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Abstract 

Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur poliser inom Stockholms 

polismyndighet förhåller sig till sin yrkesroll och för hur relationen mellan 

yrkesroll och privatroll upprätthålls med fokus på det emotionella arbete som 

ingår i polisrollen. Studien bygger på fem kvalitativa samtalsintervjuer med 

poliser som arbetar inom två av Stockholms läns åtta polisdistrikt, och som har 

en tjänstgöringsålder på mellan två till fyra år. Den insamlade empirin har 

analyserats med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv samt tidigare 

forskning om emotioner relaterade till det polisiära yrket. Uppsatsen visar att 

respondenterna strävar efter att särskilja sin yrkesroll från rollen som 

privatperson i mötet med allmänheten, vilket av respondenterna anses vara en 

förutsättning för att kunna prestera i sin yrkesroll. Om denna åtskillnad ej görs 

kan den enskilda polisen få svårigheter att spela rollen som polis vilken kan leda 

till att allmänheten ej vet om individen agerar i egenskap av polis eller 

privatperson vilket kan leda till svårigheter för den enskilda polisen i sitt 

yrkesagerande. Uppsatsen visar vidare hur respondenterna under arbetstid kan 

skifta mellan rollen som polis och privatperson då allmänheten ej är närvarande 

och de befinner sig på en plats förbehållen för poliser. Intervjuerna vittnar om 

att skiftet mellan rollen som polis och privatperson kan ske mycket hastigt och 

ofta per automatik varför respondenterna menar att de ej behöver reflektera över 

detta skifte. 

 

Nyckelord: Bakre region, emotioner, främre region, Goffman, Hochschild, 

känslor, ordningspolis, polis 
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Inledning 

Intresset att skriva en uppsats om polisers emotioner i relation till sitt arbete uppstod 

en sensommarkväll under ett samtal med en vän som till vardags arbetar som polis. Ur 

samtalet, vilken till stor del behandlade en händelse som vännen varit med om under 

arbetstid väcktes en nyfikenhet som legat till grund för denna studie. Det bestående 

minnet från det samtalet är en upplevd mental press på poliser med utgångspunkt i de 

händelser som de i sin yrkesroll får uppleva. För en utomstående kan dessa händelser 

vara svåra att relatera till. Likaså de emotioner som följer av dessa händelser. Detta 

gjorde studien än mer utmanande, då utmaningen ej enkom låg i att finna respondenter 

som var villiga att samtala om deras emotioner, vilket av vissa kan anses vara känsligt. 

De data som framkom under intervjuerna skulle dessutom tolkas genom första 

ordningens konstruktion, det vill säga genom att forskaren försöker sätta sig in i 

respondenternas vardagsverklighet för att på så vis ha möjlighet att tolka deras 

uttalanden i ljuset av det sammanhang som de bör förstås i (Aspers, 2007).  

Sverige är indelat i 21 polismyndigheter tillhörande respektive län med 

Stockholms polismyndigheten som den enskilt största (Polisen i Stockholms län; 

Polisens organisation). Polismyndigheten i Stockholms län är i sin tur uppdelad i 8 

distrikt med ansvar för olika delar av länet med sammanlagt cirka 5000 anställda 

poliser, med målet att inom de närmsta åren ha hälften av dessa arbetandens på fältet 

(Polisen i Stockholms län; Polisen, 2011c). Denna uppsats behandlar respondenter 

tillhörande en av de grupper inom polisen som har mest kontakt med allmänheten, 

poliser inom den Ingripande verksamhetsen (hädanefter förkortat IG-grupper). Dessa 

poliser benämns ofta som ordningspoliser och är de som de allra flesta av oss kanske 

starkast förknippar med polisen. Då dessa polisers arbete till en stor del omfattas av en 

nära kontakt med allmänheten är det av sociologiskt intresse att skapa en djupare 

förståelse för hur poliser inom IG-grupper upprätthåller relationen mellan yrkesroll 

och privatliv. 
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Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur poliser som arbetar inom IG-

gruppen förhåller sig till sin yrkesroll, och framförallt hur relationen mellan yrkesroll 

och privatroll upprätthålls med fokus på det emotionella arbete som ingår i polisrollen. 

Med anledning av ovan nämnda syfte har följande frågeställningar legat till grund för 

studien: 

 Hur arbetar poliser med övergången mellan privatroll och yrkesroll? 

 Hur hanterar poliserna det emotionella arbetet som krävs i yrkesrollen? 
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Metod och metodologi 

Metod 

Då syftet med denna uppsats är att förstå respondenternas upplevelser och hantering 

av emotioner i rollen som polis har det varit lämpligt att studien grundats i en 

fenomenologisk forskningsansats. Creswell (2007) menar att en fenomenologisk 

ansats är användbar då forskaren vill förstå och förklara respondenternas upplevelser 

av det fenomen som studeras. Då samtliga respondenter arbetar som ordningspoliser 

delar de förmågan att kunna relatera sina emotioner till det polisiära arbetet, även om 

de nödvändigtvis ej upplevt samma händelser. Då Creswell menar att studier baserade 

på en fenomenologisk ansats syftar till att förstå respondenternas upplevelser av det 

studerade fenomenet har det varit viktigt att den empiri som ligger till grund för denna 

studie är inhämtad direkt från respondenterna. Detta för att kunna ge studien ett 

empiriskt djup samt öka förståelsen om respektive respondenters upplevelse av det 

studerade fenomenet (Creswell, 2007).  

Genom ”bracketing”, det vill säga att inta en objektiv hållning i relation till det 

som studeras, menar Creswell (2007) att forskaren skall bortse från den egna 

förförståelsen för att på så vis låta studieobjektet framkalla empiri som ej är påverkad 

av forskaren. Att som forskare helt bortse från den egna förförståelsen är omöjligt, 

vilket kommer göra att den påverkar den forskning som forskaren bedriver. Vad som 

därmed är viktigt är att forskaren är medveten om den förförståelse om studieobjektet 

och de tidigare erfarenheter denne har som kan påverka studien. Den förförståelse som 

initialt präglade denna studie kom av mångårig erfarenhet av arbetet inom 

socialtjänsten, och bestod till viss del av att respondenterna bör ha upplevt händelser 

inom arbetet som påverkat dem emotionellt. Under studien har det varit en utmaning 

att i största möjliga mån bortse från detta för att istället fokusera på den empiri som 

framkom i intervjuerna. Utöver tolkandet av den insamlade empirin har även 

utformandet av intervjuguiden utgjort en utmaning på så vis att frågorna i den ej kan 
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anses vara ledande, utan är så öppna att respondenten själv kan styra intervjun i 

önskad riktning (Garsten, 2004; Gummesson, 2004; Ödman, 2004). 

Genom en induktiv studie med data genererad från respondenterna bör empirin 

ha en tendens att tydligare överensstämma med studiens syfte än om tidigare 

publicerat material skulle ha använts. Dessa data har dock kompletterats med tidigare 

forskning, vilka utgör den teoretiska bas på vilken uppsatsen vilar och som i denna 

studie har använts som sekundärdata. Detta för att ge studien en ytterligare dimension 

med relevanta teorier att koppla till den insamlade empirin (Aspers, 2007). Genom att 

sätta empirin i relation till tidigare forskning har empirin kunnat kontextualiseras och 

därmed givits ett relevant sammanhang från vilken det gått att generera slutsatser 

(Ödman, 2004). Då syftet var att generera egen primärdata stod valet mellan att 

genomföra observationer respektive kvalitativ eller kvantitativ datagenerering. 

Alternativt en kombination av dessa. Då en uppsats med en fenomenologisk ansats 

syftar till att förstå respondenternas upplevelser av det studerade fenomenet menar 

Creswell (2007) att samtalsintervjuer lämpar sig bäst.  

Med detta som grund har denna studie baserats på kvalitativa samtalsintervjuer 

med fem poliser tillhörande två polisdistrikt inom Stockholms län. Respondenterna är 

mellan 25 och 35 år gamla och har en tjänstgöringsålder som skiljer sig mellan två till 

fyra år. Detta bör kunna garantera att de i egenskap av polis har upplevt händelser som 

skulle kunna uppfattas som emotionella, vilket är en förutsättning för att respondenten 

i största möjliga mån ska kunna bidraga med relevant empiri till studien. Ett kvalitativt 

angreppssätt på problemställningen ger forskaren en större möjlighet att utforma 

öppna frågor som kan ge mer uttömmande svar från respondenten, än om en 

kvantitativ metod skulle använts, då dess frågor per definition utformas på ett sådant 

sätt att svaren kan kvantifieras och där inget större utrymme ges för svar utanför de på 

förhand givna ramarna (Aspers, 2007; Sverke, 2004). I arbetet med att samla in data 

som rör respondentens attityder och meningar kan det tänkas att det skulle vara 

fördelaktigt att använda en enkätintervju. Detta då enkätintervjuer, till skillnad från 

samtalsintervjuer, kan utföras anonymt, vilket skulle kunna borga för att respondenten 

i en allt högre grad svarar sanningsenligt på frågor som kan vara av känslig karaktär 

(Sverke, 2004). En kvantitativ enkätstudie skulle dock ej vara till förtjänst för denna 

studie då respondenternas möjlighet att utveckla sina svar kraftigt begränsas vilket 

skulle motverka stora delar av uppsatsens syfte. För att undersöka respondenternas 
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åsikter är det av vikt att respondenterna ej begränsas i sin möjlighet att svara på 

frågorna. Samtalsintervjuer har därför använts då det ger större möjligheter för den 

som intervjuar att ställa följdfrågor på de svar som respondenten ger, för att på så vis 

ytterligare ta del av respondentens åsikter (Aspers, 2007; Sverke 2004). 

