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Sammanfattning 

Undersökningen syftar till att bidra med kunskap om hur polisers yrkesidentitet 

påverkar interaktionen med ungdomar utifrån myndighetens målsättning att öka 

allmänhetens förtroende för Polisen. Detta görs genom att intervjua åtta 

Västerortspoliser för att undersöka hur de upplever sina möten med ungdomar och hur 

målsättningen om att skapa förtroende hanteras. Dessutom görs en mindre jämförelse 

mellan närpoliser och uttryckningspoliser. Det övergripande vetenskapliga perspektivet 

som undersökningen antar utgörs av symbolisk interaktionism som tillsammans med 

teorier om organisationskultur, yrkesidentitet, roller och förtroende bildar studiens 

teoretiska referensram. Utifrån resultatet konstateras att den övergripande rollen som 

polis, och den yrkesidentitet som skapas kring den, försvårar förtroendeskapandet. I 

interaktionen med ungdomar hanteras detta genom att närpoliserna i stor utsträckning 

undertrycker de symboler och beteendemönster som associeras med Polisen då de 

upplevs som repressiva och auktoritära. Närpoliserna synliggör den personliga 

identiteten för att etablera kontakt och skapa förtroende. För utryckningspoliser är 

relationen med ungdomar mer opersonlig och sporadisk vilket även påverkar mötet 

mellan dem. Detta påverkar i sin tur även ungdomarnas förtroende för dem vilket de 

själva upplever som bristfälligt. Resultatet visar vidare att de, ur organisations- och 

subkulturen härrörande, värdenormer som formar polisernas yrkesidentitet har betydelse 

för interaktionen med ungdomar då de påverkar definitioner av mötessituationerna. 
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1. Inledning 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomför varje år en nationell trygghetsundersökning 

baserad på intervjuer med 13 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 79 år. Enligt 

den senaste undersökningen är Polisen den enskilda institution inom rättsväsendet som 

allmänheten har störst förtroende för (Nationella trygghetsundersökningen 2006-2013 

Regionala resultat). Även SOM-institutet vid Göteborgs universitet har för 2012 års 

undersökning av förtroendet för samhällsinstitutioner konstaterat att Polisen, med sin 

fjärdeplats av 21, är en av de institutioner som erhåller ett högt förtroende från allmänheten 

(Weibull 2012). Den nationella SOM-undersökningen baseras på enkätsvar från ett 

slumpmässigt urval på 12 000 personer mellan 16 och 85 år (Vernersdotter 2012). 

 

Samtidigt har under de senaste åren flera sammandrabbningar mellan polis och 

ungdomsgrupperingar inträffat i Västerort i Stockholm, vilket visar på att de ovan nämnda 

undersökningarna inte kan anses vara representativa för samhällets alla befolkningsgrupper 

(Holmberg & Weibull 2012). I samhällsdebatten om ämnet diskuteras bland annat hur 

segregation och socialt utanförskap, i kombination med bristande förtroende för Polisen, kan 

vara en bakomliggande faktor, vilket även en omfattande undersökning av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap konstaterat (MSB 2011).  

 

För att förebygga sammandrabbningar mellan ungdomsgrupperingar och polis föreslås riktade 

insatser för att utveckla bättre relationer till marginaliserade samhällsgrupper och vidare öka 

allmänhetens förtroende för Polisen (MSB 2011). Polismyndigheten i Stockholms län 

genomför sedan 2012 en satsning på kompetensutveckling där avsikten är att, genom ett 

förtroendeskapande bemötande, skapa bättre relationer till ungdomar
 
(Polisen och ungdomar i 

det mångkulturella samhället). Länets cirka 2 500 poliser i yttre tjänst genomgår en utbildning 

under två dagar, med syfte att öka kunskapen om ungdomars situation med hänsyn till bland 

annat utanförskap, diskriminering och rasism. Utifrån denna utbildning ska poliser alltså 

förbättra sitt bemötande av ungdomar för att öka deras förtroende för Polisen. På så sätt 

uppfylls ändamålet om ett ökat förtroende hos alla befolkningsgrupper i samhället, inklusive 

de marginaliserade, och i sin tur motverka social oro (Det är nödvändigt att vinna förtroende i 

alla medborgargrupper).  
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Ett bra bemötande av allmänheten och framför allt ungdomar anses alltså vara 

förtroendeskapande och vidare brottsförebyggande (Närpolisens bild från dagarna som gått).  

Dock är förtroendeskapande värderingar och hållningssätt endast en del av polisers 

yrkesidentitet. Leila Billquist (1999) diskuterar, i Rummet, mötet och ritualerna, 

myndighetsutövares yrkesidentitet och dess påverkan på möten med klienter. Inom 

myndighetsutövning, och däribland polisarbete, finns två förhållningssätt som kan stå i 

konflikt med varandra. Den ena sidan består av byråkrati och lagar där utövarens, eller 

polisens, uppgift är att ingripa och uppdaga brott medan den andra sidan består av att erbjuda 

hjälp och social service. Dessa två skilda sidor av samma yrkesutövning kan vara svåra att 

balansera och vidare försvåra mötet med allmänheten. Den repressiva delen av polisers 

yrkesidentitet kan exempelvis leda till ett icke-förtroendeskapande bemötande vilket i sin tur 

minskar allmänhetens förtroende för Polisen. Att lägga för mycket fokus på ett 

förtroendeskapande bemötandet kan på samma sätt äventyra säkerheten och det polisiära 

uppdraget. Att arbeta utifrån en balans mellan förtroendeskapande åtgärder och repressiva 

åtgärder är särskilt viktigt för poliser som arbetar i områden präglade av social oro.  

 

Studiet av hur poliser hanterar möten med ungdomar belyser svårigheter, begränsningar och 

möjligheter gällande förtroendeskapande inom myndighetsverksamhet och kan alltså illustrera 

eventuella konflikter mellan repressiva och förtroendeskapande förhållningssätt inom generell 

myndighetsutövning. Detta då även annan myndighetsutövning, i likhet med Polisens 

verksamhet, innebär befogenheter, beslut och åtgärder som uttrycker det maktövertag som 

staten har gentemot allmänheten. Undersökningen syftar alltså till att bidra med kunskap om 

hur förtroendeskapande hanteras utifrån de, ofta försvårande, premisser som 

myndighetsutövning innebär. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att bidra med kunskap om förtroendeskapande inom 

myndighetsutövning. Då myndighetsutövning är så pass omfattande begränsas 

undersökningen till en specifik yrkesgrupp vilket utgörs av poliser. Kunskap om 

yrkesidentiteten hos poliser är därför av stor relevans för tydliggörandet av de förutsättningar 

som just denna kategori myndighetsutövare arbetar utifrån. Med utgångspunkt i detta 

teoretiska syfte avser studien att undersöka hur polisers yrkesidentitet främjar respektive 
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begränsar möjligheter till att skapa förtroende hos ungdomar. Detta görs genom att studera 

hur enskilda poliser själva upplever sin yrkesutövning begränsat till möten och interaktioner 

med ungdomar utifrån följande frågeställningar: 

 

– hur upplever poliser interaktionen med ungdomar? 

– hur hanterar enskilda poliser myndighetens målsättning om att skapa förtroende hos 

ungdomar? 

– hur hanteras förtroendeskapande inom närpolis- respektive ordningsenheten? 

 

1.2 Avgränsningar 

I denna studie undersöks i huvudsak närpolisenheten i Västerorts polismästardistrikt då denna 

främst behandlar brottsförebyggande verksamhet, vilket är av störst relevans för 

undersökningen. Enhetens främsta uppdrag är de brottsförebyggande insatser som riktas mot 

ungdomar, där förtroende och bemötande är centrala begrepp (Västerorts polismästardistrikt). 

Allmänheten kan även komma i kontakt med utryckningspoliser tillhörande ordningsenheten 

som främst inriktar sig mot ingripandeverksamhet och därmed inte har samma förutsättningar 

för social service och kontakskapande som närpoliser. Att dessa har andra uppdrag och 

förutsättningar än närpoliser och därför sannolikt en annorlunda yrkesidentitet innebär 

eventuella skillnader i yrkesutövning (Stenmark 2005). Denna jämförelse kan blottlägga 

yrkesidentitetens betydelse för bemötande mer tydligt än om bara en enhet undersöks. Att 

studera yrkesidentitet hos närpoliser kan i sig bidra med viktig kunskap om 

förtroendeskapande bemötande inom denna typ av myndighetsutövning varför den 

jämförande ambitionen endast utgör en mindre del av undersökningens övergripande syfte.  

 

Då Västerort drabbats av upprepade sammandrabbningar mellan polis och ungdomar 

avgränsas undersökningen till polismästardistriktet i detta område. Syftet är inte att studien 

ska vara representativ för polismyndigheten i Stockholms län utan utgår alltså från enskilda 

polisers egna upplevelser av möten med ungdomar. Med detta sagt finns en ambition att bidra 

med kunskap som kan tillämpas på annan myndighetsverksamhet. Det är viktigt att poängtera 

att undersökningen inte behandlar polisers möten med ungdomar som ägnar sig åt grov 

brottslighet. Avsikten är att undersöka möten mellan poliser och ungdomar där det även kan 
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röra sig om misstanke om brott eller där brott konstaterats, men då begränsat till icke-grova 

brott eller mängdbrott.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel som representerar undersökningsprocessens olika delar. I 

nästkommande kapitel presenteras och diskuteras den tidigare forskning som anses vara 

relevant för undersökningen. Den teoretiska referensram som hela undersökningen utgår från 

redovisas i det tredje kapitlet. Det är utifrån dessa teorier som resultaten senare diskuteras. I 

uppsatsens metodavsnitt presenteras de metoder som valts för att uppfylla undersökningens 

syfte. Forskningsperspektiv, urval och genomförande av studien beskrivs här. Dessutom 

diskuteras studiens tillförlitlighet och etiska aspekter. Kapitlet avslutas med en presentation av 

hur det insamlade materialet bearbetas och analyseras. I det femte kapitlet presenteras en 

analys av det empiriska underlaget. I följande kapitel diskuteras de slutsatser som analysen av 

empirin gett upphov till utifrån den teoretiska referensramen. Uppsatsen avslutas med förslag 

till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Polisers yrkesidentitet 

Poliser utvecklar en yrkesidentitet utifrån egna erfarenheter kombinerat med normer och 

värderingar inom organisationskulturen som införlivas i dem redan under det initiala stadiet 

av rekryteringsprocessen till polisutbildningen. De värderingar och normer som råder inom 

organisationskulturen står i direkt koppling till yrkesidentiteten och det är genom att ta till sig 

dessa som en polisidentitet skapas och utvecklas. Interaktionen med, inom yrket, äldre 

kollegor spelar en stor roll i denna socialisering då de i egenskap av att vara erfarna och mer 

fullkomliga i sin polisidentitet kan fungera som förebilder för nyare poliser som ännu inte 

vuxit in i rollen. Väljer en ny polis att inte följa dessa normer och värderingar riskerar denne 

att hamna utanför den gemenskap som finns inom organisationen. Detta diskuterar Reus-Ianni 

(1983), i Two cultures of policing där socialiseringsprocessen inom New York-polisen 

undersöks, och menar vidare att det främst är informella normer inom organisationskulturen 

som styr poliskåren vilket kan bero på brister i kopplingen mellan utbildningens teoretiska del 

och yrkesutövningens praktiska del. När det upplevs som att polisutbildningen inte bistår 

studenterna med nödvändig kunskap om det praktiska polisarbetet söker sig nyblivna poliser 

istället till mer erfarna kollegor. Då äldre polisers erfarenheter och traditioner fungerar som 

den främsta källan för kunskap om yrkesutövningen får informella normer, värderingar och 

rutiner en större betydelse.  

 

En del av polisidentiteten och yrkesutövningen är den så kallade polisblicken. Finstad (2003), 

norsk professor i kriminologi, har i Politiblikket studerat Oslopolisens rutiner gällande 

hantering av olika sociala grupper. Poliser utvecklar en så kallad polisblick som är en form av 

selektiv varseblivning där de snabbt identifierar vad som är av polisiärt intresse, det vill säga 

avvikande och annorlunda. Vilka poliser väljer att ta kontakt med och hur de väljer att närma 

sig dem avgörs alltså utifrån polisblicken som även benämns som kategorisering. Poliser utgår 

från exempelvis tidigare erfarenheter och värderingar när denna kategorisering utförs. 

