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Sammanfattning

Polisens ställs dagligen inför olika mötessituationer med kriminella. I ett möte sker ett 
ömsesidigt samspel mellan parterna, vilket gör att kriminellas bemötande på något sätt måste 
ha en inverkan på polisen. Men på vilka sätt påverkar egentligen dessa möten dem? Denna 
uppsats ämnar skapa en djupare förståelse av hur mötet med kriminella påverkar polisen samt 
vilken betydelse mötet har för polisens syn på sin yrkesidentitet. Vi eftersträvar även att 
belysa vilken betydelse kollegorna har för polisens syn på yrkesidentiteten. I denna studie har 
vi utgått från den symboliska interaktionismen där identitet, yrkesidentitet, roller och team 
varit de centrala begreppen. För att besvara vår frågeställning använde vi en kvalitativ metod 
men hermeneutisk ansats. Vi valde att utföra 10 semistrukturerade intervjuer med poliser från 
två mindre städer och en storstad. Resultatet visar att poliserna aktivt strävar efter att inte bli 
påverkade av kriminella. En av strategierna de använder sig av är att se sig ingå i ett rollspel 
där uniformen är betydelsebärande. Vi kunde också urskilja att poliserna påverkas av de 
kriminella trots att de inte lyfte fram denna aspekt. Genom kriminella blir poliserna bland 
annat mer sammansvetsade som yrkesgrupp och utvecklar en ökad förståelse för avvikande 
individer. 

Nyckelord: identitet, kriminell, polis, möte, yrkesidentitet 
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Förord

Tänk att två månader nu har gått och när vi ser tillbaka på denna tid så har det varit en 
känslofylld tid åt alla håll och kanter, med ett liv som har varit helt uppfyllt av en C-uppsats. 
Det är inte bara vi som har levt med vår uppsats utan även våra familjer har ofrivilligt fått 
varit väldigt delaktiga i både uppgång och nedgång. Vi vill tacka er för att ni har orkat med 
oss under denna period.

Vi vill ge er respondenter ett stor tack för att ni ställde upp och gav oss innehållsrika och 
intressanta intervjuer. Utan er hade inte denna studie varit genomförbar. Ytterligare vill vi 
tacka vår handledare Mekuria Bulcha för den hjälp han gett oss under uppsatsens gång. Vi är 
även mycket tacksamma över den hjälp Bettina och Ulla Jobin gav oss med att läsa vår 
uppsats och komma med kloka kommentarer och förbättra språket.

Johanna och Helen
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1. Inledning

Polisen utgör en viktig funktion i vårt samhälle då de i princip dagligen fattar avgörande 
beslut i människors liv. Deras arbetsuppgifter är bland annat att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i samhället (Polisen, 2010). De möter en mångfald av människor under ett 
arbetspass och ställs inför en mängd olika mötessituationer. Under polisutbildningen och i det 
pågående arbetet tränas poliserna till att blir skickliga i bemötandet med människor, så att de 
kan utföra sitt arbete på bästa sätt samt att de ska kunna hantera utsatta situationer om de 
uppstår (Polishögskolan, 2010). Men trots att poliserna kontinuerligt övas på att bli skickliga 
bemötare har vi under den senaste tiden uppmärksammat en trend i att polisen framställs 
negativt i media men även i folkmun. De har ett flertal gånger i synnerhet i media beskrivits 
som antingen maktmissbrukare som använder sin myndighetsutövning i fel syfte eller 
oprofessionella yrkesutövare som bemöter medborgare med en främlingsfientlig ton. Detta 
har lett till att samhällets medborgare har blivit allt mer skeptisk till polisens arbetsmetoder 
och hanterandet av bemötandet.

I Sydsvenskan 16 december, 2009 uppmärksammades en händelse där en polispatrull i sin 
polisbuss tilldelat en ung man flera negativa tillmälen då han ingått i ett upplopp i Rosengård. 
Denna företeelse kom senare till allmänhetens kännedom, något som fick så gott som hela 
Sverige att rasa då polisen är den yrkeskategorin som ska arbeta under lagen och inte uttrycka 
sig i nedlåtande form. Efter denna händelse beskylldes polismyndigheten för att agera 
oprofessionellt, då polisernas bemötande i detta fall uppfattades vara under all kritik 
(Sydsvenskan, 2010).

Händelser som liknar den som vi ovan presenterat är bara ett exempel av vad vi lagt märke till 
under den senaste tiden. Detta är något som har lett till att en våldsam debatt startas om att 
polisens förhållningssätt och inställning till allmänheten och framförallt kriminella borde 
förbättras. Det talas om att polishögskolan borde förändra sin kursplan så att polisstudenterna 
blir bättre på att kommunicera i en mötessituation och att bli mer tillmötesgående samt 
tillåtande. Men vi menar att det fattas något i debatten, nämligen att polisen för att utge denna 
frustration mot till exempel de kriminella, på något sätt måste påverkas av dennes bemötande. 
I ett möte sker ett samspel mellan två eller fler parter som tillsammans utvecklar hur samtals-
klimatet ter sig (Angelöw & Jonsson, 2000). Därmed finner vi att det är av intresse att fånga 
polisernas egen bild av sin arbetssituation, för att få möjlighet att höra hur de påverkas av 
motpartens bemötande. Vi kommer därmed i denna studie bland annat att fördjupa oss i hur 
polisens syn på sin yrkesidentitet påverkas av de kriminella, och vi har valt att utforska denna 
aspekt är för att vi ser att yrket fått en mycket större betydelse för individen idag än vad den 
hade för bara ett tiotal år sedan. ”Vad arbetar du med?” har blivit en vanligare fråga att ställa 
än, att undra vem personen är (Gytz Olesen & Möller Pedersson, 2004). Detta kan bero på att 
yrket inte bara hänvisar till vem en person är utan även vilken status och position individen 
har i samhället. Vidare finner vi att denna studie är aktuell att utföra, då den riktar ljus på 
polisernas arbetssituation. Vilket vi menar är viktigt då allmänheten med hjälp av denna 
studie kan bringa en djupare förståelse för polisyrkets komplexitet och polisernas egna tankar 
och känslor kring mötet. 
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2. Syfte och frågeställning

2.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv få en djupare förståelse av hur 
mötet med de kriminella påverkar polisen som individ samt vilken betydelse detta möte har 
för dennes syn på sin yrkesidentitet. Vi eftersträvar även att förstå vilken betydelse kollegorna 
har för polisens syn på sin yrkesidentitet. Vi vill genom att undersöka detta bringa en större 
förståelse för den enskilde polisen som dagligen möter en mångfald människor samt att få 
inblick i människan bakom polisen.

2.2 Frågeställning

 Hur påverkas polisen av mötet med de kriminella, och vilken betydelse har detta möte 
för polisen som individ och för dennes syn på sin yrkesidentitet?

 Vilken betydelse har kollegorna för polisens syn på sin yrkesidentitet?

3. Avgränsning och begreppsdefinition

3.1 De kriminella

Vi talar i vår studie om de kriminella. Med detta menar vi de individer som kontinuerligt 
håller sig utanför de normer som vi människor gemensamt bygger upp i samhället, och inte de 
individer som gör någon enstaka lagöverträdelse för att sedan snabbt återgå till det 
förväntande samhällsbeteendet. Den kriminelle är därmed, i denna studie, en individ som 
begår brott för att livnära sig. Att vi inte valt att precisera en specifik målgrupp i vår fråge-
ställning, till exempel hur polisen påverkas av kriminella missbrukare är för att vi menar att 
begreppet kriminell ger en bättre bild av hur polisen påverkas i själva mötessituationen. 
Polisen möter en stor mängd olika typer av kriminella personer dagligen, där alla är med och 
påverkar hur polisen sedan ser på sin yrkesidentitet. Vi menar att detta följaktligen också gör 
att vi kan få fram en bättre bild av hur polisen påverkas i själva mötet än om vi avgränsat oss 
till enbart kriminella missbrukare, då de bara utgör en del av helheten. Vidare föll detta val sig 
naturligt då vi bestämde oss för att undersöka poliser i olika län, där de olika kriminella gär-
ningarna varierar mycket. I storstadsområden finns det många typer av kriminella som saknas 
i mindre samhällen, vilket gjorde att vi inte kunde specificera avgränsningen utan låta detta 
vida begrepp kvarstå så att vi inte skulle missa något väsentligt i vår studie.

4. Disposition 

Efter denna inledande del kommer vi i nästkommande avsnitt, det vill säga avsnitt 5, att ge en 
bakgrund av polisorganisationen. Där kommer vi att presentera hur polisorganisationen är 
uppbyggd, vad polisen har för arbetsuppgifter och hur polishögskolan hanterar bemötande-
frågor. Därefter kommer vi i avsnitt 6 att lyfta fram den tidigare forskningen som är grundad 
på vår frågeställning. Vi gör detta genom att sammanfatta tidigare studier som vidrör vårt 
forskningsområde. Avsnittet är uppdelat i fyra teman: socialisationsprocessen, polisiden-
titeten, polisen i myndighetsutövningen och mötet. Slutligen avslutas avsnittet med en 
sammanfattning och en beskrivning av hur vår studie är ett nytillskott i den redan etablerade 
forskningen. I avsnitt 7 presenteras vårt teoretiska ramverk som utgår från den symboliska 
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interaktionismen. Här kommer vi att presentera identitetsbegreppet ur olika aspekter, yrkes-
identiteten samt roller och teamets betydelse. Tanken med detta avsnitt är att redogöra för den 
teoretiska ram som vi sedan kommer att relatera vårt resultat till. Även denna del avslutas 
med en sammanfattning. Under metoddelen som kommer under avsnitt 8 kommer vi att 
motivera och redogöra för vårt metodval samt beskriva hur vi gått tillväga för att genomföra 
studien. En utförlig beskrivning av hermeneutiken och vår egen tillämpning av metoden finns 
i detta avsnitt. Avsnittet därpå, det vill säga avsnitt 9, består av vårt resultat. Här kommer vi 
utifrån tematisering beskriva och presentera det som framkommit i vårt empiriska material. 
Resultatdelen avslutas även den med en sammanfattning. I det sista och tionde avsnittet 
kommer vi slutligen att diskutera vårt resultat i förhållande till studiens syfte, teori och 
tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion där vi knyter ihop 
säcken och ger förslag till fortsatt forskning. Här kommer vi även att föra en metoddiskussion, 
kritisk granska vår studie och slutligen kommer uppsatsen avslutas med slutord.