Utöver ovanstående intervjuer har två intervjuer varit inplanerade men ej 

genomförts då den ena respondenten i ett relativt sent skede var tvungen att avboka 

den inplanerade intervjun av familjeskäl, medan den andra respondenten ej kom till 

avtalat möte och ej heller gick att nås på det telefonnummer som angivits. Om dessa 

intervjuer kunnat genomföras hade studiens empiriska material varit bredare men det 

kan dock tänkas att dessa intervjuer ej bidragit med ytterligare data som varit av 

avgörande betydelse för uppsatsen då de intervjuer som genomförts genererat data 

som till stor del påminde om varandra, varför en empirisk mättnad till vis del uppnåtts 

(Aspers, 2007). 

De intervjuer som ligger till grund för denna uppsats är alltså genomförda med 

hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer. Den intervjuguide som använts som mall för 

intervjuerna (se bilaga 1) är konstruerade så att intervjun skall genomföras med hjälp 

av en semistrukturerad struktur. Frågorna som ställts till respondenterna har därför 

varit av relativt öppen karaktär för att genom frågornas utformning delvis kunna styra 

respondenten mot de områden som framförallt är intressanta utifrån uppsatsens syfte. 

Samtidigt som detta ej begränsat respondenterna i en allt för stor utsträckning utan ger 

dem möjlighet att redogöra för det som de anser vara mest relevant inom ramen för 

studiens syfte (Aspers, 2007; Dalen, 2007). 

 Genom de gate-keepers som använts under denna studie, bestående av en 

familjemedlem samt en god vän, har tillträde till fältet underlättats samt kontakt 

etablerats med potentiella respondenter. Respondenterna har valts ut med hjälp av ett 

kriterieurval vars kriterium innefattar att respondenten under de senaste två åren 

arbetat som ordningspolis samt är anställd inom ett av de två polisdistrikt som 

inkluderas i studien. Då respondenterna förmedlats genom studiens gate-keepers kan 

det inte uteslutas att en risk för likformighet bland respondenterna föreligger. En risk 

med denna typ av icke representativa urval kan jämföras med de nackdelar som 

föreligger då ett snöbollsurval används. Genom att urvalet sker subjektivt föreligger 

det en risk att variationen i de erfarenheter som samlas in begränsas. Då denna uppsats 

är av explorativ karaktär med syfte att undersöka respondenternas subjektiva åsikter 
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och erfarenheter av det studerade fenomenet anses ändå detta urvalssätt vara lämpligt 

för att kunna besvara syftet (Aspers, 2007; Dalen, 2007; Sverke, 2004).  

För att testa intervjuguiden genomfördes en testintervju med gate-keeper B 

innan första intervjun vilken antog formen av en förstudie. Intervjun kom att utvecklas 

till en diskussion kring intervjuguiden snarare än en regelrätt intervju vilket från 

början var meningen. I retroperspektiv gynnade förstudiens något oväntade utveckling 

studien i stort då syftet med förstudien var att testa samt utveckla intervjuguiden, och 

ej att insamla data till studien. Den data som genererades under förstudien har därför ej 

använts i analysen. Genom att gate-keeper B arbetar som ordningspolis kunde denne 

komma med användbara synpunkter på de frågor som ställdes vilket har utvecklat 

intervjuguiden på ett förtjänstfullt sätt (Aspers, 2007). Med detta som bakgrund 

omformulerades intervjuguiden så att denna istället för många frågor av mer specifik 

karaktär innehöll färre antal frågor. Då frågorna till sin karaktär var mer öppna tillät de 

respondenten att med sina svar styra intervjun åt den riktning som denne ansåg vara 

relevant utifrån studiens syfte. Dock ej utan att intervjuguiden höll intervjun inom 

vissa ramar för vad som ansågs viktigt för att passa uppsatsens syfte (Dalen, 2007). 

Två av intervjuerna har genomförts i respondentens hem och resterande på 

respektive respondents arbetsplats. Vilken effekt platsen för respektive intervju haft 

för den data som genererats ur intervjun kan vara svårt att veta, men Dalen (2007) 

menar att respondenter kan känna sig med avslappnade i det egna hemmet, vilket 

medför att de är mer öppenhjärtiga och mer personliga i de svar de ger. Detta är något 

som märkts av även i denna studie. Huruvida detta beror på slumpen eller om platsen 

för intervjun har en sådan inverkan på respondenten kan dock vara svårt att avgöra 

med det begränsade antalet respondenter som använts till denna studie. Samtliga 

intervjuer har spelats in med hjälp av en diktafon och har snart efter intervjun 

avlyssnats för att sedan transkriberas. Transkriberingen har genomförts för att på ett 

smidigt sätt kunna behandla den insamlade data som intervjuerna genererat. För att 

ytterligare underlätta hanteringen av den insamlade datan har det transkriberade 

materialet kodats efter ett färgschema där respektive färg omfattar svar inom ett 

specifikt fält som för uppsatsen ansågs vara av vikt (Aspers, 2007). 
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Avgränsningar 

Denna uppsats har avgränsats till att undersöka poliser som arbetar inom IG-grupper 

inom två av Stockholm läns åtta polisdistrikt. Poliser inom IG-gruppen är de inom 

poliskåren som har mest kontakt med allmänheten varför det är intressant att 

undersöka hur de resonerar kring sin yrkesroll kontra det privatlivet. Uppsatsen har 

vidare avgränsats till att ej undersöka en specifik typ av händelse som poliser upplever 

i sin yrkesroll. En sådan avgränsning hade kunnat vara intressant, men hade kunnat 

riskera att utesluta ett antal potentiella respondenter då de ej upplevt den händelse som 

avsågs studeras. Då de respondenter som använts till denna studie arbetat som polis 

under en relativt begränsad period har de hunnit uppleva mycket i sin yrkesroll, men ej 

med säkerhet alla de delar av det polisiära arbetet som en polis med längre erfarenhet 

hunnit göra.  

Källkritik 

Då denna uppsats till stor del bygger på empiri som insamlats genom samtalsintervjuer 

kan det ej uteslutas att det finns en diskrepans mellan respondenternas berättelser och 

vad de faktiskt har upplevt och hur de då agerat. Att ta del av emotionella upplevelser 

kan vara komplicerat med anledning av det för respondenterna kan vara svårt att 

beskriva känslor. Ett sätt att ta del av faktiska upplevelser kan vara att utföra 

observationer och då kunna ställa frågor i direkt relation till händelser. På så vis skulle 

forskaren kunna komma närmre en faktisk upplevelse och dessutom ges möjlighet att 

analysera skillnader mellan beskrivningar av ageranden och det faktiska agerandet. 

Ytterligare en svårighet med att analysera emotioner är att individer definierar känslor 

på olika sätt, trots att det kanske egentligen menar samma sak kan de uttrycka det på 

olika sätt. Vad en respondent uttrycker som en stark känsla kan en annan uttrycka som 

en något svagare känsla, trots att de kanske är av lika känslig karaktär, förutsätt att 

känslorna hade kunnat gå att mäta kvantitativt. Dessutom kan det ej heller uteslutas att 

de är försiktiga med att framföra kritik mot polisen i allmänhet, och den egna 

arbetsplatsen i synnerhet. Då alla dessa aspekter på olika sätt påverkar empirin, vilket i 

sin tur påverkar studiens resultat, har det varit viktigt att förhålla sig kritisk till den 

insamlade empirin.  
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Etik 

Då denna uppsats till stor del bygger på kvalitativa intervjuer om ett ämne som kan 

uppfattas som känsligt, har det varit av yttersta vikt för studien att etiska dilemman 

övervägs. I enlighet med rekommendationerna i Vetenskapsrådets rapport ”God 

forskningssed” (Hermerén et al, 2011) har respondenterna innan intervjun påbörjats 

informerats om uppsatsens syfte samt givit samtycke till att den inhämtade empirin 

ligger till grund för studien. Att intervjuerna spelats in med hjälp av en diktafon har 

underlättat efterbehandlingen av den insamlade empirin men har även ställt krav på 

forskaren om att behandla dessa inspelningar med aktsamhet, för att fortsatt kunna 

garantera respondenterna anonymitet. Det har även ställt krav på samtycke från 

respektive respondent att intervjun spelas in, vilket samtliga respondenter har givit. 

Respondenterna har även innan dess att intervjuerna påbörjats informerats om deras 

möjlighet att ej svara på frågor de ej vill besvara samt att de har möjligheten att 

avbryta intervjun om de så önskar. För att bevara respondenternas anonymitet 

benämns de som respondent A, respondent B och så vidare. Det distrikt inom vilka 

respondenterna arbetar har även de förblivit anonymiserade då dessa ej kan anses 

relevanta för studien (Dalen, 2007). 
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Det dramaturgiska perspektivet 

Det teoretiska ramverket vilken denna uppsats baseras på utgörs huvudsakligen av 

Goffmans ”dramaturgiska perspektiv”, från boken ”Jaget och maskerna” (1974). 

Teorin syftar till att människor i sociala situationer spelar olika typer av ”roller” 

beroende på situationens kontext. Genom att kontrollera vilken typ av information 

som delges omgivningen kan individen, samt det team som denne är en del av, styra 

vilken bild av dem som förmedlas till omgivningen, av Goffman benämnd publiken. 

Den information som delges publiken bidrar till att definiera situationen och gör det 

möjligt att i förväg veta vad individer kan förväntas sig av varandra. Ovannämnda 

begreppet ”team” är betydande inom det dramaturgiska perspektivet och definieras 

som ett flertal individer som samarbetar i en gemensam framställning av en rutin, med 

syfte att förmedla en önskad bild av teamet. Goffman menar vidare att en individs 

handlande innefattar två delar, delvis de intryck som individen medvetet förmedlar till 

publiken, men också de handlingar som denne omedvetet utför i interaktionen med 

andra individer. Detta innebär att handlingar kan vara noga beräknade för att uppnå ett 

visst syfte, eller utförda utan att individen är medveten om effekten av det egna 

handlandet (Goffman, 1974).  