Beteende, klädstil, etnicitet, ålder och kön är exempel på attribut som poliser skapar sin 

bedömning utifrån. Denna kategorisering kan alltså vara betydelsefull för hur poliser väljer att 

bemöta en allmänhet. Kategorisering är någonting som även Fielding (1984) har studerat hos 

poliser i Storbritannien i Police socialization and police competence. En förutsättning för 
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polisiärt arbete är att snabbt kunna få en bra överblick över omgivningen och lika snabbt 

kunna anpassa sitt beteende och agerande efter det. I Från text till batong: om poliser, busar 

och svennar där närpolisenheten studerats, har Ekman (1999) konstaterat att poliser använder 

sig av en kategorisering där allmänheten består av svennar respektive busar. Detta är alltså en 

informell strategi för att urskilja det som är av polisiärt intresse. Trots att kategorisering är en 

förutsättning för ett effektivt och framgångsrikt polisarbete, kan det i vissa fall misslyckas och 

snarare försvåra arbetet genom att leda in polisen på falska spår. Dessutom kan felaktig 

kategorisering minska allmänhetens förtroende för polisen, vilket är intressant för denna 

undersökning. Även en korrekt kategorisering kan påverka interaktionen negativt om polisen 

genom sitt bemötande låter motparten bli medveten om sina misstankar.  

 

2.2 Bemötande 

Rikspolisstyrelsen gav 2009 forskaren Charles Westin uppdraget att utreda de problem med 

attityder och bemötande av allmänhet som uppmärksammats inom poliskåren. Syftet var att 

utveckla strategier för hur problem av denna typ kan begränsas och åtgärdas genom att lära av 

tre polismyndigheter som lyckats med detta. Utredningen består av redovisningar av hur dessa 

myndigheter arbetar med frågor rörande attityd- och bemötandeproblem. Därtill undersöktes 

hur polisutbildningen berör ämnet och på vilka sätt frågor rörande etik och värderingar 

integreras i utbildningen. Enligt rapporten präglas Polisen av en organisationskultur i form av 

kåranda som under normala omständigheter leder till gemenskap och sammanhållning. Denna 

kultur har dock en nackdel i att bidra till och förstärka attityd- och bemötandeproblem 

gentemot allmänheten. Poliskulturen reflekterar den homogena sammansättningen inom 

poliskåren där majoriteten är svenska män vilket i sin tur påverkar den upplevda känslan av 

yrkesidentitet. Formuleringen av en gemensam värdegrund är en, från Rikspolisstyrelsen, 

medveten aktion för att införliva förtroendeskapande värderingar och normer i poliskulturen 

och yrkesidentiteten. Det är när poliskulturen istället präglas av avståndstagande till det som 

faller utanför det som anses vara normen inom poliskåren gällande exempelvis 

könstillhörighet, etnicitet eller religion som det blir problematiskt (Westin & Nilsson 2012). 

 

I avhandlingen Yrke: Polis konstaterar Holgersson (2005) att poliser bemöter allmänheten 

annorlunda i storstäder jämfört med i mindre orter. Den större anonymiteten som finns i 

storstäder är avgörande för denna skillnad. Även faktumet att fler poliser arbetar i större 
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städer vilket ökar möjligheter till att begära förstärkning vid behov kan påverka relationen till 

allmänheten. Denna uppbackning och trygghet kan leda till att poliser upplever ett övertag 

gentemot allmänheten och därför inte behöver inta ett förtroendeingivande bemötande. I en 

mindre ort finns, om inte annat för att bevara den egna säkerheten, ett större behov av en bra 

relation till allmänheten. Dessutom är risken större för en polis att, ur tjänst, möta en 

allmänhet som denne haft kontakt med. Holgerssons teorier kan med fördel tillämpas på 

denna undersökning där jämförelsen mellan mindre orter och storstäder ersätts av 

närpolisenheten respektive ordningsenheten. Detta då närpolisers begränsade 

verksamhetsområden och den ökade lokalkännedom som medföljer, i kombination med ett 

uppdrag som innebär en mer personlig och långsiktig kontakt med allmänheten, kan liknas vid 

de förutsättningar som poliser i mindre orter arbetar utifrån. Det kan jämföras med 

uttryckningspolisers uppdrag och förutsättningar som innebär en mer sporadisk och anonym 

kontakt med personer som de möter i tjänst inom betydligt större områden, vilket även är 

fallet för poliser verksamma i större städer. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Val av teorier 

Med utgångspunkt i organisationskultur och dess betydelse för interaktion är följande teorier 

tillämpbara för analysen av undersökningen då de kan blottlägga hur yrkesidentiteten, som 

formas av organisationskulturen och dess värdenormer, påverkar polisernas definiering och 

vidare hantering av en situation. Valda teorier som behandlar förtroendeskapande och sociala 

symboler kan förklara hur dessa symboler, som manifesterar organisationskulturens 

värdenormer, påverkar förtroendeskapandet och används i polisernas yrkesutövning vid 

interaktion med ungdomar. Den teoretiska referensramen är alltså fördelaktig då den bistår 

med en tydlig koppling mellan organisationskulturens värdenormer och yrkesutövning.  

 

Genom att analysera polisernas uppfattningar och upplevelser av interaktionen med ungdomar 

utifrån denna teoriram tydliggörs alltså yrkesidentitetens påverkan på interaktion och 

förtroendeskapande, vilket bidrar med kunskap om polisers hantering av förtroendeskapande 

hos ungdomar från ett strukturellt perspektiv snarare än individuellt då deras yrkesutövning 

analyseras utifrån organisationskulturen.  

 

3.2 Symbolisk interaktionism 

Charon (2009) beskriver symbolisk interaktionism som ett perspektiv där individen förstås 

som en handlande och tänkande social aktör och där fokus ligger på interaktionen med andra 

aktörer. Individens eget perspektiv, tolkning och meningsskapande avgör hur denne väljer att 

agera i olika situationer. Detta agerande påverkas, förutom av interaktion mellan olika 

individer, även av interaktion inom individen som sker i form av tankeprocesser. En viss 

situation definieras av individen utifrån interaktion och interna tankeprocesser vilket innebär 

att samma situation kan förstås olika av olika individer, och därför även hanteras olika. Hur en 

individ väljer att agera i en given situation avgörs förutom av rådande interaktioner, 

tankeprocesser och definitioner, även av tidigare händelser som vägs in vid definitionen av en 

aktuell händelse. Det kan finnas flera faktorer bakom huruvida en polis upplever en situation 

som hotfull eller trygg. Förutom egna erfarenheter kan även kollegors erfarenheter ha 
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betydelse för hur en polis tolkar och definierar en situation. Myter, förhållningssätt och 

attityder inom organisationen kan likafullt vara betydelsefulla för hur en polis upplever en 

situation med ungdomar och vidare bemöter dem.  

 

För att förstå mänskligt handlande och beteende krävs en förståelse för symbolers betydelse 

för det sociala samhället och social interaktion. Symboler beskrivs som objekt som tolkas, 

definieras och kategoriseras av aktörer och används som kommunikationsmedel för specifika 

ändamål (Charon 2009). Sociala symboler och tolkningen av dessa påverkar alltså hur en 

person definierar och vidare hanterar en situation. Bland symboler som påverkar interaktionen 

med andra människor finns bland annat kroppsspråk, med vilket en person kan uttrycka en rad 

olika känslomässiga tillstånd sedan tolkas in av personer i omgivningen. Denna tolkning 

påverkar även omgivningens beteende, bemötande och vidare även förtroende till personen 

ifråga (Charon 2009).  

 

3.3 Förtroende 

Förtroende är ett grundläggande element för interaktion och vidare social ordning då det 

möjliggör för reducering av det komplexitetsproblem inom mänsklig interaktion som härrör ur 

människors okontrollerbara handlingsmöjligheter och oberäknelighet. En förutsättning för 

social ordning är interaktion mellan individer vilket alltså främjas av förtroende dem emellan. 

På samma sätt kan avsaknaden av förtroende försvåra och begränsa interaktionen mellan 

människor och leda till social oro (Luhmann 2005).  

 

Luhmann (2005) menar att förtroende framför allt visas den andra människan, och då i 

egenskap av en personlighet. De handlingsmöjligheter som en annan individ har, och risken 

för oberäknelighet i beteende och handlande, hanteras genom förväntningar om att denne 

kommer att agera i enlighet med den personlighet eller identitet som gjorts socialt synlig för 

omgivningen. Självpresentationen är alltså betydelsefull för förtroendeskapande och därmed 

även för interaktionen med andra individer.  

 

En ytterligare förutsättning för förtroendeskapande är att aktörens beteende och handlande 

inte upplevs som institutionellt eller historiskt fastlagt utan istället som personligt betingat. 

Detta kan vara problematiskt när aktören avser skapa förtroende i egenskap av en yrkeutövare 
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och auktoritet där dennes personlighet sannolikt hamnar i skuggan av yrkesidentiteten. Då den 

som avser att skapa förtroende genom organisationstillhörighet är skyddad mot eventuella 

konsekvenser och dennes del i förtroenderelationen är riskfri försvåras förtroendeskapandet 

(Luhmann 2005).   

 

Att det är en individs personlighet som erhåller förtroendet kräver vidare viss kännedom om 

personens tidigare beteende och handlande varför förtrogenhet är nödvändigt. Då det finns en 

mer ingående kännedom om en människa och dess roll, skapas förväntningar om framtida 

handlande vilket underlättar skapandet av förtroende och därmed minskar komplexiteten och 

osäkerheten som annars uppstår ur vetskapen om andras handlingspotens. Genom att utgå från 

tidigare erfarenheter av en person hanteras alltså den komplexitet som osäkerheten om 

framtida ageranden hos andra människor innebär. Luhmann (2005) menar att det är av denna 

anledning som människor har lättare att känna förtroende för personer som de anser sig känna 

än för personer som de upplever som främlingar. 

 

3.4 Rollteori 

För att få en bättre förståelse för den självpresentation som är nödvändig för 

förtroendeskapande och interaktion inkluderas rollteori i undersökningens teoretiska 

referensram. Detta då den roll som en person tillskrivs, både av andra och av sig själv, utgör 

grunden för dennes självpresentation. Trost och Levin (2010:164) beskriver rollteori som 

bestående av fyra huvudbegrepp vilka är position, förväntningar, roll och beteende. Den 

position som en person eller grupp har innebär interna och externa förväntningar som skapas 

utifrån normer och värderingar som är förenliga med positionen. Dessa är både förväntningar 

som aktören har på sig själv och förväntningar som personer i andra positioner har på aktören 

i fråga. På samma sätt har en aktör vissa förväntningar på hur andra ska bete sig mot denne 

(Lennéer & Thylefors 2005). En aktörs position och de förväntningar som tillkommer den 

definierar en specifik roll som antas och kan variera beroende på situation. Då en polis 

bedömer situationen som hotfull faller det sig naturligt att denne förväntas inta ett högre 

säkerhetstänk än i situationer som upplevs som säkra. 

 

En och samma roll kan dessutom medföra olika förväntningar hos olika personer. I dessa fall 

uppstår en intra-rollkonflikt där det förekommer olika uppfattningar om vad som ska ingå i en 
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roll (Payne 2002). Det kan även uppstå rollkonflikter där en förening av olika roller inom en 

övergripande roll inte är möjlig. En sådan konflikt kan ske i situationer då olika uppdrag eller 

uppgifter inom samma yrkesroll, som dessutom kan vara så skilda att de motsätter sig 

varandra, framhävs (Goffman 2009). Gällande yrkesroller är det inte ovanligt att de 

förväntningar angående beteende som är knutna till dem varierar efter funktioner och uppdrag 

inom samma yrkesroll vilket är särskilt relevant för polisyrket som ofta består av väldigt 

varierande arbetsuppgifter, både vid jämförelse av olika enheter men även inom samma enhet 

(Lennéer & Thylefors 2005). 