5. Bakgrund: Polisorganisationen

För att förstå hur polisens arbetssituation ser ut anser vi att det är väsentligt att ge en över-
gripande bild av hur polisorganisationen ser ut samt vilka polisens arbetsuppgifter huvud-
sakligen är. Polisorganisationen lyder under Justitiedepartementet, som består av tre olika 
delar: Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter samt Statens Kriminaltekniska Laboratorium. 
Rikspolisstyrelsen är en förvaltnings- och tillsynsmyndighet som inkluderar polishögskolan. 
Nästa del är 21 polismyndigheter som är uppdelade i olika län och har det yttersta ansvaret för 
vad som händer i respektive län. Statens Kriminaltekniska Laboratoriumet är en instans som 
ansvarar för att undersöka bevismaterial som upphittats på brottsplatser. I Sverige år 2010 
finns det 26 891 anställda inom polisen varav 7747 är civilanställda. Andelen kvinnor som är 
anställda är 36 % och andelen poliser med utländska föräldrar är 6.7%. År 2009 fick polisen 
ett anslag som motsvarade 1,8 miljarder kronor och det anmäldes 1.47 miljoner brott under 
samma år (Polisen, 2010). Den polislag som gäller idag är ifrån år 1984, och den beskriver 
vad polisen har för uppdrag. Vi vill ge en liten inblick i polislagen genom att med egna ord 
återge de inledande paragraferna i polislagen.

Polisens arbete syftar först och främst till att upprätthålla allmän ordning i samhället. De ska 
genom sitt arbete skapa trygghet i landet och samhällets medborgare ska kunna känna sig 
säkra samt tillförsäkra sig skydd i situationer som kräver detta (1984:387,1§). En polis 
arbetsuppgifter är skiftande. De två första av polisen arbetsuppgifter som nämns i polislagen 
är att förebygga samt övervaka den allmänna ordningen. Att förebygga brott är en viktig 
arbetsuppgift som polisen bland annat når genom att synas på gatan (Polisen, 2010). Att 
övervaka och därefter ingripa om något brott utförs är kanske den arbetsuppgift som man 
tänker på först då man hör ordet polis. Andra arbetsuppgifter som polisen har är att bedriva 
spaning, utreda brottsliga handlingar, skydda medborgarna genom att ge dem information 
samt följa de riktlinjer de får från de högre instanserna (1984:387,2§). Inom polisen finns det 
dessutom regler för hur de ska uppträda för att inge en professionell hållning. Dessa regler 
står att läsa i polisförordningen på följande sätt: att anställda inom polisen skall i arbete 
uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt 
och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag 
av ovänlighet eller småaktighet (1998:1558, 4 kap,1§ ).

Polisen har även infört en nationell värdegrund för att utveckla organisationen. Under år 2008 
samlades det in över 20 000 bidrag av olika poliser, för att sammanställa en kortfattad värde-
grund som kom att bli en central utgångspunkt i det svenska polisarbetet. Dessa riktlinjer är 
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att polisen ska vara professionella i sitt arbetssätt samt utveckla förtroende i mötet med 
allmänheten. De tre ledord som polisen nu arbetar efter är: engagerade, effektiva och till-
gängliga. Tre ord som handlar om att polisen ska värna för alla individers rätta värde, visa 
respekt för alla medborgare, nå resultat och vara hjälpsamma samt stödjande i sin yrkesroll 
(Polisen, 2010).

Yrkesidentiteten är något som vi kommer att lyfta fram i vår studie och då är det även intres-
sant att ge en överblick av polisutbildningen. Vi kommer främst att se till den delen i utbild-
ningen som ligger inom ramen för beteendevetenskap. När man går in på polisens hemsida 
och vill se hur polisutbildningen ser ut möts man av ”Är du polis”? Frågan ställs inte som 
”vill du arbeta som polis”? Detta menar vi tyder på att polisidentiteten ses som något centralt 
för polisen, både i yrkes- och privatlivet. Nästa fråga lyder ”Bli polis - har du vad som krävs”? 
Detta är mycket starkt förknippat med en yrkesidentitet att vara polis. Frågorna om vad som 
krävs handlar om social kompetens och samarbete, engagemang, medkänsla, lugn och att 
kunna ta bra hand om människor (Polisen, 2010). Här nedan redovisar vi delar av kursplanen 
på polishögskolan för att ge en bild av vad polishögskolan vill förmedla med sin utbildning. 
Under utbildningen är målen att utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande för att klara av 
att göra bedömningar och urskilja problem samt kunna hantera dessa. Den färdigutbildade 
polisen ska förberedas för att klara förändringar i arbetslivet. De värdegrunder som demo-
kratin bygger på ska kunskapsmässigt förvärvas och ges en förståelse för. Som student ska 
självkännedom, inlevelseförmåga och ett aktningsfullt förhållningssätt till andra människor 
utvecklas. I polisutbildningen ska den studerande utveckla en förmåga att utöva polisyrket 
självständigt och klara av att fullgöra polisuppgifterna. Vidare i utbildningen ska den 
studerande utveckla kunskaper inom Sveriges rättsordning, samhällsuppbyggnad och förvärva 
kunskap om individers och gruppers beteende samt kommunikation och samspel 
(Polishögskolan, 2010).
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6. Tidigare forskning

I sökandet efter tidigare forskning visade det sig tidigt för oss att det inte gjorts mycket 
forskning, som behandlar polisens subjektiva upplevelser av mötet med de kriminella. 
Visserligen har det forskats en del om detta ämne men då med huvudfokus på mötet utifrån 
den kriminellas perspektiv- och inte utifrån polisens. Bara denna aspekt menar vi visar på att 
vår forskning är ett nytillskott inom detta ämnesområde, men detta kommer vi att gå in på 
djupare i slutet av detta avsnitt då vi har presenterat den tidigare forskningen. Vi har trots 
denna brist på tidigare studier som rör vår fråga funnit 11 stycken vetenskapliga rapporter, 
artiklar och avhandlingar som lyfter fram polisens upplevelser som på olika sätt berör vår 
frågeställning. Den första delen av den tidigare forskning som vi kommer att presentera i detta 
avsnitt är inriktad på socialisationsprocessen. Vi kommer här att lägga fram de forskningar 
som beskriver hur polisidentiteten utvecklas. Efter den redogörelsen kommer vi att gå in på 
hur polisidentiteten uppfattas av de individer som innehar denna professionella identitet. Att 
vi valt att beröra både hur polisidentiteten skapas och hur den upplevs är för att detta ingår i 
studiens syfte då vi vill veta vilken påverkan mötet med de kriminella och med kollegorna har 
för betydelse för polisens syn på sin yrkesidentitet. Den andra delen av den tidigare forskning 
som vi kommer att redogöra för nedan är polisen i myndighetsutövningen. Det vill säga hur 
de agerar gentemot de kriminella i sitt arbete. Detta är intressant eftersom det är den gruppen 
som vi ämnar utgå ifrån då vi undersöker polisens upplevelse av mötet. Slutligen kommer vi 
att ta upp forskning som har studerat mötets betydelse och svårigheter. Men som vi nämnde 
tidigare har vi inte funnit en så stor mängd tidigare forskning som gör att vi kan ringa in vår 
frågeställning på djupet och därmed har vi blivit tvungna att bredda vårt sökområde till mer än 
bara polisen. Vi har då i vissa avsnitt lagt till hur myndighetsutövare överlag upplever och 
påverkas av mötet med sina klienter. Att vi anser att denna typ av forskning är relevant för 
vårt studieområde är för att vi ser att även andra myndighetsutövare sliter med samma 
dilemma som en polis gör. De måste i mötet inta ett professionellt förhållningssätt även om 
klienten inte alla gånger är tillmötesgående och kanske intar en dålig attityd, något som i 
högsta grad kan vara med och påverka den professionellas syn på sin yrkesidentitet. Därmed 
anser vi att även den forskningen är relevant för att vi vill kunna ge en helhetsbild av vad som 
finns på studieområdet och för att vi skall kunna ringa in vår frågeställning och därefter 
placera vår forskning i relation till denna.

6.1 Socialisationsprocessen

Polisen socialiseras in i sin yrkesidentitet genom olika erfarenheter och moment som de 
genomgår från den dagen då rekryteringsprocessen till polishögskolan inleds. Reuss-Ianni 
(1983) som har forskat om New York-polisen beskriver interaktionen med de äldre kollegorna 
som de mest betydande i socialisationsprocessen. Hon framställer i sitt resultat polisens soc-
ialisation som väldigt viktig, där de äldre poliserna är de som för in de nya i organisationen. 
Det är genom de äldre som den nya polisen lär sig vilka beteenden som är accepterade samt 
vilken chef som de kan ha förtroende för. Som Reuss-Ianni (1983, s.8) själv uttrycker sig så är 
det de äldre poliserna som lär de nya ”how to play the game”. De polisiära normerna som de 
nya poliserna lär sig i interaktionen med andra poliser blir otroligt viktigt att efterfölja, 
eftersom de annars med stor sannolikhet kommer att hamna utanför poliskårens gemenskap. 
Detta betonar forskaren betonar väldigt starkt då hon hävdar att de informella normerna är det 
som mestadels styr poliskåren. I sin studie begreppsliggör forskaren detta och menar att 
socialisationsprocessen överlämnar en ”cops code” till polisen (Reuss-Ianni: 1983, s.12). 
Denna kod handlar om kamratandan, något som är centralt inom poliskåren där poliserna ska 
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följa vissa riktlinjer till exempel inte försöka att överglänsa över någon annan i 
organisationen. 

Lauritz (2009) har även han studerat hur det ser ut när polisidentiteten ”föds” men till skillnad 
från den föregående forskaren har Lauritz studerat tio stycken svenska polisstudenters social-
isationsprocess. I hans studie fann vi två resultat, dels ett som går i samklang med det som vi 
nyligen beskrivit, nämligen att polisstudenterna inte själva ser att de utvecklat en yrkes-
identitet förrän de avslutat sin utbildning och fått anställning som polis. De måste ut i 
verkligheten och arbeta, samt interagera med andra poliskollegor innan de själva betraktar sig 
ha utvecklat en polisidentitet. Det andra resultatet som framkom i Lauritz (2009) forskning 
var att polisstudenter redan under utbildningstiden kunde känna att de utvecklat en polis-
identitet. Flera av respondenterna talade redan under utbildningstiden om vi poliser, något 
som enligt Lauritz tyder på att de tydligt utvecklat en känsla av att de tillhör en professionell 
identitet. Han beskriver att denna tidiga vi- känsla kan bero på att polisstudenterna i många 
fall har polisyrket som en barndomsdröm vilket kan påskynda socialisationsprocessen. En 
stark längtan efter att tillhöra en specifik identitet kan framkalla det som Lauritz (2009) kallar 
för en tjuvstart av att tillhöra en professionell identitet. Ytterligare en svensk studie som berör 
polisens socialisationsprocess är Ekmans (1999) avhandling om närpolisen. I likhet med de 
andra forskningarna på området ser vi även här en tendens i att de yngre poliserna lär sig 
genom att interagera med de äldre och att det är i den processen socialisationen till en polis 
sker. I forskningens tidigare avsnitt beskrivs det att de nya poliserna lär sig genom de äldre 
hur de ska bete sig, i större utsträckning än vad de gör under sin utbildning. På fältet lär de sig 
att dela in medborgarna i vi- poliser och dom- de andra. Något som därmed skapar en polis-
identitet eftersom poliser när de uttrycker denna vi-känsla måste anse sig själva ha skapat en 
social identitet. Men då Ekman (1999) inte går djupare in i detta utan bara vidrör fenomenet 
på ytan tar vi ett större stöd från de andra forskningarna som vi presenterat i detta avsnitt. 
Dock tyckte vi att det var intressant att ha med detta forskningsresultat i presentationen då den 
är inriktad på den svenska polisorganisationen, något som vi också valt att lägga fokus på i 
vår forskning. 

