbetet utifrån organisationens krav och hur det påverkar deras mående. Detta 

gjordes genom 13 stycken djupgående kvalitativa intervjuer. Van Gelderen et al. (2007) och 

Huey & Kalyal lyfter i sina studier fram det faktum att poliser utsätts för många emotionellt 
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utmanande situationer där de förväntas agera på ett professionellt sätt. Deras forskning visade 

även på att poliserna utsattes för mycket stress och traumatiserande situationer, vilket hade 

resulterat i ett avsevärt försämrat välmående som de inte visste hur de skulle hantera. För att 

poliserna ska kunna agera professionellt och ge ett gott intryck tycks det utifrån dessa studier 

krävas att den yrkesverksamma polisen har en god förmåga till att anpassa sig och även kunna 

känna av vilka känslor som är lämpliga i vilka sammanhang. Forskarna menar även att 

förmågan till att känna av känslomässiga koder är en central beståndsdel inom denna typ av 

känsloarbete. De argumenterar också för att det gäller nästintill alla typer av känsloarbeten, 

det vill säga de yrken som innefattar någon typ av service och tydliga normativa förväntningar 

från omgivningen (Huey & Kalyal, 2017: s. 140-141; van Gelderen et al. 2007: s. 447). Bland 

dessa yrken återfinns även exempelvis läkare och flygvärdinnor. Det rör sig således inte 

enbart inom poliser och militärer. 

 

Ett ytterligare bidrag till denna forskning gjordes av val Gelderen et al. (2014) där de genom 

att föra kvantitativa fältanteckningar under 5 dagar ville undersöka vilken inverkan dagliga 

samtal om känslor och påfrestningar kunde tänkas ha på arbetet i relation till främst 

arbetsengagemang och välmående. Studien utfördes på 54 holländska 

militärpoliser.  Forskningen visade på att militärerna avsiktligen förhöll sig till de 

känsloregler som råder inom deras yrkesprofession. Detta faktum kunde tydligt knytas an till 

en ökad belastning under deras arbete. val Gelderen et al. (2014) och van Gelderen, Konijn 

och Bakker (2017) forskning kom även att visa på vikten av att öppet få uttrycka sina känslor. 

Genom att tillåta detta tycktes medarbetarna ha lättare för att kunna uppnå organisationens 

mål och leva upp till de krav som ställs på dem. Även deras allmänna välmående upplevdes 

öka när de öppet fick uttrycka de känslor som uppstod under tiden på arbetet.  

 

Begreppet prestation är som tidigare nämnt även det ett återkommande tema i de 

forskningsartiklar som behandlats. Den tydliga kopplingen mellan prestation och känsloarbete 

menar Huey & Kalyal (2017), van Gelderen et al. (2007), van Gelderen et al. (2014) och van 

Gelderen, Konijn och Bakker (2017) yttrar sig genom det faktum att känslor behöver hanteras 

dagligen för att individer ska kunna leva upp till organisationens krav och även bidra till ökad 

effektivitet under sin arbetstid. De menar att dessa krav givetvis sätter en prägel på polisens 

dagliga arbete och kan tänkas påverka polisens både fysiska och mentala välmående på lång 

sikt.  
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2.3 Studiens relevans utifrån tidigare forskning  

Den tidigare forskningen är relevant för studiens syfte samt forskningsfrågorna då det har 

undersökts hur de känslor som uppstår under känsloarbeten påverkar de anställda och vilka 

konsekvenser det medför. Det råder dock en avsaknad kring huruvida de yrkesverksamma ges 

förebyggande verktyg för att kunna hantera känslor som kan komma att uppstå och det 

framgår inte heller vilka formella och även informella krav det ställs på poliserna. Då vår 

studie undersöker myndighetens krav anses nyinstitutionell teori relevant då den ämnar ge en 

ökad förståelse för Polismyndigheten som organisation och dess strukturer. Då de flesta 

studierna är genomförda i andra länder är det även av intresse att studera hur detta fenomen 

ter sig inom den svenska Polismyndigheten. Syftet är även att överbrygga den kunskapslucka 

som råder när det kommer till vilka förebyggande och även avhjälpande verktyg som faktiskt 

ges för att hantera känslor som uppstår under arbetet. Studien ämnar slutligen att bidra med 

ytterligare kunskap kring om svenska poliser upplever att de krav som ställs på dem anses 

rimliga i relation till hur det praktiska arbetet faktiskt ser ut.  

 

 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk där vi utgår från texter av Berger 

och Luckmann (1998), Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015), Meyer och Rowan 

(1977), Hochschild (2012) samt Goffman (2014). Teorierna ämnas att användas som verktyg 

för att analysera resultaten i relation till studiens syfte och dess frågeställningar. 

 

3.1 Nyinstitutionell teori 

Institutionalisering är ett centralt fenomen inom den nyinstitutionella teorin. 

Institutionalisering kan ses som en social process där individer inom en institution samspelar, 

utformar ett kollektivt förhållningssätt, vanor samt normativa skyldigheter för vad som ska 

anses vara godtagbara handlingar inom det sociala sammanhang de existerar (Berger och 

Luckmann, 1998: s. 70, 112; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015: s. 289). När 

människor träder in i en institution krävs det således att denne ska utläsa hur man bör bete sig 

inom den, samt lära sig vilka regler som råder (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015: 

s. 288). De institutionaliserade reglerna skapar därmed förväntningar på individerna inom 
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institutionen, vilket i många fall resulterar i att de mänskliga handlingarna blir förutsägbara. 

Handlingarna är följaktligen institutionaliserade och förutbestämda, vilket innebär att 

institutioner i hög utsträckning kan styra och kontrollera människors beteenden, i syfte att 

befästa de enskilda handlingarna och styra dessa i önskvärd riktning för att säkra legitimitet 

(Berger & Luckmann, 1998: s. 70–71; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015: s. 

289). Nyinstitutionell teori är en vidareutveckling av den institutionella teorin. Likheten 

mellan nyinstitutionell teori och institutionell teori är att de betonar det faktum att 

organisationer kontinuerligt anpassar sig till omgivningens förändringar samt poängterar 

kulturella aspekter för att förstå organisationers utveckling (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre, 2015: s. 292, 300). Den basala skillnaden mellan dem är att den nyinstitutionella 

teorin inriktar sig på den institutionaliserade organisationens relation till omvärlden och hur 

ett sådant förhållande påverkar organisationens förändrings- och utvecklingsprocesser. Även 

kulturella element i form av språk, ceremonier, normer och värderingar står i fokus för att 

bidra med förklaringsmodeller kring vad som bidrar till att skapa både engagemang och 

motivation hos medarbetare. Dessa komponenter lagras ofta i organisationens arbetsuppgifter, 

befattningsbeskrivningar samt mål- och policydokument (Engdahl & Larsson, 2017: s. 185). 
 

Ett centralt begrepp inom denna teori är legitimitet, vilket har en stark anknytning till 

institutioner och kan präglas av en extern och intern karaktär. Den externa knyts an till 

omgivningens syn på institutionen medan den interna utgörs av legitimitetsskapande åtgärder 

gentemot medlemmarna inom institutionen. För att anses legitim krävs det även att 

institutioner och organisationer införlivar samhälleliga mytbildningar i sin formella struktur. 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015: s. 294). Det är således inte enbart effektivitet 

som är av värde utan snarare hur organisationen använder de myter som etablerats i samhället. 

Legitimeringen kan förklaras som en process vars syfte är att rättfärdiga institutionens 

ordning, vilken inte endast innefattar värderingar utan även kunskap om vad som är “rätt” och 

“fel” (Berger & Luckmann, 1998: s. 112). 

 

Ett ytterligare centralt begrepp är myter. Definitionen av myter kan kort sammanfattas som 

legitimitetsskapande föreställningar om hur samhället är beskaffat och dessa kan gestaltas i 

form av exempelvis lagar och policys. Genom att införliva dessa föreskrifter påverkar det inte 

organisationens effektivitet, det kan bättre uttryckt ses som en symbolisk företeelse som 
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organiserar, stimulerar, rationaliserar och handlingar (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2015: s. 249). 

 

Även begreppet särkoppling återfinns inom teorin. Särkoppling som fenomen kan förklaras 

som när formella strukturer och aktiviteter en organisation visar utåt inte överensstämmer 

med det som äger rum inom organisationen (Meyer & Rowan, 1977: s. 341). Det föreligger 

således en motsättning mellan organisationens egentliga strukturer och dess arbetssätt. Genom 

särkoppling innebär det i praktiken att organisationen intar två olika strukturer. Den formella 

strukturen förändras när exempelvis lagar eller normer fluktuerar. Den informella strukturen 

utgör det som används för att koordinera det som individer i en organisation arbetar med 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015: s. 295). Så länge som organisationen verkar i 

enlighet med de myter som råder och chefer samt anställda lever upp till sina roller kommer 

organisationen inte att påverkas utan kan arbeta som vanligt, löskopplad från 

institutionaliserade myter och krav.  

 

3.2 Känsloarbete 

I The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling av Hochschild (2012) talar hon 

om fenomenet känsloarbeten. Känsloarbeten kan enligt henne definieras som relations- och 

känslobaserade yrken där det finns tydliga känsloregler kring hur den verksamma individen 

bör agera. Arbetet medför således höga krav på känslomässig hantering för att kunna leva upp 

till de känsloregler som råder. Dessa regler kan enligt henne sammanfattas till det som i 

litteraturen benämns som det emotionella utbytets ordning, där följande tre aspekter är 

centrala; vad man känner, vad man borde känna och hur man idealt vill känna (Hochschild, 

2012: s. 59).  

 

Hochschild (2012) menar att känsloregler kan te sig olika beroende vilken kontext individen 

befinner sig i och att dessa regler kan vara både skrivna och oskrivna. När dessa känsloregler 

aktualiseras i arbetslivet påstår även Hochschild (2012: s. 24, 125) att individens 

känslouttryck blir en tjänst eller vara som öppet säljs på arbetsmarknaden inom yrken som 

innefattar sociala interaktioner med andra. Detta känsloarbete utförs därmed i förhållande till 

känsloregler och uttrycksregler – normer som anger vad som är ”rätt” känsla och ”rätt” 

känslouttryck i en given situation. Man bör exempelvis känna sorg på en begravning och 
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glädje när någon gifter sig. Engdahl och Larsson (2017) samt Hochschild (2012) menar att 

mycket av det sociala samspelet sker inom ramen för myndighetens regelverk, vilket styr och 

begränsar handlingsförmågan, möjlighet till samspel och även känsloyttringar. I sådana 

kontexter är det således inte alltid de enskilda individerna, utan snarare organisationens mål 

och tillgångar som avgör och indirekt styr hur de kommer att och även förväntas agera. 

 

När det ställs krav på hur individer bör agera känslomässigt övergår individens känslor från 

att vara något privat till att istället anta skepnaden i form av en organiserad handling (Engdahl 

& Larsson, 2017: s.187), deras känslor försummas således till förmån för organisationens 

policy. Vissa känsloyttringar är oundvikliga men när en organisation kräver en omfattande 

känslokontroll menar Hochschild (2012: s. 126) att det kan resultera i långvariga personliga 

bekymmer i form av stress, utbrändhet och en bristande förmåga till att avidentifiera sig med 

arbetets krav på rätt känslouttryck, vilket gör att det kan komma att påverka även individens 

privatliv. Hochschild (2012) framhäver även att upplevelsen av vad vi bör känna och hur våra 

känslor gestaltar sig sällan är en skapelse av oss själva, det finns nämligen starka normer som 

både medvetet och omedvetet kontrollerar individens känslouttryck. 

 

Dessa känslouttryck kan däremot även styras av individen själv. Detta görs genom så kallat 

deep acting (djupagerande) samt surface acting (ytagerande). Deep acting innebär att 

individen modifierar sina känslor på ett sådant sätt att man försöker känna det som 

exempelvis ett arbete fordrar. Surface acting innebär istället att man låtsas känna de känslor 

som arbetet kräver (Hochschild, 2012: s. 36). Känslor bryter således inte ut spontant i varken 

deep- eller surface acting. I båda dessa fall har aktören lärt sig att agera på ett lämpligt sätt, 

antingen genom att skapa ett inre känslouttryck eller genom att gestalta den mest lämpade 

känslan på utsidan (Hochschild, 2012: s. 38). Detta avstånd mellan vad man verkligen känner 

och vad det är påbjudet att man ska känna benämner Hochschild (2012) som emotionell 

dissonans. Definitionen av detta begrepp kan således förklaras som skillnaden mellan en 

individs genuina känslor och dess uppvisade känslor och går tydligt att knyta an till 

känsloarbete och de känsloregler det medför. 
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3.3 Dramaturgiskt perspektiv 

Goffman (2014) lyfter i sin bok Jaget och maskerna sin samhällssyn, vilket han valt att 

benämna som det dramaturgiska perspektivet. Han menar att samhället kan ses som en teater, 

där att människor agerar likt skådespelare på en scen i interaktionen med varandra. Vidare 

betonar han att individer träder in i olika roller, presenterar sig på olika sätt och anpassar sig 

till den sociala kontext denne befinner sig i. Omgivningen kan utifrån detta perspektiv ses 

som publiken för den “teaterföreställning” individen väljer att iscensätta i det verkliga livet 

(Goffman, 2014, s. 10). Gestaltningen behöver även överensstämma med de sociala 

föreställningar och normer som råder. Därav bör individen dölja eller rentav avstå från de 

handlingar som inte överensstämmer med de normativa förväntningarna (Goffman, 2014: s. 