 

3.5 Organisationskultur 

För att få en bättre förståelse för hur positioner, förväntningar, roller och beteenden bundna 

till ett specifikt yrkes skapas och utvecklas krävs kunskap om den kultur som existerar inom 

yrket och på arbetsplatsen. Abrahamsson och Andersen (2005) talar om inom organisationen 

existerande normer och beteendemönster som nyanställda socialiseras in i. Dessa normer 

utgör en organisationskultur och påverkar medarbetarnas värderingar, språkbruk, rutinmässiga 

beteende och interaktion med allmänhet.  

 

Enligt Schein (1985) består en organisationskultur bland annat av uppfattningar och 

antaganden som utgör själva kärnan i kulturen. Dessa är så pass etablerade att de tas för givna 

och existerar utanför medlemmarnas medvetande. Utifrån dessa generella uppfattningar och 

antaganden formuleras normer och värderingar, vilka utgörs av sociala principer, mål och 

standarder som anses inneha ett värde. Med utgångspunkt i värderingarna skapas värdenormer 

som kan beskrivas som oskrivna regler vilka syftar till att uppnå och införliva organisationens 

värderingar. Dessa värdenormer skapar en enhetlighet bland medlemmarna genom att 

fastställa hur de förväntas agera i olika situationer.  

 

På ytan av organisationskulturen finns artefakter, vilka är de symboler som representerar 

organisationens uppfattningar, antaganden, normer och värderingar (Schein 1985). Kulturens 

artefakter kan delas upp i fysiska objekt, beteendemässiga manifestationer och verbala 

manifestationer. Bland fysiska objekt finns logotyper och fysisk utformning såsom klädsel. 

Den enhetliga uniformen och dess komponenter utgör ett tydligt exempel på ett fysiskt objekt 

som manifesterar polisens organisationskultur. Beteendemässiga manifestationer kan utgöras 
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av olika kommunikations- och beteendemönster som återspeglar organisationens 

övergripande principer. Bland verbala manifestationer finns anekdoter, jargong och metaforer 

som är specifika för kulturen.  

 

Abrahamsson och Andersen (2005:125) beskriver kultur som en uppsättning uppfattningar, 

vanor, kunskap och praxis, även kallade värdenormer, som utgör det konventionella beteendet 

i en organisation. Det är inte ovanligt att en organisation består av flera andra kulturer utöver 

den dominerande. I framför allt större organisationer uppstår ofta flera subkulturer som kan 

vara avgränsade till olika enheter och baseras på de likartade arbetsuppgifter som personer 

inom enheten har. Närpolisenheten kan, i och med sina specifika arbetsuppgifter och uppdrag, 

präglas av andra värdenormer än ordningsenheten. Subkulturen kan alltså beskrivas som 

bestående av en uppsättning särpräglade värdenormer inom den dominerande kulturen. Trots 

att gemensamma uppfattningar, förväntningar, idéer, attityder och beteenden för hela 

organisationen finns kan dessa alltså variera mellan enheterna.  

 

Gällande polisens organisationskultur har Stenmark (2005) i sin avhandling konstaterat att det 

förekommer olika subkulturer. Dessa är ofta baserade på enheter inom polisorganisationen, 

men kan även delas upp efter län eller distrikt. Subkulturerna yttrar sig exempelvis i intern 

jargong och nedsättande attityder gentemot kollegor i andra enheter vilket kan påverka 

polisernas yrkesidentitet. Stenmark (2005) menar att det finns en uppfattning hos 

utryckningspoliser om att närpoliser inte utför riktigt polisarbete och därmed inte är 

fulländade poliser. Det är rimligt att anta att även närpoliser kan ha liknande förhållningssätt 

gentemot uttryckningspoliser. Detta kan grunda sig i den stora variation som finns i de 

uppgifter som ingår i polisarbetet. Utöver brottsbekämpning, ingripande och upprätthållande 

av ordning ingår även social service bland polisers arbetsuppgifter. Graden av social service 

och hur högt prioriterat det är beror på de uppdrag som varje enhet har. Närpolisers 

yrkesutövning består mer av social service än utryckningspolisers. Även Granér (2004) talar 

om att det inom polisens organisationskultur finns uppfattningar om att riktigt polisarbete 

består av att till varje pris gripa brottslingar för att ge upprättelse till de som fallit offer för 

dem.  
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3.6 Yrkesidentitet 

Yrkestillhörigheten formar den bild som den anställda har av sig själv genom att skapa en viss 

identitet bundet till yrket. Identitet beskrivs av Charon (2009) som den självbild en person 

skapar i relation till dess omgivning och utgörs av både medarbetare och personer utanför 

organisationen. Detta diskuterar även Luhmann (2005) angående människors 

självpresentation och dess betydelse för förtroendeskapande. Med identiteten, eller 

självpresentationen, följer vissa förväntningar, beteendemönster och uppgifter som är socialt 

accepterade och validerade. Dessa utgår från de värdenormer som existerar inom 

organisationskulturen men kan vara väldigt olika (Abrahamsson & Andersen 2005). 

 

Även Trost och Levin (2010) diskuterar identitet och självbild som den roll en individ 

tillskrivs i relation till andra aktörer. Yrkesidentitet är alltså hur en person uppfattar sig själv 

inom sitt yrke och i sin yrkesutövning och vidare definierar och positionerar sig själv och sina 

handlingar. För en stark yrkesidentitet krävs en tydlig uppfattning om de begränsningar, 

möjligheter och framför allt uppdrag som yrkesrollen innebär. En persons yrkesidentitet 

avspeglar yrkesrollen och ger legitimitet till dennes handlingar och beteenden hos både sig 

själv och omgivningen.  

 

3.7 Teoretisk analysram 

För att tydliggöra hur de valda teorierna behandlas i relation till undersökningens syfte 

presenteras en teoretisk analysram, utifrån vilken det empiriska underlaget analyseras. I den 

teoretiska analysramen väljs centrala teoretiska begrepp vars innebörd och tillämpning 

förklaras närmare. 

 

Värdenormer. De värdenormer som existerar inom en organisationskultur utgörs av den 

uppsättning uppfattningar, vanor, kunskap och praxis som avgör det konventionella beteendet 

i en organisation och till stor del påverkar de förväntningar som tillkommer medlemskapet. 

Dessa förväntningar utgår från den roll som tillskrivs en särskild position i en social struktur. 

Vilka förväntningar en polis har på sig själv i sin yrkesroll utgår från rådande värdenormer på 

arbetsplatsen och kan vidare vara avgörande för dennes yrkesutövning, här begränsat till 

bemötande av ungdomar. Den insamlade empirin analyseras utifrån begreppet värdenormer 
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för att synliggöra de strukturella mönster inom organisationskulturen och hur dessa påverkar 

polisernas förhållningssätt och hantering av förtroendeskapandet hos ungdomar. 

 

Yrkesidentitet. Utifrån organisationskulturens värdenormer och de förväntningar som 

tillkommer yrkesrollen formas medlemmarnas yrkesidentitet som kan beskrivas som den 

självbild en individ skapar i relation till omgivningen. Yrkesidentiteten innefattar de 

förväntningar, beteendemönster, uppgifter och befogenheter som är socialt accepterade som 

en del av yrkesrollen och görs socialt synlig i form av självpresentation. I denna studie 

behandlas begreppet yrkesidentitet alltså som den identitet som den självbild som poliserna 

har utifrån värdenormer och förväntningar inom organisationskulturen, och vidare använder i 

interaktionen med ungdomar. Yrkesidentiteten påverkas även av de uppdrag som är specifika 

för varje enhet och yttrar sig i yrkesutövningen. Att analysera polisernas utsagor utifrån detta 

begrepp kan blottlägga hur yrkesidentiteten, och det sociala synliggörande av den, medvetet 

används i interaktioner med ungdomar och vidare hur detta påverkar förtroendeskapandet.  

 

Sociala symboler. De grundläggande värdenormer som utgör den rådande 

organisationskulturen och införlivas i yrkesidentiteten konkretiseras av sociala symboler. 

Dessa symboler innehar ett socialt värde då de används i kommunikationen med andra aktörer 

och tolkas och definieras utifrån de värdenormer som de representerar. Hur en person tolkar 

en social symbol påverkas alltså av kännedomen om den, vilket består av förväntningar, 

uppfattningar och tidigare erfarenheter som associeras till symbolen. Tolkningen och 

definitionen av symbolen och situationen kring den påverkar sedan personens agerande och 

därmed hela interaktionstillfället. Att tillämpa detta begrepp på analysen kan möjliggöra för 

potentiella förklaringar av hur polisernas egna definitioner av de symboler som representerar 

Polisen påverkar användningen av dessa och vidare interaktionen med ungdomar. 
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4. Metod 

4.1 Urval 

Den empiri som undersökningen baseras på utgörs av åtta semistrukturerade intervjuer. 

Urvalet består av åtta personer som alla ingår alla i den yrkesgrupp som är av relevans för 

undersökningen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Med krav på att de personer som ingår 

i studien är närpoliser i yttre tjänst eller utryckningspoliser verksamma i Västerort 

polismästardistrikt, har ett bekvämlighetsurval gjorts. Ett bekvämlighetsurval innebär att de 

personer som är tillgängliga eftersöks, utan krav på att dessa ska representera hela 

populationen (Trost 2010). Denna form av urval är framför allt lämplig då den aktuella 

yrkesgruppen har sämre förutsättningar till att under arbetstid avsätta tid för att bli 

intervjuade, vilket medför ett begränsat antal tillgängliga intervjupersoner. Detta framkommer 

än mer tydligt när det gäller poliser i yttre tjänst vars arbetstid främst består av att befinna sig 

på varierande platser utanför den fasta arbetsplatsen. Ännu tydligare är det för 

utryckningspoliser som främst arbetar med uttryckningar och ingripanden. Då 

arbetssituationen för poliser i yttre tjänst inte är optimal för medverkan i djupgående 

intervjuer lämpar sig ett bekvämlighetsurval för att få tillgång till de personer som är 

åtkomliga.  

 

Arbetet med att skapa ett lämpligt urval till undersökningen krävde varierande 

tillvägagångssätt. I vissa fall kontaktades närpolischefer eller inre befäl som i sin tur 

informerade närpolisområdets poliser i yttre tjänst om studien, medan andra respondenter 

tillfrågades direkt. Inledningsvis besöktes två närpoliskontor i Västerort där det efter kortare 

samtal med ett inre befäl respektive närpolischef bokades tid för intervjuer med tre poliser i 

yttre tjänst. Under dessa samtal informerades de om studien och dess syfte varefter det 

poängterades att studien endast avser att undersöka enskilda polisers subjektiva upplevelser 

och erfarenheter. Polisernas utsagor behandlas inte som representativa för vare sig den lokala 

arbetsplatsen, poliskåren eller polismyndigheten. En fjärde respondent anslöt sig genom en 

tidigare medverkande som hade informerat denne om studien. Den femte respondenten 

tillfrågades via e-post medan den sjätte, sjunde och åttonde kontaktades via gemensamma 

förbindelser.  
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Urvalet utgörs alltså av sammanlagt åtta poliser i yttre tjänst varav två personer tillhör 

ordningsenheten och sex personer tillhör närpolisenheten. Att antalet uttryckningspoliser, 

tillhörande ordningsenheten, är mindre beror på att dessa inte har samma möjligheter till att 

medverka i intervjuer under arbetstid, och kan innebära att jämförelsen blir svagare. För att 

säkerställa respondenternas anonymitet redovisas inte vilka närpolisområden och 

närpoliskontor de tillhör. Då det endast finns ett begränsa antal poliser i yttre tjänst på varje 

närpoliskontor i Västerort, mellan cirka fem till 15, vore det möjligt att spåra respondenterna 

om deras lokala arbetsplats angivits. Denna risk är betydligt mindre för utryckningspoliserna 

då Västerorts ordningsenhet består av ungefär 400 poliser i yttre tjänst. Urvalet består av fyra 

kvinnor och fyra män i åldrarna 25 till 38 som arbetat som poliser i mellan ett och tio år.   