6.2 Polisidentiteten

Samtliga vetenskapliga rapporter som vi tagit del av som på något sätt behandlar polisens 
yrkesidentitet har i sitt resultat ett genomgående tema. Nämligen att polisidentiteten är något 
centralt i en polis liv. Det har visat sig att poliserna i hög grad identifierar sig med sin pro-
fession och att denna därefter formar den privata individen- människan bakom polisen. Guvå 
(2005) som i sin forskningsrapport huvudsakligen undersöker hur polisens identitet påverkar 
och påverkas av det som händer under kravaller menar att polisen skapar något djupare än 
bara en professionell identitet. Hon hävdar att det inte finns någon klar linje mellan polisens 
personliga identitet och yrkesidentitet utan gränserna däremellan är utsuddade och samman-
svetsade till en enhet. Polisidentiteten blir därmed något övergripande som de polisanställda 
bär med sig både i och utanför tjänst, både i det privata livet och under arbetstid. Att polisens 
personliga identitet skulle påverkas av deras arbete beror enligt denna studie på att de flesta 
poliser ser sin yrkesroll som en livsfilosofi som måste följas under alla omständigheter (Guvå, 
2005). Arbetsfilosofin omformas till en personlighetsegenskap och istället för att poliser ser 
sin professionella identitet som enbart en yrkesidentitet så blir denna även personlig i sin 
karaktär. De är alltid är poliser, i alla sammanhang något som forskaren lyfter fram i studiens 
tidigare avsnitt då hon redogör för några av de medverkande polisernas personliga berättelser. 
Flera av poliserna utrycker detta dilemma i sina intervjuer och forskaren hävdar senare i 
rapporten att denna aspekt beror på att en polis oavsett om den är ledig eller på arbetet måste 
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betrakta omgivningen med ett polisöga för att kunna leva upp till de förväntningar som 
samhället har på denna profession. Granér (2004) som har studerat yrkeskulturens betydelse 
tar även han upp polisens yrkesidentitet. Han framhåller att yrkesidentiteten inom polisen 
förstärks genom att de mestadels uttrycker att de är poliser, istället för att säga att de arbetar 
som polis. Att uttrycka att man är polis kan tolkas som ett tecken på att individen ser yrket 
som centralt i livet, då yrket används i beskrivningen av vem man är som person. Att detta blir 
fallet inom polisyrket beror enligt Granér (2004) till stor del på att polisen tillhör en yrkes-
grupp som har allmänhetens förväntningar på sig. En polis ska både bete sig och agera på ett 
specifikt sätt och att frångå detta förväntade beteende kan bli svårt trots att polisen inte är i 
tjänst. 

Lauritz (2009) har även han forskat om polisidentiteten men istället för att fokusera på hur 
denna påverkas i kravaller och av yrkeskulturen har denna studie haft som syfte att öka 
förståelsen för hur polisstudenter och nyutbildade poliser konstruerar sina professionella 
identiteter. Avhandlingen är av en longitudinell karaktär, något som i detta fall möjliggjorde 
för forskaren att se om synen på den professionella identiteten förändras hos respondenterna 
under avhandlingens gång. För att kunna uppnå studiens syfte utgick forskningen från konti-
nuerliga intervjuer med tio stycken respondenter som vid inledningen av forskningen nyligen 
påbörjat sin utbildning för att bli poliser. Den sista intervjun ägde sedan rum nio månader 
efter det att respondenterna var färdigutbildade och kan vid det sista intervjutillfället beskrivas 
som nykläckta poliser. I avsnittet där polisens subjektiva berättelser redovisas lyfter Lauritz 
(2009) fram att merparten av de intervjuade respondenterna ser polisrollen som en livsstil där 
den professionella identiteten flyter in i just det Guvå (2005) beskriver för den personliga 
identiteten. Men trots att detta var en övergripande trend i respondenternas beskrivning, upp-
täckte Lauritz (2009) en dubbelhet i svaren i hans studie. Han refererar i sin slutdiskussion till
Lindgren (2001) som definierar identitetsskapandet på två sätt, nämligen som sammansatta 
identitetsskapande och multi- identitetsskapande individer. Och trots att medparten av Lauritz 
(2009) respondenter upplevde att de konstruerat en sammansatt identitet, det vill säga en 
identitet där den professionella identiteten har överhand och delvis suddar ut den personliga, 
beskrev ett fåtal av hans respondenter det motsatta. Det vill säga att de snarare var mer som 
den multi-identitetsskapande individen som har en tydlig professionell identitet och en be-
stämd privat. Vi finner trots detta dubbla resultat i Lauritz avhandling att alla forskningarna 
som omfattar detta område liknar varandra då slutsatserna ändå tyder på samma tendens, att 
polisidentiteten är något centralt för de individer som söker sig till yrket. Polisen utformar 
därmed generellt en professionell identitet som för det mesta även inkräktar på den personliga 
identiteten.

6.3 Polisen i myndighetsutövningen

I den tidigare forskningen har vi funnit två olika inställningar till hur professionella, och därav 
också hur poliser hanterar avvikande individer. Den ena delen av den tidigare forskningen 
lyfter fram att myndighetsutövare för att kunna göra ett bra arbete måste göra stereotypa 
kategoriseringar av klienterna för att de skall kunna hantera alla de möten som de dagligen 
gör. Klienterna behandlas därefter ur den kategorin som den sorterats in i, med andra ord 
missbrukare behandlas utifrån den enhetliga bild som den professionella har av denna 
kategori. Annan forskning som vi funnit hävdar tillskillnad från den förra att myndighets-
utövare inte enbart behöver se det avvikande beteendet som en enhetlig kategori utan att det 
kan pågå flera motstridiga bilder som beskriver den avvikande individen. 
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Lipsky (1980) som är en av de forskare som står för det förstnämnda resonemanget har utifrån 
sin forskning utvecklat begreppet gräsrotsbyråkratiker. Begreppet är ett samlingsnamn som 
syftar till offentligt anställda som arbetar i direktkontakt med samhällets medborgare men 
desto längre ifrån organisationens högre chefer, något som gör att gräsrotsbyråkratikerna 
arbetar under självständighet. Gräsrotsbyråkratiker består enligt Lipsky (1980) av bland annat 
poliser, socialsekreterare och lärare. I sin beskrivning av varför just dessa yrken kan beskrivas 
som gräsrotsbyråkratiker förklarar han att dessa yrkeskategorier utmärker sig på flera olika 
sätt. Nämligen att de professionella som arbetar inom dessa typer av yrkesroller, förutom sin 
handlingsfrihet, dagligen möter flera olika människor i en bred variation av situationer där de 
har makt att fatta beslut över enskilda individer. Polisen blir därmed ett praktexempel på vad 
Lipsky (1980) beskriver som en gräsrotsbyråkratiker då de dagligen har makt att bestämma 
vilka personer som ska kontrolleras och övervakas. I ett möte mellan en gräsrotsbyråkratiker 
och en klient utvecklas det enligt Lipsky (1980) i många fall olika typer av problem. Ett av 
problemen för gräsrotsbyråkratikern är att deras yrkesroll gör att de möter ett stort antal indi-
vider dagligen, vilket resulterar i att det inte finns någon möjlighet att hantera varje relation 
enskilt och individuellt. Detta medför då istället att gräsrotsbyråkraterna tvingas sortera in 
klienten i ett stereotypiskt fack och därefter behandla klienten efter den kategori som de 
tilldelat individen från första stunden. Utifrån denna beskrivning menar vi därmed att Lipsky 
(1980) skulle förklara att polisen istället för att behandla varje enskilt möte med de kriminella 
på olika sätt istället använder sina tidigare intryck för att bemöta den nya kriminella, detta 
eftersom deras yrkessituation inte ger dem möjligheten utveckla en ny syn mot den avvikande 
individen.  

Fielding (1984) har i sin forskning även han kommit fram till något som vi tycker påminner 
om Lipskys beskrivning av problemen som en gräsrotsbyråkratiker kan råka ut för i mötet 
med en klient. Fielding (1984) som har studerat poliser i Storbritannien, från sin första dag i 
deras polisutbildning till dagen då det blev anställd som poliser. Forskaren har i sitt resultat 
kommit fram till att poliser blir experter på att identifiera de medborgare som kan utgöra 
potentiella problem i en situation. Eftersom polisen när den befinner sig i ett läge snabbt ska 
kunna agera om det händer något. När en polis möter en medborgare på gatan kategoriserar 
polisen in dennes fysiska egenskaper för att få en ledtråd till vem personen är. Då använder 
polisen just som Lipsky (1980) hävdar, de tidigare kunskaperna för att kunna definiera den 
nya situationen och för att sedan kunna agera därefter. Vi har även funnit svensk forskning 
som lyfter upp detta resonemang. Ekman (1999) som haft för syfte att beskriva vad som styr 
den dagliga praktiken i närpolisen, har i sin forskning kommit fram till att poliser, för att de 
möter en mångfald av människor har börjat kategorisera in samhällets medborgare i ”busar” 
och ”svennar”. Han beskriver att den sistnämnda kategorin som de medborgare som polisen 
betraktar sig dela personlighetsegenskaper med, alltså de individer som de anser sig ska för-
svara, medan den förstnämnda gruppen är de som avviker från de allmänna normerna. Genom 
att polisen gör dessa kategoriseringar och därmed rutinmässigt förenklar sin vardag kan vi 
även här se en likhet i det som de tidigare forskarna också kommit fram till, att kategori-
seringar används för att polisen ska orka med alla möten som de dagligen gör. Ekman (1999) 
menar vidare, då han presenterar detta resonemang att de skapta kategorierna som utvecklats 
av de äldre poliserna sedan överförs till de yngre, vilket gör att de skapta tolkningarna förs 
vidare i generationer. 