Kärnan i Goffmans dramaturgiska perspektiv utgår från att individers 

framträdanden kan liknas vid en teater med utgångspunkt i att individer spelar olika 

roller i olika sammanhang. Men likt ett framförande av en teater är vår vardag 

uppdelad i olika sociala regioner som avgränsas av fysiska begränsningar. Dessa 

regioner består huvudsakligen av en främre och en bakre, vilket inom teaterns värld 

motsvaras av scenen som en främre region medan den bakre regionen utgörs av de 

områden som är förbehållen de individer som medverkar i framträdandet. Trots att de 

ovan nämnda regionerna ej skall förstås som områden vilka i huvudsak definieras av 

fysiska barriärer går det ej heller att bortse från fysiska avgränsningar då Goffman 

diskuterar främre och bakre regioner. Goffman menar att den bakre regionen är en 

plats i anknytning till platsen för ett specifik framträdande, en främre region, där de 

agerande kan bortse från de krav som ställs på dem i egenskap av sin roll i den främre 
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regionen och där de kan utvärdera sitt agerande utan inblandning från publiken 

(Goffman, 1974). 

Den främre regionen 

Den främre regionen utgörs av den plats dit publiken har tillträde och där själva 

framträdandet framförs. Inom den främre regionen vill de agerande uppvisa ett 

samstämmigt beteende inför publiken för att visa att de agerar tillsammans samt med 

ett gemensamt mål. Till sin hjälp använder de den inramning den främre regionen 

utgörs av, en inramning bestående av en fasad. Fasaden är den del av ett framträdande 

som fungerar för att definiera situationen och kan exempelvis utgöras av materiella 

ting som de agerande, medvetet eller omedvetet, använder under sitt framträdande. 

Dessa materiella ting gör, likt teaterns rekvisita, att inramningen blir platsbunden. 

Goffman menar dock att det finns undantag från denna regel vilka består av de fall då 

rekvisitan följer med den agerande då denna fysiskt förflyttar sig och spelar rollen på 

olika fysiska platser. Goffman menar vidare att uniformer relaterade till ett visst yrke 

gör att allmänheten får en föreställning om att en individen bärandes uniform ska 

agera förenligt med de föreställningar som finns om yrket i fråga (Goffman, 1974).  

Genom att upprätta kontroll över vilka som äger tillträde till den främre 

regionen kan den agerande åstadkomma en publikåtskillnad. Om en sådan kontroll 

förloras kan den agerande hamna i en situation där olika delar av publiken är van att se 

den agerande spela diskrepanta roller, det vill säga roller som ej överensstämmer med 

varandra. Då den agerande spelar diskrepanta roller kan verkan bli att den agerande ej 

vet vilken som roll som ska spelas, vilket kan medföra att den agerande ställs inför 

uppgiften att spela två roller som de olika delarna av publiken är vana att se honom i. 

Genom att den agerande ska spela två olika roller, som kan stå i kontrast till varandra, 

kan resultatet bli att denne ej lyckas spela någon av rollerna tillfredställande. Då 

diskrepanta roller ska framföras kan resultatet bli att den agerande ej anses spela 

någon av rollerna med trovärdighet vilket kan leda till en att förvirring uppstår i den 

agerandes framförande. För att undvika detta bör den agerande därför använda en 

publikåtskillnad i syfte att stänga ute individer från det aktuella framförandet som är 

vana att se denne agera i en roll som ej är förenlig med den som den agerande framför 

för stunden (Goffman, 1974). 
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Den bakre regionen 

I den bakre regionen kan de agerande vila från sin rollgestalt och tvingas därmed ej 

heller att agera samt tala så som förväntas med anledning av deras rollgestalter. Den 

roll de agerande spelar i den främre regionen kan i den bakre regionen bortses ifrån 

varför det kan tolkas som att de agerande där kan framstå som mer ärliga och 

avslappnade. Med anledning av den bakre regionens närhet till den främre regionen 

kan aktörerna för korta ögonblick avbryta framträdandet i den främre regionen, för att 

i den bakre regionen få stöd av sina teammedlemmar samt ges en möjlighet att hämta 

andan. Då endast de agerande har tillträde till den bakre regionen kan de där vara mer 

förtroliga med varandra och ej behöva oroa sig för att publiken kan ta del av de 

eventuella emotioner som uttrycks där. Till skillnad från den främre regionen där de 

agerandes beteende kan uppfattas som korrekt och tillrättalagt är den bakre regionen 

en plats där de agerande kan diskutera kontroversiella ämnen och tilltala varandra på 

ett sätt som ej anses lika korrekt som det sätt på vilket de agerande tilltalar varandra 

inför publiken (Goffman, 1974). 

Gränsen mellan främre och bakre region kan enligt Goffman variera mellan 

olika framträdanden varför det som i ett framträdande betraktas som en främre region i 

ett annat kan betraktas som en bakre region. Även inom samma framträdande kan en 

sådan gräns skifta och ge de främre samt bakre regionerna olika mening inom ramen 

för agerandet. Goffman menar att en plats som är starkt förknippad med en främre 

region ofta fungerar som bakre region mellan framträdandena, då förändringar av de 

fasta inventarierna kan behöva ske. Under ett framträdande kan teammedlemmarna, 

med hjälp av tyst kommunikation, försäkra sig om varandras tillit och därmed åtnjuta 

delar av den bakre regionens fördelar även under ett pågående framträdande i den 

främre regionen. Fördelar som till stor del handlar om att upprätthålla en känsla av 

tillhörighet inom teamet gentemot publiken, och vilket till stor del grundas på att 

information förbehålls teammedlemmarna (Goffman, 1974). 

Team 

Goffman menar att ett team utgörs av en samling individer som samarbetar i 

framställningen av en rutin. Detta innebär att det bör råda konsensus inom gruppen i 

vissa avgörande frågor för att gruppen skall kunna uppvisa en bild av enighet mot 
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publiken. Den generella målsättningen för teamet är därför att upprätthålla den 

definition av situationen som dess framträdande vill ge sken av. Teamet är dock en 

sammanslutning individer i relation till den sociala situationen, varför en individ är 

medlem av flera team, med utgångspunkt i de sociala situationer som respektive team 

är relaterat till. Detta medför att teammedlemmarna kommer att ha en benägenhet att 

ägna mer tid och ansträngning åt att utveckla och upprätthålla rutiner av intresse för 

det gemensamma uppträdandet, varför rutiner som ej bedöms vara av relevans för 

uppträdandet ej prioriteras (Goffman, 1974). 

Teammedlemmarna förenas av en förtrolighet som uppstår då en individ blir en 

del av ett team, och vilket förmedlar en acceptans av individen från gruppens sida. 

Denna förtrolighet visas bäst då publiken ej är närvarande då den förmedlar ett intryck 

av gemenskap som ej anses passande att visa då publiken är närvarande. Vid sådana 

tillfällen menar Goffman även att teamet kan baktala publiken och tillskriva dem 

egenskaper som en metod för att upprätthålla en solidaritet inom teamet. Den grund 

som teammedlemskapet vilar på består i att individen får ta del av hemligheter som är 

förbehållna teamets medlemmar och döljs för utomstående för att kunna upprätthålla 

den bild av teamet som de önskar visa upp. Så snart en individ blir en teammedlem 

blir teamet beroende av dennes dramaturgiska samarbete för att teamets framträdande 

skall ge det intryck av situationen och dem själva som de önskar (Goffman, 1974).  

Relationen inom ett team utgörs enligt Goffman av två grundläggande 

beståndsdelar; delvis att ett team ej kan upprätthålla samma fasad mot publiken inför 

olika publiker, vilket alltså innebär att varje framträdande som teamet framför blir 

unikt och anpassas efter den publik inför vilka framträdandet sker. Den andra 

beståndsdelen innebär att medlemmar av ett team måste besitta en tillit till sina 

teammedlemmar då vem som helst av dessa kan förstöra en pågående föreställning 

genom att agera i kontrast till vad som förväntas av den roll som denne spelar. För att 

minska risken att medlemmar av teamet agerar på ett sätt som anses olämpligt inväljs 

ej medlemmar som ej kan anses pålitliga nog att upprätthålla en önskvärd fasad. Om 

det under föreställningen inträffar något som framställer teamet i en kontrasterande 

roll mot vad publiken förväntar sig kan tvivel väckas som ifrågasätter om teamet är 

berättigade att spela den roll som de gör anspråk av att innehava. Detta kan bidraga till 

att teamet förlorar anseendet i det aktuella framförandet, vilket även kan påverka 
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kommande framträdanden, då publiken kan förlora tilltro till de framträdanden som 

teamet i framtiden avser utföra (Goffman, 1974). 

Genom att teamet uppvisar en emotionell distans till framträdandet kan detta ge 

dem en möjlighet att åtgärda oförutsedda incidenter i det dramaturgiska framträdandet. 

Då samtliga medlemmar inom ett team uppvisar en hög grad av dramaturgisk disciplin 

menar Goffman att detta borgar för att inga oönskade händelser sker under ett 

framträdande, men också för att teammedlemmar kan täcka upp för varandra i de fall 

då en teammedlem beter sig på ett sätt som uppfattas som olämpligt och ej förenligt 

med framträdandet. För att den enskilde teammedlemmen ska kunna upprätthålla en 

dramaturgisk disciplin krävs det att denne kan behärska sin röst och sitt ansiktsuttryck 

under framträdandet. I de fall som individen upplever emotioner som ej är förenliga 

med den bild som vill förmedlas under framträdandet kan denne ej tillåta att det visar 

sig i dennes uttryck varför emotioner måste skylas och utåt ersättas med handlingar 

som för stunden anses mer passande (Goffman, 1974). 