 

4.2 Genomförande 

Syftet med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är att kunna ge uttryck för 

respondenternas egna intryck och känslor på ett tydligt sätt (Ejvegård 1996). Olika 

svarsmönster hos respondenterna kan uppmärksammas särskilt tydligt med semistrukturerade 

intervjuer (Ryen 2004). Denna intervjuform lämpar sig när forskaren vill komma åt djupare 

information då den möjliggör för följdfrågor och spontana riktningar som kan vara av intresse 

för undersökningen (Kvale 1997). Forskaren kan välja att fråga vidare angående vissa utsagor 

då dessa bedöms som särskilt relevanta för undersökningens syfte (Bryman 2011). Med 

semistrukturerade intervjuer får respondenten möjlighet att uttrycka sig tämligen fritt gällande 

ett antal teman som valts utifrån undersökningens syfte, frågeställningar och teoretisk 

utgångspunkt. Dessa teman står alltså för den struktur som intervjuerna bygger på. 

 

Intervjuerna genomfördes under arbetstid på polisernas respektive arbetsplats. Längden på 

intervjuerna varierade kraftigt; den kortaste varade i cirka 30 minuter och den längsta i cirka 

90 minuter. Bland anledningar till detta finns den höga flexibilitet som intervjumetoden 

medförde, vilket möjliggjorde för respondenterna att själva avgöra vad de ville berätta mer 

om. Denna flexibilitet och öppenhet kan leda till mer uttömmande svar då respondenten 

rimligtvis väljer att berätta om händelser och företeelser som denne faktiskt vill dela med sig 

av. De två kortaste intervjuerna, som varande i ungefär 30 minuter, utfördes på 

ordningsenheten på basstationen i Solna. Olika arbetsuppgifter och förutsättningar kan 

sannolikt vara en ytterligare förklaring till intervjuernas varierande längd. Som tidigare 

nämnts består merparten av utryckningspolisers arbetsuppgifter av att rycka ut på larm. 
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Vetskapen om att intervjuerna när som helst kunde avbrytas medförde en viss stress, vilket 

medför att intervjusvaren inte är optimalt djupgående och detaljerade. Trots detta var 

intervjusvaren tillräckligt uttömmande för att bidra med relevant information om det 

studerade ämnet. Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna en ytterligare 

gång om syftet med studien och det påpekades att de inte representerar hela poliskåren och 

ombads uttala sig utifrån egna subjektiva uppfattningar.  De blev vidare uppmuntrade till att 

ställa frågor om det var någonting som föreföll sig oklart för dem och de blev även försäkrade 

om att intervjuerna var anonyma och att det innehåll som redovisas inte ska kunna spåras till 

dem. De ljudinspelade intervjuerna inleddes med ett antal slutna frågor som bidrog med 

grundläggande information om respondenterna, såsom bakgrund och arbetslivserfarenhet. 

Dessa följdes av allmänna frågor om bemötande och möten med ungdomar under arbetstid. 

Förutom att bidra med information till studien syftade dessa frågor till att leda in 

respondenten på de aktuella ämnena för att stimulera det fortsatta samtalet. Den intervjuguide 

som följdes bestod av både öppna och allmänna frågor samt konkreta och situationsbundna 

frågor, och följde alla de teman som valts ut i enlighet med studiens syfte (Jacobsen 2007; 

Bryman 2011). För vissa begrepp var det nödvändigt med förtydliganden av vad som 

åsyftades i aktuell intervju då definitionerna av dem kan variera. Utöver de tematiska frågorna 

ställdes även dynamiska frågor med syfte att främja en god relation och förtroende mellan 

forskare och respondent (Kvale 1997). Detta ansågs vara särskilt nödvändigt då 

intervjupersonerna inledningsvis upplevdes som något obekväma med att berätta om sina 

personliga upplevelser och tankegångar. I många fall ville intervjupersonerna själva ställa 

frågor vilket de tilläts då det ansågs gynna förtroendet för intervjuaren. Utöver detta var 

samtliga intervjupersoner tillmötesgående och uttryckte stort intresse för de ämnen som 

behandlades under intervjuerna.  

 

En tänkbar nackdel med respondenternas uttalade intresse för det studerade ämnet är att 

resultatet kan upplevas som något vinklat då de uppenbarligen vill medverka vilket tyder på 

engagemang för bemötande- och förtroendefrågor.  Resultatet hade med sannolikhet varit 

annorlunda om även personer utan detta engagemang intervjuats, vars potentiella medverkan i 

undersökningen dock inte vore lika trolig.  

 

Utan att falla utanför ramarna för förbestämda teman gavs respondenterna stor frihet att själva 

avgöra vad de vill berätta om. Vid tillfällen då samtalet utvecklades ifrån det som var relevant 

för studien avbröts det inte, då detta troligtvis hade påverkat resten av intervjun negativt. 
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Detta förekom endast under de längre intervjuerna och har därför inte skett på bekostnad av 

relevant information. Trots denna frihet som semistrukturerade intervjuer innebär för 

respondenten har forskaren möjlighet att påverka riktningen på samtalsämnena. Då det 

upplevdes som att respondenten inte gav ett tillräckligt uttömmande svar, fanns möjligheten 

att ställa frågan igen vid lämpligare tidpunkt vilket även gjordes. Olika riktningar i 

samtalsämnen i kombination med ett ökat förtroende för forskaren kan påverka respondenten 

till att komplettera sina svar senare under intervjun och kan konstateras i denna undersökning. 

 

Det är gynnsamt för undersökningen att till viss grad anpassa intervjun efter respondenten för 

att möjliggöra för andra nyanser och perspektiv som inte är självklara för forskaren. Baserat 

på respondentens svar och det denne väljer att berätta om kan nya frågor uppkomma som är 

intressant för studien och därmed utöka intervjuguiden (Bryman 2011). För denna 

undersökning var denna möjlighet av värde i och med att det studerade fenomenet är 

begränsat till ett specifikt yrke. Personer utanför organisationen har sällan tillräcklig insyn och 

kunskap om det praktiska polisarbetet, varför respondenternas egna utsagor till stor del gav 

upphov till nya frågor. Intervjuerna avslutades med att respondenterna gavs möjligheten att 

lägga till eller berätta om någonting utöver det som sagts, vilket ingen av dem menade var 

nödvändigt. 

 

4.3 Tillförlitlighet 

För att säkerställa en hög tillförlitlighet ska en undersökning uppfylla krav på validitet och 

reliabilitet. En förutsättning för tillförlitlig forskning är att det som faktiskt studeras avspeglar 

syftet med studien, vilket innebär en hög validitet. Den insamlade data som fungerar som 

underlag ska vara giltig och relevant för undersökningens syfte. Forskaren har ett ansvar i att 

genomföra intervjuer som håller hög kvalitet genom att ställa lämpliga följdfrågor för att få 

fram mer relevant information (Kvale 1997). Undersökningen ska utföras på ett pålitligt och 

adekvat sätt för att öka reliabiliteten. För att uppnå detta har öppna och generella 

samtalsämnen som samtidigt är relevanta för undersökningens syfte utformats. Detta 

motverkar risken för forskaren att påverka respondentens utsagor genom ledande frågor. Då 

intervjuerna i denna studie utgår från en intervjuguide med förbestämda teman och rubriker 

möjliggjordes för en öppen intervjuform där respondenten gavs utrymme att utrycka sig fritt.  
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Detta som ett sätt att kompensera för det maktövertag som intervjuaren har och därmed öka 

reliabiliteten (Kvale 1997).  

 

Att en studies resultat återspeglar intervjupersonernas verklighet är nödvändigt för att erhålla 

en hög reliabilitet. För att åstadkomma detta har hänsyn tagits till företeelser som kan komma 

att påverka de som intervjuas och därmed även deras utsagor. Kontexteffekten och 

intervjuareffekten är exempel på företeelser som kan äventyra reliabiliteten av en 

undersökning. Med intervjuareffekten menas den påverkan som intervjuaren kan ha på 

respondenten genom sitt beteende. För att motverka detta bör intervjuaren förhålla sig neutral 

i sitt kroppspråk, ansiktsuttryck och tonläge för att inte styra respondentens uttalanden 

(Jacobsen 2007). Att motverka eller begränsa intervjuareffekten var av stor vikt för denna 

undersökning där intervjupersonerna består av poliser som i och med yrkestillhörigheten kan 

vara mottagliga för intervjuarens annars subtila signaler. Detta är särskilt sannolikt då 

intervjupersonerna, trots att de uppmanas att dela med sig av personliga upplevelser av 

yrkesutövningen, medverkar i undersökningen i egenskap av poliser och inte privatpersoner. 

Intervjuarens beteende bör vidare inge tillit och förtroende hos respondenten för att få så 

djupgående och uppriktig information som möjligt. Även den kontext som intervjuerna utförs 

i påverkar reliabiliteten för en undersökning. Kontexteffekten kan likaväl som 

intervjuareffekten påverka den information som utvinns ur intervjuer. (Jacobsen 2007). Den 

plats som intervjuerna utförs på och yttre omständigheter som kan påverka intervjuerna är 

viktiga att diskutera för att öka reliabiliteten på en undersökning. Då syftet med denna 

undersökning är att öka kunskapen om hur poliser upplever sin yrkesutövning ansågs det 

lämpligt att genomföra intervjuer på deras respektive arbetsplats. Nackdelen med detta är 

risken att polisernas utsagor är för präglade av organisationskulturens värdenormer och att de 

känner sig manade att representera hela poliskåren. Intervjupersonerna underrättades om att 

deras svar är anonyma och inte syftar till att vara representativa för hela poliskåren som ett 

försök att begränsa denna risk.  

 

Under analysprocessen kan reliabiliteten ökas genom att forskaren eftersträvar att återge 

respondenternas uttalanden på ett korrekt sätt (Jacobsen 2007). Detta har uppnåtts genom 

redovisning av citat från de intervjuade poliserna. Citat, och andra uttalanden, har inte tagits 

ur sitt sammanhang då detta kan leda till att de tillskrivs felaktiga innebörder. En 

undersökning med hög reliabilitet förutsätter även att andra forskare ska kunna replikera 

studien vid andra tillfällen och nå samma resultat. Detta kan dock vara problematiskt för 
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kvalitativ forskning då faktorer såsom tidpunkt, plats, omgivning, intervjuare och andra yttre 

omständigheter kan påverka intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

Uppmärksammade händelser där allmänhetens förtroende för Polisen diskuteras, såsom 

upplopp och sammandrabbningar mellan poliser och ungdomar, kan till hög grad tänkas 

påverka resultaten av studier som denna. Ett för högt krav på reliabilitet, där varje intervju 

utförs på precis samma sätt, kan dock vara ofördelaktigt då det kan medföra att forskaren går 

miste om intressant och relevant information (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

4.4 Etiska aspekter 

Det är betydelsefullt att reflektera kring etiska aspekter under hela forskningsprocessen. I 

studier som denna, där personliga uppfattningar och erfarenheter behandlas, är det nödvändigt 

att säkerställa respondenternas anonymitet för att undvika eventuella konsekvenser som en 

medverkan kan medföra. Förutom att inte ange respondentens namn bör forskaren även se 

över annan information som eventuellt kan avslöja dess identitet. Det kan hända att denna 

information är av värde för undersökningen, varför forskaren bör överväga vad som ska 

redovisas och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära (Kvale 1997). Detta gäller även 

information som respondenten gett medgivande till. I redovisningen av denna undersökning 

anges så lite personlig information som möjligt för att säkerställa respondenternas anonymitet. 

Trots dessa åtgärder finns det ändå en risk att poliserna, gällande vissa frågor, inte svarar helt 

uppriktigt. Det är förståeligt att yrkespersoner inte vill uttala sig på sätt som kan äventyra 

deras anställning. Som ett försök att begränsa bortfall och ytliga intervjusvar, ställdes därför 

inte sådana frågor.  

