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Abstract 
 
Ett införlivande av yrkesrollen och en identifikation utefter denna är något som händer många 
individer, speciellt vid dem tillfällen yrket kräver mycket av individens engagemang och 
tillförlitlighet. Studien syftar till att undersöka yrkesgruppen polis och hantering och möjliga 
strategier som kommer med det komplexa yrket, och då specifikt upplevelsen av närmandet 
mellan yrkesliv och privatliv. Även att se om olika strategier för hantering och gränsdragning 
mellan yrkesliv och privatliv existerar. I denna studie har en kvalitativ metod tillämpats och en 
intervjustudie inom poliskåren utgör det empiriska material som studien baserar sig på. Materialet 
har i sin tur analyserats utefter valda teorier inom Goffmans dramaturgiska perspektiv i samband 
med en teori om individens befinnande i en mittenregion. Den tidigare forskningen kring 
ämnesområdet har tillfört en större förståelse och kunskap kring polisens arbete. Resultatet visar 
på att den otydliga gränsen mellan yrkesliv och privatliv är något som existerar hos poliser och att 
det inte är den fysiska platsen denne befinner sig på som bestämmer vilken region polisen 
befinner sig i, utan snarare att det är beteende relaterat. Resultat från studien visar att inträdandet 
i en mittenregion hjälper poliserna i deras arbete genom att distinktioner lättare skapas mellan 
yrkesliv och privatliv. Inträdandet i mittenregionen kan anses som en mer omedveten strategi för 
att inte extremerna mellan sfärerna ska skapa komplikationer i gränsdragningen hos polisen. 
Kollegornas betydelse för individen är något som visar sig på många olika sätt i resultatet, främst 
kan det med en bra relation och förhållande till kollegorna hjälpa individen i gränsdragningen och 
då framför allt i det kanske mer medvetna strategin om att separera yrkesliv och privatliv och på 
det sättet inte ta med arbete till det privata. 
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1. Inledning 
 
Att identifiera sig med sin yrkesroll är något arbetare har gjort i alla dess tider. I dagens samhälle 
råder stor press och ansvar på många vilket yttrar sig både i lång sjukfrånvaro och psykisk ohälsa 
(Allvin, Aronsson, Hagström , Johansson, & Lundberg, 2006, s. 159). Michael Allvin et al. menar 
att arbete och övrigt liv måste ses i ett helhetsperspektiv, detta gäller inte minst om arbetslivet 
ställer stora krav på individen och av den anledningen kräver att återhämtning sker i det privata. 
Med andra ord så färgas privatlivet av de svårigheter som upplevs i det arbetsföra livet och tvärt 
om (Allvin, Aronsson, Hagström , Johansson, & Lundberg, 2006, s. 105). 
Det finns i dagsläget mycket tidigare forskning kring yrkesidentitet och hur det i samband med 
samtal med andra individer införlivas och definieras genom att individen frågar den andre vad 
den jobbar med. Marie Aurell har skrivit en doktorsavhandling där hon tydligt beskriver hur 
individer skapar och införlivar yrkesrollen och på så sätt identifierar sig utefter detta, på så sätt 
kan yrkesrollen också beskrivas som yrkesidentitet (Aurell, 2001). Denna studie kommer bygga på 
ämnet yrkesidentitet och ämnar mer specifikt att undersöka yrkesgruppen polis och identiteter 
och strategier för hanterande som rör det speciella arbetsklimat som just dem befinner sig i.  
 
Intresset för studien och den nyfikenhet som vuxit sig fram genom åren som student är 
egentligen grundat i tiden innan de akademiska studierna påbörjades. Det tidigare starka intresset 
för polisen fick mig att ett flertal gånger söka till polishögskolan och genomföra deras 
intagningsprov med förhoppningarna om att bli antagen, detta vart dock aldrig aktuellt. 
Akademiska studier var ett annat alternativ, av ren slump hamnade jag i det socialpsykologiska 
spåret. Kopplingen mellan det tidigare intresset för polisen och yrkesidentifikation kändes stark 
och på något sätt tilltalande. I mycket av den tidigare forskningen påvisas det hur just polisyrket 
och rollen blir väldigt central för polismännen och hur detta påverkar deras privatliv. Ett 
genomgående konstaterade i den tidigare forskningen är att detta fenomen existerar inom 
yrkesgruppen polis. I Gunilla Guvås studie beskriver hon specifikt utifrån empiriska data som 
samlats in hur poliser i stor utsträckning säger att ”Jag är polis” snarare än att de uttrycker ”Jag 
arbetar som polis” (Guvå, 2005, s. 7). Detta fick mig att öppna upp ögonen för yrkesgruppen 
polis och hur själva identifikationen som polis verkar vara genomgående i deras liv, även deras 
privata.  
 
Diskussioner om gränslöst arbete och hur individer i dagsläget tar med sig arbetet till hemmet 
skapade ytterligare intresse av att undersöka distinktionerna och kontrasterna mellan polisers 
yrkesliv och privatliv. Enligt Guvå förhåller sig poliser till en viss livsfilosofi om att alltid ”vara 
polis” och att detta snarare vore en personlighetsegenskap än ett yrke. I och med detta påverkas 
gränsen mellan yrkesliv och privatliv och denna kan upplevas som gränslös och otydlig för 
poliserna (Guvå, 2005, s. 7). Studien ämnar undersöka polisernas livsvärldar och på så sätt bena 
ut upplevelsen av att yrkeslivet blöder över i privatlivet och vice versa, och även om det finns 
någon form av strategi eller liknande för att hantera detta. Efter att bli mer och mer påläst inom 
området skapades ett intresse för yrkesidentifikationen inom olika yrken, framförallt när det 
dramaturgiska perspektivet som Goffman (1974) talar om presenterades. Med hjälp av och med 
fokus på de främre och bakre regionerna kommer studien att försöka undersöka och beskriva 
upplevelsen mellan yrkesliv och privatliv. 

 

1.1 Problemformulering 
 
Arbetet blir mer och mer krävande av individen och denne lockas att anstränga sig bortom sin 
egen förmåga, detta eftersom att arbetet saknar tydliga ramar (Allvin, Aronsson, Hagström , 
Johansson, & Lundberg, 2006). Vad blir effekten av att individen spenderar mer tid i det 
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arbetsföra livet istället för sitt privatliv? Tiden för utvärdering av prestationen och hur arbetet 
egentligen ska utföras blir mindre och mindre. Kommer detta att i slutändan påverka 
förhållningssättet till det arbetsföra livet? 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka gränsen mellan yrkesliv och privatliv och även att beskriva 
och förklara upplevelser kring polisers komplexa identifikationsprocess och då specifikt 
närmandet av den främre och bakre regionen. Dessutom kommer fokus läggas på hanteringen av 
situationen på basis av närmandet, närmare bestämt om det finns någon specifik strategi eller 
liknande som hjälper poliserna att hantera detta. Förhoppningen är att studien kommer bidra 
med värdefulla insikter till polisen för deras framtida arbete, och då specifikt strategier för att 
hantera det gränslösa arbetet.  
 

1.2.1 Frågeställning 
 

 Hur upplever poliser gränsen mellan yrkesliv och privatliv? 

 Finns det någon typ av strategi som hjälper dem i gränsdragningen mellan yrkesliv och 
privatliv? 

 

1.3 Presentation av fältet 

 
Fältet studien avser att undersöka är yrkesgruppen polisen. Polisen är en av de största statliga 
verksamheterna med dryga 28 000 anställda. I Sverige finns det 21 stycken polismyndigheter 
utspridda över landet och som nationellt polisväsende lyder under justitiedepartementet. Polisens 
uppgift är att upprätthålla lagen och minska brottsligheten samt skapa en trygghet för samhällets 
medborgare. I arbetet med att skydda demokratin ingår också att försvara den enskilda individens 
rätt att få uttrycka sina åsikter (Polisen, 2014). I denna studie har fem stycken poliser från en 
polismyndighet beläget i Sveriges mellersta delar intervjuats. 

 

1.4 Disposition av studien 

 
I studien kommer tidigare forskning som är relevant för detta ämnesområde att presenteras. En 
tematisering och uppdelning av den tidigare forskningen kommer att göras för att tydliggöra de 
områden som är av intresse för studien. Därefter presenteras de teorier och det teoretiska 
ramverk som kommer ligga som grund för analysen av det empiriska materialet i studien. Även 
här presenteras teorierna var för sig för att ge en enklare och klarare bild av de respektive 
teorierna. I metoden presenteras den valda metoden och varför just den tillämpats. I avsnittet 
presenteras även hur det empiriska materialet har samlats in och vilken ansats som valts att 
användas i arbetet. Analysmetoden redogör för hur kodningsarbetet har gått tillväga även hur 
sammanställningen och analysen av materialet utefter teorierna genomförts. 
 
Resultatet presenteras med utgångspunkt från teori och frågeställningar där utdrag från materialet 
redovisas, analyseras och tolkas. I avsnittet beskrivs hur tolkningen av det bearbetade materialet 
från analysen går till och redovisas. I den avslutande diskussionen diskuteras resultatet i relation 
till teori och den tidigare forskningen. Här förs också en metoddiskussion om valet av metoden 
och om den verkligen kunde ge det empiriska material som eftersöktes med studien. 

  



 

3 

 

2. Tidigare forskning  
 
I följande avsnitt kommer jag presentera den tidigare forskningen som är relaterad till det 
studerade ämnesområdet för att öka läsarens förståelse för ämnet. En tematisering av den tidigare 
forskningen har vart nödvändig för att poängtera just den forskningen som vart relevant för 
denna studie.  
 
Forskning kring det valda ämnesområde och speciellt emotioner inom yrkesgruppen polis är 
något som är relativt väl utforskat med tanke på mängden publikationer inom området. Strategier 
för att hålla isär yrkesliv och privatliv i och med den komplexa yrkesrollen är dock ett område 
som tenderar att vara mindre utforskat. I många av dem svenska forskarnas arbeten går det att 
tydligt se ett påpekande om att detta existerar som ett möjligt problem inom yrkesrollen. 
Eftersom att studien är utförd i Sverige har fokus på tidigare forskning från just svenska forskare 
på svenska poliser vart mest relevant och aktuellt att studera. Dock har även forskning från andra 
länder tagits med för att få en bredare och djupare bild av och förståelse för ämnesområdet. 

 

2.1 Bildandet av en professionell yrkesidentitet 
 
Skapandet och bildandet av en yrkesidentitet är något som individen gör i samband med den 
tiden som individen spenderar på jobbet. Ett införlivande av yrkesrollen görs och utefter detta 
börjar individen att identifiera sig med yrkesrollen som då kan ses mer som en yrkesidentitet 
(Aurell, 2001). Den skapade yrkesidentiteten kommer inte bara att påverka individens yrkesliv 
utan kommer också framträda i individens privatliv. Gränsen mellan yrkesliv och privatliv löses 
upp detta resulterar i att familjelivet dras in då yrkeslivets otydligheter i arbetstid, arbetsplats och 
även otydligheter inom organisationen förvandlar hemmet till en arbetsplats. Relationen mellan 
yrkesliv och privatliv kan ses som en sfär då arbete, fritid, hem och familj börjar ses som en 
helhet, arbetets obligationer och struktur är det som styr individen i helheten (Allvin, Wiklund, 
Härenstam, & Aronsson, 1999). Vidare i boken Gränslöst arbete menar Michael Allvin et al. att 
själva innehållet i arbetslivet, attityder och karaktär på arbetet kommer påverka resterande delar 
av en individs liv (Allvin, Aronsson, Hagström , Johansson, & Lundberg, 2006, s. 105). 
Inträdandet i arbetslivet och socialisationsprocessen som sker socialiserar in dem i ett helt 
mönster av värderingar och sociala relationer inom yrket. De kunskaper som anammades under 
arbetslivet var inte individuellt kopplade utan genererades mycket genom den sociala relationen i 
yrket. De kunskaperna utvecklas och förmedlas främst på arbetsplatsen i samspel med samhällets 
institutioner. (Allvin, Aronsson, Hagström , Johansson, & Lundberg, 2006, s. 62). 
 