Emotional labour 

Då Hochschild diskuterar emotioner i yrkesrollen använder hon begreppet ”emotional 

labour” (2003:7) vilket definieras som en förmåga att bortse från de egna känslorna för 

att kunna bibehålla det ansikte utåt som det förväntas av individen med anledning av 

dennes yrke. För att kunna uppvisa en fasad i enlighet med Hochschilds definition av 

”emotional labour” krävs det att individen kontrollerar såväl tankar som känslor, men 

också att en ”fysisk” fasad uppvisas som regleras av omvärldens förväntningar 

relaterade till yrkesrollen. Förväntningar som till stor del bygger på att individen ska 

dölja eventuella emotioner som denne känner för att istället uppvisa en fasad präglad 

av positivism. Likt Goffman menar att ett teams agerande måste framföras på ett 

sådant sätt att det bibehåller publikens bild av teamet, menar även Hochschild (1979) 

att individer ger uttryck för känslor som förväntas av dem trots att de inte alltid känner 

dessa känslor, detta benämner hon som ”display rules”. Till skillnad från Goffman 

menar Hochschild dock att individer har en förmåga att försöka styra de egna 

känslorna till en riktning som de antar förväntas känna, ”feeling rules”, vilket innebär 

att individen arbetar med de egna känslorna för att sträva efter att ”känna rätt”. Vid 

diskrepans mellan individens ”display rules” och dennes ”feeling rules” uppstår vad 

Hochschild kallar för ”emotional dissonans” (2003:90), vilket leder till att individen 



14 

 

kommer sträva efter att minska avståndet mellan de upplevda och de uttryckta 

känslorna. För att detta skall kunna ske kommer individen sträva efter en förändring i 

antingen de egna känslorna eller det uttryck som ges för dessa känslor, vilket anses 

nödvändig för att motverka en ”emotional dissonans” (Hochschild, 1979; Hochschild, 

2003). 

Tidigare forskning 

Forskning kring poliser samt emotioner relaterade till polisyrket är ett fält som är 

relativt väl utforskat vilket visar sig genom en mängd publikationer inom området. 

Detta kapitel kommer därför initialt behandla internationell forskning inom ämnet för 

att sedan övergå till att redogöra för den viktigaste svenska forskningen inom området. 

I ”Police Force or Police Service?: Gender and Emotional Labor” (Martin, 

1999) diskuteras emotioner relaterade till polisyrket ur ett genusperspektiv då 

författaren konstaterar att polisyrket av allmänheten ses som ett maskulint yrke. Detta 

innebär per definition att den som utövar yrket ej skall beröras emotionellt av yrket, 

vilket även innefattar kvinnliga poliser. För att kunna utföra det polisiära arbetet med 

bravur menar Martin dock att den enskilda polisen måste blanda färdigheter som anses 

vara maskulina, som exempelvis förmågan att fysiskt bemästra en person, med 

feminina färdigheter, som empati och förmågan att lugna en individ genom att tala 

med den. Martin menar vidare att den bild av poliser som allmänheten till stor del har 

ej överensstämmer med verkligheten då poliser de facto har känslor som dock ej 

uttrycks i mötet med allmänheten, men som istället uttrycks bakom kulisserna, i 

exempelvis omklädningsrummet. Genom denna kontroll av känslor kan individen 

förhindra att uppvisa de känslor som han egentligen känner, då det kan anses vara 

opassande för situationen. 

van Gelderen et. al. (2010) menar likt Hochschild (2003) att det finns 

yrkesgrupper som måste bortse från de egna känslorna i de situationer där dessa står i 

konstrast till hur de förväntas känna i egenskap av sin yrkesroll. I kontrast till 

Hochschild (2003) och Martin (1999) diskuterar van Gelderen et. al. (2010) ej hur de 

egenskaper vilka kan betraktas typiskt maskulina skall kombineras med feminina 

egenskaper samt förmågan att med sina kollegor diskutera den enskilda polisens 

emotioner. van Gelderen et. al. (2010) konstaterar dock att poliser genom att spela en 

roll kan visa upp en fasad som påvisar att han är oberörd i de fall hans verkliga känslor 
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vittnar om motsatsen. Studien visar även att den polis som av sin omvärld uppfattas 

som positiv också kommer att betraktas som en polis som är duktig på sitt yrke.  

Även i Jackalls studie ”A detective´s lot: contours of morality and emotion in 

police work” (2000) konstateras att poliser i USA har en väldigt opersonlig relation till 

de händelser de upplever i sin yrkesroll. Flertalet av de händelser de upplever inom 

arbetet och som av omvärlden kan betraktas som hemska, talades det mellan poliserna 

om i humoristiska ordalag, oberoende av om poliserna är på tu man hand eller om 

utomstående är närvarande. Detta förstärks även av att Jackall menar att poliserna för 

sin omvärld presenterar sig som män och kvinnor utan fruktan för att konfrontera de 

”dåliga” elementen i samhället samt att de själva menar på att brott behövs för att 

rättfärdiga deras existens. Den enda situation då poliserna visar upp en emotionell sida 

av sig själva för kollegorna är vid mord på oskyldiga offer, som exempelvis barn eller 

en kollega. 

Av de avhandlingar om polisens arbete som är skrivna på svenska bör bland 

annat Ekman (1999) nämnas. Ekman har studerat i vilken grad styrdokument påverkar 

arbetet för ordningspoliser genom att studera dessa i relation till hur de verkligen 

används och efterföljs. Resultatet av studien visar att poliser förutom att styras av de 

formella krav som följer av styrdokumenten även styrs av informella krav i form av 

medborgarnas föreställning om polisen och de normer som finns inom poliskåren. Då 

dessa olika krav begränsar den enskilde polisens förmåga att agera, menar Ekman att 

poliser använder ”småprat” kollegor emellan som en metod för att bestämma det egna 

agerandet och relationen mellan formella- och informella krav. I avhandlingen 

”Spirandepolisidentiteter: En studie av polisstudenters och nya polisers professionella 

identitet” (2009) studerar Lauritz hur relativt nyutexaminerade poliser beskriver sin 

yrkesidentitet i olika stadier av karriären. Med utgångspunkt i socialiseringsteorier 

jämför Lauritz respondenternas förväntningar av polisyrket med deras faktiska 

upplevelser. Studiens resultat visar bland annat att den tid som respondenterna anser 

sig behöva för eftertanke avseende arbetsrelaterade situationer är negativt korrelerad 

med antal år i tjänst, vilket av Lauritz förklaras av att poliser med mindre erfarenhet 

generellt behöver mer tid för eftertanke än de som arbetat längre tid. Detta förklaras av 

den erfarenhet som kommer med utökad yrkeserfarenhet och en utpräglad identitet 

som polis, vilket leder till att flertalet händelser upplevs rutinartade, varför dessa ej 

kräver eftertanke i samma utsträckning. 
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Analys 

I detta avsnitt kommer den insamlade empirin analyseras med utgångspunkt i de 

tidigare redogjorda teorierna från Goffman (1974) och Hochschild (1979; 2003) samt 

med stöd från den tidigare forskningen. Initialt kommer denna analys behandla 

polisens arbete utifrån Goffmans teori om en främre region för att sedan övergå till 

den bakre regionen. 

Den främre regionen 

Under intervjuerna som ligger till grund för denna studie har det framkommit att den 

främre regionen för poliser inom IG-gruppen utgörs av de platser där de i egenskap av 

sin yrkesroll har en direkt kontakt med människor som ej arbetar som poliser, det vill 

säga publiken. Förutom publiken observeras även respondenterna av utsidan, vilka 

utgörs av de individer som ej är delaktiga i den direkta interaktionen mellan polisen, 

teamet, och dess publik, och inför vilka respondenterna måste uppvisa en polisiär 

fasad.  

Fasaden som rollavskiljare 

Respondent D menar att polisens uniform fungerar som ett tydligt medel för att 

signalera att polisen är närvarande, vilket därmed signaleras både till publiken men 

även till utsidan som ej är direkt inblandade i interaktionen vilken utgör anledningen 

till att polisen är på en viss plats. I avhandlingen ”Från text till batong” (1999), som 

genomförts genom etnografiska studier, menar Ekman att om han burit polisuniform 

under observationerna hade såväl de han studerat som omvärlden ställt krav på honom 

att agera som polis, och ej som forskare, med anledning av de krav och förväntningar 

som följer med uniformen.    

Under intervjuerna till denna studie har det framkommit att respondenterna har 

olika metoder genom vilka de kliver in i sin yrkesroll som polis. Gemensamt för dem 

är dock att de definitivt är i sin yrkesroll då de tagit på sig sin uniform och sitt 
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tjänstevapen. Respondenternas beskrivning av uniformen överensstämmer med 

Goffmans (1974) beskrivning av fasader som ett hjälpmedel i sin rollframställning. 