 

4.5 Bearbetning och analysprocess 

Den data som de åtta intervjuerna gett upphov till analyseras och redovisas tematiskt enligt en 

kvalitativ analysprocess. Först kodas den insamlade informationen för att sedan tematiseras i 

enlighet med undersökningens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkt. För att 

skapa ordning i det insamlade materialet reduceras det först till dess mest centrala och 

väsentliga beståndsdelar. Utifrån undersökningens syfte urskiljs och kategoriseras 

betydelsefylla begrepp som utgör de koder som materialet sedan analyseras utifrån. De koder 

som används i analysen formuleras under själva analysprocesen och alltså inte på förhand, 
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vilket innebär en datadriven kodning. Utifrån jämförelser av koderna, där olika relationer och 

mönster mellan dem ses över, skapas en uppsättning teman som den fortsatta analysen 

grundas på. Analysens resultat redovisas utifrån studiens centrala begrepp och teman. Texten 

är i berättande form och uppdelad i rubriker som motsvarar dessa teman. För att förtydliga 

och exemplifiera de kategorier som formulerats under analysprocessen redovisas även direkta 

citat från intervjuerna (Hjerm & Lindgren 2010).  
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5. Analys 

Bearbetningen av det insamlade materialet gav upphov till fem teman vilka är förväntningar, 

prioriteringar, symboler, tillgänglighet och tidigare erfarenheter.  

 

5.1 Förväntningar 

Samtliga närpoliser upplever att många andra poliser inte anser att kontaktskapande är riktigt 

polisarbete. De menar att ungdomar därför inte förväntar sig att poliser ska ta kontakt med 

dem utan uppenbar anledning, vilket gör att de direkt tar avstånd till de som försöker närma 

sig dem. Poliserna beskriver vidare att de upplever att många ungdomar till en början kan 

känna sig misstänkliggjorda och att det därför är viktigt att poängtera att de inte är där för att 

ungdomarna är brottsmisstänkta. 

 

”Jag tror att poliser inte ofta går fram och pratar med dem förrän det verkligen är bråk. 

Man kanske ska gå fram även i andra situationer för att få kontakt med dem.”  (R3) 

 

Här tydliggörs de förväntningar som tillskrivs rollen som polis, både inom organisationen och 

hos allmänheten (Trost & Levin 2010). Respondenternas upplevelser tyder på att det inom 

Polisens organisationskultur finns normer och värderingar som skapar uppfattningar om att 

förtroende- och kontaktskapande åtgärder inte ingår i rollen som polis, vilket Lenéer och 

Thylefors (2005) beskriver som interna förväntningar. Dessa interna förväntningar påverkar 

polisers agerande och bemötande av allmänhet vilket i sin tur skapar externa förväntningar 

som här motsvarar allmänhetens förväntningar på poliser. Insikten om dessa externa 

förväntningar leder till att närpoliserna själva väntar sig ett bemötande som speglar 

ungdomarnas misstro mot dem varför de redan initialt försöker motverka detta. Flera 

respondenter anger att söka kontakt med ungdomar i situationer som inte är kopplade till brott 

som ett sätt att skapa förtroende hos dem. 

 

Flera respondenter menar att de upplever närpolisarbetet som annorlunda än förväntat. De 

beskriver att de till en början trodde att det skulle vara tuffare och bestå av fler fysiska 

situationer. Istället anser de att rollen som närpolis främst består av att kommunicera med 
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människor. De berättar att de upplever att de flesta situationer kan hanteras utan att de 

behöver vara offensiva och att hög social kompetens och empati därför är nödvändiga 

egenskaper hos en närpolis. Dessa egenskaper menar de verkar förtroendeskapande hos 

allmänheten varför de upplever att just närpoliser lyckas bättre i att skapa kontakt med 

ungdomar. 

 

Många respondenter anser att det finns en stereotyp bild av poliser där de förväntas vara hårda 

och tuffa. Respondent tre upplever att hon i egenskap av närpolis inte behöver uppfylla dessa 

förväntningar, vilket hon uppskattar. 

 

”Det är kul att inte få vara så polisig som alla andra, alltså att man får vara tjej och 

kvinnlig och man får le och man får vara trevlig och det tycker jag känns bra. Jag känner 

att det blir uppskattat av ungdomar också, så det känns bra”. (R3) 

 

Flera respondenter använder uttrycket polisig vilket de menar står för den typiska och 

stereotypa polisen som uppfattas som stel, fyrkantig, auktoritär och arrogant. Dessa är 

egenskaper som de, då de möter ungdomar, inte vill associeras med vilket de försöker 

förmedla i sitt beteende och bemötande. 

 

Samtliga närpoliser menar att de skiljer sig från den tuffa, hårda och händelseinriktade polisen 

som de anser vara stereotyp. Respondent ett menar att samtidigt som hon hade en uppfattning 

om att poliser beter sig på sätt som kan uppfattas som hårt och aggressivt, börjar det bli mer 

accepterat att det finns andra sätt att arbeta som polis som innebär andra beteendemönster. 

 

”Det är nog också att man har en bild av hur en polis ska vara och så behöver det inte 

vara. Nu finns det jättemycket fler som är som mig. Många fler som har större tålamod 

och är mer ute efter att prata än att gå in hårt med en gång. Man har liksom ändrat på 

vilken form av polis man vill ha så det är en lite mjukare kår.” (R1) 

 

Även respondent fem upplever att poliser förväntas vara hårda och tuffa i sitt beteende. Hon 

menar att det finns fördelar i att bemöta ungdomar på ett annorlunda sätt och att genom ett bra 

bemötande försöka förmå dem till att följa hennes uppmaningar istället för tvinga dem till det. 
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”Man ska träna på att kunna prata med människor. Om jag kommer fram till dig såhär 

hörru du, nu lyssnar du på mig! Så här är det, nu ska du följa med! Det är så folk 

förväntar sig att en polis ska vara.” (R5) 

 

Här kan uppfattningar observeras som tyder på att de förväntningar som poliserna själva 

tillskriver rollen som polis varierar beroende på enhetstillhörighet. Samtliga närpoliser 

upplever sin nuvarande yrkesroll som annorlunda än den bild och de förväntningar de hade av 

en polis. Denna tendens går inte att finna hos de respondenter som arbetar som 

uttryckningspoliser, vilket tyder på att det inom den övergripande rollen som polis, och 

förväntningarna på denna, existerar skilda uppfattningar. Payne (2002) diskuterar intra-

rollkonflikter där olika uppfattningar om vad som ingår i en roll uppstår. Dessa konflikter 

konstateras här gällande skillnader i uppfattningar om innebörden av polisrollen beroende på 

enhetstillhörighet. De förväntningar som undersökningens närpoliser hade om polisrollen 

innan de själva blev poliser motsvarar uttryckningspolisernas aktuella uppfattningar och 

förväntningar av rollen som polis, och utgår mer från repressiva förhållningssätt snarare än 

förtroendeskapande. De menar att denna sida av polisrollen, som anses vara gemensam för 

och begränsad till närpoliser, gynnar förtroendeskapande och interaktion med allmänheten. 

 

Många respondenter menar att de försöker hitta sina egna roller som poliser, trots att det finns 

klara uppfattningar både hos allmänheten och inom poliskåren om hur en polis ska vara. 

Respondent fem menar att även då många av hennes kollegor anser att hennes beteende och 

arbetssätt inte är lämpligt för en polis, uppskattas det av allmänheten och framför allt av 

ungdomar. 

 

”Mina kollegor tycker att jag är en pajas, men jag vill vara det. Det viktiga är hur 

allmänheten uppfattar dig. En ungdom kanske kan berätta mer saker för mig som är en 

pajas än för en annan polis, och det är så vi ska jobba, det är det viktiga. 

Brottsförebyggande.” (R5) 

 

Här tydliggörs den yrkesidentitet eller självbild som Charon (2009) menar är den bild som en 

person tillskriver sig själv i relation till omgivningen. Flera respondenter beskriver hur de 

försöker skapa en egen identitet som poliser som i många fall avviker från generella 

uppfattningar och förväntningar på rollen som polis. De menar att detta är nödvändigt då det 

främjar allmänhetens förtroende, dock på bekostnad av andra kollegors tilltro. Även här kan 
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tendenser observeras som tyder på en konflikt mellan allmänna uppfattningar om rollen som 

polis och förtroendeskapande åtgärder. Respondentens strategier för att skapa förtroende hos 

ungdomar innebär en särskild anpassad självpresentation som står i konflikt med det hon 

upplever vara generella uppfattningar och värdenormer hos Polisens organisationskultur. 

Dessa uppfattningar går även att finna hos övriga närpoliser som talar om en typ av polis som 

skiljer sig från stereotypa och traditionella poliser, och vidare hur denna polisroll innebär ett 

större fokus på förtroendeskapande åtgärder än repressiva. För att skapa förtroende förstärker 

alltså närpoliserna dessa egenskaper i sin självpresentation. 

 

5.2 Prioriteringar 

Närpoliserna poängterar att deras arbetsuppgifter inte uteslutande består av att ta kontakt med 

personer då brott begåtts. Det vardagliga mötet med allmänhet och framför allt ungdomar 

menar de kan öka förtroendet för Polisen till väldigt hög grad. De anser att allmänhetens och 

ungdomars möten med polisen inte bör begränsas till brottsrelaterade situationer. 

 

”Det kanske inte alltid behöver ha hänt någonting för att man ska prata med 

allmänheten. Man kan ju faktiskt prata med folk när man fotpatrullerar i en galleria, man 

kan fråga folk hur de mår, man kan önska en trevlig dag. Det ska bli mer den här 

närpolisen och den här lokala polisen tycker jag.” (R1)  

 

Här tydliggörs den intra-rollkonflikt inom polisyrket som utgörs av repressiva respektive 

förtroendeskapande förhållningssätt och den ständiga balansgång som det innebär (Payne 

2002). Undersökningens närpoliser menar att det inom organisationen finns värderingar och 

normer som innebär specifika beteendemönster och förhållningssätt som poliser förväntas 

leva upp till (Abrahamsson & Andersen 2005). Närpoliserna upplever att en polis inte 

förväntas prioritera förtroendeskapande med allmänheten utan att kontakten med dessa främst 

ska ske i syfte att ingripa. Då dessa värderingar förekommer inom den övergripande 

organisationskulturen, men dock inte inom närpolisenheten, upplever många närpoliser 

avståndstagande från kollegor inom andra enheter. De menar att de, i sitt förtroendeskapande 

hållningssätt, anses avvika från organisationens värdenormer (Abrahamsson & Andersen 

2005). 
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Även respondent fem upplever kontaktskapande och kommunikation med allmänheten som 

en betydande del av sin yrkesroll som närpolis. Hon menar att det är vanligt att kollegor från 

andra enheter än de som arbetar brottsförebyggande har en nedlåtande attityd mot närpolisen 

vars främsta uppgift är att förebygga brott.  

 

”Alltså de som jobbar brottsförebyggande är inte så jättepopulära. Du ska vara den här 

tuffa, offensiva, defensiva, aggressiva…” (R5) 

 

Respondenten menar vidare att hon finner den kontaktskapande delen av sitt jobb som 

givande samtidigt som det finns kollegor på andra enheter som inte uppskattar det. Hon menar 

att rollen som polis inte uteslutande innebär att ingripa utan att det även handlar om att hjälpa 

människor i vardagliga situationer såsom att visa vägen eller svara på enklare frågor.  

 

”En del säger det här som ni håller på med är inte polisjobb. Men det är polisjobb också, 

det finns två sidor. Det här är brottsförebyggande. Vi har vårt uppdrag”. (R5) 

 

Abrahamsson och Andersen (2005) diskuterar existerande normer och beteendemönster som 

utgör den organisationskultur som påverkar medarbetarnas värderingar, språkbruk, 

rutinmässiga beteende och interaktion med allmänhet. Närpoliserna menar att de på grund av 

sina brottförebyggande och förtroendeskapande uppdrag inte anses inneha de egenskaper och 

tillhörande beteendemönster som motsvarar organisationens övergripande värdenormer (jmf 

Stenmark 2005; Granér 2004). Vidare finns en generell uppfattning bland undersökningens 

närpoliser om att dessa egenskaper kan försvåra förtroendeskapande hos allmänheten. Då de 

menar att förtroende- och kontaktskapande verkar brottsförebyggande och utgör deras främsta 

arbetsuppgifter som närpoliser verkar detta forma deras yrkesidentitet som poliser då de 

integrerar det i sin yrkesidentitet och vidare i sin självpresentation (jmf Charon 2009). Detta 

visar på förekomsten av de subkulturer inom större organisationer som baseras på 

arbetsuppgifter och uppdrag och vidare utvecklar tillhörande värdenormer och 

beteendemönster (Abrahamsson & Andersen 2005; Stenmark 2005). 