Den tidigare forskningen uttrycker inte endast att polisen utvecklar en syn på avvikaren som 
de föregående forskningarna kommit fram till, utan det finns som vi nämnt tidigare ytterligare 
en aspekt av hur polisen ser på avvikaren. I forskningsrapporten ”På vems villkor? (Fondén, 
Skrinjar, Leiknes och Olsson, 2003) har forskarna studerat polisens och sociala myndigheters 
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arbete med narkotikabrukare. I rapporten presenteras två olika delstudier där mötet mellan 
brukaren och myndighet beskrivs utifrån olika perspektiv. Den första delstudien som vi har 
valt att lägga fokus på eftersom det berör vårt studiesyfte handlar om hur polisen och social-
arbetarnas uppfattningar och återgärder mot narkotikabruk påverkas i interaktionen med 
narkotikabrukaren. För att uppnå rapportens syfte har forskarna i denna studie genomfört 
sammanlagt sju fokusgruppsintervjuer med både socialsekreterare och polisen där olika teman 
diskuterats. Något som vi fann oerhört intressant med rapportens resultat var att de upptäckt 
att poliserna och socialarbetarna framställde narkotikabrukaren utifrån tre olika bilder vars 
drag delvis var motstridiga, vilket till viss del går emot den redan nämnda forskningen som vi 
funnit kring området. Den tidigare forskningen som vi nämnt säger bland annat att polisen och 
socialsekreteraren i mötet med sin klient utgår från en enhetlig bild som de redan innan mötet 
skapat, vilket också är med och påverkar hur man bemöter klienten. Resultatet i denna rapport 
(Fondén et al., 2003) tyder på något annat, nämligen att polisen och socialarbetarna inte utgår 
från en sammanhängande kategori när de beskriver narkotikabrukaren utan att det finns flera 
olika synsätt som är med i denna framställning. Temana som urskiljdes i studien var brott-
slingen, offret och fast i marginalen. Det var tre framställningar som visar på att bilden av 
avvikaren inte alltid behöver vara densamma. Vi kan därmed konstatera utifrån den tidigare 
forskningen som lyfter upp detta ämne, att det sker kategoriseringar av de avvikande 
individerna. Men hur dessa kategoriseringar ser ut är svårt att kartlägga då det inte bara 
behöver finnas en sammanhängde bild av den kriminella som dominerar utan att det kan ske 
pendlingar beroende på vilka situationerna är.

6.4 Mötet

Polisen talar om två möten, det ena som är av positiv karaktär där mötet sker utan konflikter 
och det andra som är mer negativt där polisen får ta emot sådant som den inte har ansvar för. 
Det senare samtalet tonas ofta ner i yrkespraktiken, medan de bra mötena talas mest om i den 
tidigare forskningen, till exempel hur en bötfälld kan tacka efter att ha skrivit på dokumentet 
och anse att polisen gör ett bra arbete. Ett bra bemötande ger ett bra bemötande tillbaka är en 
av polisens erfarenheter i mötet med allmänheten. En annan erfarenhet är att lagöverträdaren 
alltid ljuger för polisen för att personen är rädd för rättsliga åtgärder (Lauritz, 2009). I en 
forskning gjord av Fondèn et al. (2003) tas mötet med polisen upp av narkotika missbrukare. I 
studien framställer brukaren att de kategoriserar mötena med polisen precis som vi beskrev att 
polisen gjorde med avvikaren i föregående avsnitt. Narkotikabrukaren beskriver att det finns 
bra möten med förstående och lyssnande poliser samtidigt som det också finns möten där de 
bara generaliseras som en narkoman som gör inbrott på nätterna. I studiens resultat del fram-
kommer det att brukarna ofta blir behandlade rimligt av polisen, men att brukarnas inställning 
till poliserna är att de hatar dem i alla fall. Denna aspekt kan vi återkoppla till det som Lipsky 
(1980) menar att gräsrotsbyråkraterna delar in klienterna i stereotypiska fack. Vi menar att det 
ger en bra inblick i att båda parter har en kategoriserad bild av varandra men ur olika pers-
pektiv. Vidare framställer forskningen att narkotikamissbrukarna inser den makt som polisen 
har i mötet och de accepterar den delvis men de har också lärt sig att uppföra sig medgörligt 
för inte råka illa ut, till exempel, att tas in på stationen för ett dåligt beteende (Fondèn et al., 
2003). En annan studie som vi tagit del av tar upp dilemmat som en myndighetsutövare ställs 
för i mötet med en klient. I myndighetsutövande får utövaren brottas med två förhållningssätt, 
den byråkratiska sidan med dess regelverk och den sida som vill hjälpa klienten. Det är två 
sidor som inte alltid är lätt att förena. Myndighetsutövaren får ikläda sig rollen som att både 
utföra ”domen” och att ”hjälpa”, något som denna forskning menar kan försvåra i själva 
mötessituationen då myndighetsutövaren själv behöver hitta en bra balans mellan dessa två 
kontraster (Billquist, 1999).  
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Vi har funnit att det läggs stort fokus på mötet bland myndigheter. Flera myndigheter har idag 
utbildat sin personal i bemötande och kommunikation för att mötet mellan myndighetsutövare 
och klienten ska bli bättre. Länsstyrelsen (Wallström, Korsell och Andersson, 2009) rekom-
menderar vissa hårt utsatta yrken att utbilda sin personal i bemötandefrågor, och polisen är ett
av de yrken där det är aktuellt, då de ställs inför en mångfald av individer dagligen. Målet är 
att öka kunskapen om besvärliga situationer. Det har visat sig genom kartläggning att det är 
många inom myndigheter som blir utsatta för otillåten påverkan som hot om våld och trak-
asserier, där man velat ha bättre kunskap att hantera dessa situationer för att känna sig säker i 
sin yrkesroll. I utbildningen får man lära sig att använda sig av strategier för att klara av kom-
munikation bättre, hur man ska förhålla sig till olika kroppsspråk, att ge negativa besked och 
göra bättre avslut i samtal samt hur man kan uttrycka sig för att inte provocera. Det ingår även 
konflikthantering, självskydd, kriser, och hur man kan förebygga detta. Tanken är att det är 
myndighetsutövaren som ska ta hand om problemet, det är den som ska hantera frågan och 
sköta det på ett professionellt sätt. Myndighetsutövaren ska klara av bemötandet genom att 
identifiera sina egna känslor och ställa frågor till sig själv ”varför reagerar jag som jag gör”? 
Genom detta ska myndighetsutövaren utveckla rutiner och följa dessa; det kan vara rutiner 
som att skapa distans, kommunicera och öka möjligheterna i ett möte. I mötet är respekt ett 
ledord i utbildningen (Wallström el al., 2009).

6.5 Sammanfattning

Vi har tagit upp fyra huvudkategorier då vi presenterat den tidigare forskningen. Socialisa-
tionsprocessen, polisidentiteten, polisen i myndighetsutövningen och mötet. I polisens väg till 
sin yrkesidentitet fann vi två stycken socialiseringsprocesser. Den ena forskningen tyder på att 
identitetsskapandet sker under utbildningen eftersom det finns en sådan stark längtan till att 
tillhöra yrkesidentiteten polis. Studenterna känner redan i utbildningen en stark samhörighet 
med poliskåren vilket påskyndar socialiseringen. Den andra processen säger att polisen måste 
interagera med sina erfarna kollegor för att utveckla en polisidentitet. Vad innebär det då att 
inneha en polisidentitet? Enligt den tidigare forskningen så är polisidentiteten en central del i 
livet som även inkräktar på privatlivet. I meningen -Jag är polis- beskriver de flesta poliser 
sig själv med något som indikerar att individens personliga karaktär präglas av yrkesidenti-
teten. Enligt ett annat resultat däremot framkom det att ett fåtal av poliserna uttryckte att de 
kunde göra skillnad på sin yrkesidentitet och sitt privatliv. När det gällde polisens i 
myndighetsutövningen så fann vi att det skedde kategoriseringar som förenklar mötet. Men vi 
såg en skillnad i hur de olika forskningarna presenterade kategoriseringarnas formation. Ena 
parten menade att det fanns en enhetlig bild av avvikaren som påverkar polisen, medan den 
andra visade på att kategoriseringarna är skiftande. Det kunde pendla mellan, avvikaren som 
brottsling, offer och fast i marginalen. Slutligen presenterade vi mötet där polisen själv 
beskriver två möten, en med positiv och en med negativ karaktär. Vi fann att det är rekom-
menderat med utbildning som berör mötet då myndighetsutövaren behöver bli tryggare i sin 
yrkesroll och kunna hantera kommunikation och bemötande. 

De studier vi presenterat ovan handlar till stor del om hur polisen upplever, hanterar och 
skapar sin yrkesidentitet. Det talas för det mesta om polisorganisationen i sig, där fokus läggs 
på hur man ska utveckla polisarbetet och yrkesrollen i sig. Men hur polisen erfar och påverkas 
i sin arbetssituation blir ofta bortglömt, då merparten av forskningarna som vi fann i 
förberedelsestadiet av detta arbete utgick från den kriminellas perspektiv. Som vi nämnt 
tidigare, vill vi ändra på denna trend och vända på myntet för att fånga hur polisen påverkas 
av de kriminella, då vi menar att polisen också påverkas av hur interaktionen mellan parterna 
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ser ut. Det finns som vi tidigare har beskrivit, forskning som lyfter upp hur polisen ser på 
kriminella individer men hur dessa sedan är med och präglar polisens syn på sin yrkesidentitet 
har vi inte funnit, en aspekt som vi anser behövs inom forskningsområdet. Utöver denna 
aspekt har vi också valt att fokusera på hela mötet, varken det positiva eller negativa, utan 
helheten. De tidigare forskningarna gör en åtskillnad mellan dessa aspekter medan vi hävdar 
att det ger en rättvisare bild av mötet om man låter både delarna framträda. Vidare har den 
forskning som gjorts kring mötet valt att fånga mer hur polisen kan utveckla och förbättra 
mötet med avvikaren, något som i för sig är intressant men vi ser att det är framlagt ur ett mer 
arbetsmässigt perspektiv och inte på fokus interaktion människor emellan. För oss är det 
viktigare att fånga vilken påverkan mötet med de kriminella har för polisidentiteten samt 
vilken betydelse kollegorna har i polisens syn på sin yrkesidentitet.
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7. Teoretisk referensram

Vi har valt att använda symbolisk interaktionism som den övergripande teoretiska referens-
ramen i vår studie, eftersom symbolisk interaktionism lyfter upp interaktionen med omgiv-
ningen som det mest betydande för människans utvecklingsprocess och uppfattning om sig 
själv. Detta är även styrande i vår forskningsfråga då vi ämnar undersöka vilken påverkan 
mötet med de kriminella, samt kollegorna har för betydelse för polisens syn på sin yrkes-
identitet. Vi vill fånga det sociala samspelets betydelse för polisen och då den symboliska 
interaktionismen utgår från denna grundtanke finner vi detta tolkningsredskap som en lämplig 
utgångspunkt i vår kommande analys. Men då vi inte tycker att detta synsätt fullständigt kan 
omfatta vår frågeställning har vi valt att komplettera ramverket med ytterligare teorier. Vi
kommer därmed också att använda oss av hur den sociala identitetsteorin ser på identitets-
begreppet för att utveckla en bredare förståelse av begreppet och för att vi skall kunna omfatta 
yrkesidentiteten på ett djupare sätt. Vidare kommer vi även att beskriva Goffmans drama-
turgiska perspektiv som vi tycker är viktigt i detta sammanhang, då Goffman parallellt med de 
två andra synsätten beskriver människans rolltagande som något betydande som sätter 
beteendemässiga ramar för det sociala mötet.