Fasader som utgörs av materiella ting vilka förstärker det teamet eller individen vill 

förmedla under framträdandet. Respondent A påpekar att denne är samma person på 

arbetet som privat men att denne är det i två olika världar där den yrkesmässiga delen 

av respondenten är den som agerar under arbetstid och den privata delen framträder då 

uniformen hängts av och de civila kläderna tagits på. Förutom uniformen beskriver 

respondent A även en tydlig geografisk övergång mellan polisrollen och den privata: 

Det är nog mycket för att (kommunens namn) ligger så långt bort […] nu så blir det att 

när jag åker över bron i (kommunens namn) åker jag in på min arbetsplats, och när jag 

åker den åt andra håller så åker jag hem 

Enligt Goffmans (1974) dramaturgiska perspektiv skulle bron kunna förstås som ett 

verktyg för att skilja det civila från yrkesrollen och i detta fall kunna betraktas som ett 

medel för att åstadkomma en publikåtskillnad där respondenten genom att det fysiska 

avståndet mellan bostad och arbete kan verka för att de individer som respondenten 

kommer i kontakt med i arbetsrelaterade situationer ej är en del av den vardag som 

respondenten har i det civila livet. Genom att åstadkomma en publikåtskillnad menar 

Goffman att den som framträder ej riskerar att den publik som den agerande har i ett 

specifikt framträdande även är publik i ett annat framträdande, vilket kan tänkas vara 

fallet för de som bor på samma ort som de arbetar. Respondent A har dock även civilt 

kommit i kontakt med en person som denne mött i sin yrkesroll. Respondenten menar 

dock att den personen ej kände igen respondenten då denne vid det tillfället hade civila 

kläder och var långt ifrån arbetet, varför den personen ej förknippade respondent A 

med rollen som polis. Det kan därmed tänkas att polisuniformen kan vara ett medel för 

publikåtskillnad i och med den auktoritet som följer med ämbetet polis. Detta vittnar 

respondent D om då denne menar att uniformen  

”är makt liksom, helt plötsligt så öppnar nån dörren, du får kliva in i deras hem med 

ytterskorna på för att du har polisuniform, just för att du är där i ditt yrke” 

vilket kan förstås som att polisen därmed har en makt i den främre regionen i egenskap 

av den roll som polis som de innehar. 
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Från polis till privatperson 

För att kunna koppla bort det polisiära arbetet och därmed ej riskera att behöva hamna 

i en situation med diskrepanta roller, har de sökande olika tillvägagångssätt. Förutom 

att respondent C försöker lämna jobbet i och med ombytet från uniform till civila 

kläder uppger denne även att fritidsaktiviteter hjälper till att förflytta fokus från 

arbetet. Även respondent A samt respondent D menar att de ej har någon medveten 

taktik för att koppla bort arbetet under sin fritid, men att de har fritidssysselsättningar 

som är tidskrävande vilket hindrar dem från att tänka på arbetet då deras fokus istället 

ligger på aktiviteter utan relation till deras yrke. Respondent D menar att ”jag är inte 

polis, jag jobbar som polis” vilket är en inställning som samtliga respondenter delar, 

alternativt i enstaka fall eftersträvar. Respondent D menar vidare att det är viktigt att 

kunna koppla bort sitt arbete under fritiden för att kunna göra ett så bra arbete som 

möjligt på arbetet. Även respondent C uppger att uniformen fyller en viktig roll då 

denne träder in i polisrollen eftersom ”det är ju en ganska speciell klädsel, man har 

den liksom aldrig på sig annars”. 

Enligt respondent E är uniformen en tillgång då den går att gömma sig bakom, 

delvis emotionellt, men även genom att respondenten med hjälp av den uppträder i den 

främre region i egenskap av polis och ej som privatperson, vilket respondenten själv 

uttrycker genom att ”det är inte lika mycket jag som är där, när man har uniform på 

sig”. De uttryck som redogjorts för ovan tyder på att respondenterna använder 

uniformen för att upprätta en yttre fasad i mötet med publiken i sin yrkesroll som 

polis. En yttre fasad som kan tänkas vara nödvändig för att kunna åstadkomma en 

publikåtskillnad. Trots att samtliga respondenter ger en bild av uniformen som ett 

medel för att skifta mellan det civila jaget och sin yrkesroll råder det delade meningar 

om huruvida uniformen i sig är ett tillräckligt medel för att utanför arbetet koppla bort 

yrkesrollen. Likt övriga respondenter menar respondent E att uniformen kan fungera 

som ett medel för att kliva in och ut ur polisrollen. Uniformen i sig själv är dock ej 

tillräcklig för att kunna sluta tänka på jobbet då respondenten ej är i tjänst; ”ja jag 

grubblar en del, eller liksom, jag är ju sån, funderar en del” varpå respondenten 

förklarar att denne på väg hem från arbetet alternativt dagen efter funderar kring de 

händelser som upplevts i arbetet. 



19 

 

Privat i tjänsten 

Som framgår av föregående avsnitt menar respondent E att denne även på sin fritid 

tänker yrkesrelaterade tankar. Tankar som främst berör hur arbetet utförts men även 

tankar som kan tyda på att den yrkesverksamma delen av respondenten blandas med 

dennes civila jag då respondenten menar att tankar om de egna barnen kan uppstå vid 

de händelser då barn far illa. Dessa händelser upplever respondent E som emotionellt 

påfrestande vilket denne under intervjun uttrycker  

”om man har varit med om jobbigt, kanske med barn, brukar jag kunna, ibland skickar 

jag hem ett sms typ, pussa tjejerna från mig […] sånt man kan relatera till” 

Skulle detta vara känt för den publik inför vilka respondent E uppträder i sin polisroll 

kan det tänkas att respondenten skulle få svårigheter att upprätthålla sin yrkesmässiga 

roll då publiken skulle få se denne i en diskrepant roll, det vill säga en roll som strider 

mot den fasad som eftersträvas att uppvisas i rollen som polis (Goffman, 1974). 

Även Respondent A ger under intervjun ett exempel på en händelse som berört 

denne djupt och som förorsakade problem med att särskilja yrkesrollen från det civila 

jaget. Efter en olycka som bragde två människor om livet och som för respondentens 

del innebar flera timmars hårt arbete utan tid för eftertanke, kunde respondenten och 

kollegan slutligen som sista poliser på plats sätta sig i radiobilen för att lämna platsen. 

Så snart de satt sig i bilen så började de samtala om det som hänt vilket fick dem att 

lätta något på sin yrkesroll för att ge plats åt det civila jaget. Innan de hunnit åka från 

platsen hann dock en bil stanna bredvid dem varför respondenten gick ut ur radiobilen. 

Så snart respondent A kommit ut ur bilen förstod denne att det var modern till en av de 

omkomna som kommit till olycksplatsen för att leta efter sin dotter. Respondent A 

reagerade då med att börja gråta varför denne gick därifrån och överlät åt kollegan att 

hantera den uppkomna situationen. I efterhand beskriver respondenten sin reaktion 

med att denne under tiden som olycksplatsen var full av folk var så fokuserad på sina 

arbetsuppgifter och på de förväntningar som följer av polisrollen varför de egna 

känslorna ej gavs utrymme. I enlighet med det dramaturgiska perspektivet (Goffman, 

1974) blev respondenten med kollega avbrutna av publiken i en situation där de till en 

stor del agerade utifrån det civila jaget varför publiken, modern, fick ta del av ett 

agerande som ej var avsett för dem, vilket enligt Goffman är ett ”olägligt intrång” 

(1974:183). Nu kan det tänkas att modern med anledning av olyckan ej var i stånd att 

uppfatta respondent As reaktion, men om hon gjort det kan det tänkas att den reaktion 
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som respondent A gav utryck för ej var förenlig med det beteende som förväntas av en 

polis, varför modern skulle kunna få svårt att skilja de två roller som respondent A 

uppvisat. 

van Gelderen et al (2010) menar att det finns yrkesgrupper, bland annat polisen, 

som i sin profession måste bortse från de egna känslorna i de fall de ej 

överensstämmer med hur de förväntas känna. Ett sådant beteende som respondent A i 

ovanstående exempel uppvisat skulle enligt van Gelderen et al kunna tolkas som att 

det strider mot den bild av polisen som allmänheten har, varför den enskilda polisen 

riskerar att uppfattas som en polis som ej sköter sitt jobb i enlighet med allmänhetens 

bild av hur polisiärt arbete skall utföras. Denna uppfattning delas av Martin (1999) 

som menar att polisyrket oftast betraktas som ett maskulint yrke där de egna känslorna 

ej skall visas för omvärlden. Dock skiljer sig Martin (1999) från van Gelderen et al 

(2010) då hon menar att en förutsättning för att den enskilda polisen skall kunna utföra 

sitt arbete efter bästa förmåga är att denne använder både egenskaper som anses 

maskulina, vilka ofta är relaterade till polismannens fysiska förmåga, med de 

egenskaper som betraktas som feminina och mer emotionella, exempelvis att kunna 

tala människor till rätta. Med en sådan, mer nyanserad analys av polisrollen skulle 

uppvisandet av nedstämdhet i sig inte innebära ett problem. Hochschilds (2003) 

beskrivning av emotionellt arbete som ett skydd mot den privata rollen kan dock vara 

en bidragande förklaring till varför polisen kände sig bevärad i situationen då hennes 

nedstämdhet var för privat och ej tillräckligt kontrollerad för att kunna visas fram i 

yrkesrollen, där känslorna ska användas för att påverka den andres, i detta fall 

mammans, känslor. 

I tjänsten privat 

Som ovan nämnts uppger respondenterna att de själva har en förmåga att koppla bort 

sin yrkesroll i samband med att de hänger av sig uniformen och lämnar arbetet, men 

att detta är någonting som de menar att delar av deras kollegor ej har förmåga att göra 

i lika stor utsträckning som dem själva. Enligt Polisförordning 4:10 är den som arbetar 

som polis skyldig att ingripa då ett brott begås, även då de ej är i tjänst, men detta är 

något som respondenterna menar tillämpas väldigt godtyckligt utifrån den enskilda 

polismannens vilja att ingripa då denna ej är i tjänst. Respondent B uttrycker att denne 

är  
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”en av få som är väldigt duktiga på, när jag klär av mig då har jag klätt av mig, då är 

jag inte polis längre, då är jag (respondentens namn) […]men jag kan tycka att många 

kollegor, är kåta på polisen liksom. Det är så jäkla häftigt att vara polis” 

Som tidigare nämnt medger respondent E att denne kan uppleva svårigheter med att 

koppla bort arbetet under sin fritid men detta till trots så uppger respondenten att det 

ändå finns en skillnad i att tänka på arbetet under sin ledighet, och att som vissa 

kollegor praktiskt arbeta även då de ej är i tjänst.  

”På nåt sätt är man nog polis hela tiden, men vissa gör ingripanden privat, och då anser 

inte jag att man har hängt av sig, men jag gör ju inte det, och det är för att jag vill inte, 

då jag är privat är jag privat, men sen jobbar jag jäkligt flitigt när jag väl jobbar, men 

när jag är privat vill jag inte hålla på att jaga en massa” 

Detta intryck delas av respondent A som menar att denne i början av sin karriär inom 

polisen var mer reflekterande över de illegala händelser som uppmärksammades på 

fritiden men att det med tiden uppstått ett naturligt förhållningssätt till detta;  

”när man ser ett brott som begås när man är privat, ser jag folk sitta och dricka på 

tunnelbanan blir jag så här, ska jag säga till eller inte, fötterna uppe på sätet. Jag 

reagerar mer nu, lite fånigt, men jag har faktiskt blivit mycket bättre på det, att tagga 

ner. Det går ju liksom inte”.  