Skapandet av en professionell yrkesidentitet och vägen dit är något som Lars Erik Lauritz (2009) 
har gjort en studie av genom att undersöka nya polisers professionella identitet. Som teoretiskt 
ramverk har Lauritz (2009) använt sig av Goffman och hans definition om hur roller uppstår 
eftersom identitetsskapande och bildandet av den professionella identiteten är starkt 
sammankopplat med rollens skapande. Flera olika teorier om identitetsskapande tas upp för att i 
analysen och resultatdelen kunna jämföra och diskutera kring likheter och skillnader och framför 
allt vilket som passar bäst in på skapandet av en professionell identitet. Professionell identitet 
definieras som en av flera sociala identiteter som en individ lär sig att bemästra genom ett 
karriärsbyggande (Lauritz, 2009). I resultatet visas det tydligt hur respondenterna tänker sig att 
yrket kommer vara ”en livsstil på livstid”. Detta både i relation till att de kommer vara poliser 
hela tiden (även på deras fritid) och att dem troligtvis kommer hålla på med polisyrket i hela deras 
liv framöver. Blandade känslor och tankar hos respondenterna inför detta visade sig i studien, 
vissa ansåg inte alls att det var ett problem medan andra menade att det kommer vara en kamp 
och att de skulle göra allt för att kunna skilja på yrkesliv och privatliv (Lauritz, 2009, ss. 70-72). 
En liknande studie har gjorts på New York polisen, här behandlas också hur den professionella 
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identiteten börjar ta form från erfarenheter och situationer från intagningsdagen på polisen. I 
resultatet behandlas hur det är dem äldre poliserna som tar hand om och för in de nya poliserna i 
organisationen (Reuss-Ianni, 1983, s. 8) Det är genom de äldre poliserna de yngre lär sig vilka 
beteenden som är tillåtna och vilka de ska se upp till i arbetet inom polisen, gör de nya inte detta 
finns det risk för utanförskap från gruppen vilket inte är bra för en så komplex yrkesgrupp 
(Reuss-Ianni, 1983, s. 12). 
 
Poliskulturen verkar emellertid inte bara påverka kollegorna emellan utan är något som även 
sprider sig och kan påverka polisens familjeliv. En stor del av det som påverkar familjelivet är den 
tuffa skiftgången och sammanhållningen som finns inom poliskulturen. I och med detta verkar 
polisen mindre benägen att dela med sig om svårigheter och känslor som kretsar kring yrket. 
Forskarna hävdar också att det är stora skillnader mellan olika kulturer när det kommer till det 
polisiära arbetet och att det är god tid att någon ser hur det kommer sig att hanteringen rörande 
familjelivet är bättre i andra kulturer än poliskulturen i USA (Alexander & Walker, 1996).  
 
”Jag är polis” är ett vanligt förkommande uttryck i Gunilla Guvås (2005) studie om poliser då 
hon menar att linjen mellan yrkesidentifikationen och privatlivet blir högst otydlig eftersom att 
poliser anser att polisyrket medför en särskild livsfilosofi som måste efterföljas. Polisidentiteten 
blir alltså något övergripande som dem bär med sig både i privatlivet och i arbetslivet (Guvå, 
2005, s. 7). I en studie som gjorts i Norge menar forskarna att kulturen och organisationen 
representerar etik, moral, värderingar, koder om moral och ideologier på ett sätt som gör att 
polisen anammar detta och tenderar att falla ur medvetandet om annat. Det som också händer är 
att polisen ofta omedvetet passar vidare detta till nya medlemmar i yrkeskåren som då faller in i 
samma tankebanor (Filstad & Gottschalk, 2010, s. 124). I en studie av Bergman påvisas också hur 
polisstudenter ofta får höra att det är den enskildas handlingar och beteende som avgör hur 
kollektivet uppfattas av andra. Detta menar Bergman är ett exempel på hur en kollektividentitet 
bildas (Bergman, 2008). 
 
Som polis ställer man inte endast kravet på sig själv att vara laglydig utan beaktar även 
omgivningen med dessa polisiära glasögon som medföljer yrket. En avpersonifiering verkar ske 
då poliserna blir beordrade att ta på sig ”kravall uniformen”, poliserna anser att de själva blir ”en 
hjälm och sköld” istället för en person som med sin bästa förmåga försöker styra upp och hålla 
ordningen vid demonstrationer. Det som visade sig vara en avgörande betydelse för hur våldet 
eskalerar vid en demonstration är enskilda polisers samspel med en enskild demonstrant utspelas. 
De poliserna med ”kortare stubin” kommer att utlösa mer våld och stök vid en demonstration än 
en polis med stor självkontroll och tålamod. Här bevisas vikten av polisens val av individer att ta 
med vid demonstrationer som kravallpoliser (Guvå, 2005, s. 10). 
 

2.2 En speciell samhällsuppgift 
 
Patrullerande polisers yrkeskultur är något som Rolf Granér (2004) har forskat om. Vilka 
värderingar och förhållningssätt inom polisen är det som gäller? I studien ligger både fältarbete 
och många intervjuer som grund för arbetet kring polisernas yrkeskultur. I det arbetet som 
genomfördes i studien ingick att undersöka om poliserna upplevde arbetet som en mission. 
Blandade svar från informanterna gavs, stöd liksom avvisande. Många poliser pekade dock på att 
poliser på sin fritid ställde upp som fosterhem, övervakare eller stödpersoner åt brottsoffer 
(Granér, 2004, s. 185).  
 
Karaktären inom polisen och yrkeskulturen kunde mellan vissa poliser skilja sig beroende på 
vilken position individen hade inom polisen. I hans forskningsöversikt påvisas att flera forskare 
tar stöd i Goffmans teorier om rollframträdanden och då främst de främre och bakre regionerna 
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när det kommer till yrkesgrupper och speciellt yrkesgruppen polis. Granér (2004) menar att den 
annars tuffa och kontrollerade tillvaron i den främre regionen ventileras i den bakre regionen 
genom en helt annan typ av språk och även utövning av tuffare fysik sport. Detta symboliserades 
med en säkerhetsventil för att individen inte skulle få utlopp för detta framträdande i de främre 
regionerna (Granér, 2004, s. 148).  
 
Valfrihet och att i yrket kunna välja själva hur de ska arbeta är viktigt för poliserna enligt Gunnar 
Ekman (1999) som gjort en studie på poliser och kopplingar mellan dem, och i vilken 
utsträckning dem följer de anvisningar och lagar som präglar deras arbete. Här diskuteras 
relationer; poliser emellan samt relationen mellan samhällets invånare och polisen. Ekman (1999) 
har i studien följt närpoliser i deras arbete för att klargöra polisens arbete, främst kring arbetet att 
följa lagen i praktiken baserat på den text som de innan lär sig utan och innan. Syftet med den 
studien är att beskriva svenskt polisarbete och kartlägga detta. I teorin ska polisens arbete styras 
utav abstrakta texter något som i praktiken visar sig vara en komplex del av polisens arbete i och 
med de olika tolkningar som kan uppstå från en och samma text. Den kommunikativa biten i 
polisarbetet visade sig därför vara viktigare än vad som tidigare trotts, framförallt småpratet 
kollegorna emellan då både informella och formella värderingar konstitueras genom detta. Detta 
gjorde det möjligt för dem att bearbeta och behandla problem som uppstod med till exempel 
tolkning av en viss text, samt som en funktion för att skapa övergripande förtroende mellan 
varandra (Ekman, 1999, ss. 199-200). 
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3. Teori 
 
I detta avsnitt kommer de teorier som använts i studien presenteras, Goffmans (1974) 
dramaturgiska teorier samt Meyrowitz (1985) tillägg till dessa, här kommer också en uppdelning 
att ske då teorierna presenteras vardera för sig för att förtydliga och klargöra dess innebörd.  

 

3.1 Regioner och regionsbeteende 
 
Det teoretiska ramverk och de teorier som arbetet kommer baseras på kommer från Erving 
Goffmans (1974) dramaturgiska perspektiv från boken ”Jaget och maskerna”. Teorierna har 
utgångspunkt i hur individer spelar en roll i samhället som på en scen och att den rollen kan 
ändras i olika kontexter och situationer, det är ett konstant spel. Begreppet team är något som 
Goffman (1974)  menar är en samling individer som arbetar i framställningen av en rutin, att ingå 
i ett team är alltså inget som är ovanligt utan snarare tvärt om. I en given situation kontrollerar 
individen vilken typ av information som delges i omgivningen och kan på så sätt, som individ 
själv och i det team som denne befinner sig i, styra vilken bild av individen samt teamet som ska 
förmedlas till omgivningen. Den bild som produceras av individen och teamet gör det möjligt för 
resterande omgivning att ”definiera situationen” och på så sätt kan dem bilda en uppfattning, och 
gör det möjligt för andra att i förväg veta vad som förväntas av varandra i den givna situationen 
(Goffman, 1974). 
 
Vilken typ av uppträdande och förhållningssätt en individ har mot publiken beror på vilken 
region denne befinner sig i. Regioner och regionsbeteende delas främst upp i den främre och bakre 
regionen där olika framträdanden från aktören kan förväntas. En region definieras beroende på 
hur pass avgränsad eller delvis avgränsad den är från omgivningen, och publikens möjlighet till att 
uppamma dessa sinnesintryck och bilda sig den automatiska uppfattningen av dessa impulser som 
är baserat på tidigare erfarenhet och kunskaper (Goffman, 1974). 

 

3.2 Den främre regionen 
 
Till den främre regionen, där aktörens framträdande utspelar sig, har publiken fritt tillträde. 
Aktörens beteende och framträdande är styrt av de rådande normer som finns inom regionen, att 
aktören värnar om att följa dessa är också för att visa publiken sin hängivenhet i att införliva de 
normer som finns och på det sättet arbeta mot ett gemensamt mål. Individen tänker inte enbart 
på hur han beter sig i direkt kontakt med publiken utan införlivar också normer och anammar 
hur ett framträdande och agerande ska vara då aktören är inom räckhåll för syn och hörsel från 
publiken. Via aktörens framträdande kommer publiken att kunna uppamma det som aktören 
förmedlar och på så sätt kan trovärdighet skapas via framträdandet. Detta gör också att publiken 
kan skapa sig en definition av situationen baserat på aktörens framträdande. Materiella ting i 
regionen hjälper aktören att utföra en så kallad inramning av regionen, den fasad som bildas 
mellan de olika regionerna hjälper också aktören och publiken att definiera situationen inom 
regionen. Materiella ting som fungerar som rekvisita på en teater är alltså något som aktören drar 
nytta av för att hjälpa framträdandet att vara trovärdigt menar Goffman (1974). Uniformen 
fungerar som rekvisita för polisen som kan flyttas mellan olika fysiska platser och regioner, detta 
gör också att polisen lättare kan ta med sig rollgestalten mellan olika regioner. Publiken ser 
uniformen och kopplar detta till ett visst framträdande och en givet beteende. Trovärdigheten i 
det framträdandet som aktören gör är som tidigare nämnt viktigt för att individen inte ska bli 
”utbuad” av publiken, och på så sätt inte kunna förmedla det aktören vill med rollen. Det är 
viktigt att aktören gör en så kallad publikåtskillnad för att inte skapa förvirring i den rollgestalten 
som aktören vill visa för publiken. 
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3.3 Den bakre regionen 
 

I den bakre regionen finns ingen som ska utvärdera individens uppträdande, publiken är icke-
existerande eller en publik där ett rollspel inte är nödvändigt. Här kan aktören ändra på 
scenkostymer och granska dem med tanke på eventuella skavanker. I den bakre regionen kan den 
agerande koppla av, vila från sina repliker och lägga ifrån sig sin rollgestalt som annars agerar i 
den främre regionen (Goffman, 1974, s. 102).  
 