33), förhållningssättet kan således ses som ett uttryck för institutionalisering. Goffman menar 

även att vi i interaktion med andra försöker kontrollera den information vi förmedlar till 

andra, för att på så vis bekräfta vårt “jag” och styra hur andra människor uppfattar oss. 

Aktören har nästintill alltid en förutbestämt fasad eller roll att förhålla sig till som grundas i 

stereotypa förväntningar och dessa förväntningar kan antingen sätta gränser för eller gynna 

individens framträdande.  

 

Detta fenomen kan således ses som en socialisationsprocess där individen strävar efter att på 

olika sätt förmedla en idealbild av sig själv. Som tidigare nämnt syftar framträdandet till att 

framhäva och anpassa sig till vedertagna normer i den sociala kontext individen befinner sig i. 

Goffman menar därför att det uttrycksfulla framträdandet även kan ses som en ceremoni i en 

socialisationsprocess, där samhällets moraliska värden bekräftas och accepteras av 

omgivningen (Goffman, 2014: s. 39).  

 

Goffman (2014) använder sig även av begreppet team, vilket kan definieras som en grupp av 

olika aktörer som samarbetar för att identifiera och konkretisera en given situation. För att 

detta ska aktualiseras krävs det att medlemmarna besitter en kommunikativ förmåga, känner 

tillit gentemot varandra och att det finns en medvetenhet om vilka typer av framträdanden och 

beteenden som är passande respektive opassande. Inom dessa team finns det alltid en regissör, 

det vill säga en ledare, som sätter ramar och fördelar ansvar genom att ställa dramaturgiska 

krav. Teambegreppet definierar således de framträdanden som genomförs av en eller fler 

aktörer (Goffman, 2014: s. 76) 
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3.4 Teoretisk förenlighet   

Sammanfattningsvis visar ovanstående teorier tydligt på hur de kan knytas an till varandra. 

Teorierna handlar i grund och botten om normer och kollektiva förväntningar kring hur både 

individer och organisationen bör agera i givna sammanhang. Den nyinstitutionella teorin 

menar att individer inom institutioner anpassar sig efter institutionaliserade normer och myter 

genom särkoppling för att erhålla legitimitet, vilket avser att appliceras i relation till krav och 

förväntningar på poliser. Dessa institutionaliserade normer kan även relateras till Hochschilds 

teorier om känsloarbete då förhållningssätt kring hur individer bör hantera sina känslor formas 

och blir till vanor och normer inom institutioner. Hochschilds teori om känsloarbete ämnar 

bidra till att analysera de emotionella aspekterna av polisens arbete. Goffmans dramaturgiska 

perspektiv beskriver samhället som en teater, där individer behöver agera på ett sådant sätt 

som förmedlar rätt intryck gentemot omgivningen, för att inte bli ifrågasatt. Teorierna har 

därmed förutsättningar att bidra med kunskap och förklaringsmodeller för att tolka vilka 

känsloregler och förväntningar som råder inom det område som studeras. De ämnar även att 

belysa vilka kollektiva normer det finns när det kommer till känslohantering och hur det 

gestaltar sig i det praktiska arbetet.  

 

4. Metod 

Detta kapitel avser att redovisa de metoder som använts under studien. Inledningsvis 

motiveras de metodologiska ansatsernas relevans. Därefter redogörs det för undersökningens 

tillvägagångssätt vid datainsamling, urval samt analys och kodning av material. 

Avslutningsvis diskuteras det kring materialets tillförlitlighet och äkthet samt redogörs för de 

etiska överväganden som tagits i beaktning. 

 

4.1 Metodologisk ansats  

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats för att bearbeta det dokument- 

och textmaterial som utgörs av åtta semistrukturerade intervjuer, Polismyndighetens 

medarbetarpolicy och värdegrund samt Polishögskolans utbildningsplan.  
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En kvalitativ analysmetod lämpar sig enligt Bryman (2018: s. 677), David och Sutton (2016: 

s. 19) och Hsieh och Shannon (2005: s. 1278) väl när man vill tolka, skapa förståelse och 

kunskap kring innehållet i en text och på ett systematiskt sätt söka efter teman eller mönster i 

den textdata som bearbetas. Syftet med de semistrukturerade intervjuerna är att undersöka om 

poliser upplever att det finns en problematik kring arbetsgivarens förväntningar samt om de 

tillhandahålls tillräckligt bra verktyg för att kunna hantera känslor som uppstår under deras 

arbete. Tidigare forskning inom området har tillämpat både en kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Då vi avser att undersöka polisers egna känslor och upplevelser genom ett följsamt 

och flexibelt tillvägagångssätt anser vi att en kvalitativ ansats lämpar sig bättre, eftersom 

kvantitativa ansatser tenderar ha en mer fast struktur (Bryman, 2018: s. 562). Vårt syfte med 

materialet från Polismyndigheten och Polishögskolan är att tematiskt söka efter vilka formella 

krav det ställs på poliser när det kommer till känslohantering. Då vi avser att kategorisera 

textmaterialets innehåll utifrån redan förutbestämda teman och ämnesområden lämpar sig 

därmed en kvalitativ innehållsanalys väl (Bryman, 2018: s. 365-366). Sett till det teoretiska 

ramverket är denna metod väl lämpad då vi riktar fokus på polisers subjektiva upplevelser när 

det kommer till Polismyndigheten som institution samt det känsloarbete yrket innebär. 

 

4.2 Material  

Den första typen av materialinsamling bestod av åtta semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes digitalt via verktyget Zoom. Vi fick kontakt med poliser som arbetar eller har 

arbetat i yttre tjänst genom en bekant till oss som är verksam inom Polismyndigheten. Varje 

intervju var ca 45 minuter som sedan transkriberades till textmaterial för att därefter användas 

till att djupare analyseras. Valet att använda Zoom baserades på att det skapar flexibilitet och 

det var även en förutsättning för att kunna genomföra alla intervjuer inom utsatt tidsram. 

Zoom förenklade även genomförandet då våra informanter är bosatta i olika regioner i 

Sverige och de har alla väldigt oregelbundna scheman där de ibland måste rycka in på 

uppdrag.  

  

Innan varje intervju skickades ett informationsbrev och etikdokument ut (bilaga 1) för att 

informera deltagarna om studien samt berätta om deras rättigheter. Under varje intervju var 

båda forskarna med där den ena intog rollen som intervjuare och den andra som assistent. 

Rollen som assistent innefattade anteckningar och inspelning av intervjun för att kunna notera 
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saker. Under intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 2) vilken bestod av 14 öppna 

frågor som var uppdelade i tre huvudteman: polisen som verksamhet, utbildning och 

situationer. Frågorna i intervjuguiden utformades och tematiserades i relation till studiens 

forskningsfrågor och präglades av en öppen karaktär för att möjliggöra följdfrågor och på så 

vis få en djupare inblick och ökad förståelse för deltagarnas upplevelser. Vid transkriberingen 

av materialet valde vi även att ersätta vardagligt talspråk till ett språk som lämpade sig bättre 

för presentation av materialet, som exempelvis ”asså” till ”alltså”, detta gjordes med 

försiktighet för att inte förvränga intervjupersonernas svar. Sammanfattningsvis samlades 

materialet från intervjuerna in utifrån följande steg; söka efter informanter, skicka 

informationsbrev till intressenter, bokning av intervju samt genomförande av intervju via det 

digitala verktyget Zoom. 

 

Den andra metoden i studien utgjordes av en kvalitativ innehållsanalys där tre officiella 

dokument från Polismyndigheten och Polishögskolan analyserades, vilka var; 

Polisprogrammets utbildningsplan (2020), Polismyndighetens medarbetarpolicy (2015) och 

Polismyndighetens värdegrund (2015). Dessa dokument ansågs vara relevanta för att 

möjliggöra en tolkning av Polismyndighetens förväntningar på de anställda och vilka 

känsloregler deras dokument åskådliggör.  

 

Polisprogrammets utbildningsplan reglerar utbildningens formella regler och ramar. Den 

syftar även till att säkerställa att eleverna uppfyller de krav i mån om kunskap och färdigheter 

kopplat till polisyrket. Utöver det avser den även att ge eleverna rätt typ av erfarenhet och 

forma dem till lämpliga individer för arbetet. Polisens medarbetarpolicy handlar om hur alla 

poliser inom myndigheten ska utföra sitt uppdrag. Syftet med medarbetarpolicyn är att den 

ska tydliggöra de krav och förväntningar myndigheten har på sina anställda samt vilka 

möjligheter som ges dem. Polisens värdegrund innefattar tre ord som avser att definiera 

polisens kärnvärden. Dessa ord är; engagerade, effektiva och tillgängliga.  

 

4.3 Urval och urvalskriterier 

Vårt urvalskriterium för studien var att intervjupersonerna skulle ha varit yrkesverksamma i 

minst ett år. Detta kriterium utformades då vi ville säkerställa att poliserna hade arbetat i yttre 

tjänst så pass länge att intervjuerna kunde generera i så utförliga och informativa svar som 
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möjligt. Urvalsmetoden kan därmed ses som ett målstyrt urval då vårt fokus var att hitta en 

specifik kategori av individer (Bryman, 2018: s. 497).  

 

Grundidén med intervjuerna var att få med flera perspektiv i studien med ett brett urval av 

poliser från olika regioner. Under processen var det däremot svårt att få tag i poliser från olika 

regioner. Det var flera som avböjde när de tagit del av informationsbrevet, med argumentet att 

de inte kunde bidra med tillräckligt material. Det var även somliga som inte alls var 

intresserade av att delta, utan vidare förklaring. Detta resulterade i att merparten av 

intervjupersonerna är verksamma inom Region syd. Urvalsgruppen bestod av tre kvinnor och 

fem män som alla har jobbat i yttre tjänst i minst ett år.  

  

Urvalet för dokumentanalysen kan även det ses som ett målstyrt urval då vi sökte efter 

dokument som tydligt går att knyta an till en specifik myndighet. För att hitta relevanta 

dokument riktade vi in oss på sökord som bland annat polis kopplat till utbildning, 

medarbetarpolicy och grundvärderingar. Sökningen utfördes på Googles sökmotor, polisens 

hemsida och Umeå Universitet. Dokumenten från Polisens och Umeå universitets hemsida 

ansågs vara både representativa och relevanta textmaterial att analysera för att utläsa vilka 

formella krav och förväntningar det finns på poliser.  

  

4.4 Analys och kodning 

Den analysteknik som används för att analysera det transkriberade materialet från intervjuerna 

samt dokumenten är en innehållsanalys där innehållet har analyserats tematiskt. 

Analysprocessen utgår från är tre nivåer efter insamlingen av materialet (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014: s. 34) vilka är följande; 

 
Figur 1. (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014) 
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Kodning: Skapar kategorier för kodningsprocessen och datamaterialet sorteras grovt. Målet 

med kodning är att koka ner sitt material till en uppsättning av betydelsefulla beståndsdelar 

för att slutligen kunna identifiera de mest centrala dragen i materialet som studeras.  

Tematisering: Forskarna hittar mönster och relationer i dokumenten och materialet från 

intervjuerna där de sorteras med noggrannhet. Det är viktigt att säkerställa att koderna 

tematiskt återspeglar materialets huvudinnehåll. Målet med denna del är att kunna presentera 

teman och påståendet om materialet som kan bidra till en djupare förståelse för det som 

studeras. 

Summering: När de växelvisa processerna av kodning och tematiseringen är mättade kan 

slutsatser kan göras. 

 

Alla ovanstående punkter sker löpande, växelvis och i vissa fall parallellt som Figur 1 

demonstrerar. Alla tre nivåer kan göras om och växlas då man ständigt förfinar och justerar 

koderna och det finns inga skarpa gränser mellan nivåerna (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014: 

s. 38). I vår bearbetning av materialet använde vi oss av en konventionell och induktiv ansats 

då vi ville låta texterna generera teman och kategorier som bidrog till att beskriva innehållet i 

de textmaterial vi valde att koda. Nedan illustreras den kodningstabell vi använde oss av. 