Goffman (1974) menar att i de fall som publiken får ta del av diskrepanta roller 

tillhörande den agerande kan det leda till en situation där publiken ej vet vilken roll 

som den agerande framställer. Genom att den agerande spelar två roller, vilka står i 

kontrast till varandra, kan resultatet bli att denne ej lyckas spela någon av rollerna med 

tillräcklig tillfredställelse varför rollframställandet av både rollen som polis samt 

privatperson blir ifrågasatt. Inom ramen för denna studie kan det tänkas att då den 

enskilde polisen blandar sin yrkesroll med det civila jaget kan det ge denne svårigheter 

att utöva sitt arbete förtjänstfullt då publiken ej vet vilken av dessa roller som 

individen avser framställa. 

I överrensstämmelse med Hochschilds begrepp emotionellt arbete (2003) har 

flera respondenter under intervjuerna påtalat vikten av att agera professionellt och ej 

blanda in privata känslor i yrkesrollen för att därmed underlätta sitt arbete. I polisernas 

beskrivningar uttalar de dock ett behov av att inte uppleva eller uttrycka några känslor 

alls. Respondent B ger uttryck för detta då denne menar att det under arbetet ej går att 

blanda in känslor då man är på en plats i egenskap av sin yrkesroll  
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”jag försöker se det ganska jobbmässigt, att nu jag ska göra detta och sen kan jag inte 

blanda in en massa känslor […] ofta måste man koppla bort det för att kunna jobba”.  

Detta överensstämmer med Hochschild (2003) som menar att den enskilda 

yrkesutövaren måste ha en ”emotionell dissonans” (2003:7) till de händelser som 

denne upplever i tjänst. Det är därför att behärska de egna emotionerna och istället 

uppvisa ett beteende och en fasad mot publiken präglat av de egenskaper som 

förväntas av dennes yrke. 

Radiobilen som främre region 

Till skillnad från omklädningsrummet kan radiobilen, likt platsen för utsättning, agera 

både främre och bakre region beroende på vilka individer som är närvarande. 

Respondent C, som tidigare förklarat att radiobilen är en plats där förtroliga samtal 

mellan kollegor kan förekomma, menar att så snart en person ur publiken finns med i 

bilen så förändras sättet på vilka kollegorna samtalar med varandra på en gång. Enligt 

respondent C beror på denna typ av samtal delvis på vilken kollega denne arbetar med 

men också hur den individ som agerar publik agerar. Gemensamt, oberoende av 

kollega eller publiken, är att poliserna i radiobilen agerar samstämmigt för att mot 

publiken uppvisa en gemensam fasad av professionalitet och utan att låta publiken ta 

del av några detaljer om teammedlemmarnas privatliv. Respondent B menar att det i 

radiobilen med en publik närvarande är  

”strikt professionellt, fokus på den man kör in, den man pratar med, om den nu vill prata, 

då är det ju full fokus på den man kör in, så man blandar aldrig någonsin in nånting 

privat så länge man har någon annan med […] jag ska inte säga att det är tråkigt, men 

man kopplar bort sitt egna, man är ganska fokuserad på den man åker med och löser 

dennes problem. Så polis är ett skådespeleri, man går ju verkligen in i olika roller”.  

Då respondent E beskriver interaktionen mellan medlemmarna av teamet och publiken 

i radiobilen är den till stora delar samstämmig, då denne menar att interaktionen 

kollegor emellan är ytterst begränsad och kan sträcka sig till att behandla strikt 

professionella spörsmål som exempelvis snabbaste vägen till stationen. Genom att 

poliserna ej talar till varandra i polisbilen då publik är närvarande kan det tolkas som 

en tyst kommunikation mellan teammedlemmarna vilket Goffman (1974) menar att de 

agerande använder för att försäkra sig om varandras tillit och därmed åtnjuter delar av 

den bakre regionens fördelar även under ett pågående framträdande i den främre 

regionen. Att radiobilen fungerar som en främre region klargörs även av att respondent 
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E tydliggör att de i sin roll som polis delvis kan bjuda på sig själva, men att de ej gör 

det på ett sådant sätt att de pratar om sig själva utan att de  

”försöker vara trevlig och prata, men man pratar ju ingenting om sig själv, man pratar 

ju bara om den andra och får dem att tro att man är intresserad”.  

Detta kan ses om ett exempel på det som Goffman (1974) menar är ett falskt agerande, 

då den agerande individen spelar en roll på ett sådant sätt att det strider mot dennes 

ärliga uppsåt vilket respondent E uppvisar en bild av då denne vill förmedla publiken 

en av bild av sig själv som en intresserad lyssnare, då sanningen egentligen är den 

motsatta. Det beteende som respondent E uppvisar i interaktioner med publiken skulle 

även kunna definieras som ett beteende tillhörandes en ”lockfågel” (Goffman, 

1974:131), då respondenten styr sig eget framförande med syfte att få publiken att 

agera i enlighet med teamets önskemål. Genom att respondent E uppger att denne 

bjuder på sig själv, utan att samtalet överhuvudtaget berör respondenten själv, skulle 

det kunna ses som en metod för att införliva publiken med en falsk förtrolighet men 

vilket i själva verket är en metod för respondenten att framkalla ett beteende hos 

publiken som denne annars ej kanske skulle frambringa. 

Den bakre regionen 

Till skillnad från den främre regionen, där respondenterna uppger att de i enlighet med 

Goffman (1974) och Hochschilds (1983) teorier är tvungna att upprätthålla en fasad, 

kommer detta avsnitt påvisa att den bakre regionen kan förstås som platser där 

respondenterna för stunden kan bortse från polisrollen samt finna stöd i sitt team. 

Samtliga respondenter i denna studie har påtalat hur viktiga kollegorna är för 

dem i rollen som polis. Detta överensstämmer med Goffmans (1974) definition av ett 

team då han menar att det är en samling individer som samarbetar i en gemensam 

framställning av en rutin. Teamet kännetecknas enligt Goffman av att de beter sig på 

olika vis beroende på om det finns en publik närvarande i jämförelse med om teamet 

är ensamt, samt att teamet som konstellation är sårbart då varje teammedlem kan 

förstöra det gemensamma framträdandet genom att uppvisa ett beteende som ej är 

förenligt med det som förväntas av teamet. Flera respondenter menar att de väljer att ej 

diskutera arbetet med utomstående, delvis för att de menar att dessa ej kan relatera till 

det polisiära arbetet och det som upplevs inom det, men att det även är ett aktivt val 
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som används som en metod för att skilja mellan arbete och privatliv. Respondent A 

menar att denne initialt brukade samtala med sin mor om det som upplevts i arbetet 

men att dessa samtal avtagit i takt med att respondenten blivit mer erfaren och färre 

händelser betraktas som spektakulära. En annan anledning till detta är att kollegorna 

kan relatera till det respondent A vill samtala om då de har varit med om liknande 

händelser, vilket utomstående ej förmår. Respondent E delar denna uppfattning men 

väljer även att ej samtala med anhöriga med anledning av att dessa ej skall bli oroliga. 

En gemensam ståndpunkt för respondenterna är att majoriteten av de händelser som de 

upplever inom sitt yrke ej är emotionellt påfrestande varför den enskildes emotioner 

relaterade till händelsen ofta upphör så snart de lämnat platsen för den specifika 

händelsen. Denna typ av händelser är ofta relaterade till så kallade mängdbrott, vilket 

exempelvis omfattar snatteri och cykelstölder (Så arbetar Polisen med mängdbrott). 

Lauritz (2009) bekräftar att identiteten som polis är positivt korrelerad med antalet år 

som individen arbetat som polis. Erfarenheten och en tydligare känsla av en 

polisidentitet medför att mindre tid behövs till eftertanke och bearbetning av 

arbetsrelaterade händelser, då fler händelser betraktas som rutinartade ju mer 

erfarenhet en polisman har. Emotionella samtal kollegor emellan berör framförallt 

privatlivet och emotioner relaterade till arbetet, där den del av samtalen som berör 

privatlivet delvis avhandlas i början av varje arbetspass, eller strax innan, i samband 

med att respondenterna sätter sig i radiobilen och åker mot dagens första jobb, 

alternativt patrullerar i avvaktan på ett jobb. 

Organiserad emotionshantering  

Respondenterna uppger att varje arbetspass inleds med en så kallad utsättning vilket är 

en institutionaliserad form av emotionshantering för att underlätta det emotionella 

arbete som polisrollen kräver. Under utsättningen, vilken är med de kollegor som är i 

tjänst, samtalas om det kommande arbetet och om det är någonting speciellt som hänt 

då de ej varit i tjänst. Det förekommer även att varje medarbetare får redogöra för hur 

denne mår samt om det föreligger några speciella omständigheter som kan påverka 

förmågan att utföra sina arbetsuppgifter. Respondent C menar att hon upplever att de 

flesta brukar vara ärliga om sitt välbefinnande under utsättningen men att det kan 

finnas tillfällen då de verkliga välbefinnandet beskrivs först då kollegorna är på tu man 
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hand, vilket även respondent E instämmer i då denne menar att ”det kan vara svårt att 

öppna sig i grupp, även om initiativet är bra”. 

Goffman (1974) menar att det finns platser som kan verka både som främre och 

bakre region. Det kan tänkas att de platser på vilken utsättningar sker är en sådan plats 

som kan agera både främre och bakre region. Beroende på vilka som arbetare under 

arbetspasset kan de enskilda individerna slappna och vara förtrogna med de övriga 

teammedlemmarna i olika stor utsträckning. Respondent D menar att  

”vissa yttre befäl vet jag frågar på utsättning hur det är med alla, men då kanske man 

inte heller inför alla så här ’jag mår skit, jag har precis bråkat med min sambo’” 

vilket kan tolkas som en strävan efter att uppvisa en bild inför kollegorna som ej är 

förenlig med hur individen verkligen mår och med den bild som denne sedan uppvisar 

inför en kollega på tu man hand. 