 

Att tänja på säkerheten är någonting som flera närpoliser upplever vara nödvändigt för att 

skapa förtroende hos ungdomar. De talar om en konflikt mellan ett högt säkerhetstänkt och 

förtroendeskapande och att de ofta måste göra en bedömning i olika situationer vilket de 

sedan agerar utefter. Ett för högt säkerhetstänk anses begränsa ungdomars förtroende för dem 
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då det tolkas som avståndstagande och misstänksamhet. Vidare menar de att de i sin roll som 

polis eftersträvar en bra relation med ungdomarna och därför, i situationer de anser vara säkra, 

prioriterar förtroendeskapande framför ett högt säkerhetstänk.  

 

”Jag tror att för att vinna förtroende så släpper jag lite på säkerhetsgrejer, för man 

pratar ju om att man ska hålla avstånd och sådär men det är väldigt svårt att bli 

personlig med någon om du ska stå 1,5 meter ifrån om du ska prata, för mig så finns det 

en ambition om att bli personlig också.” (R3) 

 

Till skillnad från närpoliserna poängterar de intervjuade utryckningspoliserna vikten av ett 

högt säkerhetstänk i alla situationer. De menar att den allra största delen av deras arbete består 

av situationer där en bra kontakt med allmänheten inte är prioriterat. Säkerheten upprätthålls 

på bekostnad av allmänhetens förtroende, vilket de menar är en förutsättning för polisarbetet. 

 

”Jag är brysk dagarna ut och in, det måste vi vara ibland för att folk ska fatta att nu är 

Polisen här” (R6) 

 

Utryckningspoliserna menar vidare att de inte har för avsikt att anpassa sig efter ungdomarna 

för att skapa förtroende hos dem. Båda två anser att de inte bemöter ungdomar annorlunda 

jämfört med övrig allmänhet. De upplever att deras arbete inte kräver att de ska anpassa sig 

efter ungdomar och att det heller inte gynnas av det. 

 

”Jag tycker inte heller att vi ska behöva ställa oss in hos ungdomar på något sätt. Vi ska 

inte behöva köpa dem.”  (R4) 

 

Till skillnad från uttryckningspoliserna menar samtliga närpoliser att de medvetet försöker 

skapa förtroende hos ungdomar genom att anpassa sig efter dem. Att få ungdomarna att kunna 

relatera till dem menar närpoliserna ökar förtroendet för dem. 

 

”Jag tror att jag pratar lite annorlunda med ungdomar. Jag pratar ett annat språk skulle 

jag vilja säga. Jag försöker lägga mig på deras nivå på något sätt.” (R8) 

 

Även här kan olika förhållningssätt och värderingar beroende på enhetstillhörighet och 

tillhörande uppdrag och arbetsuppgifter observeras. Uttryckningspoliserna menar att detta 
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repressiva arbetssätt är nödvändigt för att kunna utföra sina uppdrag och att de inte har 

möjlighet till samma förtroendeskapande arbetssätt som närpoliser har. 

 

Båda utryckningspoliserna menar att de bemöter ungdomar såsom ungdomarna bemöter dem, 

medan samtliga närpoliser uppger att de försöker ta tid att fråga ungdomar som bemöter dem 

negativt om anledningarna till detta. 

 

”En bra polis tycker jag bemöter en ungdom såsom vi vill bli bemötta av ungdomen. Och 

det kan vara allt ifrån att ungdomar är trevliga mot oss, då är vi trevliga tillbaka. Om de 

visar attityd då går vi in med hårdhandskarna, vi kan inte låta ungdomar bete sig hur 

som helst mot poliser heller, jag menar, vi är en myndighet.” (R4) 

 

Hos närpoliserna observeras andra förhållningsätt till ungdomar som beter sig på ett sätt som 

de uppfattar som otrevligt. De berättar att de, vid tillfällen då de upplever att ungdomar tar 

avstånd från dem, har dålig attityd eller på andra sätt uttrycker missnöje, försöker ändra på 

deras uppfattningar. De menar att Polisen tjänar på ungdomars förtroende varför de anser att 

det hör till deras uppgift att försöka öka den. De berättar även att de har förståelse för att 

många av dessa ungdomar kan ha erfarenheter av att ha behandlats dåligt av poliser och att de 

försöker visa dem att det även finns bra poliser. 

 

”Även om jag skulle känna av avstånd hälsar jag ändå, det gör mig ingenting. Jag har 

inte gjort dig någonting, du känner inte mig, men vi ska lära känna varandra om du 

tillåter det och vill du inte så kan inte jag tvinga dig. Men skulle jättegärna vilja det.” 

(R5) 

 

”Jag vet att näpo-poliser uppfattas som mycket trevligare av allmänheten än vad 

utryckningspoliser gör. Vi har ju våra arbetsuppgifter, vi åker på larm. Näpo åker på 

larm om de har lust, om de har tid.”  (R6) 

 

Båda utryckningspoliserna menar att deras främsta arbetsuppgift är att hjälpa till vid brott. 

Respondent sex upplever att allmänheten uppfattar henne och andra utryckningspoliser som 

bryska och otrevliga, att de aldrig kliver ur bilen och inte har tid för dem. Hon menar att 

personer utifrån inte förstår syftet med varför de gör som de gör och att de antar att de helt 

enkelt inte orkar interagera med allmänheten. 
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Utryckningspoliserna upplever alltså att deras kontakt med allmänheten och ungdomar är 

annorlunda jämfört med närpolisernas, vilket även kan konstateras av hur poliserna från 

respektive enheter själva beskriver interaktionen med allmänheten. De värdenormer som 

existerar inom ordnings- respektive närpolisenheten verkar till stor del påverka polisernas 

beteende i interaktionen med allmänheten (jmf Alvesson 2002). Subkulturerna leder alltså, på 

grund av olika uppdrag och i sin tur värdenormer, till olika prioriteringar som till stor del 

påverkar det rutinmässiga beteenden gentemot allmänheten. 

 

5.3 Symboler  

Samtliga närpoliser menar att de försöker tona ner rollen som polis som ett sätt att skapa 

förtroende hos ungdomar. Det finns en uppfattning bland dem om att uniformen associeras till 

myndighetsutövning och repressivitet vilket försvårar förtroendeskapandet. Den distans som 

detta skapar försöker de motverka genom att, i den mån de kan, avlägsna de symboler som 

förknippas med Polisen, vilka kan vara delar av uniformen såsom mössa och handskar. De 

upplever att de genom detta kan minska avståndet till ungdomarna då de uppfattas som 

personer snarare än myndighetsutövare eller ”bara poliser”. 

 

”Jag uppfattar det som att om man tar av sig sin mössa så uppfattas man som mer 

personlig (…) just för att uppfattas som lite mindre fyrkantig för jag tror att man 

uppfattas mer som en myndighetsperson om man har mössan på sig.” (R2) 

 

Flera respondenter uppger att de tar av sig sina handskar demonstrativt med avsikt att skapa 

förtroende hos ungdomar som de menar uppfattar det som förtroendeskapande och 

respektingivande. 

 

”Ungdomarna brukar jag väldigt ofta ta i handen. Man förlorar respekten helt om du 

inte tar av dig bushandsken när du hälsar. Ibland kan man även göra det synligt framför 

dem, man gör det mer demonstrativt.” (R1) 

 

De symboler som representerar Polisen anser respondenterna alltså samtidigt representera 

organisationens repressiva sidor i den mån att de försvårar förtroendeskapandet. 
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Uniformsdelar, vapen och andra föremål som är kännetecknar Polisen är alltså laddade med 

värden som enligt närpoliserna står för auktoritet och avståndstagande till allmänheten. Då 

dessa värden inte avses kommuniceras ut till allmänheten under förtroendeskapande åtgärder 

avlägsnas eller döljs de medvetet. Dessa fysiska objekt motsvarar det Schein (1985) och 

Hatch (1997) menar utgör organisationskulturens artefakter som är de synliga, hörbara och 

påtagliga symboler som representerar organisationens uppfattningar, antaganden, normer och 

värderingar. 

 

Flera närpoliser upplever att uniformen och myndighetens symboler ibland används för att 

skapa ett avstånd till allmänheten och att det finns kollegor som gömmer sig bakom sin 

uniform och utrustning. Detta menar de skadar förtroendet hos allmänheten vilket i sin tur 

försvårar polisarbetet.  

 

”Det finns vissa som aldrig skulle ta av sig handskar och hålla folk i handen, de vill hålla 

den här distansen. Jag tycker att det är kränkande.” (R5) 

 

Då förtroendeskapande åtgärder inte är prioriterat verkar dessa symboler som representerar 

Polisen istället förstärkas för att framhäva polisrollens repressiva sidor. Detta illustrerar hur 

undersökningens poliser använder värdeladdade symboler som ett kommunikationsmedel och 

anpassar dem efter önskade effekter (jmf Charon 2009). Under repressiva åtgärder förstärks 

de symboler som representerar organisationen. Detta kan tolkas som att Polisens 

organisationskultur i sig representerar och förknippas med repressivitet både externt och 

internt. På samma sätt undertrycks dessa symboler då en polis önskar skapa förtroende hos en 

allmänhet.  

 

Även kroppsspråk menar närpoliserna påverkar mötet med ungdomar och vidare hur de 

uppfattas. Flera respondenter beskriver att de försöker föra sig mindre som typiska poliser 

eller myndighetspersoner när de försöker skapa förtroende hos ungdomar.  

 

”Jag försöker att inte vara som en typisk polis. Det här med armarna i kors och 

fokuserad blick. Det gör att folk blir rädda och man måste faktiskt inte skrämma folk för 

att göra sitt jobb.” (R8) 
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Flera respondenter menar att de inte vill upplevas som typiskt stela och fyrkantiga poliser 

vilket de anser minska förtroendet hos ungdomar. Respondent två uppger att han brukar, om 

möjligt, sätta sig ner för att ge ett mer avslappnat intryck. Detta istället för att stå med armarna 

i kors vilket han, tillsammans med övriga intervjuade närpoliser, menar inger ett alltför 

auktoritärt och repressivt intryck. 

 

”Det är inget jag tänker på att nu ska jag lägga in en charmstöt här utan det blir nog lite 

så automatiskt om man känner att man vill tona ner bilden av sig själv som en 

myndighetsperson på något sätt.” (R2) 

 

Bland sociala symboler som används i interaktioner finns även beteendemässiga och verbala 

manifestationer som representerar organisationens uppfattningar, normer och värderingar 

(Schein 1985). Dessa består av bland annat kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck som 

uttrycker olika känslomässiga tillstånd och attityder som sedan tolkas in av omgivningen och 

vidare påverkar beteende och bemötande mot, och i sin tur även förtroende för personen 

ifråga (Charon 2009). Respondenterna beskriver olika beteendemässiga manifestationer som 

de anser vara förknippade med den stereotypa polisrollen och därav försvårar 

förtroendeskapandet. De beskriver särskilda beteendemönster som typiska för poliser och 

menar att de försöker undvika dessa i interaktionen med allmänheten som ett sätt att skapa 

förtroende. 

 

5.4 Tillgänglighet 

Samtliga närpoliser menar att det är fördelaktigt för poliser att framhäva personligheten så att 

allmänheten ser dem som personer snarare än endast yrkesutövare. De upplever att ungdomar 

i distriktet ser på utryckningspoliser som en enhet och inte som individer, vilket även 

utryckningspoliserna instämmer i. Samtidigt är situationen för närpoliser annorlunda då 

många ungdomar känner till dem vid namn. Ungdomarna och närpoliserna har alltså en mer 

personlig relation till varandra, vilket inte är fallet mellan ungdomar och utryckningspoliser. 