 

Kodningstabell 

Dramaturgi 

Känslohantering 

Verktyg 

Förväntningar 

Krav 

 

Huvudteman för kodningen var dramaturgi, känslohantering, verktyg, förväntningar och 

krav. Dramaturgi utgår från Goffmans dramaturgiska perspektiv och aktualiseras när 

materialet ger uttryck för exempelvis rolltaganden och skådespel under arbetet. Koden 

känslohantering appliceras när intervjupersonerna ger uttryck för hur de aktivt hanterar och 
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upplever känslor som uppstår. Verktyg innefattar den konkreta hjälp yrkesverksamma poliser 

har tillgång till när det kommer till känslohantering. Förväntningar innebär vad som förväntas 

av poliserna när de är ute i fält och bland allmänheten, vilket innefattar bland annat ett 

förtroendeingivande och professionellt uttryck. Den sista koden innebär vilka krav 

Polismyndigheten och Polishögskolan ställer på sina medarbetare och studenter inom 

organisationen, däribland hur de agerar gentemot sina kollegor och hur de utför sitt arbete.  

 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

I all forskning är det viktigt att säkerställa kvaliteten av studien vilket vi ständigt arbetat att 

säkerställa. Inom kvantitativ forskning utgår man från reliabilitet och validitet som 

kvalitetskriterier för att mäta datamaterialets kvalitet, vilket inte lämpar sig lika väl på 

kvalitativ forskning. Detta eftersom man strävar efter att detaljerat ange termer och metoder 

för att bedöma kvalitet i kvalitativ forskning. Med det sagt utgår vi istället från Lincoln och 

Gubas kvalitetskriterier för kvalitativ forskning som är tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 

2018: s. 467).  

 

I vår studie har vi arbetat aktivt för att säkerställa tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten 

innefattar fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Äkthet 

innebär hur autentisk studien är och om respondenterna har fått en förståelse för sin och 

andras sociala miljö (Bryman, 2018: s. 467). Då studien använder sig av två metoder medför 

det triangulering vilket ökar forskningens trovärdighet. Under hela genomförandet av denna 

studie har vi haft handledning med lärare och studien har därmed ständigt granskats kritiskt 

vilket ökar tillförlitligheten. Vidare kommer vi demonstrera hur studiens två metoder 

eftersträvar god kvalité av forskning utifrån ovanstående kriterier. 

 

Vi har under bearbetningen av intervjumaterialet eftersträvat flera aspekter av tillförlitlighet. 

För det första har överförbarhet eftersträvats i den grad att vi aktivt arbetat för att ge 

djupgående beskrivningar av genomförandet så att läsaren kan värdera dem som överförbara. 

Trovärdigheten har försökt att eftersträvas med hjälp av bland kunniga respondenter inom 

ämnet då de jobbar inom området som studeras och erhåller erfarenhet. Då respondenterna var 

anonyma kan det medföra mer sanningsenliga svar vilket även ökar trovärdigheten. 

Intervjuerna innehåller hög grad av pålitlighet då den tekniska utrustningen består av god 
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kvalité och testades ett flertal gånger innan genomförandet där båda forskarna spelade in 

intervjuerna. Objektivitet i studiens intervjuer har tagits i beaktande och genomsyrar även hela 

studien. Då intervjuguiden bestod av öppna frågor medförde det att vi som forskare inte 

styrde samtalet för mycket utan strävade efter att upprätthålla hög nivå av objektivitet för att 

inte påverka studiens resultat.  

 

Samtliga av dessa kriterier är inte relevanta för dokumentanalys då autencitet främst är 

applicerbart på intervjuer. Med det sagt utgår dokumentanalysen från de kriterier som är mest 

relevanta samt applicerbara för att bedöma kvalitén av ett dokument som datakälla. Det finns 

även fyra så kallade kvalitetskriterier som Bryman (2018: s. 657) menar bör tas i beaktning 

när man ska bedöma kvalitén av ett dokument som datakälla, dessa kriterier är 

följande; autenticitet, trovärdighet, representation och meningsfullhet. 

 

Autenciteten i det datamaterial vi behandlar kan ses som hög då det är hämtat direkt från 

Polismyndighetens och Polishögskolans egna hemsidor. Det finns således ingen tredje part 

inblandad och de är även granskade och godkända av de högst ansvariga inom den aktuella 

organisationen. Materialet kan därmed anses vara äkta och även dess ursprung är otvetydigt. 

Materialets trovärdighet kan även ses som hög, det vill säga att det inte är förvrängt och inga 

felaktigheter föreligger. Detta eftersom det har godkänts från höga instanser och är baserat på 

fakta kring myndigheten som sådan. Dokumenten kan anses vara representativa då de allra 

flesta svenska myndigheter och institutioner har officiella dokument som behandlar just den 

typ av information vi är intresserade av att studera. De kan även ses som representativa då 

Polismyndigheten och Umeå universitet har tydliga regler och ramar inom deras organisation 

som de även ska kunna uppvisa för allmänheten. Meningsfullheten i datamaterialet är hög då 

utbildningsmaterialet lyfter tydliga riktlinjer kring vad som ingår i utbildningen, vad den 

examinerande polisen ska ha uppnått för mål och vilken kunskap den ska ha tillskansat sig 

efter avslutat utbildning. Informationen förs även fram på ett lättbegripligt sätt genom 

punktformer och mer beskrivande textstycken. Det samma kring tydlighet och begriplighet 

gäller för Polismyndighetens medarbetarpolicy och värdegrund. 
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4.6 Etiska överväganden  

I forskningsprojekt är det väsentligt att iaktta både god forskningssed och etik. Därav har 

denna studie utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dokumentet lyfter fyra basala krav 

på samhällsvetenskaplig forskning, vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagaren om 

projektets syfte, deltagarens roll i det och även vilka villkor som gäller kring deltagandet. 

Även deltagandets frivillighet och rättigheten att avbryta sin medverkan ska tydliggöras 

(Vetenskapsrådet, 2002: s. 5). Samtyckeskravet innefattar samtycke kring medverkan som 

forskaren ska inhämta från den deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002: s. 9), vilket i 

denna studie bekräftades via mail efter utskick av informationsbrev samt dialog med 

intervjudeltagaren. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna skall ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt som innebär att ingen 

obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002: s. 12). Upprätthållandet av anonymitet 

var något som flertalet av respondenterna poängterade vikten av då det var en avgörande 

faktor för deras deltagande. Det var även viktigt med anonymitet då det under intervjun ställs 

frågor om polismyndigheten som verksamhet, där svaren på frågorna kan tänkas uppfattas 

som kritik gentemot myndigheten. Vi valde även aktivt att inte ha med ålder utan enbart hur 

länge deltagaren varit yrkesverksam för att ytterligare säkra anonymitet. Intervjupersonernas 

namn ersattes även med P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 och P8.  Dessa åtgärder ansågs primära för 

att ge respondenterna en känsla av trygghet, där de tilläts att uttrycka sina känslor utan oro för 

att offentliggöras. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket betonar vikten av att 

det insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002: 

s. 15). Allt inspelat material förvarades således på ett sådant sätt att endast vi som forskare 

kunde ta del av det. När transkriberingen av materialet var färdigställt raderades även samtligt 

ljudmaterial. Vetenskapsrådets krav och principer har följaktligen tagits i beaktning under 

studien och även sammanställts samt tydliggjorts i form av ett informationsbrev som samtliga 

deltagare har fått tagit del av (se bilaga 2).  
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Dessa principerna togs däremot inte i beaktning vid behandling av de offentliga dokumenten 

då dem redan fanns tillgängliga för allmänheten och inte behandlar enskilda individer. Det 

som däremot bör poängteras är att materialet inte har skapats för att analyseras till 

forskningsstudier och att tolkningen av materialet kan leda till subjektiva slutsatser.  

 

5. Resultat och analys 

Detta kapitel presenterar resultaten från studien utifrån tre huvudteman; polisen som 

institution, polisens inställning till känslor och polisyrket som skådespel. Resultaten 

analyseras med hjälp av teorierna för att besvara studiens frågeställningar samt syfte. 

Avslutningsvis genomförs en analys av det empiriska materialet i relation till tidigare 

forskning.  

 

5.1 Polismyndigheten som institution 

Detta avsnitt analyseras utifrån nyinstitutionell teori med utgångspunkt i Berger och 

Luckmann samt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre samt Meyer och Rowan. Fokus 

riktas på frågeställning ett ”Hur upplever poliser myndighetens formella krav som uttrycks i 

utbildnings- och policydokument?”. Avsnittet fokuserar även på frågeställning två ”Vilka 

känsloregler råder inom Polismyndigheten och vilka allmänna förväntningar finns på poliser i 

yttre tjänst?”. 

 

Polismyndigheten kan ses som en institution på det sätt att de utformar ett kollektivt 

förhållningssätt med vanor och normativa skyldigheter gentemot allmänheten och varandra. 

Dessa normativa skyldigheter handlar om vilka handlingar som anses vara godtagbara inom 

det sociala sammanhang de existerar i. När nyexaminerade poliser träder in i en institution likt 

Polismyndigheten krävs det att denne ska avläsa hur man bör bete sig och lära sig vilka regler 

som råder, vilket för poliser utgörs av utbildningsplan, medarbetarpolicy och myndighetens 

värdegrund. Dessa institutionaliserade regler skapar förväntningar på individen vilket innebär 

att institutionen kan kontrollera människors beteenden och styra dem i önskvärd riktning för 

att säkra legitimitet (Berger & Luckmann, 1998: s. 70-71; Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre, 2015: s. 289). 
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5.1.1 Upprätthållandet av ett institutionellt uttryck  

Ett tydligt tema i resultaten var upprätthållandet av ett institutionellt uttryck inom 

polismyndigheten. Myndigheten är inte en fristående verksamhet utan är begränsad utifrån de 

lagar de måste följa, den behöver även förhålla sig till förväntningar från högre statsmakter, 

däribland politiker. Det råder följaktligen ett legitimitetsskapande förhållningssätt mellan 

polismyndigheten och allmänheten. Resultaten demonstrerar även att polismyndighetens 

medarbetarpolicy, utbildningsplan och värdegrund är de officiella ramarna som poliserna ska 

förhålla sig till och arbeta inom. Dessa policydokument kan kopplas till den nyinstitutionella 

teorins begrepp myter, vilket är legitimitetsskapande föreställningar om hur samhället är 

beskaffat (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015: s. 294) vilket i detta fall gestaltas i 

policys. Vidare kommer detta appliceras på specifika resultat. Begreppet särkoppling från 

nyinstitutionell teori kommer även användas vilket redovisas nedan. 

 

I Polishögskolans utbildningsplan visade resultaten flera intressanta aspekter. De tidigaste 

fynden som har kodats redovisar för ett gap mellan polismyndighetens förväntningar på 

polisstudenter och hur det ser ut i verkligheten. Detta gap skildras och åskådliggörs genom 

utdrag från utbildningsplanen och hur intervjupersonerna menar att det faktiskt ser ut i det 

praktiska arbetet. Detta gap är även ett tydligt exempel på begreppet särkoppling inom 

nyinstitutionell teori vilket kommer tydliggöras i samband med utdragen. Nedan demonstreras 

utdrag från utbildningsplanen för att redovisa centrala upptäckter och därefter jämföra med 

intervjusvaren.  

 

Enligt utbildningsplanen ska polisstudenten visa på en förmåga att “Kommunicera i skilda 

situationer utifrån olika individers och gruppers behov”. Detta ställer därmed krav på en god 

anpassningsförmåga. I verkligheten fungerar detta enbart om poliser ges rätt förutsättningar 

och det förväntas därmed att man som polis kan åsidosätta sina egna åsikter. Som ingripande 

polis är det dem man bemöter som är i fokus och du själv kommer i andra hand. Vissa poliser 

anser det vara väsentligt för att kunna hantera situationer man hamnar i inom yrkesrollen; 

 

P7: (...)Man ska kunna hantera situationerna man hamnar i. Att det är dom man bemöter som är 

i fokus och du själv kommer i andra hand. 
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Det som även är viktigt för att kunna kommunicera med olika typer av individer och grupper 

är en förståelse för andras olikheter. Enligt respondenten nedan är det viktigt att veta hur 

samhället ser ut, respondenten menar att det enbart är poliser i yttre tjänst som besitter den 

kunskapen; 

 
P8: Mitt yrke idag består till största del av interaktion med samhället, jag är ute och lyssnar och 

pratar med allt ifrån etniska, politiska och religiösa grupper. (...) Utöver det ges det utbildningar 

där man får hjälp med att socialisera sig, hur ska jag prata och hur ska jag bemöta folk. (...) Man 

måste se problembilden utifrån det. Därmed måste man komma ut i samhället och lyssna samt 

prata med allmänheten. 