I och med att den främre och bakre regionen gränsar till varandra är det viktigt att aktören kan 
känna trygghet och att ingen medlem från publiken kan tränga sig in i aktörens bakre region. 
Detta har betydelse eftersom att de mest vitala hemligheter som aktören har är öppet för insyn av 
publiken. Kontroll över den bakre regionen är av största vikt för att aktören och individen i sig 
ska kunna skapa en buffert mellan sig själv och de förväntningar och krav de omges av. När ett 
framträdande görs i den främre regionen kan teammedelemmarna vara till stort stöd för att 
aktören hela tiden ska genomföra ett trovärdigt och korrekt framträdande. Detta genom att dem 
teammedlemmarna som befinner sig i kulissen kan hjälpa aktören som är i den främre regionen 
genom att träda in och ta över ett framträdande som aktören gör för att skapa utrymme för 
aktören då kan aktören andas ut och pusta ut och inte riskera att bryta den rollgestalten som alltid 
ska uppenbara sig i den främre regionen (Goffman, 1974, s. 103). 
 

3.4 Team 

 
Team definieras av Goffman som en samling individer som samarbetar i framställningen av en 
rutin (Goffman, 1974, s. 75). Ett samarbete för att upprätthålla ett bestämt intryck och med det 
som metod och medel för att uppnå sina syften är det som här förklaras som team.  
Medlemmarna i teamet genomför likartade eller olikartade framträdanden som passar samman i 
en helhetsbild och det teamintryck som andra uppfattar. För att hantera osäkerheter med 
interaktionen i ett framträdande kan aktören förlita sig på teamet och med ett teamframträdande 
kan aktören få hjälp och på så sätt bemästra intrycken och osäkerheten som kommer med dem. 
Genom att tillhöra ett team kommer individerna till insikt med att dem är för varandra 
betydelsefulla och att förhållandet mellan dem är viktigt. Varje medlem har ett stort ansvar. När 
ett teamframträdande är pågående kan varje teammedlem sabotera och helt förstöra 
teamintrycket som publiken och omgivningen har skapat sig. Detta innebär enligt Goffman att 
varje individ i teamet måste utan tvivel lita på varandra att individerna i teamet agerar på ett 
korrekt sätt, på så sätt kommer relationen och förtroendet dem emellan att förstärkas (Goffman, 
1974, s. 77).  
 
En individ kan genom införlivade normer och moralgrepp styra sin privata aktivitet, detta beror 
på att individen använder någon referensgrupp för att på så sätt skapa en icke-närvarande publik. 
Detta kan också hända i ett team och ett teamframträdande att en till synes icke-existerande 
publik fantiseras fram så att teamet gör ett framträdande för sig själva (Goffman, 1974, ss. 76-77).  

 

3.5 Mittenregionen 
 
För att inte tappa aspekter av privatlivet och vad ett privatliv innebär menar Meyrowitz (1985) att 
det är viktigt för aktören att hålla framträdanden och beteenden från främre regionen och den 
bakre regionen separata från varandra. Till skillnad från Goffman (1974) som menar att regioner 
är platsbundna och hur pass avgränsade dem är från publiken som avgör i vilken region individen 
befinner sig, menar Meyrowitz (1985) att det är beteendet som styr i vilken region individen 
befinner sig i.  
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Detta synsätt på regionerna skapar en helt ny region som Meyrowitz (1985) kallar ”mitten 
regionen”. Denna region skapas då publiken får en ”sidestage view” på individen och med det 
menas att publiken ser tendenser eller mönster från individens bakre region som sedan övergår i 
att individen spelar den roll som brukar spelas i den främre regionen, vilket sedan återigen 
övergår i att aktören avslutar framträdandet i den bakre regionen. När framträdandet hamnar i 
”mitten regionen” tappar aktören extremerna från den främre regionen. Detta eftersom att 
individen inte längre har den nödvändiga tid som aktören kräver i den bakre regionen för 
utvärdering av rollgestalten i den främre regionen (Meyrowitz, 1985, s. 47). Den tappade 
kontrollen över den bakre regionen och att inte kunna utvärdera den främre regionens 
framträdande är i och med detta försvagat. Eftersom att publiken har sett tendenser och mönster 
från individens bakre region så kommer framträdandet som görs att anpassas, således kommer 
individen att generellt spela upp ett framträdande för publiken som är mer likt och har tendenser 
av den bakre regionen. Denna ”mitten region” är således en region som är anpassad utefter 
beteende snarare än på vilken fysisk plats individen befinner sig (Meyrowitz, 1985, s. 48) 
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4. Metod 
 
I följande metodkapitel kommer den valda ansatsen för studien att presenteras därefter kommer 
förstudiens praktik att presenteras och beskriva hur den agerat som stöd, främst i valet av teorier. 
Fortsättningsvis kommer en presentation av huvudstudien med fokus på det metodval som gjorts 
och hur det gått tillväga, vilket urval och urvalskriterier som funnits för studien, vilken 
analysmetod som använts, validitet och reliabilitet i studien, forskningsetiska principer och 
avslutningsvis tas begränsningar med studien upp. 

 

4.1 Ansats 
 
Den fenomenologiska ansatsen, som valts för denna studie, baserar sig i ett förklarande och 
beskrivande kring individers mening och upplevelser kring ett fenomen (Creswell, 2007, s. 57). 
Då syftet med studien var att undersöka och beskriva respondenternas hantering och upplevelser 
kring yrkesliv och privatliv har studien baserat sig på en fenomenologisk ansats. Creswell menar 
att denna ansats är användbar för forskaren då den vill förstå och förklara ett visst fenomen hos 
respondenterna. Då samtliga respondenter arbetar aktivt som poliser delar de troligtvis samma 
erfarenheter kring fenomenet som ska undersökas, detta även fast de kanske inte upplevt samma 
saker inom tjänsten. För att komma åt djupet i respondenternas livserfarenheter har en 
intervjustudie valts. Intervjupersonerna ska själva kunna utveckla och berätta om upplevelsen 
baserat på den öppna strukturen på frågorna. Då frågeställningen ska förklaras utefter 
respondenternas upplevelser menar Creswell att det är viktigt att det empiriska material som 
insamlas kommer direkt från respondenterna, vilket kommer underlätta i arbetet kring förklaring 
och beskrivning av det upplevda fenomenet.  
 
Ett vanligt begrepp som används inom fenomenologiska studier är begreppet livsvärld, 
Bengtsson (1998) definierar begreppet som ”… den verklighet vi dagligen lever i och ständigt, 
om än omedvetet, tar förgiven” (Bengtsson, 1998, s. 18). Detta begrepp användes under arbetets 
gång eftersom att studien avsåg att undersöka polisernas upplevelser och hantering av yrkesliv 
och privatliv. Intresseområdet och fokus för studien var yrkesgruppens livsvärld och 
upplevelserna kring ett visst fenomen. 
 

4.2 Förstudie 

 
Genomförandet av en förstudie är något som gör att forskaren har möjlighet att reflektera över 
uppsatsens olika komponenter, teori, metod och empiriskt material (Aspers, 2007, s. 16). I detta 
fall var den största frågan om vilket perspektiv och problemområde som skulle undersökas i 
studien, forskningsfrågans utformande och vilken design på arbetet som sedan skulle appliceras i 
huvudstudien. Intervjuguiden designades trots detta deduktivt utefter Goffmans teorier om den 
främre och bakre regionen samt team för att se hur dessa teorier skulle förhålla sig till det 
producerade empiriska materialet. Förstudien ägde rum i samma miljö och en pilotintervju 
genomfördes med en polis där den tänkta huvudstudien sedan genomfördes. Genomförandet av 
förstudien öppnade upp för en rad olika möjligheter kring designen av huvudstudien och i arbetet 
kring vilka frågor som skulle finnas med i intervjuguiden, men främst i valet av en 
komplimenterande teori då upplevelsen av att en del av materialet som producerades från 
förstudien gled mellan stolarna infann sig. I stället för att spendera åtskilliga timmar åt att forma 
forskningsfrågan och försöka att anpassa intervjuguiden och teorierna utefter detta, genomfördes 
förstudien relativt tidigt i studien (Aspers, 2007, s. 74). 
 
Förstudien gav mycket värdefull information i avseende hur studien skulle fortgå och designas till 
huvudstudien. Det visade sig också att de valda teorierna låg i linje med det tänkta syftet och 
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forskningsfrågan som studien skulle ha sin grund i. Vetskapen om att ett komplement till 
teoridelen skulle spegla och förklara den delen av det empiriska materialet från förstudien som 
tidigare inte var brukbart blev en trygghet i sig. Pilotintervjun har också hjälpt till i ytterligare 
utformning av intervjuguiden då vissa frågor visade sig vara otydliga och inte relevanta utifrån 
studiens syfte. 
 

4.3 Huvudstudie 
 
En förståelse och förklaring eftersöks i respondenternas upplevelser kring ett visst fenomen, och 
Creswell (2007) menar att den fenomenologiska ansatsen är lämpligast just i det avseendet. Syftet 
med studien är att undersöka och beskriva polisers upplevelser av deras livserfarenheter den så 
kallade livsvärlden och upplevelserna av ett visst fenomen i denna, därför har en kvalitativ ansats 
varit det mest relevanta och mest effektiva för att få ut ett bra empiriskt material. Repstad (1987) 
menar att kvalitativa studier ofta är undersökningar av avgränsade och specifika miljöer, där målet 
är att ge en helhetsbeskrivning och se processer och särdrag i dessa miljöer (Repstad, 1987, s. 16). 
I det här fallet undersöktes och beskrevs en del av intervjupersonernas aktuella livsvärldar, 
nämligen upplevelsen mellan yrkesliv och privatliv.  
 
Tidigare studier inom ämnesområdet tenderar att använda sig av kvalitativ ansats och intervjuer 
för att de oftast eftersöker det mer känslobaserade förhållandet till saker och situationer inom 
yrkesgruppen polis. Valet var att undersöka ett fenomen inom en yrkesgrupp, i det här fallet 
polisen, därför genomfördes en intervjustudie för att på så sätt kunna komma åt just den del av 
deras upplevelser som i studien ska undersökas. I denna fenomenologiska studie är 
intervjuguiden utformad med semi-strukturerade frågor för att skapa ett mer djup och åtkomsten 
av fenomenet. Syftet med detta var att ge poliserna chansen att besvara frågorna med mer djup 
och öppenhet då detta kommer skapar ett material som resulterar i lättare åtkomst och 
förklarande av fenomenet. Ett deduktivt förhållningssätt till studien användes, utefter det har de 
semi-strukturerade intervjufrågorna formats och på så sätt följt den teoretiska och begreppsliga 
referensramen (Aspers, 2007, s. 143). 
 