Även det är ett exempel på hur närpoliser tonar ner rollen som polis och istället framhäver sin 

personlighet för att på så sätt skapa förtroende hos ungdomar.  
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”Det är svårare för ungdomarna att bli hatiska för då ser de ett namn och ett ansikte som 

de känner igen och inte bara en uniform.” (R7) 

 

Detta överensstämmer till stor del med hur Luhmann (2005) menar att personligt förtroende 

endast kan ges en annan människa i egenskap av en personlighet. För att i egenskap av polis 

skapa förtroende hos allmänheten krävs alltså framhävandet av ens personlighet, då det endast 

är denna som kan få förtroende.  

 

Att etablera kontakt med ungdomar menar samtliga närpoliser verkar förtroendeskapande och 

vidare brottsförebyggande. Genom att lära känna ungdomarna kan dessa poliser med sin 

närvaro kontrollera otrygga situationer. Detta förutsätter att även ungdomarna lär känna 

poliserna varför många närpoliser menar att de brukar berättar personliga saker om sig själva 

som ett sätt att skapa förtroende och bygga broar. Olika intressen, fritidsaktiviteter och etnisk 

bakgrund är exempel på ämnen som närpoliserna uppger att de brukar samtala om med 

ungdomar. De berättar att de försöker framhäva sidor av sig själva som ungdomarna kan 

relatera till. Detta diskuterar även Luhmann (2005) som anger tillgänglighet, viljan att få 

förtroende och att själv visa förtroende som nödvändigheter för förtroendeskapande. 

Förtroendeskapandet hos ungdomar gynnas alltså av att poliserna själva visar dem förtroende. 

Detta kan demonsteraras genom att samtala på ett mer personligt plan. 

 

”De poliserna som är personliga, som pratar om sig själva och söker kontakt, de tjänar 

på det, och Polisen tjänar på det också. För det finns ju många olika sätt att jobba, du 

kan sitta i din bil och bara åka på jobb där någonting har hänt, eller så kan du själv ta 

initiativet och gå ut och bara prata med ungdomar. Det märks i en del områden, hur en 

del grupperinger inte agerar våldsamt mot poliser just för att de känner igen dem.”( R7) 

 

Luhmann (2005) menar att förväntningar om hur en person kommer att agera i enlighet med 

den personlighet eller identitet som gjorts socialt synlig för omgivningen är en förutsättning 

för att kunna hysa förtroende för den. Självpresentationen är alltså betydelsefullt för 

förtroendeskapande vilket även undersökningens närpoliser verkar uppleva då de talar om 

vikten att presentera sig själv som en personlighet för att skapa förtroende hos ungdomar, 

vilket görs genom att samtala om andra sidor av sig själv än yrkesrollen. Detta innebär att 

förtroende fås genom att skapa upplevelser hos allmänheten om att denne interagerar med den 
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privata personen snarare än yrkesutövaren genom att framhäva icke-arbetsrelaterade 

egenskaper i självpresentationen. 

 

Att närpolisers kontakt med ungdomarna i området är regelbunden och kontinuerlig menar 

flera respondenter till stor del påverkar mötet mellan dem. Denna skillnad menar de blir 

särskilt tydlig i jämförelse med utryckningspoliser. Flera närpoliser menar att de utöver de 

rent polisiära uppgifter som de har i en situation även försöker etablera kontakt med 

ungdomarna på plats genom att bland annat förklara hur de jobbar och varför de gör som de 

gör. Detta då de är medvetna om att de i fortsättningen kommer att möta dessa ungdomar 

under olika omständigheter.  

 

”Du kan inte köra över dem fullständigt (…) man får borsta av dem lite och prata lite 

med dem efteråt. Medan uttryckningen, för dem räcker det att gripa personen, slänga in 

personen i bilen, köra personen till arresten.” (R7) 

 

Skillnader mellan rollen som närpolis och rollen som utryckningspolis menar respondenterna 

har en påverkan på interaktionen med ungdomar. Flera respondenter poängterar att de i 

egenskap av närpoliser lyckas skapa en bättre kontakt med ungdomar i området då de har 

andra uppdrag jämfört med utryckningspoliser. Att de jobbar i begränsade områden menar de 

skapar förutsättningar för att lära känna ungdomarna bättre och på så sätt skapa personliga 

relationer till dem. De menar att ungdomarna i deras respektive närpolisområden ser dem som 

sina poliser till skillnad från poliser tillhörande ordningsenheten. 

 

”Ibland kan man få höra från ungdomarna när de inte känner igen en… de kan säga 

ibland du är från Solna va? Du är en sån där Solna-polis? För de ser väldigt mycket 

skillnad på vi och dem inom Polisen. De ser oss som sina poliser, som sina 

kvarterspoliser, och sen finns det de från Solna” (R1) 

 

Här beskrivs det Luhmann (2005) menar är betydelsen av förtrogenhet för att kunna skapa 

förtroende. Då ungdomarna inte är bekanta med en polis upplevs denne som en representation 

och symbol för Polisen och då framför allt de repressiva aspekterna. Polisens agerande 

upplevs därmed som institutionellt fastlagda vilket försvårar förtroendeskapande. Poliserna 

förväntas agera i enlighet med de repressiva egenskaper som tillskrivs polisrollen varför 

möjligheter till förtroendeskapande begränsas. Då närpoliser har en mer långsiktig kontakt 
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med allmänheten och ungdomar ökar förtrogenheten mellan dem vilket utvecklar 

förväntningar om framtida ageranden som i sin tur kan gynna förtroendeskapandet. 

 

Att känna ungdomarna och dessutom påpeka det anses av samtliga närpoliser vara 

förtroendeskapande. De menar att denna möjlighet är den främsta anledningen till att 

närpoliser lyckas få en bättre kontakt med ungdomar än utryckningspoliser. 

 

”Kan du en ungdoms namn, som vi närpoliser många gånger kan, så säg hej Johan, hej 

Muhammed! Hur mår du? Och kan du dessutom lägga till någonting mer… du, hur mår 

syrran? Hur går det med fotbollen? Alltså lär dig ungdomarna vid namn, där har du att 

hämta jättemycket!” (R1) 

 

Detta anser de framgår tydligt vid situationer där ungdomar som de själva har en bra kontakt 

med beter sig annorlunda mot utryckningspoliser. De menar vidare att det låga förtroendet 

som ungdomar har för uttryckningspoliser kan påverka förtroendet för Polisen i allmänhet. 

Luhmann (2005) menar att förtroende är en förutsättning för interaktion och därmed social 

ordning vilket överensstämmer med respondenternas upplevelser. Närpoliserna upplever att 

de lyckas skapa förtroende hos ungdomar genom att etablera en kontakt över en längre tid 

vilket de menar främjar den sociala ordningen. Då ungdomarna kommer i kontakt med 

uttryckningspoliser som de inte har denna relation till uppstår social oro i form av bland annat 

vandalisering och stenkastning mot poliser.   

 

”Närpolisen är otroligt kontaktskapande, vi får ju otroligt bra kontakt med ungdomarna. 

vi träffar och pratar med ungdomarna, det är inga problem. Men sen kommer det ibland 

vissa tillfällen ibland, den där fredagnatten, vi åker dit med några kollegor från 

utryckningen som de inte känner igen, och så börjar de kasta sten!” (R8) 

 

5.5 Tidigare erfarenheter 

Respondent sju upplever att ungdomarna har ett annorlunda förhållningssätt till närpoliser 

jämfört med utryckningspoliser. Detta menar han bland annat beror på utryckningspolisernas 

negativa attityder och bemötande gentemot dem, som i många fall grundas i att deras uppdrag 

består av ingripande, och att den enda kontakt de har med ungdomarna är under stökiga 
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omständigheter. Charon (2009) talar om interna tankeprocesser som påverkar en aktörs 

tolkande av en situation och därav hur denne agerar i den. Tidigare erfarenheter, värdenormer 

och andra förhållningssätt inom organisationskulturen ingår i tankeprocesserna vilket innebär 

att olika personer kan uppleva en situation annorlunda och därför även hantera den på olika 

sätt.  

 

”Men det där handlar mer om att man har den erfarenheten, det upplevelsen, eftersom 

man inte jobbar i det området, när man väl gör det så är det alltid när det har skett 

någonting och det finns många som inte tycker om polisen.” (R7) 

 

Även respondent åtta menar att närpoliser och utryckningspoliser på grund av denna skillnad i 

uppdrag kan uppleva samma situationer annorlunda och därmed även bemöta ungdomarna på 

andra sätt.  

 

”Många situationer upplever vi olika ibland. De som jobbar i området kan uppleva ett 

gäng ungdomar som står i ett garage och röker cigaretter som en lugn situation medan 

utryckningen kanske blir oroliga och tänker nu kommer det här leda till någonting.” (R8) 

 

Samtliga respondenter uppger att tidigare erfarenheter av stökiga situationer påverkar hur de 

förhåller sig till ungdomar de möter. Då poliserna möter ungdomar som de inte har träffat på 

förut utgår de till stor del från erfarenheter av andra ungdomar som de bedömer som 

likvärdiga. Som grund för denna bedömning finns både situationsmässiga aspekter såsom tid 

och plats men även ungdomens utseende och ålder.  

 

”För mig handlar det väldigt mycket om att ta in vad som har hänt under dagen och om 

det har hänt stökigheter. Det finns alltid en anledning till varför jag gör saker och ting, 

det är ju tid, plats, omständigheter.” (R7) 

 

Det område där mötet med ungdomar sker har alltså betydelse för hur poliserna uppfattar 

situationen. För respondent två och tre gäller detta även för potentiella möten i områden som 

de själva vanligtvis inte arbetar i. Här utgår de alltså från andra polisers erfarenheter och en 

allmän uppfattning om att vissa områden är mer osäkra än andra. Enligt Charon (2009) ingår 

myter och värderingar inom organisationskulturen i aktörens interna tankeprocesser och 

påverkar vidare hur denne väljer att agera i den. 
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”De flesta här är lätta att ha med att göra. Sen vet jag inte om det skulle fungera likadant 

om jag skulle gå i Tensta eller Rinkeby. Men jag vet inte, jag har aldrig varit där.” (R3) 

 

”Jag kan säga såhär att är det en grupp killar i förorten som står och hänger en sen kväll 

i ett centrum så är det nästan alltid något brott på gång.” (R4) 

 

I likhet med flera respondenter menar respondent fyra att han utifrån sina tidigare erfarenheter 

kan göra en bedömning av sannolikheten att en grupp ungdomar han möter har kriminella 

anknytningar eller inte. Den aktuella tiden och platsen tillsammans med beteenden som 

observeras hos gruppen i fråga menar han avgör bedömningen. Han berättar vidare att han 

upplever att ungdomar som bor i socialt utsatta områden öppet utrycker hat mot poliser utan 

uppenbar anledning. Även här kan myter och allmänna attityder inom organisationskulturen 

och framför allt den subkultur som existerar inom ordningsenheter påverka tolkandet av en 

situation (jmf Charon 2009).  
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6. Diskussion 

Undersökningen syftade till att studera den betydelse som polisers yrkesidentitet har för 

förtroendeskapandet hos ungdomar genom att besvara tre frågeställningar. Dessa är hur de 

intervjuade poliserna själva upplever interaktionen med ungdomar, hur myndighetens 

målsättning om att skapa förtroende hanteras och hur förtroendeskapandet hanteras av 

närpoliser respektive utryckningspoliser.  

 

Av resultatet framgår att närpoliserna, för att skapa förtroende hos ungdomar, medvetet 

försöker framhäva sina personligheter. Detta indikerar att rollen som polis begränsar 

förtroendeskapandet och kan illustrera generella svårigheter med att skapa förtroende hos en 

allmänhet i egenskap av myndighetsutövare. En tänkbar anledning kan vara det maktövertag 

som myndigheter symboliserar och faktumet att den som avser skapa förtroende gör det i 

egenskap av myndighetsutövare och därför representerar myndigheten. Det är problematiskt 

då en grundläggande förutsättning för att skapa förtroende är synliggörandet av den 

personliga identiteten (Luhmann 2005), vilket även styrks av faktumet att poliserna själva 

upplever att de lyckas bättre i att skapa förtroende genom att ge allmänheten tillgång till deras 

person snarare än yrkestillhörighet. 