 

I utbildningsplanen nämns de krav och förväntningar som Polismyndigheten har på 

examinerade poliser. En punkt anger att man ska visa förmåga på att “tillämpa myndighetens 

värdegrund, de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar i allt 

polisiärt arbete”. Polisens värdegrund bör även nämnas för att förstå analysens innebörd, 

värdegrunden innefattar “Du ska vara engagerad, effektiv och tillgänglig”. 

 

Hur individer ska agera inom institutioner och myndigheter lagras ofta i organisationens 

arbetsuppgifter, befattningsbeskrivningar samt mål- och policydokument (Engdahl & Larsson, 

2017: s. 185). Inom polismyndigheten återfinns detta i bland annat deras värdegrund och 

medarbetarpolicy, vilket kan tolkas som en kontrollmekanism och mytbildning i 

legitimitetsskapande syfte. Däremot anser poliserna att polismyndighetens värdegrund ibland 

kan vara svår att tillämpa då de inte har tillräckligt med resurser. Enligt respondenterna råder 

det en brist på poliser, vilket gör att de ibland hamnar i situationer som resulterar i svårigheter 

att leva upp till myndighetens förväntningar;  

 
P6: Jag skulle vilja säga att de kollegor som jag jobbar med, vi är ju väldigt engagerade och vi 

försöker vara så effektiva som möjligt. Sen det här med tillgängliga, där känner jag att där 

tappar vi en hel del. Jag anser att vi inte är tillräckligt många poliser för att kunna uppfylla det. 

Idag är det bara att vi släcker bränder överallt, där det uppstår problem, där befinner vi oss. 

Sen när det problemet är löst ska man vidare till nästa område och lösa nästa problem. Sen 

dyker det tidigare problemet upp igen, så det är hela tiden att man släcker bränder och är där 

man behövs för tillfället.  
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P2: Jag tycker att man försöker leva upp till det. Men det finns saker som kan sätta käppar i 

hjulet, som exempelvis för lite personal (...) 

 

Att det inte går att leva upp till myndighetens förväntningar från deras policys kan även tolkas 

som en myt. Att införliva dessa föreskrifter påverkar enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och 

Styhre (2015: s. 249) inte myndighetens effektivitet utan den ska mer ses som en symbolisk 

företeelse som organiserar, stimulerar, rationalisera handlingar. Utöver ovanstående resultat 

om värdegrund och medarbetarpolicy svarade nedanstående respondent med en mer kritisk 

inställning. Respondenten har förkastat värdegrunden och utgår istället ifrån den statliga 

värdegrunden; 

 
P8: Polisens värdegrund har jag förkastat. Jag utgår ifrån den statliga värdegrunden där det står 

hur man ska uppträda och bete sig. Jag tycker att mycket i dem värdeorden som inte fungerar 

idag. 

 

Vidare visar en av punkterna i utbildningsplanen de förväntningar som finns på polisens 

förmåga att kunna “identifiera och analysera problem i det polisiära arbetet” samt “kritiskt 

kunna granska företeelser och föreställningar inom arbetsområdet och därmed bidra till 

utvecklingen av yrket och verksamheten”.  

 

Enligt intervjusvaren kan man tolka det som att poliser upplever ett gap mellan hur 

polismyndigheten framställer sig själva kontra hur det verkar. Det kan även anses råda en 

konflikt mellan myndigheten som institution och de verksamma poliserna. Svaren från 

respondenterna demonstrerar att de inte ges möjlighet att kunna påverka det polisiära arbetet 

och att myndigheten har blivit för politiserade där ingen tar tag i problemen. Inom 

myndigheten verkar det råda en passivitet och genom politiska intressen har myndigheten 

tappat sin styrka då ingen vågar ta bladet från munnen; 

 
P8: (...) Man pratar om rotproblem med gängkriminalitet och skjutningar, och det gör man för 

att polisen har blivit politiserade och ingen vågar ta tag i problemen. Ingen vågar ta bladet från 

munnen. Nu börjar det pratas lite mer om det; om totalt misslyckad integration och totalt 

misslyckade bostadsområden som består av utanförskap och problematik, vilket finns i alla 
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städer i Sverige. Där har vi misslyckats och vi styrs för mycket av politiska påtryckningar än att 

vi våga säga.  

 

Detta kan kopplas ihop med begreppet särkoppling då de formella strukturer och aktiviteter 

som Polismyndigheten visar utåt inte tycks överensstämma med det som faktiskt pågår inom 

organisationen (Meyer & Rowan, 1977: s. 341), vilket exemplifieras av respondenten ovan. 

Detta kan tyda på att det råder en motsättning mellan organisationens egentliga strukturer och 

dess arbetssätt. 

 

Utöver att kunna identifiera och analysera problem i det polisiära arbetet förväntas 

studenten visa förmåga på “Ett professionellt förhållningssätt gentemot de människor polisen 

möter i sin yrkesutövning, med respekt för människor olikheter” och att alltid visa respekt.  

Poliser strävar efter att efterleva detta förhållningssätt men i vissa situationer kan det skapas 

en konflikt när poliser blir bemötta med våld och respektlösa beteenden. Poliser kan hamna i 

situationer när de får se sina kollegor bli nedslagna vilket kan vara svårt att hantera 

professionellt då emotioner kan ta över; 

 
P6: (...) Kollegor som precis har blivit nedslagna eller vad som helst och så ska vi komma dit 

och hantera situationen professionellt gentemot den som har gjort det. Och det är ju inte alltid 

lätt, vi är ju som sagt inte robotar. (...) I lagen står det hur vi ska agera, där står det att vi ska 

agera professionellt. Så det är reglerat hur jag ska hantera mina känslor.  

 

 P8: (...) Idag är det mycket närmare, risken är större att utsättas för grövre våld.  

 

Utöver utbildningsplanen som sätter ramar för vad som är önskvärda förmågor och 

godtagbara ageranden har polismyndigheten även en medarbetarpolicy där det står att 

“Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska i kontakter med allmänheten med 

beaktande av omständigheterna och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, visa 

behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende” 

 

Medarbetarpolicyn har tydliga krav och förväntningar på poliserna. Det finns däremot 

intervjumaterial som tyder på ett ifrågasättande kring policyns rimlighet och tillämpbarhet. 
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Enligt respondenterna är det viktigt att omgivningen har tillit till dem och ser att de kan agera 

med kraft då det inger förtroende, skapar legitimitet samt upprätthåller mytbildningar. 

Däremot nämner respondenterna att det är situationen som avgör om man kan tillämpa 

medarbetarpolicyn till fullo. Detta kan tolkas som att det råder en otydlighet i 

medarbetarpolicyn om hur man ska prioritera i svårare situationer; ska man prioritera gruppen 

eller individen. Det som är mest hänsynsfullt för den stora massan kanske inte är lika 

hänsynsfullt för individen. Detta exemplifieras genom följande utdrag från intervjuerna; 

 
P6: (...) Det är viktigt att omgivningen tror på oss och ser att vi kan agera med kraft om det 

skulle behövas. Och det i sin tur skapar ju förtroende för oss och i slutändan kan det kanske 

blir så att de hjälper oss och vågar prata med oss. Men om vi står där och bara tar emot och tar 

emot då kanske det i lagens mening egentligen är det rätta. Men utifrån allmänhetens synpunkt 

är det kanske ännu viktigare att vi visar att vi sätter ner foten, visar vilka som bestämmer, så 

att de känner förtroende för oss.  

 

P3: Jag tror nog att det är från situation till situation (...) Det är väl klart att man kommer som 

polis och då förväntar sig ju folk att allt ska lösas och att det är polisen som ska ta hand om 

saker och ting. 

 
P5: (...) Jag upplever också att vad som kanske är mest hänsynsfullt för den stora massan som 

sköter sig kan ju också innebära väldigt stora kränkningar för en enskild individ. Men det är ju 

inom ramen för lagstiftningen. Det är ju väldigt ofta som personer som hamnar i våran väg 

inte alltid uppskattar vårt arbete. Men jag upplever att det alltid går att efterfölja 

medarbetarpolicyn.  

 

P8: Det går inte alltid att leva upp till. Det är inte svårt men situationens krav är något man 

pratar om. Man kan hamna i situationer som gör det svårt att leva upp till det kravet. 

 

Utifrån upptäckterna från de offentliga dokumenten i relation till intervjusvaren kan det tolkas 

som att det råder ett gap mellan myndigheternas förväntningar och polisernas upplevelse i det 

praktiska arbetet. Vissa av respondenterna upplever att de uppmanas agera på ett visst sätt 

men det finns däremot inte alltid möjlighet till det. Vilket kan leda till svårigheter för 

myndigheten att arbeta löskopplat från institutionaliserade myter och krav. Citaten indikerar 
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därmed på att poliserna upplever att det är förutsättningarna som är avgörande för hur väl de 

kan leva upp till deras rollbeskrivning samt myndighetens krav. 

 

5.1.2 Begränsningar i upprätthållandet av ett institutionellt uttryck 

Ett institutionellt uttryck handlar om organisationers och myndigheters arbete för sitt 

anseende, det vill säga hur förhåller sig till samhällets mytbildningar som arbetar för att 

upprätthålla sin legitimitet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015: s. 289). Något som 

genomsyrade intervjuerna var att det råder begränsningar i upprätthållandet av ett 

institutionellt uttryck. Intervjupersonerna framhäver att det inte enbart ställs krav från 

arbetsgivaren utan även omgivningen har förväntningar som formats av institutionaliserade 

myter. Allmänhetens förtroende är väsentligt för polisernas arbete och en förutsättning för en 

god relation mellan polisen och allmänheten. Däremot visade resultaten från intervjuerna att 

det råder ett minskat förtroende för polisen och respekten gentemot polisen har fått en negativ 

utveckling då poliser allt oftare får mötas av hot; 

 
P6: Egentligen är det väl rimligt att vi ska agera professionellt och förtroendeingivande. Vi blir 

utsatta för extrema situationer där vi ska agera och försöka att inte ha några känslor alls 

egentligen. Kollegor som precis har blivit nedslagna eller vad som helst och så ska vi komma dit 

och hantera situationen professionellt gentemot den som har gjort det. Och det är ju inte alltid 

lätt, vi är inte robotar. Men man försöker alltid att göra sitt bästa, man vill ha det förtroendet 

man har fått genom att vara polis.  

 

P8: Att jobba i ett utanförskapsområde är inte lätt när man möts av låg tillit till tjänstemän, där 

man går på polisen eller får dem att inte kunna ingripa, jagar ut dem ur området eller dylikt (...) 

Idag är risken mycket större att utsättas för grövre våld. När jag började hade vi inte ens 

skyddsväst, det fanns inte. Dem som hade det köpte det själva. Man skämtade om att om 30 år 

kommer det se ut som USA. Vilket stämmer nu, idag består Sverige av parallellsamhällen med 

klaner, gängstrukturer och dylikt. Det finns mer vapen än någonsin. Jag drar mig för att rycka in 

när jag är ledig. 

 

Att inge förtroende är en viktig del i de ingripande polisernas vardag och något som utgör en 

tydlig regel i hur de ska agera. Detta faktum går på ett tydligt sätt att knyta an till 

nyinstitutionell teori då polismyndigheten kontrollerar och ställer krav på poliser, i syfte att 
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upprätthålla deras anseende och legitimitet. Det som även tas upp som en korrelation är att det 

ökande våldet och kriminaliteten ställer högre krav på poliser, då allmänheten anser att det är 

deras ansvar att ställa till rätta och hjälpa till; 

 
P7: Kraven från allmänheten ökar ju. (...) De förväntar sig att vi ska skydda, ställa till rätta och 

hjälpa till. Då vill man ju att vi finns där, man vill visa att man kan prestera och att man kan 

hjälpa till. Och eftersom våldet ökar så ökar ju även kraven och allmänhetens lyhördhet, finns ni 

där, vi ser er.  

 

P6: Jag tycker det är väldigt viktigt det här med förtroendet för allmänheten, och det är 

någonting som jag alltid tänker på när jag agerar ute i allmänheten. När de ser på mig sa de 

känna förtroende. Sen kan det vara väldigt situationsbaserat. (...) Ingen är perfekt men man ska 

alltid göra sitt bästa och vara förtroendeingivande inför allmänheten.  