Intervjustudien har genomförts med fem respondenter som alla arbetar på samma polisstation i 
en ort belägen i mellersta Sverige. Varje intervju har vart ungefär 45 minuter långa vardera, någon 
intervju längre, någon lite kortare. Intervjuerna spelades in för att i efterhand ha en 
ljudupptagning att arbeta med vid transkriberingen och analyseringen av det empiriska material 
som intervjuerna producerade. Intervjuguiden delades upp i tre olika kategorier av frågor; 
Bakgrund, där poliserna fick berätta lite om sig själva och hur en typisk arbetsdag ser ut. 
Distinktioner, det var i den här delen av intervjuguiden där mest tid och fokus lades. I denna del 
fanns också utrymme för följdfrågor för att skapa mer djup i intervjun. Frågorna formades 
deduktivt utefter teorin och då främst upplevelsen av den möjliga otydliga gränsen mellan yrkesliv 
och privatliv var intressant. Tanken med utformningen av frågorna var att på bästa sätt fånga upp 
Goffmans (1974) teorier kring den främre och bakre regionen där den främre representerar 
individens yrkesliv och den bakre individens privatliv, men även för att fånga upp eventuella 
strategier för hantering av problematiken. I delen Kamratskap/team beskrev polisen sin relation till 
sina arbetskamrater i stort och betydelsen av att ha varandra i yrkesrollen. Här fick polisen också 
beskriva en god arbetskamrat och upplevelsen och vikten av en god relation med denne. Dessa 
frågor baserades utifrån Goffmans (1974) teori om team och samarbetet i framställningen av en 
rutin. När intervjuerna sedan transkriberades kunde uppdelningen i intervjuguiden ligga till grund 
för den fokuserade kodningen som genomfördes i syfte att ta fram en mer strukturerad analys av 
det empiriska materialet (Aspers, 2007, s. 172). 
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I studien har valdes att inte ha med polismännens ålder då detta inte var relevant för studiens 
syfte eller frågeställning. Dock finns aktiva år som polis med i intervjuguiden som fråga då detta 
kan bedömas ha betydelse för beskrivningen och upplevelsen av skillnader och likheter mellan 
yrkesliv och privatliv. 
 

4.4 Urval och urvalskriterier 

 
Genom en familjemedlem som agerat nyckelinformant etablerades kontakt med poliskåren där 
studien har ägt rum. Inträdet till fältet och smidigheten i att få tag i respondenter ligger till stor 
del som grund för vart studien har genomförts. Nyckelinformanten såg till att kontakt med 
polischefen etablerades och genom polischefen kunde studien förklaras för att få ett 
godkännande av utförandet hos polisen. Polischefen valde ut fem stycken poliser som hade tid 
och lust för att genomföra en intervju. De enda egentliga önskemål som framfördes innan 
intervjupersonerna valdes ut var att könsfördelningen skulle vara så jämn som möjligt för att på 
så sätt kunna göra skillnader om möjligt annorlunda beskrivning eller tänk fanns kring 
fenomenet. Därför blev fördelningen tre män och två kvinnor. Detta speglar också hur det ser ut 
inom yrkessektorn, det är fler män än kvinnor som arbetar som polis. Antalet intervjuer var fem 
till antalet eftersom den knappa tiden för att genomföra studien sätter begränsningar i hur mycket 
datamaterial som en ensam forskare hinner behandla och analysera. Mer datamaterial från fler 
poliser skulle möjligen öppna upp för en djupare analys då flertal polisers upplevelser tillkommer.  
 
Valet av informanter kan liknas med den så kallade ”snöbollsprincipen” då polischefen 
rekommenderade andra informanter som var lämpliga för studien. Att vara uppmärksam på med 
ett sådant urval är att kontaktpersonen, i det här fallet polischefen inte väljer respondenter som 
har liknande tänk och tycke som denne själv. I det här fallet så deltog inte polischefen i studien 
vilket gjorde att den faktorn i att själva urvalet skulle påverka studien minimerades (Repstad, 
1987, s. 45). En viktig reflektion är dock att polischefen kan ha valt intervjupersoner utifrån sig 
själv, till exempel valt individer som påminner om denne själv eller som står för liknande 
värderingar.  
 
Att kombinera vardaglig attityd och förförståelsen för yrkeskåren med det vetenskapliga intresset 
för fältet har inte vart några problem, då just polisarbetet och yrkeskåren valdes utifrån 
inneboende intresse. Risken för att en för bred och stor bekantskap inom området och gruppen 
skulle ligga till grund för att forskaren i denna studie inte skulle kunna se problematiken eller 
något onaturligt i gruppen är högst osannolik (Aspers, 2011, s 38). 
 

4.5 Analysmetod 
 
Det empiriska material som skapats utifrån intervjuerna måste bearbetas och behandlas på ett 
sådant sätt som gör det lätt för forskaren att analysera. Transkriberingar av samtliga intervjuer 
genomfördes eftersom att en analys av en ljudfil i själva verket är opraktiskt och svårt att arbeta 
med. Att arbeta med intervjuerna i textformat är enklare. Intervjuerna skrevs även ut i 
pappersform för att en bredare och klarare blick över materialet skulle vara möjligt. Detta 
tillvägagångssätt ger även forskaren möjlighet att redan vid transkriberingen bearbeta och påbörja 
analysen (Silverman, 2000). Specifika intervjucitat färgkodades utefter marginalmetoden vilket 
också underlättar arbetet kring det empiriska materialet, olika kategorier utefter teorierna 
skapades och olika färger fick representera de olika kategorierna (Aspers, 2007, s. 185).  
Kategorierna som användes var följande: främre region, bakre region, otydlig gräns, strategi samt 
mittenregion, vilket materialet kodades utefter. Koder är uppbyggda för att skapa definition och 
struktur i hur en forskare ska analysera det insamlade empiriska materialet, hur texten sedan 
analyseras och kodas beror helt på hur pass detaljerat kodningsarbetet är (Aspers, 2007, s. 168). 
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Fokuserad kodning har använts som kodningsverktyg i denna studie eftersom att teman som var 
aktuella för studien valdes redan vid skapandet av intervjuguiden. Dessa teman hjälpte vid 
analysen till i den teoretiska kodningen och eftersom att frågorna tematiserades och redan från 
början var deduktiva utefter teorierna underlättades analysarbetet med att se sambandet och 
anknytningar mellan respondenternas svar och de valda teorierna. Specifika citat från respektive 
intervju kunde genom kodningen brytas ut ur materialet som var relevant utifrån studiens syfte 
och det som undersöktes. Dessa analyserades och förklarades sedan utefter teoriernas 
utgångspunkt.  
 
I den här studien har det empiriska materialet kodats utefter Goffmans (1974) teorier om 
regioner och regionsbeteende och då specifikt den främre regionen, den bakre regionen och 
team. Som komplement till de ovannämnda teorierna har det empiriska materialet också kodats 
efter regionsbeteende och polisernas agerande och beteende i mittenregionen. Med dessa teorier 
som teoretiska grundpelare för studien och analysen var syftet att undersöka möjliga strategier 
eller ett hanterande av den komplexa arbetssituation som poliser befinner sig i.  
 

4.6 Validitet och reliabilitet i studien 
 
Struktur i intervjuguiden och frågorna är viktiga för att avse att undersöka det som är ämnat att 
undersökas, dock så kan validiteten i studien sjunka då allt för strukturerade frågor ställs 
(Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 144). Det semi-strukturerade utformandet av intervjuguiden 
öppnar upp för en inte allt för strukturerad intervjuguide, vilket minimerar risken för att 
respondenterna ska känna sig styrda i svaren på frågorna. Intervjuerna ägde rum på polisstationen 
i respondentens egen arbetsmiljö där respondenten själv valde vart denne ville genomföra 
intervjun. Anledningen till detta förfarande var att det är viktigt att respondenten känner trygghet 
vid intervjutillfället och att intervjun inte heller har utomstående störande faktorer så som buller, 
andra individer i närheten eller liknande kunnat som kunde potentiellt kunde påverka svaren från 
respondenten. Valet av plats för intervjun är viktig och kan sätta igång samtalet genom att 
respondenten ser föremål som är kopplat till det som diskuteras så som böcker och andra 
föremål (Repstad, 1987, s. 72).  
 
Reliabiliteten stärks i avseende om mätningarna verkligen mäter det som studien avser att mäta 
genom att olika teman utefter teorierna skapade intervjuguiden och de frågor som den innehöll. 
De öppna frågorna har kommit till sin rätt då en faktisk interaktion mellan intervjuare och 
respondent har eftersökts för att med djup komma åt fenomenet. Risken med detta enligt 
Rosengren & Arvidsson är den så kallade intervjuareffekt. Med det menas att intervjupersonen 
med ömsesidigt medhåll och stärkande förväntningar i samspel med respondenten skapar 
snedvridna svar (Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 145). Detta har under intervjuerna tagits i 
beaktning.  
 

4.7 Forskningsetiska principer 

 
Etiska överväganden måste göras av forskaren, dels hur resultat och presentation av materialet 
väljs att göra men också hur människor väljs att behandlas under själva utförandet av studien, i 
den mån det går att utfärda någon form av grundregel för forskaren och forskningen är att ingen 
ska komma till skada i utfärdandet (Teorell & Svensson, 2007, s. 20). En vetenskaplig studie går 
inte att genomföra om förhållningssättet går emot dessa regler som forskarsamhället har tagit 
fram för att främja god forskningsetik och inte skapa osämja bland de studerade (Aspers, 2007, s. 
83). 
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Studien har utgått från de fyra forskningsetiska principerna som föreligger forskare i modern tid 
vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2014). Dessa har tagits i beaktande under hela utformandet av studien i så väl 
skapandet av intervjufrågor samt intervju som i presentation av empiriskt material. De som 
intervjuades informerades innan intervjun startade om deras rättigheter och mina skyldigheter för 
skapandet av god forskningsetik.  
 
En kortare presentation av forskaren och vad denne sysslar med startade alltid mötet med 
respondenterna. Information om deras rätt att när som helst avbryta eller helt och hållet inte delta 
i studien delgavs och var till en början i fokus vid mötet, även att deras namn eller ålder inte 
skulle presenteras i studien eftersom att det inte var relevant för frågeställningarna. Studien 
utfördes på en liten ort belägen i mellersta Sverige, här klargjordes det också för intervjupersonen 
att med tanke på polisstationens storlek kommer inte heller orten i arbetet att presenteras. En 
ljudinspelning gjordes av intervjuerna, respondenterna informerades även här att det endast är i 
syfte för att i efterhand kunna arbeta och analysera datamaterialet som detta utförs. Vidare 
klargjordes att det enbart är forskaren som har tillgång till dessa inspelningar och kommer att 
lyssna på dem i syfte att transkribera för att sedan raderas vid studiens slutförande.  