Vi kommer att inleda detta avsnitt med att beskriva den symboliska interaktionismens 
grundsyn för att ge en holistisk bild av perspektivet. Sedan kommer vi att gå in närmare på 
hur detta synsätt samt hur den sociala identitetsteorin ser på identitetsbegreppet. Vi kommer 
efter den redogörelsen att beskriva yrkesidentiteten utifrån de båda perspektivens beskrivning, 
för att slutligen gå in på Goffmans dramaturgiska perspektiv. Där vi kommer att presentera 
vad rollerna och teamet har för betydelse i det sociala mötet.

7.1 Symbolisk interaktionism

Symbolisk interaktionism beskrivs enligt Trost & Levin (1996) som ett analysredskap som 
används för att undersöka och att öka förståelsen av den sociala verkligheten. Perspektivet 
hjälper forskaren att utveckla insikt kring det som den inte för tillfället förstår om den sociala 
världen, exempelvis en företeelse eller mänskligt beteende. Därmed blir detta synsätt brukbart 
om man som forskare vill undersöka människan i relation till gruppen, med andra ord indi-
viden som en social varelse. Vidare är det interaktionen mellan människor som står i fokus 
inom detta synsätt. Det är interaktionen som utvecklar individen, och i ett större perspektiv så 
är det interaktionen mellan människor som skapar samhället. Det är genom den tidigare inter-
aktionen som vi utvecklats till dem vi är idag, och det pågående nuet som utvecklar oss som 
individer (Charon, 2007). 

Det går att urskilja ett antal grundtankar inom den symbolisk interaktionismen (Trost & 
Levin, 1996). Den första, som dessutom är en av de centralaste, är definitionen av situationen. 
Denna hörnsten innebär kort sagt att om en individ definierar en situation som verklig, så blir 
den också så i sitt resultat, eftersom det mänskliga beteendet styrs av hur individen uppfattar 
situationen. Vi vill beskriva detta genom att lyfta fram ett verklighetsbaserat exempel. Tänk 
dig att du är på en middag och uppfattar en person där som otrevlig mot dig. Då kommer du 
med stor sannolikhet att bete dig därefter och inta liknande inställning tillbaka, något som gör 
att situationen blir som du uppfattade den eftersom din attityd då kommer att påverka den 
andra individens attityd. Viktigt att känna till är att denna process är i ständig rörelse, något 
som möjliggör omdefinitioner av en situation. Därmed kan de redan skapta föreställningarna 
om en situation med tiden ändras något som följaktligen också ändrar det mänskliga beteendet 
och därav också situationen i sig (Charon, 2007). Den andra grundsynen inom symbolisk 
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interaktionism är social interaktion. Trost & Levin (1996) framhåller att människan i alla 
sociala sammanhang ägnar sig åt social interaktion vilket kort sagt innebär att samtala, med 
andra men även med sig själv. Interaktionen sker inte bara via tal utan också via kroppsspråk 
och ansiktsuttryck. Att betrakta en social situation är därmed lika mycket interaktion som att 
samtala med sin partner.

För att kunna samtala med andra krävs ett språk, något som leder in oss på den tredje hörn-
stenen, symboler. Att någonting är symboliskt innebär att det har en andra betydelse. Orden 
har blivit de viktigaste symbolerna för oss människor (Trost & Levin, 1996). Det är främst 
genom ord som gör att vi kan förstå varandra. Vi människor är sociala och lär oss genom 
socialisering att vara det. Vi lär oss att samspela, att förstå varandra, vi lär oss roller, att följa 
regler och värderingar. Genom symboler delar vi även kulturen och det är symbolisk 
kommunikation som för oss samman. Man kan därmed säga att vi människor genom symboler 
delar en gemensam syn som gör vårt samhälle möjligt (Charon, 2007). Den symboliska 
interaktionismens två sista grundtankar är att den ser människan som en aktiv varelse och att 
hon befinner sig i nuet. Att vara aktiv är att ständigt handla, att vara en aktör som är 
föränderlig och inte statisk som andra synsätt framhåller. Vi människor är inte bara påverkade 
av samhället eller av människorna omkring oss. Vi tänker hela tiden, konverserar med oss 
själva även under en interaktion med andra (Charon, 2007). Den sista grundtanken som lyfts 
fram som betydande handlar om att människan alltid befinner sig i nuet. Att människan 
handlar utifrån hur hon definierat en situation samt hur den sociala interaktionen utvecklats. 
Att nuet är betydande lyfts fram för att individen befinner sig i en process, att ingenting kan 
vara givet annat än för ögonblicket. Men det nämns även i detta avsnitt, att individens tidigare 
erfarenheter påverkar hur denne ser på nuet, att personens livshistoria formar individens sätt 
att uppfatta världen och sin egen syn på sig själv.

7.2 Identitet

7.2.1 Ur en symbolisk interaktionistisk syn

För att förstå vad identitet är, finner vi att det först och främst är intressant att lyfta fram hur 
identiteten utvecklas. Mead genom Trost & Levin (1996) beskriver i en symbolisk interak-
tionistisk anda att en individs jag medvetande, eller låt oss säga identitet, uppstår genom 
sociala processer. När en människa föds är dennes jag näst intill obefintligt men den utvecklas 
successivt till att bli större under personen livstid. Denna process sker genom att barnet via 
språk och symboler interagerar med andra personer. Mest betydande i processen är de signifi-
kanta andra som exempelvis är barnets föräldrar eller släktingar. Man kan beskriva det som att 
den attityd som barnet upplever att andra personer riktar mot den, skapar självmedvetenhet 
och gör att den då intar denna attityd mot sig själv. Barnets själv utvecklas därmed genom att 
den provar roller i olika sammanhang. Då barnet prövar att sätta sin roll i sammanhang och 
inte bara se sin egen del, utvecklar den en förmåga att se roller i ett nytt perspektiv (Angelöw 
& Jonsson, 2002). Det vill säga att den kan förstå en annan individs attityd samt ställa sig 
utanför sig själv och se på saker ur en annan människas syn. Identiteten skapas därmed genom 
att jaget blir medvetet för barnet (Trost & Levin, 1996).

Identiteten kan inte beskrivas som statiskt utan i ständig förändring och den uppstår, som vi 
ovan vidrört, genom växelverkan med andra människor. Därmed kan man säga att det är 
genom social interaktion som människan utvecklar sin identitet, sin jag uppfattning (Angelöw 
& Jonsson, 2000). När människan interagerar med andra så pågår en ständig inre dialog inom 
individen med frågor som: hur ser jag på mig själv, vem är jag samt hur agerar jag i olika 
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situationer. När vi kommunicerar med oss själva, under eller efter att vi har varit socialt 
aktiva, så skapar vi vår identitet. Vi påverkas därmed av hur andra personer bemöter och 
definierar oss (Charon, 2007, Trost & Levin, 1996). Om vi upplever acceptans från omgiv-
ningen så lever identiteten kontinuerligt vidare i samma mönster, men om vi upplever kritik 
omskapas en ny definition av identiteten fram. Även om identiteten är i en ständig process så 
uppfattar vi att den stabiliseras över tid. Detta leder till att vi förväntar oss ett beteende av oss 
själva genom våra tidigare erfarenheter och sociala interaktioner. Att individen upplever 
identiteten som statisk är för att förändringsprocessen går så pass långsamt att det inte går att 
uppmärksamma utvecklingen (Angelöw & Jonsson, 2000, Charon, 2007). Människan har 
vidare flera än bara en identitet, där några dessutom är mer viktiga än andra. Ett exempel är 
att det är mycket betydande för en människa vilket kön den tillhör medan en fritidsaktivitet 
som seglare är mindre viktig. Men den sistnämnda identiteten är viktig i ett seglarsamman-
hang. Något annat som är viktigt att belysa är att den sistnämnda identiteten också är mer 
utbytbar. Med andra ord är en del identiteter tillfälligt viktiga och andra identiteter är viktiga 
under hela livet (Charon, 2007, Trost & Levin, 1996). Att man har flera identiteter är för att 
olika identiteter är knutna till olika specifika sammanhang. Det vill säga, en individs identitet 
blir olika beroende på hur man definierar situationen samt vilka relationer man har till dem 
som är inblandade i situationen. 

7.2.2 Den sociala identitetsteorin

Den sociala identitetsteorin framhåller även den att identiteten formas i sociala sammanhang. 
Teorin (Aurell, 2001) utgår från tanken att människan placerar sig själv och andra individer i 
olika kategorier, något som sedan påverkar synen på självbilden samt mötessituationen i sig. 
När man interagerar med en annan individ så bemöter man denne genom vilket fack man 
kategoriserat in dem i från första början. Därefter identifierar man sig själv och andra personer 
utifrån den kategori som man tillhör eller inte tillhör. Identiteten och hur man ser på sig själv 
formas då genom den grupptillhörighet man har, exempelvis vi poliser. Sedan utvecklas denna 
samhörighetskänsla starkare genom att individen jämför den egna gruppen mot andra, 
exempelvis vi poliser mot dom kriminella. Den sociala identitetsteorin betonar att identitets-
begreppet innehåller mer än bara en nivå (Haslam, 2004). Vi kan urskilja en personlig 
identitet som handlar om att individen ser sin identitet som åtskild från andra människors. Här 
definierar man sig själv utifrån sina egenskaper. Därefter finns det också sociala identiteter, 
där fokus flyttas från jag till vi och dom (Haslam, 2004). Sociala identiteter är de identiteter 
som formas utifrån grupptillhörigheten och människan tenderar att söka sig till sociala identi-
teter då de bland annat ger trygghet, tillhörighet och status. En form av social identitet är 
yrkesidentiteten. Att dessa två kan liknas med varandra är för att den sistnämna utvecklas då 
en individ uppfattar sig som tillhörande en specifik grupp, något som även är karakteristiskt 
för den första (Aurell, 2001). Men det finns också identiteter på en ännu högre nivå, exempel-
vis att människor ser sig som européer. Men gemensamt för alla identiteter som vi ovan 
beskrivit är att dessa skapas i växelverkan med den sociala omgivningen, det vill säga i 
relation till andra människor (Lauritz, 2009). 

7.3 Yrkesidentitet

7.3.1 Vad är en yrkesidentitet?

I det moderna samhället har yrket blivit allt centralare för människans identitet vilket kan 
förklaras som en följd av att yrket fått en allt mer betydande roll i samhället. Att inte veta 
vilket yrke en individ har tenderar i många fall att göra så att människor inte kan placera 
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individen i en kontext. Därmed blir frågor som handlar om vad en person arbetar med ofta en 
av de första frågorna som brukar ställas i ett samtal med en person som man inte träffat på 
länge. Fokus har därmed flyttats då från vem man är till vad man gör. Med andra ord från den 
personliga identiteten till vilken status och position som man har i samhället- sin yrkes-
identitet (Gytz Olesen & Möller Pedersson, 2004). Yrkesidentiteten kan beskrivas som en 
identitet som utvecklas då en person anser sig tillhöra ett specifikt yrke, samt när andra 
upplever att individen innehar de kompetenser som yrket kräver (Lauritz, 2009). Det handlar 
om vem man är i yrket samt hur man uppfattar sig som yrkesverksam. Som vi nämnt i före-
gående stycke kan vi dra paralleller mellan yrkesidentiteten och den sociala identiteten som 
beskrivits i stycket om den sociala identitetsteorin. Individen identifierar sig i båda dessa 
aspekter med sin grupp något som dessutom förstärks genom att denna känsla delas med 
kollegor (Aurell, 2001). Den symboliska interaktionismens syn på identitetsbegreppet går 
även den att koppla till yrkesidentiteten. Enligt det perspektivet formas som vi tidigare nämnt 
identiteten av interaktionen med andra individer, och då de flesta yrken innehåller samspelet 
med omgivningen måste även yrkesidentiteten präglas av detta. Skapandet av yrkesidentiteten 
ser då i förhandling med omgivningen, det vill säga hur andra individer uppfattar yrkes-
identiteten kommer då att påverka hur individen själv uppfattar sin yrkesidentitet. 