 

Intervjupersonerna instämmer om att det är deras jobb är att skydda och hjälpa samhället 

däremot anser dem att de inte kan göra sitt jobb fullt ut. Det är svårt för poliser att kunna vara 

effektiva om de inte är tillräckligt många och om de inte ges rätt verktyg att utföra sitt arbete 

på bästa sätt. Några av intervjupersonerna var mer kritiska till myndigheten som verksamhet 

då dem anser att de blivit för politiserade. Det är både krav från polismyndigheten och lagar 

som begränsar deras arbete, vilket ger samhället en skev bild av vem som bär ansvaret för 

ökat våld. Poliser upplever att de ofta råkar ut för politiska påtryckningar och att politiker 

lägger sig i deras arbete. Polismyndigheten tycks ha distanserat sig från deras huvudsakliga 

syfte vilket är att finnas där för medborgarna, inte för politiker eller av eget intresse; 

 

P8: Vi har blivit för politiserade. Polisen värnar mer om sitt varumärke än att förstå vårt 

uppdrag i samhället. Vi är till för medborgarna och inte för oss själva eller politiker. Politiker 

lägger sig i vårt jobb alldeles för mycket.  Det är enkelt om man är en myndighet, som polis har 

man regler och lagar att förhålla oss till. Vi ska inte råka ut för politiska påtryckningar, vilket vi 

ändå gör. Det är därför det ser ut som det gör. Vi har inte kommit fram till någon lösning; vi 

pratar bara om hårdare tag. (...) Men det skjuts mer än någonsin och vi kommer gå mot ett 

rekordår när det gäller gängkriminalitet.  

 
P6: Jag skulle säga att myndigheternas krav och egentligen lagarna i sig begränsar oss väldigt 

mycket på hur vi agerar kontra hur vi borde agera för att skapa så mycket förtroende av 
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allmänheten som vi möjligtvis kan. Jag tycker att lagarna inte borde vara så begränsade som de 

är för oss. Men många gånger begränsar det oss och det gör i mina ögon att allmänheten inte har 

lika mycket förtroende för oss än om vi hade haft lite mer flexibilitet i lagarna och reglerna. Då 

hade vi kunnat agera mer med en fast hand.  

 

Det är även svårt att leva upp till myndighetens förväntningar då det råder brist på poliser, 

vilket också har nämnts tidigare. För att kunna motverka det dödliga våldet behövs det fler 

poliser. Då det inte finns tillräckligt med poliser som kan rycka ut blir inte alla brott 

uppmärksammade och därmed bortprioriterade. När resurserna är begränsade tycks inte alla få 

den hjälp de har rätt till, vilket kan tolkas som påfrestande för poliserna då de känner ett 

ansvar som de själva inte kan påverka. Resultatet från respondenterna ger uttryck för en 

särkoppling. Särkopplingen mellan myndighetens och allmänhetens förväntningar på polisens 

effektivitet i kombination med begränsade resurser kan tänkas bidra till svårigheter för poliser 

att verka efter myndighetens myter. Att inte kunna leva upp till myndighetens krav och 

samhällets förväntningar resulterar i att poliser känner en otillräcklighet. Detta faktum 

illustreras genom följande utdrag från intervjuerna; 

 

P6:(...) Jag känner att jag gör vad jag kan, sen så är det problemet så mycket större än vad jag 

ensam kan göra. (...) Jag skulle säga att det behövs mycket fler poliser än vad vi är idag för att 

kunna hantera det. För att slå ner det dödliga våldet. För när jag började, då började det första 

riktiga gängkriget. Och det var ju väldigt sällsynt att någon blev dödad, och idag är situationen 

helt annorlunda. 

 
P3: (...) När allmänheten ringer för att ett brott har begåtts och att det ska komma två poliser i 

uniform. Och det kan jag tyvärr tycka att vi inte alltid lever upp till. Och framförallt kan jag ju 

tycka, att ibland känns det som att vi fokuserar så mycket på de grovt kriminella och alla 

skjutningar, sprängningar och mord så att vi kanske inte räcker till. Eftersom vi inte är 

tillräckligt många poliser till att verkligen ta hand om allmänheten, alltså vanliga människor. De 

som inte är kriminella.  

 

Sammanfattningsvis visar dokumenten i relation till intervjusvaren att Polismyndigheten är 

mån om deras legitimitet och förtroendearbete. Deras legitimitet grundas i att det finns ett 

förtroende och tillit till poliser i samhället, vilket myndigheten försöker upprätthålla genom 

regler och lagar, vilket kan tolkas som myter utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. Det finns 
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däremot utrymme att tolka det som att respondenterna ifrågasätter om dessa regler och lagar 

är rätt tillvägagångssätt för att skapa förtroende. Ett förtroendeskapande förhållningssätt kan 

möjligen försvåras av den hotbild som enligt Polisförbundet (2021) råder gentemot polisen.  

 

Det finns skäl att tolka det som att poliser upplever en problematik kring arbetsgivarens 

formella krav i form av utbildning- och policydokument då de i sig inte ökar effektiviteten 

eller skapar bättre förutsättningar för poliser. Det verkar snarare som att myndigheten skapar 

hårdare tag om deras egna poliser än hårdare tag mot kriminella.  

 

Att det inte finns tillräckligt med poliser är en stor begränsning för poliserna och försvårar för 

att de ska kunna utföra ett bra jobb. Respondenterna upplever höga krav från myndigheten 

men även från samhället. Poliserna tycks uppleva att de blir granskade samt kritiserade om de 

inte gör tillräckligt, främst från samhället och externa aktörer. Enligt respondenterna upplevs 

en avsaknad av verktyg för att kunna hantera mentalt påfrestande situationer och 

känslohantering bland de officiella dokumenten.  

 

5.2 Polisens inställning till känslor 

Avsnittet analyseras utifrån Hochschilds teorier kring känsloarbete och utgår dels 

från frågeställning två ”Vilka känsloregler råder inom Polismyndigheten och vilka allmänna 

förväntningar finns på poliser i yttre tjänst? ”men även frågeställning tre ”Anser poliser att de 

får tillräckligt bra verktyg för att kunna hantera de känslor som uppstår under arbetet?”. 

 

5.2.1 Normalisering av känsloyttringar  

Sett till det känsloarbete som polisyrket innebär väcks det frågor kring huruvida poliser 

upplever de förväntningar och känsloregler som råder inom polisen. De tillfrågades därmed i 

egenskap som polis om de tycker att det finns sådana krav, om de är tydligt framställda och 

hur de i sådana fall ställer sig till dem. Följande citat kom att belysa centrala åsikter och 

ställningstaganden; 

 
P3: (...) Exempelvis om vi kommer hem till en kvinna som är helt blodig för att hon har blivit 

slagen av sin man (...) Då kan vi ju inte slå ner honom i marken bara för att vi tycker att det är 
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förjävligt, att han är feg som har slagit sin fru. Även om jag gärna hade velat göra det innerst 

inne. Man får ju inte lov att göra det så där får man ju behärska sig i situationen.  

 

P4: Vi är känslomänniskor så det är inte konstigt om man reagerar. Men det är viktigt att lägga 

känslor vid sidan, och sedan tar man det efteråt.  

 
P6: (...) Vi är inte robotar, vi är människor. Vi blir påverkade av situationer och det gör ju att 

känslorna kan vara både positiva eller negativa. Det kan yttra sig på flera olika sätt. Men 

grunden är ju att vi ska agera på ett sådant sätt att vi är förtroendeingivande och 

professionella.  

 

Svaren ovan kan med utgångspunkt i Hochschild tolkas som deep- och surface acting. Det vill 

säga att de styr sina känslouttryck utefter vad som förväntas av dem i den situation de 

befinner sig i (Hochschild, 2012: s. 36, 38). De skapar antingen ett inre känslouttryck för att 

personligen hantera situationen de befinner sig i men ger även sken för ett annat känslouttryck 

på utsidan för att förmedla ett förtroendeingivande intryck gentemot omgivningen. 

Särskiljandet mellan vad individen verkligen känner och de känslor som uppvisas är enligt 

Hochschild mycket förekommande inom känsloarbeten och benämns som emotionell 

dissonans. De tycks följaktligen vara medvetna om vilka förväntningar som finns och hur de 

känslomässigt bör agera. Däremot menar poliserna att det måste få finnas utrymme för att 

uttrycka sina känslor, men givetvis på rätt plats och vid rätt tillfälle.  

 

Intervjusvaren från de personer som arbetat inom polisen under en längre tid kom även att 

visa på en ökad normalisering och acceptans för känslouttryck över tid. Från att inte ha varit 

accepterat med känsloyttringar till att nu ses som en mer naturlig del av arbetet; 

 
P3: Ja men jag kan väl tycka att det har blivit en bättre miljö nu kanske. Förut skulle man 

skulle tåla mer, men nu är det okej att visa känslor. Jag minns när jag blev hundbiten under ett 

pass, och det gjorde så jävla ont, jag ville inte gråta men tårarna kom ändå. Kollegorna sa: 

”vafan har du blivit hundbiten, varför säger du ingenting?”. Jag ville ju inte vara mesig, Sen 

beror det ju lite på vilken grupp man är i, gruppdynamik, vilken jargong, hur mycket det är 

okej att visa.  
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P4: Det har skett en del förändring inom myndigheten; från att innan inte prata om känslor 

utan att man ska skaka av sig det till att numera prata mer om känslor öppet. 

 

P6: (...) De senaste 14 åren som jag har jobbat så skulle jag säga att kulturen inom polisen har 

förändrats väldigt mycket. När jag började var det mer machokultur, där vi klarade av allt och 

kände ingenting och allt sådär. (...)Man sätter sina liv i varandras händer, och det skapar ett 

förtroende gentemot varandra och det har gjort så att vi tar hand om varandra på ett helt annat 

sätt än vad man gjorde tidigare.  

 
P7: (...) Man måste vara bättre på att våga få hjälp. Om jag känner att jag behöver hjälp, då är 

det ju inte skämmigt att jag tar den hjälpen. Det var nog mer så förut, att det var skämmigt att 

få hjälp eller ta hjälp.  

 

Citaten ovan ger indikationer på att polisyrket är och under en lång tid varit ett känsloarbete 

som innefattat givna känsloregler och produktion av ett visst känslouttryck gentemot 

omgivningen. Som Engdahl och Larsson (2017: s. 147) samt Hochschild (2012: s. 125) 

betonar finns dessa regler ofta nedskrivna i olika regelverk, vars syfte ofta är att gynna 

organisationen. Trots att myndigheten har haft samma huvudsakliga mål under flera decennier 

tycks det ha skett förändring när det kommer till både känslouttryck och känslohantering. Vad 

denna förändring beror på är en ännu en obesvarad fråga. Däremot lyfte en av 

intervjupersonerna en intressant reflektion kring en eventuellt bidragande orsak till 

förändringen; 

 
P7: Jag tror det har hjälpt myndigheten att få in mer kvinnor. Kvinnor är mer känsliga, har lätt 

för att ta hjälp och för att visa känslor. Vilket jag tycker är positivt. Jag tycker många kvinnor 

idag står upp mycket för sig själv, och det visar även en trygghet och styrka i sig. Att folk 

vågar, och jag tror det kan vara en fördel. Sen absolut finns ju den här machokulturen kvar. 

Vissa saker kommer aldrig försvinna, för det är bara så folk är, eller oftast män är.  

 

Oavsett orsaken till förändringen finns det utrymme för att tolka det som en fördel för de 

yrkesverksamma polisernas. För som Hochschild (2012: s. 126) beskriver, kan en omfattande 

känslokontroll från exempelvis arbetsgivare resultera i långvariga personliga bekymmer i 

form av stress, utbrändhet och en bristande förmåga till att avidentifiera sig med arbetets krav 

på rätt känslouttryck. Normaliseringen av känslor kan utifrån intervjupersonernas utsagor 
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betraktas som positiv, däremot finns det även ytterligare aspekter som är värda att lyfta när 

det kommer till just aktiv hantering av känslor som uppstår under arbetet. 

 

5.2.2 Känslohanteringens verktygslåda 

Denna verktygslåda utgörs av tre teman kopplat till känslohantering som ämnar att belysa 

vilka verktyg som finns att tillgå för att hantera de känslor som uppstår under arbetet. Först 

presenteras utbildning, därefter kåranda och slutligen individuell hantering. 

 

Intervjupersonerna tillfrågades huruvida det fanns inslag av eller specifika moment kring 

känslohantering under deras tid på Polishögskolan. Resultaten kom att visa på skilda åsikter 

kring huruvida det ingick eller ej. Flertalet av svaren kom att framhäva en mer akademisk bild 

av utbildningen och en avsaknad av hur man som yrkesverksam polis på bästa sätt kan och 

eventuellt bör hantera de känslor som uppstår under arbetet. Detta faktum illustreras genom 

följande utdrag från intervjuerna; 

 
P5: Utbildningen är väldig akademiskt lagt och det känns som att det som är kopplat till dig 

som person blir eftersatt, både känslor och fysiskt agerande (...) Jag tror att kravprofilen är lite 

för akademiskt lagd, och med det sagt är det klart att man måste ha full förståelse för 

juridiken. Det känns också som att den slutprodukt som kommer ut från skolan inte riktigt 

håller. Alltså jag och kollegor ska ju hålla i ett x antal år och gärna i yttre tjänst, för det är där 

arbetsbelastningen är som hårdast. 