 

Det finns en ytterligare viktig aspekt gällande nödvändigheten med att som polis synliggöra 

sin personlighet, vilket framför allt gäller vid uppmärksammade händelser där myndigheten 

eller andra poliser kritiserats. Detsamma gäller inom miljöer där det generellt förekommer 

misstro och negativa uppfattningar om Polisen eller när motparten själv har negativa 

erfarenheter av andra poliser. Då den enda identitet som gjorts synlig utgörs av 

yrkestillhörigheten associeras polisen främst med Polisen som myndighet och tillhörande 

uppfattningar vilket med rimlighet kan tänkas försvåra förtroendeskapandet. Att som polis 

synliggöra sin personlighet vid mötet med en ungdom kan främja förtroendeskapandet då det 

är troligt att ungdomen, åtminstone till viss del, definierar polisen utifrån den personlighet 

som gjorts synlig snarare än allmänna uppfattningar om poliser, vilka i många fall kan vara 

negativa. 
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Samtliga närpoliser anser att deras främsta uppdrag består av brottsförebyggande insatser 

vilka förutsätter allmänhetens förtroende, och i sin tur kräver positiva möten och kontakter 

dem emellan. Till skillnad från uttryckningspoliserna anser de att kommunikation och 

kontaktskapande med allmänheten och framför allt ungdomar utgör en betydande del av deras 

arbetsuppgifter, vilket dock inte motsvarar förväntningar om traditionellt polisarbete (jmf 

Lenéer & Thylefors 2005; Trost & Levin 2010). Dessa värderingar, med fokus på 

kommunikation och interaktion, menar närpoliserna faktiskt har en förtroendeskapande 

verkan, och representerar till stor del de värdenormer som utgör den kultur som råder inom 

närpolisenheten och som vidare påverkar närpolisernas yrkesidentitet. De mönster som går att 

finna hos närpolisernas yrkesidentitet skiljer sig alltså från både den övergripande 

polisidentiteten och den yrkesidentitet som kan observeras bland undersökningens 

uttryckningspoliser. 

 

Till skillnad från närpoliserna beskriver studiens utryckningspoliser förtroendeskapande som 

icke-prioriterat. De menar att uppdraget som utryckningspolis inte bistår dem med de 

förutsättningar som krävs för att etablera kontakt med ungdomar och vidare att denna kontakt 

inte är nödvändig. Förutom de praktiska förutsättningarna kan även de förhållningssätt och 

värderingar som är gemensamma för uttryckningspoliserna tänkas påverka hur de definierar 

en situation och vidare deras bemötande av allmänhet och däribland ungdomar, vilket även 

bekräftas av utryckningspolisernas egna utsagor om att de upplevs som mindre 

förtroendeingivande än närpoliser. Dessa skillnader i beskrivningen av yrkesrollen styrker 

Granérs (2004) och Stenmarks (2005) teorier om de subkulturer som skapas och upprätthålls 

inom olika enheter och utifrån de olika uppdrag och arbetsuppgifter som tillkommer dem.  

 

På grund av skillnader i uppdrag verkar alltså uttryckningspoliserna enligt denna studie inte 

prioritera förtroendeskapande i samma utsträckning som närpoliserna. De poängterar att de 

oftast möter ungdomar av rent polisiära skäl och att de först och främst har ett polisiärt 

uppdrag att sköta, vilket visar på uppfattningar om att kontakt- och förtroendeskapande inte 

förväntas av dem som poliser. Båda utryckningspoliserna menar att de, då de är 

myndighetsutövare, ofta måste framhäva sin maktposition för att kunna utföra sina uppdrag 

och att avståndet till ungdomarna främjar detta. Detta förhållningssätt kan jämföras med 

närpoliserna som menar att de medvetet försöker tona ned rollen som polis vid interaktionen 

med ungdomar. Även detta visar på omfattande skillnader i yrkesidentiteten hos närpoliser 
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respektive uttryckningspoliser som kan spåras till olikheter i den kultur som råder inom 

motsvarande enhet som i sin tur utgår från skiljande arbetsuppgifter och uppdrag.   

 

Enhetstillhörigheten påverkar alltså polisernas yrkesidentitet och medför olika förväntningar 

utifrån skillnader i rådande kultur inom respektive enhet. Rollen som uttryckningspolis 

motsvarar den övergripande polisrollen där kontakt- och förtroendeskapande inte förväntas. 

Närpolisrollen skiljer sig från detta vilket kan förklaras av de förtroende- och 

kontaktskapande förhållningssätten som präglar subkulturen och utvecklar, till det anpassade, 

värdenormer. Dessa genomsyrar närpolisernas arbetssätt i form av tolkning, definiering och 

hantering av situationer. Närpoliserna verkar medvetet försöka återspegla detta i sin 

självpresentation vid bemötande av allmänhet och ungdomar. De menar själva att de försöker 

bete sig annorlunda än det som förväntas av poliser. 

 

Majoriteten av studiens närpoliser uttrycker förståelse för ungdomar som inledningsvis tar 

avstånd från dem och försöker trots det att närma sig dem. De menar att misstron mot poliser 

kan grunda sig i negativa erfarenheter av framför allt utryckningspoliser. Undersökningen 

visar även på uppfattningar bland närpoliserna om att de i vissa situationer kan nå framgång i 

att skapa förtroende bland ungdomar genom att anta ett lägre säkerhetstänk och att närma sig 

dem vid otrygga situationer, vilket kan tolkas som att ungdomars förtroende anses vara 

nödvändigt och högprioriterat. En anledning till detta kan vara att de arbetar mer långsiktigt 

med varje enskild ungdom och därför gynnas av en god kontakt med dem i högre grad än 

uttryckningspoliserna som har en mer anonym och sporadisk kontakt med ungdomarna.  

 

Detta stödjer Holgerssons (2005) forskning som konstaterar att poliser som arbetar i större 

områden med en högre grad av anonymitet bemöter allmänheten annorlunda jämfört med 

poliser som arbetar inom begränsade områden. Faktumet att studiens närpoliser uppger att de 

tenderar att förhålla sig misstänksamt mot ungdomar som de inte tidigare mött inom sitt 

område bekräftar kopplingen mellan lokalkännedom och bemötande. Misstänksamheten och 

misstron mot ungdomar som upplevs som okända försvårar förtroendeskapandet då det krävs 

att poliserna, åtminstone demonstrativt, visar ungdomar förtroende (Luhmann 2005). Detta 

förklarar vidare hur utryckningspolisernas betydligt större verksamhetsområde, och den brist 

på lokalkännedom som det innebär, försvårar etableringen av kontakter och 

förtroendeskapande möten med ungdomar.  
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I studien kan generella uppfattningar konstateras som visar på att de symboler som 

manifesterar Polisens organisationskultur associeras till auktoritet och repressivitet och 

upplevs därför begränsa förtroendeskapandet. Gemensamt för närpoliserna är en medveten 

nedtoning av symboler som uppfattas som auktoritära och myndiga. Det finns ett tydligt 

mönster bland närpoliserna att skala av det polisiära så mycket som möjligt i mötet med 

ungdomar, vilket återigen visar på en allmän uppfattning bland studiens närpoliser att rollen 

som polis kan minska ungdomars förtroende för dem varför de känner sig manade att tona ner 

den i de sammanhang där förtroendeskapande är prioriterat. Närpoliserna hanterar alltså 

förtroendeskapandet genom att, i självpresentationen, tona ned de attribut och egenskaper som 

associeras med Polisen och därmed repressivitet, till fördel för den personliga identiteten. 

 

Yrkesrollens påverkan på förtroendeskapande kan rimligtvis tänkas vara annorlunda vid 

interaktionen med andra befolkningsgrupper än ungdomar och inte minst ungdomar i socialt 

utsatta områden. Det är nödvändigt att understryka att de symboler som representerar Polisen 

kan inneha andra värden hos andra befolkningsgrupper och istället verka förtroendeskapande. 

Då det maktövertag som poliser har begränsar förtroendeskapande kan allmänhetens 

självupplevda makt och position i samhället vara av betydelse. En person som exempelvis 

upplever sig besitta en tillfredsställande grad av makt både i samhället och i det egna livet kan 

tillskriva Polisen andra värden än en person som anser sig vara socialt utsatt. Att en socialt 

etablerad person inte upplever sig vara i underläge på samma sätt som en socialt utsatt person 

innebär inte per automatik att dennes förtroende för Polisen är högre. Dock finns det en fördel 

i att analysera ett sådant exempel utifrån andra teoretiska utgångspunkter än de som 

föreliggande studie utgår ifrån. 

 

Av analysen framkommer att det finns mönster av uppfattningar om vissa områden och dess 

invånare som kan tänkas påverka polisers definition av en situation och därmed hur de agerar 

i den. Att ungdomar i socialt utsatta områden generellt har en negativ inställning mot poliser 

och att detta med stor sannolikhet är kopplat till kriminalitet är en uppfattning som delas av de 

intervjuade utryckningspoliserna samt två poliser som är stationerade i närpolisområden som 

inte anses vara socialt utsatta. Gällande de poliser som uttrycker dessa åsikter om områden de 

själva inte har erfarenheter av är det sannolikt att dessa uppfattningar grundas i allmänna 

förhållningssätt, myter och attityder inom myndigheten (jmf Alvesson 2002; Charon 2009).  
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Resultatet visar alltså på ett mönster av förhållningssätt och attityder som, förutom av den 

övergripande organisationskulturen, även påverkas av enhetstillhörighet inom organisationen. 

Utryckningspoliserna menar att de oftast möter ungdomar under omständigheter där deras 

uppgift är av ingripande art. Denna skillnad mellan de studerade enheterna kan anses vara en 

rimlig förklaring till att liknande situationer kan definieras, och därmed hanteras, på olika sätt 

beroende på om personen i fråga är närpolis eller uttryckningspolis. Enligt Charons (2009) 

beskrivning av symbolisk interaktionism förklaras en individs agerande utifrån dennes egna 

definitioner av situationen. Dessa definitioner skapas utifrån ett samspel mellan individens 

eget perspektiv, tolkning och meningsskapande samt externa och interna interaktioner. Hur en 

polis upplever en situation, som i sig påverkas av dels egna erfarenheter och dels allmänna 

förhållningssätt och attityder inom organisationen och enheten, påverkar utifrån detta 

perspektiv alltså dennes agerande och handlande, vilket kan konstateras i denna undersökning. 

Yrkesidentiteten, som formas av både den övergripande organisationskulturen och subkulturer 

inom enheterna, har alltså betydelse för bemötandet av ungdomar och allmänhet då dess 

värdenormer påverkar hur situationer definieras och vidare hanteras av poliserna. 

 

6.1 Vidare forskning 

Polisorganisationen är ett intressant fält för sociologisk forskning och denna studie kan 

mycket väl tänkas ge upphov till nya frågeställningar för vidare forskning. Under 

undersökningens gång uppkom flera intressanta frågor som är givande att forska vidare kring.  

 

De poliser som ingår i denna undersökning arbetar som regel i uniform vilket inte är fallet för 

alla myndighetsutövare som, beroende på myndighet och yrkesroll, kan arbeta civilklädda. 

Denna skillnad kan rimligen antas vara betydelsefull för förmågan att som myndighetsutövare 

skapa förtroende då uniformen förstärker myndighetstillhörigheten och därmed maktövertaget 

vilket, i denna undersökning, har konstaterats begränsa förtroendeskapandet hos allmänheten. 

Ett förslag för vidare forskning är att studera uniformens betydelse för förtroendeskapande 

hos ungdomar eller allmänhet. 

 

Ett aktuellt ämne som är värt att studera är Polisens användande av sociala medier som ett sätt 

att nå ut till allmänheten och inte minst ungdomar. Ett ytterligare förslag är att studera hur 

Polisens värdegrunder, som utvecklas och förändras över tid, påverkar poliskårens 
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sammansättning och den kultur som råden inom organisationen. Liknande undersökningar om 

myndighetsutövares relationer med klienter kan även tillämpas på andra myndigheter än 

Polisen. 
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