 

4.8 Begränsningar i studien 
 
Fem intervjuer genomfördes i denna studie vilket, med tanke på omfattning och syfte, var ett 
lämpligt antal. Det finns begränsningar i hur mycket datamaterial en ensam forskare hinner 
behandla och analysera. Mer datamaterial från fler poliser hade möjligen öppnat upp för en 
djupare analys då flertal polisers upplevelser tillkommer och således kan en djupare analys utföras. 
Ett flertal intervjuer hade gjort gott för studien i avseendet att kunna jämföra och se skillnader 
och likheter i upplevelsen. För studien hade också poliser från en annan ort, i det här fallet 
möjligtvis en större ort, kunnat vara lämpligt för att kunna jämföra om upplevelsen av 
otydligheten i polisens yrkesliv och privatliv skiljer sig åt beroende på vilken plats i landet de 
jobbar. 
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5. Resultat och analys 
 
I uppsatsen har det deduktiva förhållningssättet till både frågorna som ställts och analysen av 
arbetet legat till grund för hur det utförts. Teorierna från Goffman (1974), den främre och bakre 
regionen samt team användes som analysverktyg för att undersöka polisernas livsvärldar, och då 
främst gränsdragningen och upplevelsen av en möjlig otydlig gräns mellan yrkesliv och privatliv. 
Här kommer även Meyrowitzs (1985) teori om en mittenregion att förklara situationen som 
polisen kan befinna sig i och det regionsbeteende som kommer med det. I resultat och 
analysdelen har angreppssättet och användandet av teorierna begränsats utefter behov. Dels för 
att den knappa tiden inte tillät en så pass djup och ingående analys, dels att storleken på arbetet 
inte skulle göra teorierna rättvisa om alla olika regioner och stadier i regionerna som Goffman 
(1974) talar om skulle användas hade arbetet överstigit gränsen för vad som är rimligt i en 
kandidatuppsats. Med det sagt har det i studien valt att definieras enligt följande: polisens 
regionsbeteende i yrket som den främre regionen och privatlivet som den bakre regionen.  
 
Denna del av arbetet kommer börja med aspekter på och hur arbetet ser ut för polisen, hur den 
otydliga gränsen upplevs och skapas, och hur poliserna förhåller sig till detta. Därefter kommer 
ett förklarande på hur det kan se ut i polisens regionsbeteende, hur de tenderar att hela tiden ligga 
mellan de ovanstående regionerna för att befinna sig i en mittenregion. Ett hanterande av detta är 
givetvis ett måste för att dem ska klara av att i huvud taget arbeta med det dem gör, det är här 
strategier för att hantera balansen mellan yrket och privatlivet kommer in. Avslutningsvis förs en 
allmän diskussion med fokus på egenskaper och kunskaper som är centrala i polisens arbete. 
Dessa olika delar i resultatet och analysen kommer att belysas och stödjs med hjälp av utdrag från 
det empiriska materialet i form av citat. Vid de tillfällen respondentens kön har vart av betydelse i 
analysen och presentationen har detta angetts i texten innan citatet för att klargöra av vilket kön 
personen är som talar. Valet att numrera och skilja citaten åt är medvetet, detta för att tydliggöra 
att alla citat och utdrag inte bara kommer från en och samma intervjuperson utan att upplevelsen 
och det presenterade är något som finns som tendenser hos samtliga intervjupersoner. 
Numreringen är mellan 1-5 och Intervjuperson förkortas till IP för att tydliggöra citaten. 
 

5.1 Den otydliga gränsen  
 
I denna första del av analysen och resultatet påvisas att den otydliga gränsen mellan regionerna är 
något som faktiskt existerar hos poliser. Det generella svaret från intervjupersonerna var att 
gränsen mellan yrkesliv och privatliv inte upplevdes som otydlig, dock så speglar det empiriska 
materialet motsatsen. Detta innebär inte att upplevelserna som intervjupersonerna beskriver är 
felaktiga men att ur infallsvinkeln och perspektivet som teorierna ger visar tendenser där delar av 
deras livsvärldar kan uppfattas som otydliga i vilken region dem befinner sig. Det ska klargöras att 
detta inte upplevdes som ett problem snarare än att det är något underliggande som de inte 
tidigare har reflekterat över eftersom att det är en del av den livsvärlden de lever i. 
 
Det kanske tydligaste och iögonfallande svaret på om det finns tillfällen då intervjupersonen känt 
att gränsen mellan yrkeslivet och privatlivet blivit otydligt var IP1 som svarade följande:  
 

Ja, jag har hamnat i en situation vid två tillfällen där jag har haft vänner som 
har halkat in på kriminella handlingar. Då blir det suddigt, så. Det är inte lätt. 
Jag hade en vän som var narkoman, det var inte lätt. Det slutade med att jag 
var tvungen att bryta vänskapen för det, det, det funkade inte IP1. 

 
Från citatet att döma kunde inte individen hantera att regionen yrkesliv och privatliv kom för 
nära varandra, lösningen på det hela var att bryta vänskapen med vännen för att på så sätt återfå 
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den distansen mellan regionerna som verkar vara en nödvändighet i arbetet som polis. Detta 
exempel var det som stack ut mest i arbetet och analysen när det kom till hur den otydliga 
gränsen hanterades och upplevdes. För intervjupersonen var det inget tvivel om att detta inte gick 
att hantera med tanke på dennes yrke, genom studien visar det sig att kontakter, vänner och 
familj utanför yrkets ramar är mycket betydelsefulla för poliserna. Att någon av de närstående 
hamnar i kriminella banor verkar vara något som inte går att hantera för poliserna, reaktionen och 
resultatet av situationen är att bryta vänskapen med den kriminella då värderingar från både den 
bakre regionen och främre regionen väger över vikten av relationen med individen. Eftersom att 
lösningen av problemet i de båda fallen som intervjupersonen vart med om resulterat i att 
vänskapen bryts verkar detta vara den naturliga lösningen och dessutom den ända lösningen för 
att individen ska klara av yrket.  
 
Vidare visar sig tendenser till att otydligheten i yrket för poliser faktiskt är något som kan anses 
som ett problem. I flera av intervjuerna har klargöranden kring ingripanden som dem gjort i deras 
privatliv visat hur dem drar sig från att spela upp polisrollen i deras privatliv, speciellt när vänner 
eller familj finns närvarande och då främst i de situationer då deras egna barn finns närvarande. I 
följande exempel visas en tydlig reflektion om hur situationen kan hanteras med tanke på barnets 
närvarande: 

[…]det får man väl avgöra från situation till situation beroende på hur farligt 
och lämpligt det är, jag kan ju vara, komma och gå med mitt barn som inte är 
speciellt gammalt, så är det ju inte helt optimalt då hade jag kanske inte gått 
efter den där mannen och stoppa honom till exempel, då hade jag i så fall 
ringt polis IP2. 

 
Ett övervägande görs av vilken rollgestalt och vilket framträdande som skall spelas upp av polisen 
i fråga där situationen kräver att dem i sin yrkesroll tar till handling. I fallet då barnet är 
närvarande väljer intervjupersonen att behålla rollen som till exempel fader till barnet och inte 
skifta och spela upp den roll som är kopplad till yrket alltså den polisiära rollgestalten. På frågan 
om dem är skyldiga att ingripa så svarade samtliga intervjupersoner med stor tydlighet i svaret att 
i deras område eller distrikt är dem skyldiga att ingripa. I de fall polisen har med sig barn eller 
familj väljer denne ändå att ingripa men på ett annorlunda sätt. I vanliga fall ingriper polisen på 
sin fritid genom att oftast göra ett envars gripande, men när familj, barn eller vänner är med väljer 
polisen oftast att ingripa men genom att ringa in det som händer till kollegor som är i tjänst.  
 
På frågan om ett påminnande var nödvändigt att respondenterna var lediga när dem faktiskt var 
lediga menade vissa av dem att det påminnandet i stort sätt aldrig gjordes, dock så menar dem att 
de är poliser 24 timmar om dygnet och alltid i tjänst: 
  

[…]man är ju alltid i tjänst på ett sätt så, är du i ditt eget område så ska du 
egentligen ingripa om du ser nått brott, är du inte i ditt egna område så bör 
du ingripa om du ser ett brott på nått sätt så att säga. Sen får man ju se om 
det är lämpliga tillfällen att ingripa också så att man får ju vara lite klok så, 
men, jo men jag försöker, ne så ofta behöver jag faktiskt inte tänka på det 
IP3. 

 

Detta ovanstående citat var nödvändigt för att påvisa tänket som finns kring det polisiära yrket. 
Att inte kunna släppa yrkesrollen kan föra med sig en otydlighet som skapas mellan yrkesliv och 
privatliv detta eftersom att yrkeslivet blir någonting som följer individen i alla olika regioner och 
stadier i livet. Vidare kan exempel utrönas från materialet där yrkesrollen blir ”jobbig att hantera” 
vilket gör att individen stannar hemma i huset snarare än att vistas på staden bland andra. Det 
eventuella igenkännandet från samhällsmedlemmar och konfrontationen anses som jobbigt, 
speciellt i dem fallen då kritik och otrevligheter riktas mot poliserna: 
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[…]man gick ju inte ut och man ville inte gärna gå ut på stan och ens handla 
vilket gjorde att då var jag en tråkmåns hemma, ungefär va. Och det var ju för 
att de som man frekvent träffade i yttre tjänst det var ju dom som även var 
ute på stan, stod i hörnet eller var och handlade eller satt och käkade på 
restaurangen och så vidare. Och då träffade man ju dom och fick ett finger 
eller ett glåpord eller nånting[…] IP4. 

 
Den här situationen verkar främst gälla dem poliser som befinner sig i yttre tjänst alltså sådana 
poliser som vistas mycket ute i samhället och allmänheten. Svårigheterna med att bli en ”publik” 
person förklaras på sådant sätt att man ofta stöter på människor ute i samhället som ska kritisera 
jobbet som polisen gör eller bara allmänt vara otrevliga och slänga ur sig ett glåpord eller 
gestikulera på ett otrevligt sätt. En annan intervjuperson beskriver hur han brukar åka till en 
annan närliggande stad för att roa sig eller bara äta en måltid i ro från den eventuella risken att bli 
igenkänd som polis och för det konfronteras. Den tidigare erfarenheten av att få sin fritid 
förstörd genom konfrontation har gjort så att individen inte längre vill eller orkar äta middag eller 
roa sig i sin egen hemstad och arbetsort. 

 

5.2 Mittenregionen 
 
I delen om mittenregionen förklaras och beskrivs polisernas hanterande av den otydliga gränsen 
mellan yrkesliv och privatliv genom inträdandet i mitten regionen, detta kan dock ses som en mer 
omedveten strategi för hanterande av den mer flytande identiteten mellan yrkesliv och privatliv. 
 
Polisernas publika yrkesroll skapar ett framträdande som gör att dem även i det privata måste 
agera och bete sig på ett visst sätt. Att ta diskussionen med en samhällsmedlem i privatlivet 
tvingar in dem i rollgestalten som polis, samhällsmedlemmen snappar upp egenskaper och 
nyanser som finns i polisens privata roll eftersom att mötet sker i det privata stadiet. Publiken och 
samhällsmedlemmen har sats i ett så kallat ”sidestage view” där dem har möjligheter att ha insyn 
på polisens privata region, den bakre. Detta kommer göra att polisen tappar aspekter ur 
privatlivet och möjligheten att fullt ut utvärdera sin rollgestalt ifrån den främre regionen. 
Eftersom att det framträdandet i den främre regionen inte längre är helt trovärdigt för publiken, 
anpassar sig polisen till detta genom att denne kommer att välja att befinna sig i en annan region, 
mittenregionen. Denna region är mer baserat på vilket beteende polisen har snarare än på vilken 
fysisk plats polisen befinner sig:  
 

[…]om jag pratar med en granne hemma så då pratar man ju på ett visst sätt 
men om grannen kommer in på polisiära saker då kliver jag ju i min polisroll, 
det gör jag ju IP1. 