 

P8: När jag gick polisskolan så var det väldigt dåligt. Obefintligt var det. Det var mer fokus på 

skolning, mer ett fostrande tillvägagångssätt. Det rådde en avsaknad av hur samhället faktiskt 

ser ut. 

 

Ytterligare två intervjupersoner betonade avsaknaden av konkreta moment kring 

känslohantering men framhävde att det fanns ett fåtal inslag av det; 

 

P4: Det fanns inga konkreta moment men vi har ändå pratat om det. Lärare har gett egna 

exempel på hur de har hanterat känslor i arbetet (...) Under utbildningen tar man mycket tips 

från andra men sedan lär man sig vad som funkar bäst för sig själv. Polishögskolan hyrde vid 

vissa tillfällen in skådespelare som spelade upp scenarios av hantering av känslor. 
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P7: (...) Du har ju en kurs med våld i nära relationer. Men det handlar ju inte så mycket om dig 

som polis i den situationen. Alltså hur ska jag hantera det, utan det handlar mer om: vad har vi 

för brott, hur ska vi agera, vem, hur ska vi skilja på parterna? Det är mer om hur vi ska jobba i 

det läget och hur vi ska lösa problemet.  

 

Sett till citaten ovan framhävs en mer akademisk bild av Polishögskolan och en tydlig 

avsaknad av moment kring känslohantering, även om det i vissa fall förekom mindre inslag 

som kan tolkas utgöra framtida verktyg för känslohantering. Flertalet av intervjupersonerna 

betonade däremot en komplexitet och svårighet i att utbilda i just känslohantering; 

 
P3: (...) Jag tror att det är svårt att bli tillräckligt utbildad. Det blir du kanske först när du har 

fått uppleva det live ett par gånger. Då vet du hur du själv reagerar i sådana situationer. När du 

ser någonting och utsätts för något sådant, kontra när du gör det i en lokal som du har på din 

skola med skådespelare.  

 

P6: (...) Men sen är det väldigt svårt att öva för det som händer i verkligheten. Dom casen vi 

övar på i skolan och det vi läser om i skolan är väldigt teoretiskt och det vi gör med våra 

klasskamrater blir inte heller på riktigt. Man vet inte hur det är förrän man kommer ut på sin 

aspirant. Det är då man ställs inför verkligheten och det finns egentligen inget sätt att 

förbereda sig på det.  

 
P7: Jag känner att det är svårt att utbilda i det här med känslor, för det är något man känner där 

och då. Sen är det ju klart att man kan lära sig hur man kan hantera dem på ett bättre sätt….  

 

Då det av vissa beskrivs råda en avsaknad av utbildning i känslohantering under deras tid på 

Polishögskolan fann vi det intressant att ta reda på huruvida de gavs möjlighet till interna 

utbildningar som berör känslohantering när de väl börjat arbeta som poliser inom 

Polismyndigheten;  

 
P2: Ja vi har fått det. Vi har gått SPT, den särskilda polistaktiken, där ingår mer känslor (...) 

Man pratar igenom innan man ska ut på en större händelse och även efter. Till exempel det 

som hände nyligen i Malmö där två lärare hade mördats så var det viktigt att ta hand om de 

poliser som var på plats och se till att dem får de verktyg som de behöver för känslohantering. 
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P3: Ja, vi har ju fått utbildningar i Pågående dödligt våld, PDV som det kallas. Och där tycker 

jag att det började bra men sen tyckte jag att man skulle följt upp det, det skulle ha varit mer 

av det [känslohantering]. (...). Ju mer du repeterar något, ju bättre sitter det liksom.  

 

Sett till citaten ovan har det funnits tillfällen för interna utbildningar, med inslag av 

känslohantering. Det tycks däremot inte ha följts upp i den utsträckning som önskats och inte 

heller präglats av en förebyggande karaktär på ett djupare plan. Ett ytterligare utdrag från 

intervjuerna som bidrar till att bekräfta en avsaknad av utbildning inom känslohantering; 

 
P5: Det finns väldigt mycket interna utbildningar. Men jag skulle säga att det är mer kopplat 

till ditt eget intresse och driv i sådana fall. Jag har inte fått information om någon form av 

vidareutbildning kopplat till känslor eller känslohantering så. När det har varit känslor 

inkopplad för mig har det varit en specifik händelse, då har jag satts i kontakt med psykolog 

till exempel. 

 

Interna utbildningar inom Polismyndigheten tycks det finnas många av. Däremot uttrycker 

respondenterna en upplevd brist när det kommer till utbildningar för att proaktivt kunna 

förbereda och träna poliser inom känslohantering. Utifrån respondenternas utsagor finns det 

skäl att tolka det som att fokus snarare tycks ligga på reaktiva åtgärder efter händelser som 

kan ha påverkat poliserna.  

 

Utöver utbildning som verktyg för känslohantering betonade även respondenterna “kårandan” 

som väsentligt för att kunna hantera de situationer de utsätts för och de känslor som uppstår 

under tiden på sitt arbete. Detta kom att belysas när intervjupersonerna tillfrågades hur de 

hanterar situationer som väcker starka känslor inom dem; 

 
P1: Det är alltid arbetslaget som hjälper en anser jag. Det är det bästa. Det är jätteviktigt med 

teamet och gruppdynamik. “Kårandan” är viktigt. Många kritiserar kårandan men den är 

superviktig enligt mig. Det är kårandan som gjort att jag varit kvar i 44 år.   

 
P3: Vi snackar mycket i gruppen, vi brukar sätta oss ner och snacka dagen efter. Är det något 

någon händelse utöver det vanliga kör vi det samma dag (...) Från dag ett jag blev polis har det 

varit gruppen och tryggheten du har i gruppen. 
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P4: Med hjälp av kollegor och prata om det. Det tycker jag räcker ganska långt.  

 
P5: När man sitter klockan 4 på morgonen en tisdag, i en polisbil med en annan, det man 

pratar om då, det är ju då man avlastar på ett vis och tar upp problem.  

 

Citaten ovan tycks belysa vikten av sammanhållning mellan kollegorna inom arbetslaget och 

hur samtal mellan varandra är en central beståndsdel och utgör ett viktigt verktyg inom 

känslohantering. Detta faktum kan relateras till Goffmans teambegrepp, vilket innefattar hur 

individer samarbetar, kommunicerar och känner tillit gentemot varandra (Goffman, 2014: s. 

74). Det arbetslag den enskilde polisen tillhör kan därmed tänkas sätta ramar för hur de 

tillsammans ska och bör anpassa sig till den situation de står inför. Intervjupersonen nedan 

bidrar med en ytterligare infallsvinkel när det gäller kårandan:  

 
P6: På min arbetsplats och i mitt arbetslag hjälper vi varandra (...) Vi kan säga vad vi tycker, 

tänker och känner, vi tar hand om och vi bryr oss om varandra. Det är det som är det är det 

allra viktigaste. Det finns ingen annan som ställer upp för oss än oss själva. Tar vi inte hand 

om varandra så är det ingen annan som kommer se det, det är ingen annan som kommer göra 

någonting åt det. 

 

Intervjupersonen ovan tycks även poängtera vikten av och värdesätter kårandan. Däremot 

finns det skäl att tolka uttalandet som en indirekt kritik mot myndigheten i stort. Utan den 

kollegiala sammanhållningen verkar det enligt respondenten inte finnas någon som kommer 

uppmärksamma när känslor behöver ventileras eller hanteras. Det finns därmed skäl att tolka 

uttalandet som att det är individens eget ansvar att hitta verktyg som lämpar sig väl för dennes 

känslohantering, vilket i detta fall utgörs av stöttning i arbetslaget.   

 

Det sista temat i känslohanteringens verktygslåda är den individuella hanteringen. Som 

tidigare framhävts av intervjupersonerna, fyller gemenskapen mellan kollegor en oerhört 

viktig funktion i relation till känslohantering, men vissa av intervjupersonerna poängterade 

även en individuell känslohantering som ett komplement till öppna samtal med sina kollegor:  

 
P3: Personligen så brukar jag sitta på mitt kontor, svär lite, skriker, säger jag vad tycker om 

dom här personerna. Ja jag har ganska mycket åsikter om dom måste jag säga. Och sen så 



 

 
 

 

40 

brukar vi oftast säga att rättvisan måste ju komma någon gång…. Första reaktionen brukar bli 

några mindre väl valda ord.  

 

P5: Skönast för mig har alltid varit att arbeta på. Jag är väldigt öppen om alla saker jag är med 

om, jag pratar ganska vardagligt kring det mesta och gör det med hela min omgivning.  

 

Det kom även att framträda en rätt så krass verklighetssyn på polisyrket när det kommer till 

känslohantering i stort: 

 

P1: Är du polis får du vara beredd på våld. Om du inte kan hantera det borde du söka Krim. 

 

Sett till citatet ovan verkar det som att, oavsett vilka verktyg du har att tillgå, kunna hantera 

de situationer och känslor som uppstår under arbetet som ingripandepolis. Kan du inte hantera 

det med de hjälpmedel som finns tillgängligt för dig är du enligt intervjupersonen kanske inte 

lämpad som polis i yttre tjänst. 

 

Sammanfattningsvis finns det flertalet verktyg och strategier som kan användas för att hantera 

det emotionella utbytets ordning, vilket innefattar vad man känner, vad man borde känna och 

hur man idealt vill känna (Hochschild, 2012: s. 59). Vad som fungerar bäst verkar skilja sig 

från person till person och omfattningen på hanteringen tycks även bero på vilken situation 

man har utsatts för. Vissa uttrycker den rådande situationen som fullt tillräcklig medan 

somliga ger uttryck för en tydlig avsaknad av både proaktiva och reaktiva verktyg för 

hantering av känslor.  

 

5.3 Polisyrket som skådespel 

Detta avsnitt avser att komplettera Hochschilds teorier kring känslohantering och fördjupar 

resonemanget kring den individuella känslohanteringen med utgångspunkt i Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Det utgår från den tredje frågeställningen ”Anser polisen att de får 

tillräckligt bra verktyg för att kunna hantera de känslor som uppstår under arbetet?”. 
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5.3.1 Rollens verkan  

Goffmans dramaturgiska perspektiv beskriver samhället som en teater, där individen 

förväntas anpassa sig till givna sociala fasader och stereotypa förväntningar (Goffman, 2004: 

s. 33). Polisen behöver, med utgångspunkt i detta perspektiv, således agera på ett sådant sätt 

som förmedlar ett förtroendeingivande intryck, där de förmår att stärka den ideala 

samhällssynen på polisväsendet, för att inte riskera att deras profession ifrågasätts. 

Interaktionen mellan poliser och andra individer i samhället kan med utgångspunkt i Goffman 

(2004: s. 39) följaktligen ses som en akt och socialisationsprocess vars syfte är att uppnå en 

acceptans och bekräftelse från omgivningen.  

 

Det upplevs finnas en tydlig röd tråd i hur respondenterna ställer sig till sin roll som polis. 

Flertalet av dem tycks betona inträdandet i en roll som en nödvändighet för att kunna anpassa 

sig och leva upp till de förväntningar som råder både från myndigheter och samhället i stort. 

Rollen tycks utifrån respondenternas utsagor fungera som en fasad och ett undermedvetet 

verktyg för att kunna hantera de påfrestningar och utmaningar som arbetet medför, vilket även 

går att knyta an till Hochschilds begrepp deep- och surface acting. Citaten från 

intervjupersonerna nedan antyder hur rollen kan fungera som en emotionell skyddsbarriär i 

yrkesutövandet; 

 

P6: I grund och botten har jag mina värderingar om vem jag är som människa, sen när man tar 

på sig uniformen blir det ytterligare ett lager för att nå in till mitt innersta. Jag blir inte lika lätt 

berörd av saker när jag har uniformen, jag har även ett bättre tålamod osv när jag har 

uniformen. Det blir på ett sätt ett extra lager från att komma in på mitt innersta så att säga.  

 
P8: (...). Jag går in i en roll där jag kan ha ett filter för att kunna hantera saker. Man har då 

hamnat i en situation där man på ett bättre sätt kunnat hantera det professionellt. 