Emotionshantering på tu man hand 

Ett återkommande ämne under intervjuerna med respondenterna behandlar den 

förtrolighet som föreligger mellan många kollegor då de är på tu man hand. Likt ovan 

nämnt kan denna förtrolighet konkretiseras då kollegorna sätter sig i radiobilen och 

patrullerar eller åker till ett arbete som de fått sig tilldelade via sambandscentralen. 

Respondent C menar att de samtalsämnen som avhandlas i polis radiobilen kan variera 

beroende på vilken kollega som denne arbetar med just det passet, och beroende på 

hur väl de känner varandra  

”ja du det kan vara allt möjligt, mycket kan vara om sånt man varit på tidigare […] sen 

kan det vara privata grejer, hur är det med familjen? Du skulle göra det där? Men det 

beror också på hur väl man känner varandra och det är inte alla man klickar med och 

inte alla man frågar såna saker, för man är inte intresserad”. 

Denna bild av relationen kollegor emellan förstärks av respondent A som menar att 

kollegorna måste lita på varandra varför de frågar hur den andra mår så snart de sätter 

sig i radiobilen;  

”När vi åker ihop, och eftersom man jobbar så tight och man litar på varandra och allt 

vad det är, så när man sätter sig i bilen och åker ut från plattan, ner för första gatan, då 

är det så här ’hur mår du idag?’ och har man nånting, då är det verkligen upp till en att 

berätta det […] sen är det jobbigt om man åker med nån som man inte vill berätta det 

här för, då får man åka med det hela dagen”.  
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Liksom övriga respondenter menar respondent D att förtroligheten gentemot 

kollegorna är beroende av att det med vissa kollegor uppstår en personlig kontakt 

vilket föranleder mer öppenhjärtiga samtal med dessa.  

Denna samhörighet på ett djupare plan är oberoende av kollegornas 

tjänstgöringstid och grundar sig istället i en högre grad på hur väl de som 

privatpersoner kommer överens vilket stämmer väl överens med Goffmans (1974) 

teorier om teamet. Goffman (1974) menar att teammedlemskap bygger på en 

förtrolighet medlemmar emellan som utgörs av information förbehållna för teamet och 

som är oberoende av hur länge en individ varit medlem av teamet. Förutom att det i 

radiobilen diskutera tidigare händelser, menar respondent B att man vid jobb som kan 

betraktas som mer avancerade samtalar om hur man skall gå till väga då man anländer 

till platsen för händelsen, vilket i enlighet med Goffmans (1974) teori om den bakre 

regionen innebär att poliserna då samtalar om hur de på bästa sätt ska lösa den 

uppkomna situationen, och på så vis upprätthålla den bild av polisen som allmänheten 

har. De förbereder så att säga de då den kommande föreställningen så att de har en 

samstämmig bild av hur den skall framställas. Respondent E delar denna bild av 

förberedelsen med respondent A och menar vidare att mängdbrott ej kräver denna typ 

av kollektiva förberedelser, men att de ändå måste förbereda sig individuellt för att 

uppvisa en bild av polisen som de tror allmänheten förväntar sig om det är så att den 

plats till vilken de kommer och de aktiviteter som där pågår ej överensstämmer med 

den information de fått. Denna beteende överensstämmer med begreppet 

”communities of coping” (Korczynski, 2003), som syftar till att personer inom 

serviceyrken genom en tyst och informell kommunikation samarbetar i olika 

arbetsrelaterade situationer, samt påverkar de sociala relationerna inom arbetsplatsen. 

Vid denna typ av brott kan samtalen kollegor emellan under tiden fram till 

destinationen växla mellan att prata arbete och ämnen av mer privat karaktär, varför 

även radiobilen under denna färd kan skifta karaktär mellan främre och bakre region. 

Respondent E förklarar att när kollegorna kommer fram till destinationen, men 

fortfarande befinner sig i radiobilen, kan diskutera privata angelägenheter, men att de 

så snart de stiger ut ur radiobilen intar den polisroll som de anser att det förväntas av 

dem då de är i den främre regionen bland publiken.  

Respondent B menar att det i radiobilen samtalas mycket om kollegornas 

privatliv. Då arbetsdagarna är långa och en stor del av denna tillbringas i bilen med 
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kollegan menar respondent B att många ämnen hinner avhandlas. Beroende på hur 

bekväm respondenten känner sig med kollegan kan samtalsämnena variera från 

alldagliga samtal om inget speciellt till samtalsämnen som kan anses mer emotionella 

om som behandlar individens emotioner relaterade till privatliv och arbete. Under 

intervjun med respondent E talar denne om känslor utifrån ett fall som upplevts 

emotionellt påfrestande. I det aktuella fallet hade ett antal flickor råkat illa ut på ett 

sätt som berörde respondenten djupt på ett sätt som denne kunde relatera till i 

egenskap av förälder till två flickor. Tankar som uppkom i samband med det fallet var 

hur respondenten i egenskap av polis skulle hantera en sådan händelse som upplevdes 

som emotionellt påfrestade på ett personligt plan. Respondenten berättar att denne i 

samband med det aktuella fallet upplevde att det var skönt att under arbetspasset ha 

arbetat med en kollega som denne trivs väl med varför de kunde diskutera händelsen 

öppenhjärtigt som en del av processen att bearbeta den gemensamma upplevelsen; 

”Det är där det är rätt skönt att ha en kollega man trivs med, då kan man prata i bilen på 

väg därifrån. Och inte ha nån prestige i att säga att man tycker någonting är jobbigt. 

Men det är svårt om man åker med en ny kollega, eller nån kollega som försöker vara 

macho, eller hård, då är det svårt att prata.”  

I fråga om val av kollega att arbeta med förklarar respondent C att de kan lämna 

önskemål om vem eller vilka kollegor som de vill åka med i radiobilen under 

respektive arbetspass och att de kollegor som denne föredrar att arbeta med är de som 

respondenten besitter en kunskap om hur de agerar i de olika situationer som kan 

tänkas uppstå i rollen som polis, och som ej arbetar på eget bevåg utan att ha en öppen 

kommunikation. Respondent E svarar exempelvis på frågan om kollegornas betydelse 

att 

”det gäller ju att känna sig trygg, på alla sätt och vis, både känslomässigt och 

säkerhetsmässigt. Och eftersom vi hamnar i de situationer vi gör gäller det att känna sig 

trygg med att den andra inte gör nåt dumt. Det är jättejobbigt när man träffar på såna 

kollegor då man börjar fundera på ’smäller han till honom snart eller?’ hur ska jag 

hantera det här? Ska jag släppa det och gå så jag slipper vara med när det händer?”  

vilket kan relateras till Goffman då diskuterar den upplevda svårigheten med 

teammedlemmar till vilka individen ej känner en fullständig tillit. Respondent D talar 

också om betydelsen av att samarbetet med kollegan fungerar då denne menar att 

”framförallt att man kan ha en dialog, att man inte är så att man kör över nån i 

patrullen, utan man löser problemen tillsammans” 
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Liksom Goffman (1974) menar att teamet kan baktala publiken då de är i den bakre 

regionen som en metod för att upprätthålla solidariteten inom teamet, uppger 

respondent E att det i radiobilen samtalas om publiken på ett humoristiskt sätt som en 

metod för att bearbeta en del av de händelser som upplevs inom yrkesrollen,  

”man raljerar aldrig över ett folkslag eller sexuell läggning, det kan va kanske en individ 

som man träffat som det inte är riktigt schysst snack runt” 

Även om det samtal som respondent E ger exempel på ovan skiljer sig från Jackalls 

(2000) studie som tyder på att poliser inför publiken kan skämta och håna densamma, 

finns det ändå en likhet i den opersonliga relation till de individer som polisen i 

respondent Es exempel och poliserna i Jackalls studie möter i egenskap av sin 

yrkesroll. Humor kan i de båda fallen tänkas mötas av acceptans bland kollegorna med 

anledning av att de delar den gemensamma upplevelsen och besitter samma 

opersonliga relation till de individer eller de händelser som de gemensamt upplevt. 

Känslor i omklädningsrummet 

Respondent E berättar att i de fall då denne arbetar tillsammans med en kollega som 

respondenten ej känner sig bekväm att diskutera känslor med, kan denna typ av samtal 

istället utspela sig i omklädningsrummet på polisstationen efter avslutat arbetspass då 

det där kan finnas kollegor som respondenten känner sig mer bekväm att vara privat 

med. Omklädningsrummet kan därför fungera som ett tydligt exempel på en plats som 

agerar bakre region i framställningen av rollen som polisman inom IG-grupper. Detta 

då det är en plats avskilt från den övriga polisiära verksamheten vilket innebär att 

enbart de som betraktas som teammedlemmar, polisanställda, har tillträde dit och de 

där agerar mer i egenskap av det civila jaget, vilket flertalet respondenter vittnar om då 

de menar att växlingen mellan yrkesrollen och det civila jaget sker i samband med att 

de klär av sig polisuniformen och klär på sig sina civila kläder (Goffman, 1974). 

Martin (1999) menar att omklädningsrummet är en plats där poliser kan bortse från 

den fasad utan egna emotioner som de tvingas till att uppvisa i sin yrkesroll. Detta 

leder till att omklädningsrummet kan fungera som en plats där det anses vara tillåtet 

för poliserna att samtala om känslorna som följer av deras arbete, och där den fasad 

som de tvingas uppvisa i sitt arbete kan bortses ifrån. 
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Sammanfattande resultat 

Analysen i denna uppsats visar att respondenterna i sitt arbete skiftar mellan sin 

yrkesroll och sitt civila jag. Dessa skiftningar härrör delvis av att respondenten klär på 

eller av sig sin uniform, vilket markerar ett definitivt skifte från det yrkesmässiga till 

det privata, eller vice versa. Studien visar även att respondenterna under arbetspasset 

kan bortse från sin yrkesroll under perioder för att då uppvisa delar av det civila jaget. 