 
Här gör polisen ett regionsskifte mellan den främre och bakre regionen, troligtvis kommer inte 
grannen som hon talar med att märka någon större skillnad i hur intervjupersonen talar med 
grannen, inte heller på vilket sätt intervjupersonen beter sig mot grannen. Detta förhållande och 
beteende kommer vara likadant oavsett om intervjupersonen är på staden och letar busar eller är 
hemma i trädgården i det privata och talar med sin granne, polisen befinner sig i mitten regionen. 
Detta regionsbeteende som håller en jämn nivå på beteendemönster och inte låter extremer från 
någon av regionerna, varken den främre eller bakre regionen ta över kan ses som en typ av 
strategi för polisen. Att hålla isär den belastade rollen som polis och rollen som privatperson kan 
ses som ett problem och mitten regionen är sådan att den hjälper individen att hålla den jämnare 
nivån på beteendeskillnad mellan regionerna: 
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[…]det är ju också för att få lite av den här distansen och för att liksom 
koppla bort den här… engagemanget som är på den djupa nivån, som du inte 
ska ha som polis. Du ska ju ha medkänsla men du ska inte vara involverad i 
personens liv, men det kan du ju vara som granne IP1. 

 

I citatet innan det ovan kunde vi se polisen göra ett regionsskifte, vilket framträdande och vilken 
roll som intervjupersonen spelar upp för grannen kommer den inte veta. Det engagemang som 
intervjupersonen talar om i ovanstående citat kommer behållas i både yrkesliv och privatliv för att 
polisen ska få den önskade balansen mellan rollframträdandena. Polisen kommer agera mer på 
basis av den bakre regionen alltså beteende och beteendemönster från privatlivet. Detta för att 
rollframträdandet i den främre regionen har försvagats i och med att tiden i den bakre regionen är 
för knapp och utvärdering av den främre regionens rollgestalt påverkas.  
 
Det genomgående i studien var att poliserna inte alls upplevde så stor skillnad mellan yrkesliv och 
privatliv ibland ingen skillnad alls. Detta stärker påståendet om att vissa poliser mer eller mindre 
verkar ha ett generellt beteendemönster och väldigt få ändringar görs mellan regionerna i 
personlighet när det kommer till rollen som polis och rollen som privatperson: 
 

[…]jag ändrar mig väldigt lite måste jag säga, jag är väldigt lik hemma och på 
jobbet så, för det här är ju jag och det är min personlighet och den försvinner 
inte för att jag sätter på mig en uniform och den försvinner inte för att jag 
kommer hem heller så att det är liksom, jag känner en trygghet i att jag 
faktiskt, jag vet vem jag är, jag vet vart jag står, och ska jag då försöka ändra 
det när jag kommer någon annan stans, då blir det bara liksom, då vet jag inte 
vart jag själv står någonstans[…]IP3. 

 
Märk väl att intervjupersonen känner en trygghet i att inte behöva göra så stora skillnader i 
rollgestalten mellan regionerna, detta gör också att hon känner vart hon står och vem hon är. Att 
behöva ändra sig och byta roll för att hon kommer någon annanstans känns jobbigt och onödigt. 
Allt mer pekar på att polisen befinner sig i en mitten region där hon slipper extremerna från den 
främre regionen samt den bakre regionen, en balans skapas för att lättare kunna handskas med 
det belastade yrket.  
 
Från början var tanken att använda Meyrowitz (1985) teorier som kritik till Goffman (1974) men 
när det kommer till just yrkesgruppen polis så har det visat sig vara ett komplement till 
förklarande av deras livsvärldar snarare än att det skulle sätta käppar i hjulet för Goffmans (1974) 
tänk. Det som uppdagades ur det empiriska materialet är hur poliser verkar ha ett 
beteendemönster liknande mittenregionen och liggandes mellan den främre och bakre regionen, 
det som dock ska påpekas är att poliser givetvis kan befinna sig helt i den främre eller bakre 
regionen, men till den största delen verkar det som att förklaringen av ett beteendemönster och 
upplevelsen från intervjupersonerna mer liknar mittenregionen.  

 

5.3 Strategier för hantering 
 

I följande del kommer utdrag och exempel på mer medvetna strategier för hanterandet att 
presenteras. Här kan tydliga kopplingar till Goffmans team göras då framställningen av en rutin 
skapas av teammedlemmarna. För att hantera osäkerheter med framträdandet kan polisen luta sig 
tillbaka mot teamet som kliver in och hjälper teammedlemmen i vissa situationer. Genom att 
tillhöra ett team kommer individerna till insikt med att dem är för varandra betydelsefulla och att 
förhållandet mellan dem är viktigt. 
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Något som genomgående från intervjuerna stack ut var det otroliga samarbetet kollegorna 
emellan, en förståelse till varandra och det belastade yrket infann sig i arbetsgrupperna, vilket 
skapar trygghet i hanteringen av arbetet och gör det roligt att komma till jobbet. I samtalet med 
dem äldre poliserna med mycket erfarenhet inom yrket kunde skillnader mellan då och nu ses i 
hanteringen av arbetskollegor, och själva dynamiken mellan dem att ses som förändrad. Tidigare 
har samtal mellan kollegor om jobbiga händelser i yrket vart nästintill obefintliga, medan i 
dagsläget menar poliserna att det är viktigt att prata om händelser med varandra för att kunna 
hantera yrkeslivet. Först kommer ett exempel på hur det kunde se ut förr i arbetsgruppen inom 
polisen: 

Det var ju så att man fick hantera det med sina kanske närmaste kamrater då, 
men det var inte så mycket som man pratade om, för då kunde man upplevas 
som en vekling, det är en helt annan syn idag alltså på det psykosociala stadiet 
då, man var inte speciellt öppen och tyckte att det skulle vara något och prata 
om, det var något som ingick, det kan väl kanske om man är sån personlighet 
så kan man väl kanske bli ganska hårdhudad och känslokall givetvis om man 
upplever och konfronteras med våldsamma saker mot ens person främst då 
IP5. 

 
Mentaliteten förr och tänket kring att prata om jobbiga händelser kunde skapa bilden av att 
polisen i fråga var en vekling och inte kunde hantera yrket, något stöd från teammedlemmarna 
var inte att tala om, detta skapar även en sämre förståelse kollegorna emellan eftersom att den 
kommunikativa förmågan styr relationen mellan kollegorna. Intervjupersonen exempel pekar på 
att polisen kunde vara känslokall och hårdhudad i sitt arbete, således i den främre regionen, att 
inte ha möjligheten att tala ut om händelser som påverkar ens personlighet negativt skapar en 
annan typ av rollgestalt, främst då i den främre regionen och i arbetet som polis. Klyftorna som 
skapas mellan den främre och den bakre regionen kommer i det fallet då individen inte kan tala 
om det som påverkar personligheten negativt att upplevas som större. Troligtvis kommer 
hanteringen av den otydliga gränsen att upplevas som jobbigare i det avseende att extremer 
mellan regionerna blir mer påtagliga.  
 
Från materialet att döma verkar den stereotypa manliga bilden av polisen att alltmer tonas ut och 
försvinna, ett annat förhållningssätt och arbetssätt till varandra inom organisationen polisen 
verkar infinna sig i jämförelse mot förr i tiden. I följande exempel kan ses hur en kvinnlig polis 
berättar hur det var förr i tiden då bilden av den dominanta polisen fortfarande var aktuell: 
 

[…]jag kom ju ut på den tiden när, som jag sa innan, det där med krocken 
mellan den stereotypa manliga polisen på liksom två meter lång och bred som 
en ladugårdsvägg och som man inte kunde diskutera med och som gjorde 
som dom var tillsagd och man följde IP1. 
 

Här kan svårigheterna ses med att komma ut som ny polis i yrkeslivet och speciellt som kvinna 
som inte uppfyllde bilden av den dominanta manliga polisen. Vidare diskuteras hur detta i 
dagsläget har till stor del ändrats, det fyrkantiga tänket kring polisen har succesivt börjat avta och 
försvinna. Polisens jobb med att införa mer kvinnliga poliser i organisationen gör att bilden för 
vem som är polis och hur denne definieras ändrats. Vikten av att alla känner samhörighet inom 
organisationen polisen skapar också de mer kommunikativa fördelarna inom arbetet som är så 
viktigt för att polisen ska kunna göra skillnader i yrkesliv och privatliv. 
 
Samtliga poliser som intervjuades var eniga om vikten av kollegor som de kunde utveckla en 
närmare relation till för att på så sätt lättare hantera situationer som uppstår i det polisiära yrket, 
det som tidigare ansågs som en svaghet i yrket anses nu som en styrka, att kunna samtala med sin 
kollega om alla olika händelser och ting, speciellt det som tynger ens personlighet: 



 

19 

 

 
Men problemet är att om jag skulle prata med någon annan om någonting 
som har hänt så har dom ju egentligen ingen förståelse för det, det som har 
hänt. Hemma pratar jag aldrig om jobbet, inte… ja det är ju klart har det hänt 
något kul eller dråpligt – ja, men om jobbiga grejer – nej IP4. 

 
I hanterandet av situationen söker man efter dem som vart med om samma situation tidigare eller 
samtidigt som individen för att på så sätt behandla och kunna på bästa sätt reflektera över det 
som hänt. Här visas också att intervjupersonen väljer att bara prata om dessa händelser med 
kollegor, ingen utomstående kan ha förståelse för eventuella reaktioner eller beslutsfattande som 
polisen gör i den pressade situationen som kan uppstå. I stor utsträckning i det behandlade 
materialet behandlar poliserna i efterhand de svåra situationerna endast med sina kollegor. I något 
enstaka fall har intervjupersonen haft en polis som närstående att kunna prata med i det privata. 
Från det ovanstående citatet går också att göra tolkningar i hur intervjupersonen också skonar 
sina närstående med tråkiga och tragiska berättelser och väljer istället att dela med sig av sådant 
som var roligt eller dråpligt. Detta har av poliserna ansetts som en frihet och något som är gjort 
medvetet för att kunna göra någon form av avgränsning mellan yrkesliv och privatliv dock så ska 
det tilläggas att många av poliserna menar att dem tar med arbetet hem, men endast i sådan 
utsträckning att dem inte delar med sig av det till utomstående. 
 
Alla respondenter uttryckte en tillfredsställelse i samarbetet kollegorna mellan, flera av poliserna 
hade tidigare jobbat på annan ort och valde därför att jämföra de orterna med den aktuella 
arbetsorten. Den mindre arbetsortens fördelar verkar väga tungt i avseende på samarbetsnivå, på 
större orter gjordes oftast uppdelningen mellan poliser som jobbar i den yttre tjänsten och poliser 
som är utredare eller liknande som jobbar mer inne. Ett Vi och Dem tänk mellan de olika titlarna 
skapades och det ansågs vara negativt i skapandet av en grupp som ska ha god sammanhållning. 
Många av dem som intervjuades som var utredare hade tidigare jobbat aktivt i den yttre tjänsten 
och kunde därför relatera till den typen av arbete inom polisen, på det sättet skapas starkare 
förståelse till eventuella brister i arbetet från dem i den yttre tjänsten.  
 
På frågan om de umgicks med kollegor på fritiden var svaret att dem inte gjorde det 
dominerande, många tyckte dessutom att det var viktigt för att kunna hålla isär yrkesliv och 
privatliv. Det mer medvetna valet kan ses som en strategi för att på något sätt för polisen hålla 
isär rollgestalten som framträder i den främre regionen med den som framträder i den bakre:  
 

[…]skulle man umgås mycket med kollegor på fritiden och pratar jobb då blir 
det konstant jobb och det tror jag kan vara en liten fara, jag tror att man 
måste kunna skilja på det lite IP2. 