 

Det tycks däremot råda en del varierande åsikter kring huruvida intagandet av rollen enbart 

medför positiva konsekvenser för arbetet som sådant:  

 
P5: Olika kollegor är ju olika bra på det (...). När någon men mer eller mindre fejkar att den är 

arg för att dominera en situation, då har jag blivit överraskad. Sen har jag själv tagit lärdom av 

det. Så nu gör jag säkert samma sak, att jag överraskar kollegor. För normalt sett är jag helylle 
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men i vissa situationer måste man verka på ett annat sätt (…). Jag skulle säga att fejka ilska 

för att dominera en situation, det kan vara livsavgörande ibland. Men det gör ju inte att saker 

rinner av mer eller mindre bara för det. Inte för egen del i alla fall.  

 

P8: Jag har ibland haft kollegor som blivit elaka. Att kollegor blivit för hårdhänta. Där man 

haft den här fostrande rollen och då kanske man tar till lite mer våld än det som krävs (...) Jag 

vet att jag ibland har fått anmäla kollegor. 

 

Sett till citaten från intervjupersonerna ovan finns det skäl att tolka det som att ett rolltagande 

i många fall kan vara avgörande för att klara av arbetet. Men poliserna tycks även belysa en 

viss typ av problematik det kan medföra. Det kan tolkas som att det i vissa fall råder en 

oförutsägbarhet och att gestaltningen inte alltid överensstämmer med de sociala 

föreställningar och normer som råder, sett till polisyrket som profession. Aktören, i detta fall 

polisen, har en förutbestämt fasad att förhålla sig till, vilken baseras på stereotypa 

förväntningar. Dessa förväntningar kan som tidigare nämnt sätta gränser för, men även gynna 

individens framträdande. Det kan således vara till individens och gruppens fördel om rollen 

intas på rätt sätt, då det skapar ett förtroende både kollegialt och gentemot allmänheten. Det 

korrekta förhållningssättet kan enligt Goffman (2014: s. 33) ses som ett uttryck för 

institutionalisering. Om gestaltningen däremot överskrider de normativa ramarna och de 

institutionella handlingarna kan det tänkas skada förtroendet internt men även påverka 

Polismyndighetens anseende negativt. Viktigt att betona är att rollen snarare tycks vara ett 

tillfälligt och situationsbaserat hjälpmedel som inte nödvändigtvis bidrar till att hantera 

upplevelserna och det känslor de medför på lång sikt.  

 

5.3.2 Uniformens symbolik 

Utöver gestaltning av roller inom polisyrket framhävs även uniformen som en symbol för att 

kunna leva upp till de förväntningar som råder. Om rollen intas på rätt sätt och förefaller 

förtroendeingivande kan uniformen, enligt respondenterna, signalera en trygghet gentemot 

omgivningen i de områden där synen på polisen präglas av en positiv karaktär. Vissa menar 

även att uniformen har en positiv inverkan när det kommer till gränsdragningen och 

särskiljandet mellan arbetslivet respektive privatlivet:  
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P6: (...) När jag hänger av mig uniformen, då lämnar jag jobbet där. Och det är det jag gillar 

med det jobbet jag har, att jag inte är någon utredare som har jobbet hängandes över mig när 

jag är hemma. Utan jag jobbar i yttre tjänst och när jag har avslutat det passet så har jag inget 

mer jag behöver tänka på förutom om det har hänt något extraordinärt som jag behöver prata 

om.  

 

Däremot fanns det vissa av intervjupersonerna som gav indikationer på att uniformen 

troligtvis inte fyller samma funktion för alla när det kommer till gränsdragning mellan arbete 

och privatliv, vilket demonstreras nedan: 

 

P7: (...) Vissa saker går inte bara att glömma när man tar av sig uniformen. Vissa saker måste 

man bearbeta ett tag, vissa saker kommer alltid att finnas kvar i ryggsäcken. 

 

En av intervjupersonerna menade även att yrket är en så stor del av hens identitet, att hen har 

den hjälpsamma inställningen hela tiden, oavsett om uniformen är på eller ej. Det tycks 

följaktligen inte vara negativt att uniformen inte fyller en gränsdragningsfunktion. Detta 

faktum exemplifieras nedan:   

 
P8: Ett exempel var för några år sedan; en människa blev överkörd av en buss mitt framför 

mig och min fru. Efteråt var min fru så chockad över hur jag kunde vara så lugn och agera 

snabbt. Men jag var polis där. Medans vanliga människor kanske blir passiva och inte kan 

agera.  

 

Sammanfattningsvis visar utdragen från intervjuerna, med utgångspunkt i Goffmans 

dramaturgiska perspektiv, på hur polisen i många fall agerar likt skådespelare. Det finns även 

skäl att tolka det som att de både undermedvetet och medvetet intar en roll och upprätthåller 

en fasad för att kunna hantera sitt arbete och agera på det sätt som förväntas av dem. I vilken 

utsträckning detta görs och hur väl det fungerar i praktiken tycks däremot vara både 

individuellt samt kontextuellt.  
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6. Avslutande diskussion 
Detta kapitel inleds med en summering av studiens syfte och frågeställningar samt vad 

resultatet kom att visa på. Vidare diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, 

teoretiskt ramverk samt metod. Avslutningsvis resoneras det kring studiens praktiska 

betydelse för vidare forskning inom området. 

 

6.1 Summering  

Här presenteras en summering av studiens resultat där slutsatserna knyter an till studiens 

syfte. Studiens syfte var att undersöka hur poliser i yttre tjänst upplever de krav och 

förväntningar som finns på dem, hur de hanterar de känslor yrket medför, huruvida 

känsloyttringar är allmänt accepterat inom Polismyndigheten samt om poliserna ges verktyg 

för att hantera känslor som uppstår. Summeringen och resultaten struktureras utifrån 

uppsatsen tre frågeställningar. 

 

Studiens första frågeställning fokuserade på hur poliser upplever myndighetens formella krav 

som uttrycks i utbildnings-och policydokument. Resultaten visade att myndighetens krav 

ibland kan upplevas som svåra att leva upp till då det enligt respondenterna inte finns 

tillräckligt med resurser. Respondenterna upplevde att de officiella dokumenten inte var helt 

anpassade till hur arbetet faktiskt ser ut och därmed har det lett till begränsningar i polisernas 

arbete. Poliserna upplevde även att policydokumenten kanske inte alltid bidrar till att förbättra 

polismyndigheten eller effektivisera deras arbete även om vissa antydde att de eftersträvar att 

leva upp till värdegrunden och medarbetarpolicyn. Enligt respondenterna är det resurser från 

myndigheten som är avgörande för hur poliserna kan leva upp till dessa krav och 

förväntningar. Myndigheten är enligt poliserna mån om att bygga förtroende i samhället då 

det genererar i legitimitet, vilket upprätthålls genom regler och lagar som i sin tur skapar 

ramar som poliserna måste förhålla sig till. 

 

Studiens andra frågeställning syftade till att undersöka vilka känsloregler som råder inom 

Polismyndigheten och vilka allmänna förväntningar det finns på poliser i yttre tjänst. 

Resultaten tyder på att det inte finns några direkta känsloregler inom myndigheten. Svaren 

från respondenterna visar på att det tidigare fanns en del känsloregler, där de förväntades att 



 

 
 

 

45 

inte känna efter för mycket, bita ihop och enbart fokusera på att göra sitt jobb. Det har enligt 

poliserna från den äldre generationen genomgåtts en normaliseringsprocess när det kommer 

till synen på känslor, det har blivit mer accepterat och ses numera som en naturlig del av 

arbetet. När det gäller allmänna förväntningar på poliser fanns det fyra egenskaper som 

genomsyrade samtliga intervjuer. Dessa egenskaper var att de ska vara förtroendeingivande, 

tillgängliga, engagerade och effektiva. Detta var något som samtliga respondenter 

eftersträvade men de poängterade ännu en gång regelverk, policydokument och brist på 

resurser som begränsande faktorer.  

 

Studiens tredje frågeställning ämnade att undersöka om poliser anser att de får tillräckligt bra 

verktyg för att kunna hantera de känslor som uppstår under arbetet. Denna studie har visat på 

att polisen upplever att det finns brist på konkreta verktyg när det kommer till 

känslohantering. Avsaknaden av verktyg börjar redan under utbildningen på Polishögskolan 

då det inte finns några konkreta moment som innefattar känslohantering. Det har funnits fåtal 

tillfällen då ämnet har belysts men det är inget som har framhävts som väsentligt. Bristen på 

verktyg tycks även vara påtaglig när de väl blivit yrkesverksamma inom myndigheten, interna 

utbildningar finns men det är ingen som är direkt relaterad till känslor och hur dem kan 

hanteras. Vissa av poliserna ansåg däremot att den rådande situationen är fullt tillräcklig, 

medan andra gav uttryck för en avsaknad av både förebyggande och efterverkande verktyg för 

hantering av känslor. Gemensamt för dem alla var åsikten kring den komplexitet 

implementering av verktyg för känslohantering innebär. Alla individer har olika behov och 

hanterar situationer på olika sätt, därav menar de flesta att kan det vara svårt att hitta generella 

verktyg som fungerar för alla. Då det råder en avsaknad har poliserna etablerat och utformat 

egna verktyg för att underlätta och hantera de känslor som uppstår under arbetet. Det mest 

framträdande och väletablerade verktyget var kårandan, där de hjälper och finns där för 

varandra inom arbetslaget när det behövs. Även en individuell hantering i form av 

känsloyttringar på egen hand lyftes som ett komplement till kårandan. Slutligen framhävdes 

även uniformen och rolltagandet som polis som ytterligare två faktorer som bidrar till att sätta 

gränser för arbete respektive fritid samt underlätta känslohantering.  
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6.2 Resultat i relation till tidigare forskning  
Rapporter från Brottsförebyggande rådet visade på en negativ utveckling när det kommer till 

ökad kriminalitet i Sverige. Detta var även något de poliser vi intervjuat bekräftade och de 

poängterade främst ökningen av grövre våldsbrott. Forskning från Polisförbundet (2021) 

visade på ett ökat hot och våld mot poliser, där poliserna som deltagit i studien ansåg att 

utbildning och ökat stöd från bland annat arbetsgivare, lagstiftare och allmänheten var 

väsentligt för att kunna hantera arbetet. Dessa typer av stöd poängterade även de poliser vi 

intervjuat som en nödvändighet. Både undersökningen från Brottsförebyggande rådet och 

Polisförbundet visade på vikten att tillgodose polisen med de resurser och verktyg som 

behövs, vilket också styrktes av intervjupersonerna. Sammanfattningsvis bekräftade vår studie 

den hotbild som finns mot poliser och att miljön har blivit råare. Poliserna som intervjuades i 

vår studie poängterade även det faktum att “vanliga” människor, de som inte begår brott, sätts 

i andra hand då de måste fokusera på de grovt kriminella.  

 

Vidare presenterades forskning om institutioner i förändring där bland annat Campeau (2019) 

hävdar att det finns tecken på ett föränderligt polislandskap där dominansen av skolans gamla 

idéer blir allt mer osäkra i samband med att myterna förlorar legitimitet inom den nya 

generationen. Därmed hävdar Campeau att det pågår en kulturomvandling inom myndigheten. 

Denna slutsats visade även vår studie då ett flertal av respondenterna, främst de som arbetat 

längre, antydde att polislandskapet har förändrats och att kulturen har förbättrats i mån av 

känslohantering.  

 

Utöver ett föränderligt polislandskap visar tidigare forskning av Marier och Moule Jr (2019) 

på att polisen upplever en fientlighet från allmänheten, vilket i sin tur har påverkat 

poliskulturen. Det forskarna även för fram är det råder en osäkerhet, fara och även omfattande 

byråkratiska krav från allmänheten, vilket påverkar attityd- och beteendemönster hos poliser. 

Marier och Moule Jr slutsats liknar vår studie då respondenterna antytt att de upplever en brist 

på förtroende från allmänheten gentemot polisen, vilket kan skapa ett konfliktförhållande.  

 

Sammanfattningsvis hävdar Marier och Moule Jr (2019), Terpstra (2020) och Campeau 

(2019) att polismyndigheten inte är rationell utan ska förstås som en institution som påverkas 

av flera faktorer. Enligt Terpstra (2020) är den institutionella strategin inom polisreformer 



 

 
 

 

47 

inte en fråga om organisationsstrukturer utan det institutionella perspektivet betonar vikten av 

sociala och kulturella aspekter. Dessa aspekter innefattar värderingar, övertygelser och vanor 

inom organisationer. Stephan, Uhlaner och Stride (2014) hävdar också att mänskligt beteende 

formas gemensamt av begränsningar, incitament och resurser som tillhandahålls av 

institutioner. Detta är något som denna studie även har kunnat konkludera då 

Polismyndighetens officiella dokument ses som mytbildningar som utformar ramar för hur 

poliser ska bete sig samt belyser vikten av att skapa förtroende i legitimitetsskapande syfte.   