7.4 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

7.4.1 Roller i det sociala mötet

I polisens arbete är det betydelsefullt att kunna ge en trovärdig bild av sig själv i mötet med 
den kriminella. Polisen behöver liksom alla andra individer förmedla intrycket att man tror på 
sig själv och på sin egen yrkesroll. Poliser i yttre tjänst möter dagligen en mångfald av männi-
skor i många olika situationer, där de måste definiera situationerna för att veta hur de själva
ska agera i mötet. Goffman beskriver att människan konstant är en skådespelare i en teater. På 
scenen, när vi skådespelar för vår publik vill vi göra ett så gott intryck som möjligt. Vi vill ge 
en bra bild av oss själva samt av vårt eget agerande. Vi vill kontrollera och styra den 
information som vi förmedlar till andra då vi vet att denna information inverkar på mottagaren 
eller med andra ord publiken. Den rollen som individen spelar på scenen är anpassad efter 
vilka roller som publiken spelar. Det är en ömsesidig växelverken mellan parterna och det är i 
denna process som vi bygger upp vår egen identitet och befäster vårat eget - jag-.

I en mötessituation försöker människor alltid få ut så mycket information om varandra som 
möjligt. Den information som individen får ut är till stor del, ett självändamål. Men man får 
också ut information om den andre som kan beskrivas som mer praktiska då de möjliggör 
definition av situationen samt utvecklar riktlinjer i hur man ska agera inför varandra. I ett 
möte med en okänd person så kategoriserar man den andra genom dennes yttre attribut för att 
på det sättet skaffa sig information om individen. Medan man i ett möte med en person som 
man tidigare träffat litar på sina föregående möteserfarenheter med personen och därefter 
förväntar sig ett visst beteende från denne (Goffman, 2006). Om man ser till individen som 
står på scenen så är den personen mån om att mottagaren ska få en uppfattning om vart den 
står i förhållande till den andre samt vad den tycker om den. Om ett framträdande innan mötet 
har en bestämd utformning och om detta mönster även vid andra tillfällen upprepas kan det 
kallas för en roll. Den roll som en aktör spelar upp förväntas tas på allvar och vara trovärdig 
samt att de egenskaper som tillhör rollen ska få de önskvärda konsekvenser som är tanken 
med rollen. Det är viktigt att människan själv tror på sin egen äkthet i sin roll, eftersom det är 
rollen som ger intryck till publiken. I rollkonstruktionen finns det med en utrustning som 
individen har med i sitt rollframträdande. I den rollkonstruktion som polisen innehar, så är 
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dennes utrustning uniformen, som är en erkänd fasad i samhället och enligt Goffman (2006, s. 
33) utgör en ”kollektiv representation”. Rollen för polisen är redan etablerad, med dess regler
och förväntningar av allmänheten. 

En utbildning kan beskrivas som det som socialiserar in en yrkesutövare i idealnormen och 
genom det kommer personen att skilja sig från andra. Det vi visar utåt och det intryck vi vill 
ge till andra måste vara väl definierat för oss. Finns det osäkerhet i vårt framförande så kan 
publiken, i synnerhet om det är en skeptisk publik, hitta bagatellartade fel i vårt agerande och 
då slå ner på det. Goffman (2006) gör skillnad på vårt mänskliga jag och vårt socialiserade 
jag. Det förstnämnda är mer impulsivt och där skiftar vår sinnesstämning snabbare medan det 
andra mer är ett normriktigt agerande. I ett framträdande får vi hålla tillbaka vårt mänskliga 
drag för skiftningar i humöret kan i ett framträdande ge en mindre trovärdig bild av oss själva. 

7.4.2 Team 

Det som är beskrivet ovan kan lätt uppfattas ur en personlig aspekt, då det är individen som 
står på scenen som är den enda synligt aktiva i rollframträdandet. Men viktigt att notera är att 
det i ett framträdande ofta är fler saker inblandade. I exempelvis en definition av en situation 
så kan det ske ett intimt samspel mellan flera olika deltagare, som i polisen fall, i samspel med 
andra poliskollegor. Team beskrivs av Goffman (2006) som en samling individer som arbetar 
tillsammans för att ge ett specifikt intryck. Det vill säga de samarbetar för att framställa en 
rutin eller med andra ord en roll. Som teammedlem är man ömsesidigt be-roende av varandra, 
och det är viktigt att man som medlem i ett team klarar av att definiera situationen gemen-
samt, det vill säga att hålla en gemensam linje i framträdandet. Det talas om uppförandekodex 
eller en yrkeskodex där ritualer växer fram helt informellt. Exempelvis; där teammedlemmar 
står upp för varandra även om något inte har gått helt rätt till i framträdandet. 

I det dramaturgiska perspektivet talar Goffman (2006) om den bakre och den främre regionen. 
Det som händer i den bakre regionen är inte alls det som man visar upp i det främre rummet. 
När det är tal om team och kollegor så kan det vara stor skillnad i hur kollegor beter sig gente-
mot varandra i de olika regionerna. I den bakre regionen kommer kollegernas relationer 
tydligare fram och det kan förekomma ett enklare språkbruk. Dessutom talar teamet här, 
enligt Goffman (2006) om publiken på ett helt annat sätt än vad de skulle göra om de stod 
inför publiken. Man kan säga att publiken i denna region framställs mer förenklat och här kan 
det även existera kritik och nedlåtande toner. I det främre rummet visar sig varken symboliska
handlingar eller kroppsspråket, vilket kan framkomma mer avslappnat i den bakre regionen, 
detta för att teamet vill verka trovärdigt i sitt framträdande. Vidare kan en publikåtskillnad 
vara viktig för att det inte ska skapas ett problem med den egna rolluppfattningen. I ett team 
har personerna tillgång till både den bakre och främre regionen, medan publiken bara får 
tillgång till den främre, vilket gör att teamet har lätt att spela sin roll i den främre regionen. 

Det är viktigt för teamets image att alla medlemmar håller sig till en och samma linje, fel-
sägningar och felaktiga gester kan störa imagen för teamet. Ett sätt att hålla en bra image utåt 
är att utveckla en ingruppsolidaritet, där ”vi”- känslan förstärks. Ingruppen skapar en 
gemensam bild av publiken som gör att de håller samman. Vidare stöttar ingruppen sina 
medlemmar moraliskt och ger varandra en social gemenskap. Goffman (2006) tar även upp 
dramaturgisk disciplin och menar att en teammedlem bör ha en mycket god sådan. 
Medlemmen bör kunna sin ”rolläxa” (Goffman, 2006, s. 189), vilket innebär att inte säga fel 
saker eller utföra fel gester under ett framträdande så att teamets hemligheter kan bevaras. I 
framträdandet behöver även medlemmen kontrollera sina egna emotionella känslor. Vidare 
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bör en bra teammedlem inneha egenskaper som: lojalitet, disciplin och försiktighet. Genom 
dessa egenskaper har teamet alltid en möjlighet att rädda framträdandet. I en statusgruppering 
som till exempel polisen, finns det redan ett kulturellt värde. Många frågor som deltagarna 
kommer att ställas inför, finns redan besvarade i det kulturella värde som är upprättat och 
därmed kommer medlemmarna att veta hur de ska agera eller hur de ska reagera vare sig det 
finns ett känslomässigt engagemang i det hela eller inte. Därmed får individen, genom teamet, 
stöttning och vägledning i definition av situationen.  

7.5 Sammanfattning

Vi vill avsluta detta avsnitt med att ge en återblick av vad vi presenterat. Alla teorier som vi 
ovan nämnt följer en röd tråd, nämligen att människan på olika sätt påverkas av den sociala 
omgivningen. Den symboliska interaktionismen som vi presenterade först i detta avsnitt 
framhåller att det är i interaktionen med andra människor om individen formar sig själv - sin 
egen identitet. Detta sker genom fem hörnstenar som är: Definitionen av situationen, social 
interaktion, symboler, aktivt tänkande samt nuet. Individen formar själv genom att granska 
hur andra individer uppfattar denne, något som sedan också är med och påverkar hur 
individen framställer sig själv i mötessituationen. Den sociala identitetsteorin ser i likhet med 
det förgående perspektivet att en individs identitetsskapande sker socialt. Men till skillnad 
från den förra talar denna teori om att individen formar sin identitet genom sin grupptill-
hörighet, vilket sedan förstärks av att individen jämför sin grupp med andras. Detta för oss in 
på yrkesidentiteten som är en viktig del av vår uppsats då det är en del av vår frågeställning. 
Yrkesidentiteten har i dagens samhälle ändrat karaktär till att bli en central del i en persons 
liv. I många situationer handlar det om att beskriva sig själv genom att ta upp vilket yrke man 
har något som inte var fallet förr. Yrkesidentiteten formas sedan i linje med den personliga 
identiteten, det vill säga att den byggs upp med hjälp av omgivningen. Slutligen har vi presen-
terat Goffmans dramaturgiska ansats som tar upp både teamet och en individs rolltagande i ett 
möte. Den enskilda vill enligt denna teori framställa sin själv på ett fördelaktigt sätt samtidigt 
som framställningen är i ständig samverkan med sin motpart, med andra ord publiken. Vidare 
kan en roll framställas med hjälp av andra individer något som är fallet inom polisorganisa-
tionen. Där framställer poliserna sig som ett team, en social roll, där de ömsesidigt samarbetar 
så att rollen inte ska uppfattas av andra som svag.
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8. Metod

I detta avsnitt kommer vi att presentera vilket tillvägagångssätt som vi använt oss av för att 
besvara vår frågeställning. Syftet med studien har varit att få en djupare förståelse för vilken 
påverkan mötet med de kriminella har för polisen som individ samt vilken betydelse detta 
möte har för polisens syn på sin yrkesidentitet. Vidare är syftet att få insikt i vilken betydelse 
kollegorna har för polisens syn på sin polisidentitet. För att uppfylla våra frågeställningar 
valde vi en hermeneutik ansats och varför denna metod blev lämpligast i vårt fall kommer vi 
nedan att beskriva. Efter denna redogörelse kommer vi att presentera hermeneutikens grund-
tankar, vilken urvalsmetod vi använt oss av samt tillvägagångssättet från urval till analys. 
Slutligen kommer vi att presentera hur vi analyserat och tolkat vårt material.