 
Vid flera av intervjutillfällena visade det sig att många uttryckte det som en fara och att man 
kunde bli ”insnöad” i yrket, en del av strategin för att undvika detta var alltså att inte umgås med 
kollegor på fritiden och även undvika dem individer som hela tiden såg dem som poliser och kom 
med kommentarer och frågor om det polisiära. Huvuddelen av de intervjuade poliserna har också 
valt att inte bo i den staden där de jobbar, just av den anledningen att kunna komma ifrån yrkets 
krav och miljö. De som bodde mer på landet utanför arbetsorten menade att det är skönt att kliva 
ut på en gräsmatta och ut i naturen snarare än en bullrig stadsmiljö som kan kopplas till det 
polisiära och yrkeslivet. Detta upplevdes också som en form av strategi för att kunna göra 
skillnader på yrkesliv och privatliv.  
 
På frågan om det var några egenskaper och kunskaper som var speciellt viktiga för yrket polis 
svarade dem med en otrolig variation av egenskaper och kunskaper som var viktiga. Vad som 
visade sig intressant var det att mycket av egenskaperna och kunskaperna var sådant som 
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intervjupersonerna redan innan dem blev poliser besatt. Mycket av dem kunskaperna och 
egenskaperna gick i linje med vad det polisiära yrket kräver av individerna: 
 

[…]det är ju en viss typ av personer som söker som polis och då har man 
oftast den, dom tankarna innan, hur man resonerar och tycker och tänker och 
fungerar så att säga, så jag tror att det blir liksom lite mer automatiskt så att 
man blir väldigt lik sin privatroll som sin yrkesroll för att det är så specifikt 
yrke på nått sätt, så kan jag tänka mig IP3. 

 
Att redan ha med sig kunskaper och egenskaper innan man blivit polis från den bakre regionen 
alltså sitt privatliv in i den främre regionen yrkeslivet verkar vara något som underlättar 
hanteringen av den otydliga gränsen mellan yrkesliv och privatliv. Det är också det som orsakar 
”blottningen” av egenskaper och kunskaper från polisens privatliv vilket skapar inträdet till 
mitten regionen där polisen lättare kan hantera otydligheten. Detta skall absolut inte ses som 
något negativt för yrkesgruppen utan snarare något som hjälper dem att överkomma extremer 
som uppdagas i den främre regionen vilket också hjälper dem i det privata. Då många av 
respondenterna menade att de vart intagna på polishögskolan tack vare personligheten, kan ett 
mönster hos poliserna utrönas. Kunskaper och egenskaper som ligger till grund för de som 
individer, är något som de sedan kommer till användning av i det arbetsföra och detta kan 
innebära att det redan från början har en grundförutsättning för att hantera det komplexa yrket. 

 

5.4 Summering av resultatet 
 
Resultatet påvisar den otydliga gränsen mellan yrkesliv och privatliv är något som existerar bland 
poliser. Delen om den otydliga gränsen skildrar olika scenarion och situationer ur polisernas 
vardag då dem själva har upplevt gränsen som otydlig samt då analysen och teorierna i sig har 
hjälpt till att sätta fingret på otydligheten mellan gränserna och regionerna. Otydligheten i vilken 
region polisen befinner sig kan förklaras med att polisen till stor del av sin vardag och livsvärld 
verkar befinna sig mellan den främre och bakre regionen. Detta för att poliserna själva anser sig 
vara en publik person och nästintill igenkänd av alla i den aktuella arbetsorten där delar av 
polisernas privatliv blir offentligt för samhällets medlemmar och på så sätt anpassar sig poliserna 
till ett mer generellt regionsbeteende som överlappar både yrkesliv som privatliv. Många av 
intervjupersonerna påvisade att ingen större skillnad gjordes i varken beteende eller tänk vare sig 
individen hade på sig uniform eller var hemma i sin bostad. Upplevelsen om att ”alltid vara i 
tjänst” förstärker teorierna om mellanregionen då ett beteende inte är lika platsberoende utan 
snarare ett beteende som individen i stort sätt inte gör skillnad på oavsett vart denne befinner sig. 
Valet att alltid rycka in trots att man som polis på sin fritid var med barn och familj på staden var 
ytterligare en faktor som tyder på att dem upplever sig själva som alltid i tjänst, detta klargjordes 
dock i att polisen kunde göra ett annat ingripande när barn och familj var med för att skydda 
dem. 
 
Mycket av hanteringen av extremerna mellan regionerna är kopplat till strategier som polisen mer 
medvetet eller omedvetet anammar under sina år som polis, hur mycket strategi som behövs för 
att kunna göra skillnader i regionerna är givetvis individuellt. I det här fallet så upplevdes de mer 
erfarna poliserna som vart i yrket längre som större strateger för hanteringen. Det som stack ut 
som den mest medvetna och tillgängliga strategin var den otroliga sammanhållningen som polisen 
upplever och uppvisar kollegor emellan. Samtliga intervjupersoner uttryckte stor vikt i att kunna 
tala ut med kollegor som upplevt samma situation som dem då förståelsen från utomstående 
organisationen är dålig, även att poliserna ska kunna ha möjligheten till mer privat diskussion 
dem emellan då detta också underlättar att det inte bara ska bli polisrelaterat prat hela tiden. Ett 
påpekande om den jargong som hölls mellan poliserna gjordes och då menade polisen att 



 

21 

 

samtalen dem emellan ibland kunde vara grymma men ”hjärtliga”. En annan strategi var regeln 
om att inte umgås med kollegor på fritiden, att klargöra här är att detta inte gäller alla poliserna, 
men detta sågs som något övergripande i intervjupersonernas fall då en fara för att inte kunna 
göra distinktioner mellan regionerna kunde upplevas.  
 
En jämförelse med förr kunde göras då det visade sig att sammanhållningen då var sämre mellan 
poliserna baserat på deras upplevelse, detta resulterar i att man kunde anses som en hårdhudad, 
känslokall person som inte talar om känslor eller negativa upplevelser av yrket vilket givetvis 
påverkar rollgestalten i den främre regionen. I och med den upplevda bättre sammanhållningen 
kan polisen i dagsläget mer efterlikna sin privata rollgestalt och på det viset inte behöva göra så 
stora skillnader mellan regionerna. Egenskaper och kunskaper som individen hade med sig innan 
denne blev polis visade sig vara egenskaper och kunskaper som individen hade nytta av i 
yrkesrollen, detta påvisar att det i vissa fall är en speciell person med vissa egenskaper och 
kunskaper som drar sig till yrkesrollen polis. Teamets betydelse var starkt sammankopplat till 
framställningen och presentationen av rollgestalten främst i den främre regionen.  
 
I den här begränsade studien visade det sig inga skillnader mellan könen i avseende upplevelsen 
mellan yrkesliv och privatliv. Detta behöver inte betyda att det inte finns några reella skillnader 
utan kan snarare vara ett resultat utav det begränsade urvalet.  
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6. Avslutande diskussion  
 
I det här kapitlet förs diskussion kring relationen mellan den tidigare forskningen och resultatet, 
på så vis kommer likheter och skillnader mellan tidigare forsknings resultat och detta resultat att 
påvisas, samt relationen mellan teori och resultatet av studien. Vidare förs diskussion kring den 
valda metoden, dennes nackdelar samt fördelar baserat på resultatets utfall, här diskuteras även 
hur det hade kunnat se ut med ett annat metodval. Avslutningsvis kommer slutsatser baserade 
från studien och även hur detta kan vara en byggsten i den framtida bedrivna forskningen. 

 

6.1 Resultatets relation till teori samt tidigare forskning 

 
I den tidigare forskningen visade det sig att Goffmans (1974) teorier, det dramaturgiska 
perspektivet var väl använda även andra liknande teorier om roller var väl använda, dock så 
valdes dessa teorier som grund till studien eftersom att dessa var bäst anpassade till det som ville 
undersökas, nämligen gränsen mellan yrkesliv och privatliv. Ett nytt förhållningssätt till 
användandet av teorierna gjordes då möjliga strategier för hanterandet av gränsdragningen mellan 
yrkesliv och privatliv var av intresse. Mycket av resultatet kunde förklaras utifrån teorierna, den 
teorin som egentligen var konstant under arbetet och studien var Goffmans (1974) team, som 
uppdagades genom intervjupersonernas upplevelser kring hur ett förhållande mellan dem och 
kollegorna skulle se ut, och även hur det fysiskt såg ut. Polisernas samförstånd var enastående när 
det kom till hur de tillsammans var tvungna att arbeta för att de tuffa förhållandena och 
situationerna dem stöter på i yrkeslivet ska vara hanterbara. Detta är något som Goffman (1974) 
menar är viktigt för att ett team ska kunna fungera på rätt sätt, att individerna som ingår i teamet 
tar hand om varandra och ser efter varandra så inte någon teammedlem förstör bilden som 
publiken fått av teamet och det teamintryck som de förmedlat. Den kommunikativa biten inom 
gruppen visade sig vara något som var viktigt för att individen ska känna sig delaktig inom teamet 
detta är något som Ekman (1999) menar i sin studie då han påpekar småpratets betydelse för att 
informella och formella värderingar ska konstitueras mellan kollegorna är viktigt och att detta 
också hjälper poliserna med arbetet att upprätthålla och tolka lagen. Liknande resultat kunde 
finnas i denna studie då skillnader från nu och förr kunde göras i materialet, då en av 
intervjupersonerna hade vart med länge och hade stor erfarenhet inom polisyrket.  
 
Att prata med varandra om vissa händelser som präglat individen kunde anses eller upplevas som 
vekt och att individen inte kan hantera yrket. Detta menade intervjupersonen är mycket bättre nu 
när polisen verkligen har anammat vikten av konversationen dem emellan, och även att poliser 
idag kan få utomstående hjälp av psykologer eller liknande vid händelser som påverkat individen 
vilket inte var lika självklart och aktuellt förr. Konversationen poliserna emellan skapar ett 
beteende som gör att dem tar med sig mer från den bakre regionen in i den främre och på så sätt 
förenklas också hanteringen kring inträdandet i mittenregionen och att publiken har insyn på 
deras bakre region. Likväl talar Granér (2004) om hur poliserna generellt har ett grövre språkbruk 
mellan varandra där ingen publik är närvarande och att individen på något sätt måste få utlopp 
för sådant språkbruk, detta ansågs som en säkerhetsventil för att individen inte ska använda 
liknande språk i den främre regionen och på så sätt förstöra delar av teamintrycket som bildats 
hos publiken. I materialet vart detta tydligt när frågorna om arbetskamraterna och kollegorna togs 
upp, intervjupersonerna menar då att dem ofta har ett förhållningssätt till varandra som kan 
liknas med det grövre språkbruket, oftast med en jargong som kan upplevas ligga åt det grövre 
hållet men ”hjärtligt” och med glimten i ögat. 
 