 

Vidare presenterades även forskning och känsloarbetets utmaningar där studier av Huey och 

Kalyal (2017), van Gelderen, Konijn och Bakker (2017) van Gelderen et al. (2013) och van 

Gelderen et al. (2007) låg till grund. Samtlig forskning inom området framhävde flertalet krav 

och förväntningar som råder inom polisyrket. De poängterade främst vikten av 

professionalitet, förmåga till anpassning och att kunna prestera det som förväntas av poliser. 

Vår studie kom att visa på ett liknande resultat när det kommer till krav och förväntningar 

men har även bidragit med hur poliserna själva upplever krav och förväntningar i relation till 

hur det praktiska arbetet ser ut. Vi har även bidragit med att belysa vilka eventuella verktyg 

som finns att tillgå för att dels kunna hantera känslor som uppstår under arbetet, men även för 

att kunna leva upp till de krav som finns. val Gelderen et al. (2013) undersökte även mer 

specifikt vilken inverkan dagliga samtal om känslor kunde tänkas ha på arbetet, där resultatet 

visade på att öppna samtal om känslor gynnade individerna positivt. Vår studie visar även på 

ett liknande resultat då samtliga intervjupersoner poängterat kårandan och öppna samtal med 

varandra som ett av de mest väsentliga verktygen för känslohantering.  

 

Fortsättningsvis undersökte Huey och Kalyal (2017) hur utredare inom den kanadensiska 

polisen hanterar känsloarbetet utifrån organisationens krav och van Gelderen et al. (2007) 

studerade sambandet mellan psykisk påfrestning, emotionell dissonans och känslomässiga 

arbetskrav. Deras forskning visade på att poliserna utsattes för mycket stress och 

traumatiserande situationer, vilket hade resulterat i ett avsevärt försämrat välmående som 

poliserna inte visste hur de skulle hantera. För att poliserna ska kunna agera professionellt och 

ge ett gott intryck tycks det utifrån dessa studier krävas att den yrkesverksamma polisen har 

en god förmåga till att anpassa sig och även kunna känna av vilka känslor som är lämpliga i 

vilka sammanhang. Likaså visade vår studie att poliser utsätts för påfrestande situationer där 

de förväntas agera på ett professionellt sätt. Den mest väsentliga skillnaden var att de poliser 
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vi intervjuade ansåg att det trots påfrestande situationer nästan alltid gick att leva upp till och 

hantera på ett hållbart sätt. 

 

Sammanfattningsvis har studien i stort sett varit enhetlig med tidigare forskning om men har 

som ovan nämnt även bidragit med nya fynd. Den mest framstående skillnaden mellan studien 

och tidigare forskning är att vi har studerat det ur en svensk kontext, där vi huvudsakligen har 

fokuserat på polisernas egna perspektiv.  

 

6.3 Resultat i relation till teoretiskt ramverk  

Studiens teoretiska ramverk utgjordes av nyinstitutionell teori utifrån huvudsakligen Ulla 

Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling och Alexander Styhre, Arlie Russell Hochschilds teori 

om känsloarbete samt Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Den nyinstitutionella 

teorin har tillåtit oss att analysera vårt material på ett makro- meso- och mikroperspektiv. Det 

har bidragit till förklaringsmodeller för att objektivt utläsa hur samhället, polisväsendet som 

institution och den verksamma polisen påverkas av varandra, och i olika utsträckning både 

begränsar och gynnar varandra genom olika krav och förväntningar. Med hjälp av begreppen 

legitimitet, särkoppling och myter har vi kunnat analysera det polisiära arbetet på ett djupare 

plan genom att exemplifiera specifika fynd och hur det därmed bevisat hur polismyndigheten 

fungerar som en institution.  

 

Teorin om känsloarbeten har dels bidragit till att bekräfta polisyrket som känsloarbete. Den 

har även tillåtit oss att analysera polisernas individuella upplevelser när det kommer till synen 

på känsloregler och deras sätt att hantera känslor. Vidare har det dramaturgiska perspektivet 

kompletterat teorin om känsloarbeten då den bekräftat hur polisens arbete i stor utsträckning 

handlar om att anpassa sig efter sociala föreställningar och normer genom att agera likt 

skådespelare. De två sistnämnda teorierna har dessutom genererat i en analys kring vilka 

verktyg poliserna använder sig av i sin känslohantering och i rollen som polis.  

 

Utifrån studiens syfte anser vi att teorierna har varit väl lämpade som analysverktyg för att 

kunna besvara forskningsfrågorna. Det vi däremot vill poängtera är vi inte kunnat uttala oss 

om hur Polismyndigheten, Polishögskolan och lagstiftare ställer sig till de brister och behov 

intervjupersonerna uttryckt, vilket inte heller stått i fokus för denna studie. 
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6.4 Resultat i relation till metod  

En kvalitativ metodansats valdes då det ansågs vara lämpligt i relation till våra 

frågeställningar. Vi ville få en förståelse för polisers känslor och upplevelser utifrån deras 

perspektiv, därav ansågs djupgående och semistrukturerade intervjuer vara det mest 

fördelaktiga alternativet för att få ut den information vi behövde. Det gav utrymme att ställa 

följdfrågor, vilket vi ansåg vara fördelaktig när det förs samtal om specifika känslor och 

upplevelser. Valet att även kombinera intervjuerna med en dokumentanalys baserades på 

intresset att se hur poliserna ställer sig till de formella krav och förväntningar som 

dokumenten kopplat till Polisväsendet innehåller. Att genomföra en kvalitativ analys och 

bearbeta dessa dokument var därav väsentligt inför intervjutillfällena då analysen bidrog till 

en överblick över myndighetens krav och förväntningar. 

 

Metodvalet bidrog till att besvara våra frågeställningar men på en väldigt begränsad 

population. Därav hade det även varit intressant att genomföra en mer omfattande kvantitativ 

enkätundersökning inom området där variabler såsom kön, ålder och anställningstid även togs 

i beaktning. Ett sådant metodval hade även kunnat tänkas generera i ett bredare urval med 

poliser från olika regioner i Sverige, vilket också hade varit en intressant variabel att jämföra 

med i relation till polisernas upplevelser. Avslutningsvis hade även en observationsstudie 

varit intressant att genomföra för att se hur känslor yttrar sig i olika situationer under polisens 

arbete. För att därefter genomföra intervjuer baserat på det som observerats ute på fält. 

Däremot hade en observationsstudie inom detta fält troligtvis varit svårt att få tillgång till, 

dels på grund av den tidsram vi behövt förhålla oss till men även då det hade medfört stora 

säkerhetsmässiga och etiska utmaningar.  

 

6.5 Vidare forskning  

Under arbetet med studien har det uppkommit flertalet intressanta reflektioner och 

frågeställningar som inte har kunnat, eller varit avsedda att besvara på djupet i denna studie. 

För att få ökad förståelse för polisers situation skulle vidare forskning kunna studera hur de 

officiella dokumenten från myndigheten hade kunnat utformas på ett bättre sätt utifrån 

polisernas egna perspektiv. Detta med anledning av att det tydligt framgick att poliserna inte 

ansåg att de var anpassade till hur det verkliga arbetet faktiskt ser ut.  
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Då det även uttrycktes en avsaknad av verktyg när det kommer till känslohantering finns det 

även möjlighet för framtida forskning att undersöka hur och på vilket sätt både 

Polishögskolan och Polismyndigheten ställer sig till denna upplevda avsaknad, samt på vilket 

sätt det skulle kunna implementeras och utgöra en större del av både utbildningen och arbetet. 

En implementering av ytterligare verktyg för känslohantering skulle kunna tänkas bidra till ett 

sundare och mer hållbart förhållningssätt i relation till de känslor som aktualiseras under 

arbetet.  

 

Det finns även utrymme för att undersöka hur det kommer sig att känsloyttringar har blivit allt 

mer normaliserat och accepterat inom polismyndigheten jämfört med tidigare då de poliser 

som arbetat under en längre tid belyste ett förändrat förhållningssätt. Somliga av 

respondenterna lyfte även en form av machokultur inom myndigheten. Därav hade ett 

ytterligare intressant perspektiv varit att studera huruvida känslohantering och upplevelser 

kring krav och förväntningar kan vara könsrelaterat.  
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8. Bilagor  

8.1 Informationsbrev  

 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

  

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Till xxxxxx 

  

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur poliser 

i yttre tjänst påverkas av de känslor som kan uppstå i olika situationer och hur dessa hanteras. 

Vi är även intresserade av att få veta vilka krav de ställs på dem samt om och hur de upplever 

att deras utbildning har genererat i konkreta verktyg för att kunna hantera dessa känslor. Vi 

genomför denna studie i syfte att öka kunskapen kring känslohantering bland ingripandepoliser, 

hur det påverkar det dagliga arbetet och vilka verktyg som ges för att underlätta de känslor som 

uppstår.  

  

Du tillfrågas därför, i din egenskap som polis i yttre tjänst att delta i denna studie för att öka 

kunskapen kring polisens känslohantering och öka förståelsen utifrån den anställdes perspektiv. 

Vi kommer att samla in data genom intervjuer på ca 45 minuter. Intervjuerna kommer även att 

spelas in och tas sedan bort efter bearbetning av materialet. Det som står i fokus för 

datainsamlingen är att få ta del av individuella perspektiv på känslohantering inom arbetet. 

  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer även att avidentifieras vid redovisning av studien. 

Särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade 

materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och 
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handledare har tillgång till det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form 

av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 

  

Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka xx. 

  

Uppsala den xxxxxx 

  

Med vänliga hälsningar,  

 

Melinda Jepson och Anni Roslund 

Studenter vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet 

  

Telefon: 07x- xxx xx xx Telefon: 07x- xxx xx xx, 

E-post:                             E-post:  

 

Studiens handledare: 

Dr. Agneta Hugemark 

E-post: 
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8.2 Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat för Polismyndigheten? 

 

Polisen som verksamhet 

• Upplever du att det finns krav på dig kring hur du ska/bör hantera känslor som uppstår 

under ditt arbete? Är dessa krav tydligt framställda?  

• Känner du att dessa krav är rimliga? Om inte, varför? 

• Polisens värdegrund är engagerade, effektiva och tillgängliga. Hur väl 

överensstämmer det med hur det faktiskt fungerar? 

• Medarbetarpolicyn står det: “Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen 

ska i kontakter med allmänheten med beaktande av omständigheterna och situationen 

agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger 

förtroende”. Upplever du att det går att alltid leva upp till det kravet eller att det ibland 

är svårt? 

 

Utbildning 

• Hur upplevde du din utbildning på Polishögskolan när det kommer till interaktion med 

omgivningen samt förberedelse när det gäller hantering av de känslor som uppstår 

under arbetet? 

• Fanns det några inslag i din utbildning kring hur känslor som uppstår under arbetet 

kan hanteras på bästa sätt? 

- kan inte hitta i utbildningsplanen  

- om det inte ingick → hade du önskat att det fanns mer av det? 

- om det ingick → upplever du att den var tillräcklig i relation till hur det praktiska 

arbetet faktiskt ser ut? 

 

Situationer  

• Vilka typ av händelser/utryckningar skulle du säga är mest förekommande i ditt 

arbete? 
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• Finns det några ärenden som har påverkat/vanligtvis påverkar dig mentalt i högre 

utsträckning än andra? 

• Hur hanterar du de situationer som väcker starka känslor i dig? 

- Hjälper ni i arbetslaget varandra? Hanterar ni det individuellt? 

• Har du någonsin varit med om en situation där din kollega har agerat på ett oväntat 

sätt på grund av starka känslor? 

• Har du någonsin själv agerat på ett oväntat sätt på grund av starka känslor? 

• Upplever du att kraven på dig har ökat i och med den ökade kriminaliteten (dödligt 

skjutvåld) 

• Vad är dina egna förväntningar på dig själv? 
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8.3 Deklaration av arbetsfördelning  

 

Inledande formalia  

Författare 1: 50%   Författare 2: 50 %  

  

Tidigare forskning  

Författare 1: 40 %   Författare 2: 60 %  

  

Teorikapitel  

Författare 1: 65 %   Författare 2: 35 %  

  

Metodkapitel  

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 %  

  

Resultatkapitel: Datainsamling  

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 %  

  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 %  

  

Diskussionskapitel  

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 %  

  

Bilagor  

Författare 1: 50 %.  Författare 2: 50 %  

  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 %  

  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 %  
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Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 %  

  

  

Skriv under nedan:   

  

Ort, Datum                                               Ort, Datum  

  

Uppsala, 2022-06-02                                 Uppsala, 2022-06-02 

  

Författare 1:                                             Författare 2:  

  

_______________________________    _________________________________  

  

Namnförtydligande                                 Namnförtydligande 

Melinda Jepson                                         Anni Roslund 

 

 