En förutsättning för att detta skall kunna ske är att respondenten befinner sig i ett 

sammanhang där denne är med teammedlemmar, utan publik närvarande. Intervjuerna 

har visat att radiobilen samt omklädningsrummet är platser inom vilka respondenterna 

befinner sig i en bakre region. De kan där bortse från de krav som ställs på dem i 

egenskap av polis och kan därför agera mer avslappnat och ge plats åt det civila jaget. 

Respondenterna uppger att de samtal som förs i den bakre regionen delvis kan 

behandla vardagliga ämnen som ej betraktas som känslosamma men också samtal av 

mer personlig karaktär. De senare kan behandla respondenternas privatliv såväl som 

yrkesrelaterade händelser som respondenterna upplevt som emotionellt påfrestande, 

varför dessa samtal fyller en viktig funktion som avlastning i yrkesrollen. 

Respondenterna menar att personlig kontakt kollegorna emellan till en viss del är en 

förutsättning för att kunna utföra arbetet väl, då arbetet kräver en stor tilltro till 

kollegorna. Skulle en individ för vilken samtalet ej är avsett ändå höra dessa samtal av 

finns det en risk att den enskilda polismannen skulle kunna få svårt att upprätthålla sin 

polisidentitet, och den auktoritet som följer med den. Samma effekt skulle kunna 

uppstå om en yrkesverksam polis visar känslor för publiken som motsäger den bild av 

polisen som de har. Då publiken skulle få svårt att veta om individen agerar i egenskap 

av polis eller privatperson kan det tänkas att det uppstår en situation där polismannen 

ej skulle få den auktoritet bland publiken som denne är van att åtnjuta. 

Sammanfattningsvis visar denna studie att det är viktigt för polismän inom IG-grupper 

att besitta en förmåga att särskilja sitt privatliv från yrkesrollen för att kunna utföra sitt 

arbete på ett så förtjänstfullt sätt som möjligt. 
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Diskussion 

Som det framgår i inledningen är syftet med denna studie att öka förståelsen för hur 

poliser som arbetar inom IG-gruppen förhåller sig till sin yrkesroll, framförallt med 

fokus på relationen mellan yrkesrollen och den privata rollen. Uppsatsen visar att det 

är viktigt för den enskilda polisen att denne inför allmänheten uppvisar en polisiär 

fasad. Detta för att underlätta det polisiära arbetet. Detta resultat finner stöd i tidigare 

forskning inom ämnet av bland annat van Gelderen et al (2010) samt Hochschild 

(2003), där den förre forskat om poliser specifikt medan den senare har ett bredare 

perspektiv på sin forskning, då de genom sin forskning visat på relevansen av att 

särskilja yrkesrollen från individens civila roll. I yrken likt polisen, där arbetarna får 

uppleva mycket som kan anses vara hemskt, kan det med all säkerhet vara av förtjänst 

för den enskilda arbetaren att denne kan lära sig hantera rollen denne har i egenskap av 

sitt yrke. Huruvida detta rollgestaltande är genusrelaterat är intressant men dessvärre 

ingenting som denna studie kunnat utröna med anledning av den snedvridna 

fördelningen i kön mellan respondenterna. Martin (1999) menar att det polisiära yrket 

är präglat av en norm baserat på de egenskaper som ofta förknippas med maskulina 

normer, varför det kan tänkas att manliga och kvinnliga poliser har olika uppfattning 

om de egna emotionerna, samt hur de påverkar dem i deras yrkesutövande. 

 Under intervjuerna kan det tänkas att de respondenter som har barn kan relatera 

till de händelser som upplevs i tjänst på ett sätt som skiljer sig från de respondenter 

som inte har barn. Detta bekräftas till viss del under en av intervjuerna då en 

respondent berättar att denne relaterar vissa händelser till den egna familjen. I sin 

studie av amerikanska poliser beskriver Jackall (2000) hur det enda som kan få 

respondenterna att reagera emotionellt är då barn eller kollegor drabbas av någonting 

hemskt. Den bild av respondenternas emotioner som framkommer i Jackalls studie 

överensstämmer i övrigt endast i begränsad omfattning om denna studies 

respondenters uppfattning om de egna emotionerna, men sambandet avseende 

emotioner relaterade till barn som far illa föreligger dock varför en komparativ studie 

avseende poliser med respektive utan barn skulle kunna vara ett intressant ämne för en 
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framtida studie. Liksom Jackall (2000) menar respondenterna i denna studie att det 

skojas inom teamet på bekostnad av publiken. Det kan tänkas att humor som används 

på ett sådant sätt är en metod för att hantera de känslor som uppkommer av de 

händelser som upplevs inom polisyrket. Att inta ett humoristiskt förhållningssätt till 

det upplevda kan tänkas hjälpa den enskilda individen att ej engagera sig på ett 

personligt plan varför distansen mellan det privata och yrkesrollen upprätthålls. 

Avseende antal år i tjänst råder det en viss homogenitet mellan respondenterna 

vilket kan tänkas ha en inverkan på de egna emotionerna i relation till det polisiära 

arbetet. Att välja respondenter som har relativt likvärdig erfarenhet av yrket som polis, 

mätt i år, är ett aktivt val, men det kan även vara en begränsning då poliser som varit 

längre tid i tjänst skulle kunna skulle kunna ha ett vidare register av händelser till vilka 

de kan relatera emotionellt att utgå ifrån. Lauritz (2009) menar dock att ju längre en 

polis varit i tjänst desto mindre reflekterar denna över det som upplevs inom arbetet, 

då allt fler typer av händelser betraktas som rutinartade varför de ej berör poliserna 

emotionellt. Huruvida en polis berörs emotionellt beror, som tidigare påvisat, av fler 

anledningar än enbart antal år i tjänst men det kan ej uteslutas att även detta har 

inverkan på hur respondenterna svarat.  

 Att samtliga respondenter uppger att de själva sällan gör polisiära ingripanden 

då de ej är i tjänst är intressant med anledning av att de uppfattar att de har kollegor 

som ingriper på regelbunden basis. Huruvida de överskattar kollegornas fallenhet att 

ingripa, eller generaliserar utifrån enstaka kollegors regelbundna ingripanden, faller ej 

inom ramen för denna studie. Vad som dock är värt att reflektera över är vad som kan 

uppfattas som en motsättning mellan respondenternas värnande om fritiden, och att ej 

agera i sin polisroll på den, och Polisförordning 4:10 som säger att poliser som ej är i 

tjänst måste ingripa då ett brott begås. Hårdraget kan det tänkas att respondenterna, om 

denna förordning följdes ordagrant, skulle vara tvungna att ständigt vara i beredskap 

att ingripa, med anledning av den mängd brott som begås i samhället. Denna 

förordning har naturligtvis ett välgrundat syfte men det är ej svårt att förstå att 

respondenterna väljer att efterfölja den mycket godtyckligt för att kunna värna om den 

fritid som de anser viktig för att kunna prestera så bra som möjligt då de är i tjänst. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Ålder? Hur länge har du arbetat som polis? 

2. Vad arbetar du med inom polisen?  

3. Vad gjorde du innan du blev polis och vad fick dig att vilja bli polis? 

4. Berätta om en typisk arbetsdag 

5. Vad kännetecknar en bra polis enligt dig? Vad kännetecknar en god kollega? 

6. Vad gör dig stressad på jobbet? Hur hanterar du den stressen? 

7. Funderar du kring dina emotioner/känslor? 

8. Hade du innan du började arbeta som polis några tankar kring de emotionella  

delarna av det polisiära arbetet? 

9. Berätta om någon situation du upplevde starkt emotionell och berörde dig? 

10. Kan du känna att du någon gång blivit för starkt emotionellt engagerad i en 

jobbrelaterad händelse? 

11. Kan du någon gång känna att du tappat ansiktet på jobbet? 

12. Vad känner du är det mest psykiskt jobbiga/påfrestande med polisyrket? 

13. Hur gör du för att upprätthålla en professionell fasad vid jobbiga fall? 

14. Hur påverkas privatlivet av ditt arbete och det som upplevs där? Hur påverkas 

jobbet av privatlivet? 

15. Händer det att du tar med dig arbetet hem eller känner du att du kan stänga av 

efter du arbetat klart? 

16. Hur kopplar du bort arbetet på fritiden? Hur ser icke-arbetstid ut för dig? 

17. Pratar du om saker som du som upplever som polis och som du upplever som 

emotionellt jobbiga med någon? 

18. Vilken betydelse har kollegorna? 

19. Hur agerar du när du träffar kollegor privat? Vad pratar man om då? 

20. Pratar man om saker som man upplever som jobbiga inom yrket med 

kollegorna? 

21. Med tanke på att man arbetar med olika kollegor olika pass, hur hanteras känslor 

i samband med det? 

22. Ventilerar du med någon utomstående, som inte är polis? 

23. Hur upplever du att man arbetar med de anställdas emotioner från arbetsgivarens 

24. sida? Finns det stöd att få? 

25. Känner du att du får stöd i ditt arbete på fältet? 

26. Vad händer i polisbilen? Med och utan utomstående där, hur skiljer sig samtalen 

åt? 

27. Hur hanterar man sin egen auktoritet som du de facto har som polis? 

28. Vilken roll spelar de yttre attributen för dig som polis? Bilen? Uniformen? 

29. De som bor i samma distrikt som de jobbar i: hur hanterar man det? 

30. Pratar man om framtida händelser och hur man ska hantera sådana? 

31. Hur hanterar man känslor man inte ”får” känna? Finns det sådana?  