I kapitlet om förstudiens utförande nämndes att teorierna redan där testades för att se om de gick 
i linje med den aktuella frågeställningen och syftet med studien, här nämndes också att ett 
komplement till det teoretiska ramverket var nödvändigt för hanterandet och behandlingen av det 
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empiriska materialet. Den teorin som egentligen var tänkt att användas som kritik till Goffman 
(1974) användes snarare som komplement till hans teorier då det visade sig att polisen inte ändrar 
beteende och rollgestalt beroende på vilken plats de befinner sig, snarare att de försöker behålla 
ett konstant beteende oavsett, och det är beteendet som bestämmer vilken region som polisen 
befinner sig i. I mycket av den tidigare forskningen går diskussionen om huruvida poliser bör ha 
ett mer generellt beteende även på fritiden för att inte förstöra den bilden av polisen som lagens 
upprätthållare. Det kollektiva tänket bland poliser klargörs i Bergmans studie då flera av 
polisstudenterna berättar om ett konstant påminnande från andra att deras handlingar och 
beteenden även drabbar kollektivet (Bergman, 2008). Meyrowitz (1985) teorier baserar sig på att 
vi allt mer börjar gå mot ett samhälle som inte har samma tydliga gränser mellan den främre och 
bakre regionen, utan publiken kan få insyn, och uppsnappa saker från en individs bakre region. 
Detta kopplades från det empiriska materialet med att poliserna själva ansåg sig vara en publik 
figur i den arbetsorten som de aktivt arbetade i. Ett igenkännande från samhällsmedlemmarna 
gjordes även fast polisen inte hade på sig sin uniform utan var i det privata. Detta upplevdes 
jobbigt av vissa av de intervjuade som menade att de konfronterades för sitt polisiära arbete även 
i det privata. Att behöva ändra sig beroende på om uniformen satt på eller inte uttrycktes som 
jobbigt och att det är lättare att veta var individen själv befinner sig och står någonstans om ett 
mer konstant beteendemönster applicerades genom regionerna. Det mer konstanta 
beteendemönster i både den främre och bakre regionen kunde ses som en underliggande och 
omedveten strategi för hanterandet av den otydliga gränsen som uppstod mellan regionerna, även 
extremerna mellan regionerna blir mindre tydliga och på så sätt lättare att hantera.  
 
Att yrket skulle vara något som styr individen är något som diskuteras i den tidigare forskningen 
om gränslöst arbete (Allvin, Wiklund, Härenstam, & Aronsson, 1999). I resultatet från denna 
studie går detta att verkligen relatera till då nästan alla intervjupersoner var enade om att de hade 
ett annat typ av förhållningssätt även i det privata. Det förklarades ofta som ”polisiära glasögon” 
som alltid fanns med och poliserna hade en annan typ av syn på det som kanske för många andra 
inte är intressant eller uppfattas som normalt. Det klargjordes också från intervjuerna att 
poliserna tar med sig mycket av jobbet hem i det privata, var det inte i arbete i form av 
medtagandet av jobbtelefon eller jobbdator, så var det arbete i form av tankar kring yrket. Många 
av de intervjuade menade dock att det inte ansågs som ett problem och förmodligen så är det så 
att detta beteende och förhållningssätt normaliseras när det är en del av vardagen och deras 
framträdande. 
 
Mycket av den tidigare forskningen som presenterats och dess resultat har på ett eller annat sätt 
något gemensamt med det resultatet som kommit fram i denna studie. Undersökningen som är 
gjord har dock ett annat perspektiv på resultatet och tillförandet av Meyrowitz (1985) teori om 
mittenregionen har möjliggjort en utveckling av tidigare forskning. Nytillkommet är även att detta 
resultat också presenterar det som upplevs som möjliga strategier för hanterandet av den otydliga 
gräns som kan uppstå mellan regionerna. I det empiriska materialet visade det sig också att 
mycket av de medförda egenskaper och kunskaper som polisen har med från det privata in i 
yrkesrollen är sådana som denne har nytta av direkt. Intervjupersonen sätt att vara och agera är 
sådant som redan innan de blev polis existerade i tänk och beteende.  

 

6.2 Resultatets relation till använd metod 
 
I valet av frågeställning och syfte så är metodvalet ett stort val som måste göras för att få ut 
korrekt empiriskt material som kan ge forskaren svar på det som eftersökts. I denna studie har 
det metodologiska valet för uppsatsen redan från början vart relativt lätt, med stöd från de 
tidigare studierna som utförts inom ämnesområdet gjordes valet och resonemang fördes att detta 
var det mest relevanta och logiska valet för studien. Det kvalitativa metodvalet var bra i avseende 
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på det djup som skapades i det empiriska materialet och i svaren från intervjupersonerna, speciellt 
då eftersökandet har varit upplevelser kring den otydliga gränsen som kan skapas mellan yrkesliv 
och privatliv. Att komma förbi det första ”skyltfönstret” av det som intervjupersonerna berättar, 
med hjälp av följdfrågor komma åt den delen av livsvärlden som i studien eftersöktes var nyckeln 
till det empiriska material som skapades och utfallet av det. Intervjupersonernas öppna svar och 
förklaringen av upplevelsen i de många olika situationer som polisen är med om har legat till 
grund för de olika utdrag ur materialet som har fungerat som stöd i själva presentationen av 
resultatet. Att kunna presentera intervjupersonernas egna ord i form av citat har vart väldigt 
betydelsefullt i formandet och upplägget i presentationen av resultatet. Med ett metodval 
medföljer också nackdelar, i det här fallet så var det att antalet intervjupersoner inte kunde 
överstiga en viss mängd. Behandlingen och arbetet kring det material som produceras runt 
intervjuerna skulle ta upp för mycket tid och på så sätt hindra själva uppsatsskrivningen. I studien 
hade också intervjuer på flera olika orter vart intressant för att kunna göra ett jämförande dem 
emellan. 
 
Om ett kvantitativt metodval hade gjorts så skulle säkerligen resultatet och det empiriska 
materialet varit annorlunda i många avseenden, speciellt i den mängden data som kan samlas in 
och de olika aspekterna av förhållningssätt det hade medfört. I denna studie hade en 
diskursanalytisk metod också kunna vara relevant i det avseendet hur poliserna själva genom 
bloggar, tidningsartiklar eller liknande uttrycker upplevelsen kring det undersökta fenomenet, 
dock så går man miste om djupet i studien som i det här fallet har vart viktigt vid genomförandet 
av studien. Det underliggande fenomenet är säkerligen inget som poliserna egentligen reflekterar 
över så mycket, och skulle säkert inte på samma sätt uppdagas i deras egna texter eller i artiklar. 
 

6.3 Implikationer för forskning och praktik 
 
Den mer omedvetna strategin för poliserna är att de gör ett inträdande i mittenregionen, detta gör 
individen för att kunna hantera extremer från yrkeslivet och att det inte ska inkräkta på 
privatlivet. Den mer publika personen som individen blir i och med yrkesvalet gör att ett mer 
generellt beteendemönster visar sig hos individen och små skillnader i beteende mellan yrkesliv 
och privatliv görs. En annan omedveten strategi är att vilken region dem befinner sig i är snarare 
baserat på vilket beteende som polisen har än vilken fysisk plats denne befinner sig på, detta går 
att se med tanke på polisernas generella beteendemönster som uppdagas i hur poliserna i sin 
livsvärld förhåller sig och beter sig. 
 
En mer medveten strategi är kollegornas och det vill säga teamets betydelse i deras yrke, detta 
med tanke på polisens tuffa yrkesroll och främst i hanteringen av den. Kollegorna hjälper polisen 
att inte föra med sig information om specifika händelser som påverkat denne negativt, detta 
genom att prata ut om det som hänt med dem involverade istället för att ta med sig det till 
oförstående närstående individer som inte kan relatera till det som hänt. Även fast kollegorna 
hjälper individen att inte ta med händelser och information hem som då påverkar privatlivet, 
väljer poliserna oftast att distansera sig från kollegorna på fritiden. En del av den mer medvetna 
strategin var också att individen valde att bo utanför den arbetsort där individen jobbade.   
 
Denna studie kan ses som ett bidrag till fältet och organisationen polis. Ett medvetande om hur 
det mer generella beteendemönstret mellan yrkesliv och privatliv hjälper polisen i arbetet med att 
hantera extremerna mellan sfärerna. En bättre balans mellan yrkesliv och privatliv kan infinna sig 
i deras arbete. Även påpekandet om hur relationen mellan dem är så pass viktigt i 
förhållningssättet och hanteringen av yrkesliv kontra privatliv kan vara en framtida hjälp i hur 
polisernas arbete läggs upp.  
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6.3.1 Framtida forskning 
 
I en kvalitativ studie som denna går det inte att göra någon form av generalisering vilket skulle 
kunna göras i en kvantitativ studie. Det vore intressant att se om upplevelsen är generell bland 
poliser och om det är så att huvuddelen av poliserna har samma typ av beteendemönster när det 
kommer till hanterandet mellan yrkesliv och privatliv. 
 
En framtida studie som skulle vara intressant baserat på vad denna studie i princip bara påvisat, 
är hur individer redan innan yrkeslivet har egenskaper och kunskaper med sig som gör det lättare 
i hanteringen av yrkeslivet. Intressant vore att göra en kvantitativ studie, då siffror skulle kunna 
presenteras för att se om detta är något mer generellt och övergripande. 
 
Inom en snar framtid kommer organisationen polisen att genomgå en stor förändring, de 
existerande 21 polismyndigheter som i dagsläget finns i Sverige ska slås samman och en nationell 
polismyndighet ska bildas. I och med detta kommer gränserna mellan polismyndigheterna att 
suddas ut och en förändring hur dem arbetar kommer ske. När omorganisationen har fått en tid 
på sig att ta fart kan en framtida studie vara intressant hur upplevelsen av samarbetets förändring 
ser ut, om det medfört positiva eller negativa aspekter i arbetet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 

1. Hur länge har du jobbat som polis? 

2. Har du alltid jobbat som polis i Enköping? 

3. Vart bor du?  

4. Vilken position har du inom polisen? 

5. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

6. Vad betyder polisyrket för dig? 

7. Vilka svårigheter anser du dig stå inför som polis? 

8. Har upplevelsen av polisyrket blivit som du tänkt dig innan du blev polis? 

Distinktioner  

 

9. Vilka egenskaper och kunskaper anser du vara viktiga i ditt jobb som polis? 

- Vilka av dessa känner du att du behärskar bättre? 

- Har du nytta av dessa även i ditt privatliv? 

- Ge exempel 

10. På vilka sätt skiljer sig din roll som polis och din roll som privatperson åt? 

11. Om du haft en jobbig dag med svåra händelser eller liknande, finns det något speciellt 

du gör/utför för att behandla detta? 

- Hur pass lätt är det för dig att släppa händelser från arbetsdagen? 

12. Hur kopplar du bort arbetet på fritiden? Hur ser icke-arbetstid ut?  

- Beskriv en ledig dag 

13. Kan du känna att en jobbrelaterad händelse har engagerat dig till den grad att det har 

påverkat ditt privatliv negativt? Beskriv. 

14. Har du olika roller som polis? 

- Vilka kunskaper och egenskaper skiljer sig åt i de olika rollerna? 

15. Finns det egenskaper och kunskaper du jobbar med att förbättra? 

- Är det också sådant du arbetar med att förbättra i ditt privatliv? 

- Intressant, berätta mer. 

16. Vilka förväntningar finns på dig inom din yrkesroll i yrket och från andra? 

- Skiljer sig förväntningarna? 

- Ge exempel 

17. Anser du att poliser lever utefter en speciell livsfilosofi?  

- På vilket sätt? 

- Varför tror du att det är så? 

- I vilka specifika fall blir det här tydligt? 

 



 

29 

 

 

18. På vilket sätt påverkar ditt arbetsliv ditt privatliv? 

- Finns det tillfällen då gränsen mellan yrkesliv och privatliv blir otydlig? 

19. Har du någon gång behövt ingripa som polis under din lediga tid? 

- Var det någon speciell upplevelse kring det ingripandet? 

- Är du som polis skyldig att ingripa? 

- Om Nej, har du någon gång valt att inte ingripa? I så fall varför?  

Kamratskapet/team 

 

20. Beskriv en god arbetskollega. 

21. Beskriv relationen mellan dig och dina arbetskollegor 

22. Spenderar du mycket tid med dina arbetskamrater utanför arbetets ramar? 

- Hur upplever du situationen när du träffar kollegor privat? Vad pratar ni om? 

23. Vad är det bästa med polisyrket? 

 

Avslutande fråga: Är det något mer du vill tillägga till intervjun? Någon fråga till mig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