8.1 Metodval

Skälet till att vi valde den hermeneutiska metoden var för att vårt syfte utgick från att djup-
gående förstå polisers upplevelser, och då passade detta angreppssätt bra. Hermeneutiken 
intresserar sig för att genom tolkningar nå en djupare förståelse av en individs situation snar-
are än enbart att beskriva det, något som gjorde valet av ansats enkelt för vår del. Visserligen 
finns det flera metoder som är ute efter att finna förståelse för en företeelse men hermen-
eutiken hade även andra fördelar som gjorde detta val lämpligast. Som vi längre ner i texten 
kommer att beskriva närmare är forskarens förförståelse inget hinder för en hermeneutiker 
utan den kan snarare beskrivas som ett hjälpmedel i forskarens förståelse -och utvecklings-
process (Ödman,2005). Vi har båda, som forskare, en del förkunskaper om polisyrket då en av 
oss är sambo med en polis och den andra har bekanta inom yrket. Detta skulle inom andra 
ansatser försvåra processen då förförståelsen inte är önskvärd och bör sättas inom parantes, då 
den kan leda forskaren på fel spår (Giorgi, 2009). Men då vi inte anser att det är möjligt att 
helt avstå från sin förförståelse utan att den alltid finns med i bakhuvudet vare sig om man vill 
det eller inte passade hermeneutiken bra för vår del, eftersom vi ser de tidigare kunskaperna 
som positiva för förståelsen och för tolkningarna. Vi menar även att vi redan då vi formulerat 
vår frågeställning använt oss av vår förförståelse för att positionera vår studie, vilket kan ses 
som en annan aspekt som beskriver varför vi valde hermeneutiken. Viktigt att tillägga här är 
att vi på grund av vår förförståelse kring ämnet under hela processen varit medvetna om att 
det varit extra viktigt för vår del att ha en öppen attityd till det material, så att inte fördomar 
skulle styra vårt resultat.

8.2 Hermeneutikens grundtankar

8.2.1 Tolkning

Hermeneutiken kan beskrivas som en tolkningslära som eftersträvar att skapa förståelse för
ett skeende eller en företeelse. Ursprungligen härstammar hermeneutiken från den grekiska 
mytologin där budskap överfördes av en budbärare från gudarna till folket. Budbärarens 
uppgift var att genom tolkningar översätta gudarnas utsagor så att medborgarna skulle kunna 
utveckla förståelse för dem (Ödman, 2005). I likhet med mytologin är tolkningarna även i 
modern tid en hermeneutikers huvuduppdrag.  Det handlar om att förmedla innebörder samt 
att få ”olika förståelsehorisonter att mötas och förenas” (Ödman, 2005, s.7), och för att kunna 
göra detta tolkar en hermeneutiker människors beskrivna upplevelser. Då tolkningen är en 
sådan central aspekt inom hermeneutiken är det viktigt att man som forskare är medveten om 
vad begreppets innebörd verkligen är. Tolkningar har sedan en lång tid tillbaka haft betydel-
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sen ”översätta”, men betydelsen idag handlar mer om att förmedla innebörder samt nå en 
fördjupad förståelse av det som för tillfället är oklart. Begreppet kan vidare förklaras som att 
en person stjäl en annan individs upplevelser och tankar för att sedan presentera den som 
förståelse (Ödman, 2004). Att tolka är därmed att tyda och att ge utsagan en betydelse. Vi har 
under processens gång varit noga med våra tolkningar då vi vet att det finns flera tolkningar 
av en och samma utsaga. Våra tolkningar av deltagarnas berättelser behöver inte vara den 
enda och för den delen inte heller den rätta. För att minska feltolkningar har vi därmed 
ständigt arbetat med att inneha ett reflexivt och öppet förhållningssätt till berättelserna då vi 
velat utföra så korrekta tolkningar som möjligt. Vi menar att det är viktigt att vara medveten 
om att man som forskare alltid går in i tolkningarna med en viss förkunskap och att den 
därmed är bunden till individen som utför tolkningen och ingen annan. Alla människor tolkar 
olika beroende på deras tidigare erfarenheter, något som är viktigt att tänka på och arbeta 
med. Ödman (2007) ger ett exempel på detta genom att ta upp den klassiska bilden som både 
kan tydas som en kanin och en anka. Han förklarar att vilket av djuren som en person ser på 
bilden beror på dennes tidigare erfarenheter, något som därmed tydligt förklarar att alla 
individer tolkar en företeelse olika beroende på sina förkunskaper. Det är därmed omöjligt att 
helt frikoppla sig från sin förförståelse om ett ämne vilket gör att öppenheten för det som man 
undersöker blir något extra viktigt för en hermeneutiker eftersom att det är de subjektiva 
tolkningarna som resultatet till största delen bygger på.

8.2.2 Öppenhet

Att inneha en öppen attityd till det man undersöker är pågrund av det som vi nämnt ovan 
mycket angeläget inom denna ansats, dels för tolkningarnas trovärdighet, dels för att fors-
karen och respondenten ska uppnå gemensamt samförstånd under exempelvis en intervju-
situation. Öppenheten är viktig för att forskaren ska kunna studera det undersökta som det är 
istället för att låta sina egna upplevelser av verkligheten överlappa respondentens beskrivna 
upplevelse (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Utan öppenhet till det studerade riskerar 
forskaren att låta fördomar ta över, vilket då gör att tolkningarna blir inkorrekta och resultatet 
kan blir snedvridet. Öppenheten är också en förutsättning för att dialog mellan respondent och 
forskare ska kunna uppstå (Ödman, 2005). Att uppnå dialog betyder att när mötet mellan 
forskaren och intervjudeltagare äger rum bör två förståelse horisonter förenas och mötas. Det 
är viktigt att forskaren förstår deltagaren och deltagaren förstår forskaren. Forskaren bör låta 
deltagaren framträda som ett subjekt, det vill säga låta den prata samtidigt som forskaren 
genom att ställa följfrågor på så sätt också är aktiv som ett subjekt. Det blir därmed en 
subjekt-subjekt relation mellan parterna (Eneroth, 1984). För att vi i vår uppsats inte vill 
riskera att bli präglade av våra förkunskaper har vi under hela processen tillämpat denna 
öppna attityd som utgångspunkt. Vi har tillsammans diskuterat och reflekterat över att våra 
tidigare kunskaper om ämnet inte behöver stämma överens med respondenternas upplevelser 
av verkligheten. Något som vi annars anser är enkelt att glömma om man inte aktivt arbetar 
med det.

8.2.3 Förståelse och förförståelse

I den hermeneutiska metoden är även förståelseprocessen en del av huvudmomentet. För-
ståelse går in i tolkningen på så sätt att -tolka är att förstå-. Begreppet förståelse kan även 
beskrivas som synonymt med begreppet insikt (Ödman, 2004). När en människa får förståelse 
för en företeelse blir det som att en insikt och en lösning utvecklats. Personen förstår plötsligt 
företeelsen i en djupare mening och blir berörd och förändras. Därmed kan den hermeneutiska 
förståelsen göra så att forskaren utvecklar en ny insikt för andra människor, samt även för sig 
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själv. Den nya förståelsen kan då göra så att en ny syn på verkligheten skapas, vilket på 
många plan utvecklar den enskilde. Förståelsen är även nära sammanlänkad till en individs 
förförståelse. Heidegger och Gadamer menar att förförståelse är något som förenklar en 
persons förståelseprocess. Vår förförståelse är baserad på både våra känslor, erfarenheter, 
kunskaper och utan dessa är det svårt för människan att se ett ting som något. Forskarens 
tidigare erfarenheter kan skapa möjligheter men även göra skada för forskaren då den under-
söker en företeelse, eftersom dessa kan styra forskaren i en specifik riktning vilket inte alls är 
bra för resultatet (Ödman, 2004, 2005). Det är svårt för en forskare att sätta fingret på sin 
förförståelse, eftersom den både kan vara medveten och omedveten. Därmed är det viktigt att 
forskaren utövar denna öppna attityd som vi ovan nämnt och beskrivit och att forskaren är 
förberedd på att verkligheten inte behöver vara som den tror. Men trots att förförståelsen till 
viss del kan vara hindrande ser hermeneutiken den som mestadels positivt eftersom den 
hjälper till i forskarens utveckling av sin förståelse och därmed ska den inte helt sättas åt sidan 
utan användas då tillfälle ges. Därmed har vi under hela processen arbetat med våra tidigare 
kunskaper så att de träder fram i rätt tidpunkt och hålls tillbaka då de försöker att styra i 
exempelvis tolkningsproceduren.

8.3 Urval och datainsamling

I vårt metodval och vår frågeställning har vi använt oss av ett ändamålsenligt urval, vilket 
mestadels används i kvalitativa studier eftersom denna urvalsmetod ger forskaren möjligheten 
att målinrikta sitt sökande efter respondenter så att rätt företeelser kan utforskas (Patton, 
2002). Då vår frågeställning rör polisen har vi riktat in oss på denna målgrupp men framförallt 
valt de poliser som arbetar i yttre tjänst, för att komma så nära fältet som möjligt. Dock har vi 
i ett fåtal lägen behövt avvika från denna urvalsprofil men vi har då varit noga med att kont-
rollera att respondenterna inte allt för länge arbetat bakom ett skrivbord utan att de så nära 
intervjutillfället som möjligt varit i kontakt med kriminella. Detta för att vi anser att respon-
denter som nyligen varit i kontakt med kriminella på bästa sätt kan beskriva sin upplevelse av 
mötet. Vidare har vi även, för att kunna upptäcka vårt studieområde från olika perspektiv samt 
för att på bästa sätt kunna svara på vår frågeställning använt oss av det som Patton (2002) 
kallar för maximal variation. Urvalsmetoden går ut på att forskaren breddar sitt urval för att 
på det sättet se det undersökta från olika infallsvinklar. Inom den kvalitativa metoden är det 
önskvärt att maximera variationen, då det tillvägagångssättet ger forskaren möjligheten att 
finna flera aspekter av det studerade (Eneroth, 1984). Vi valde utifrån dessa grunder att 
intervjua poliser som arbetar i ett mindre samhälle, i en mellanstor stad och i ett storstads-
område, samt poliser som arbetar civilklätt och i uniform, vilket vi menar med maximal 
variation i vår studie. Detta för att vi ska kunna belysa fenomenen djupare och noggrannare än 
vad vi exempelvis gjort om vi enbart valt att intervjua manliga poliser i Stockholms län.

Intervjupersonerna i vår studie bestod av 10 stycken poliser, varav sju män och tre kvinnor. 
Poliserna hade arbetat 3-10 år inom polismyndigheten samt var mellan åldrarna 30 och 40 år. 
Vi kom i kontakt med hälften av dem genom att kontakta chefen för polisstationerna i de län 
vi valt att undersöka. Att vi valde att kontakta chefen var för att poliserna då skulle ha möj-
lighet att bli intervjuade under arbetstid något som vi ansåg skulle vara fördelaktigt för res-
pondenterna. Vi var medvetna om att denna datainsamlingsmetod skulle kunna göra så att 
polisen påverkades att delta då det är deras högre chefer som frågar dem, men vi ansåg att den 
första aspekten var till större fördel för uppsatsens deltagare och därmed fullföljde vi detta 
tillvägagångssätt. Den andra hälften av poliserna som deltog i vår undersökning kom vi i 
kontakt med genom ett såkallat bekvämlighetsurval. Detta betyder att de varit tillgängliga för 
oss i vår omgivning, med andra ord att de var bekanta till oss (Bryman, 2002). Viktigt att 
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tillägga var att dessa intervjuer inte utfördes av den av oss som hade en relation till 
respondenten utan vi valde, för att säkerställa intervjuns giltighet, att den andra forskaren 
intervjuade den respondenten.

8.3.1 Etiska principer

När vi hade kommit i kontakt med våra respondenter skickade vi ut ett missivbrev (Bilaga 2) 
till dem, där vi förklarade studiens syfte samt redogjorde för vilka rättigheter de har som 
respondenter. Något vi gjorde så att vi kunde vara säkra på att de var medveten om dessa. Vi 
följde i denna process de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet (2002) presenterat 
i deras rapport. Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. I missivbrevet förklarade vi även att vi skulle använda oss av en diktafon 
som dokumenterade intervjun och då detta kan vara känsligt bad vi därmed de medverkande 
redan innan intervjutillfället om lov för detta. För att respondenterna skulle vara bekväma i 
intervjun berättade vi också att deras svar kommer att haneteras konfidentiellt samt att de 
enbart kommer att användas i studiesyfte och sedan raderas. Vi förklarade även att de när som 
helst kunde avböja att svara på en fråga eller helt och hållet avbryta intervjun om de inte 
kände sig bekväma med frågorna (Bryman, 2002). Det vill säga att intervjun var helt frivillig 
och anonym. Något som följer de forskningsetiska principerna som vi ovan presenterat. Att vi 
valde att dokumentera samtalet var för att det underlättar i analysarbetet samt i själva intervju-
situationen då fokus helt kan läggas på respondentens spontana reaktioner och inte på att 
anteckna. För att säkerställa deltagarnas anonymitet och för att följa de etiska reglerna har vi 
även valt att koda alla respondenters namn i vår resultatdel. Vi valde att koda dem från R1-
R10.

8.4 Tillvägagångssätt

Vi valde som vi ovan vidrört att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. När 
man vill undersöka subjektiva upplevelser är intervjuer att föredra, eftersom intervjuer kan 
fånga respondentens upplevelser, tankar och känslor på bästa sätt. Vi valde att lägga upp 
intervjuerna utifrån en semistrukturerad modell med tematiskt innehåll. En strukturerad 
intervju är målinriktad till ett specifikt område och här är även intervjufrågor redan i förväg 
utformade (Angelöw & Jonsson, 2000). I linje med denna modell formade vi därmed redan 
före intervjuerna en intervjuguide (Bilaga 1) med fyra huvudteman som alla bestod av ett 
antal underfrågor. De olika temana var skapta utifrån vår frågeställning och dessa var: bak-
grund, mötet, yrkesrollen och avvikaren. Trots att vi utgick från vår intervjumall under våra 
intervjuer hade vi ett öppet förhållningssätt som utgångspunkt under samtalen, något som 
möjliggjorde att spontana följdfrågor ställdes för att öka förståelsen av respondentens upp-
levelser och svar. Vi valde att använda oss av öppna frågor för att intervjun skulle få ett 
naturligt klimat samt för att intervjupersonen skulle kunna välja att säga vad de tyckte att de 
kunde berätta om. Något som även har varit viktigt under våra intervjuer har varit att uppnå en 
god kommunikation och ett bra samarbete med respondenterna. Vi har medvetet arbetat med 
att uppnå dialog. Detta så att en subjekt-subjekt relation har kunnats utvecklas vilket är viktigt 
inom hermeneutiken, men även för intervjuns samtalsklimat. För att lyckas med detta 
arbetade vi under samtalen med att lyssna aktivt samt genom bekräftelse visa att vi genuint 
var intresserad av det som respondenterna hade att berätta. Intervjuerna vi genomförde tog allt 
ifrån 30-45 minuter och allt spelades in med diktafon.

För att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen fick de 
själva bestämma i vilken miljö som intervjun skulle genomföras. Att respondenterna känner 
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sig trygga i intervjun var som vi nämnde tidigare viktigt för oss under hela processen och 
därför har vi gjort allt för att försäkra oss om att de inte känt sig pressade. En del av detta var 
att låta dem själva bestämma intervjumiljö eftersom det kan ge dem ett visst övertag i mötes-
situationen. Det enda kravet vi hade på platsen var att den skulle vara relativt lugn så att vi 
kunde spela in intervjun med en diktafon. De flesta respondenterna valde att bli intervjuade i 
ett samtalsrum på sin arbetsplats medan tre av dem ville utföra intervjun hemma i sin bostad, 
något som även blev fallet. 

8.5 Analysprocessen

För att på bästa sätt uppnå de hermeneutiska grundtankarna och för att få ett sådant bra 
resultat som möjligt, föll valet naturligt att ta hjälp av den hermeneutiska cirkeln och den 
hermeneutiska spiralen i analysen. I den hermeneutiska cirkeln är förförståelsen och den 
ökande kunskapsbildningen behövlig för att skapa förståelse. Förståelsen sker genom tolk-
ning, där tolkningen skiftar mellan datamaterialets delar och helhet (Ödman, 2007). I vår 
inledande tolkningsprocess av textmaterialet följde vi den hermeneutiska cirkeln och inled-
ningsvis var vårt sökande planlöst i och med att vi inte kunde se materialets helhet. Vi började 
tolka varje intervju var för sig för att finna delarna och på det sättet kunde vi därefter även 
skapa en bild av helheten. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) så är pendlings-
processen från helheten till delarna och tillbaka, hermeneutikens kännetecken. De menar att 
den hermeneutiska cirkeln ska ge den som tolkar en insyn hos respondenterna, så att den kan 
förstå dem på ett djupare plan. I vår tolkningsprocess lade vi ner mycket tid på att få klarhet i 
delarna för att uppnå en helhetsbild av materialet, detta så att vi skulle kunna bringa en för-
ståelse för varje respondent upplevelse och berättelse. Att vi gjorde detta berodde på att om vi 
inte hade en förståelse för delarna, då skulle vi inte heller få en bra förståelse för helheten och 
vice versa (Ödman, 2007). Det är viktigt att man som forskare är medveten om att båda asp-
ekterna krävs för att en bra tolkning skall kunna genomföras. Forskaren bör därmed göra nya 
tolkningar vartefter pendlandet mellan del och helhet har skett, för att på så sätt vara säker på 
att inte missa något i materialet. 

Men då den hermeneutiska cirkeln kan bli statisk i sin karaktär, kunde vi ibland hamna i 
situationer att vi inte upptäckte något nytt i materialet, utan att stod och stampade vid vår 
förförståelse. För att undvika det tog vi hjälp av den hermeneutiska spiralen som gemensamt 
med den hermeneutiska cirkeln pendlar mellan större och mindre helheter och från delarna till 
helheten. I och med detta fångades tolkningen på ett noggrannare och bättre sätt samtidigt 
som även vår förståelseprocess blev djupare. I den hermeneutiska spiralen fångar sväng-
ningarna, förståelsen i del till helhet genom kunskap, teori, empiri och tolkning, och det bildas 
därmed en bättre uppfattning av kontexten (Ödman, 2004). Med andra ord här berör det 
tolkade materialet också forskarens tidigare kunskaper vilket kan ge materialet en helt annan 
innebörd. Genom att kombinera dessa båda verktyg i vår analys menar vi därmed att vi ökade 
våra möjligheter att upptäcka flera aspekter av materialet. Vi tog god tid på oss under anal-
ysen, dels för att inte fastna i vår förförståelse och för att uppnå ett så gott resultat som 
möjligt. Slutligen i denna process, strävade vi efter att vårt material skulle lyftas upp till en 
högre abstraktionsnivå. Forskaren ska höja sina tolkningar i stegvisa nivåer, så att både del 
och helhet kommer med, vilket Ödman (2005) benämner som totalisering. Det möjliggör för 
läsaren att utveckla en större förståelse för det lästa som annars hade varit svår att uppnå.

För att analysen ska vara väl genomförd krävs del- och helhetskriteriet, genom att huvud-
tolkningen byggs upp och bekräftas av deltolkningen och vår strävan har varit att förstå vad 
helheten vill säga oss. För att försäkra att dessa kriterier uppfylls bör forskaren använda sig av 
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två kontrollmoment. Det ena är den - inre kontrollen - som innebär att forskaren skall kont-
rollera så att inga tolkningar emotsäger sig själv i datan och likväl i den sammanfattande 
huvudtolkningen. I vår analys har vi strävat efter att få ett logiskt sammanhang så att den inre 
kontrollen kan säkras. Den - yttre kontrollen - innebär att forskaren genomför upprepade jäm-
förelser mellan tolkningen och datamaterialet. Detta för att forskaren själv skall kunna ändra 
sin egen förståelse så att den blir mer förenlig med det material som skall tolkas. Vi har med 
andra ord varit beredda på att en förändring av vår egen förståelse kan ske, vilket har gjort att 
vi haft en öppenhet i vår tolkningsprocess. Vidare har vi i kontrollen av materialet, använt oss 
av det teoretiska ramverket och av tidigare forskning för att kontrollera tolkningar mot 
primärdata (Ödman, 2007).
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9. Presentation och analys av resultat

I detta avsnitt kommer vi i att besvara våra frågeställningar genom att presentera det gemen-
samma som var mest framträdande i polisernas berättelser. Vi kommer genom att visa med 
citat hur vi analyserat och tolkat vårt intervjumaterial. Vi kommer även kontinuerligt att 
applicera våra tolkningar till de teoretiska begrepp som vi haft som utgångspunkt i denna 
studie. Avsnittet inleds med att vi svarar på vår första frågeställning och därefter kommer vi 
att övergå till att besvara vår andra frågeställning. Avsnittet avslutas sedan med en kort 
sammanfattning av resultatet.

9.1 Polisidentiteten

Vi kommer nedan att svara på den första delen av vår frågeställning vars mål är att undersöka 
vilken påverkan mötet med de kriminella har för polisen samt vilken betydelse detta möte har 
för polisens som individ och för sin syn på sin yrkesidentitet. För att kunna besvara detta på 
bästa sätt har vi valt att genom tematisering av polisernas berättelser lyfta ut de aspekter som 
på bästa sätt berör vårt första delsyfte.

9.1.1 Erfarenhet 

Polisen blir genom erfarenhet tryggare i sin polisidentitet. Genom möten med den kriminelle 
byggs erfarenheter och kunskaper upp som sedan stärker synen på yrkesidentiteten. Charon 
(2007) utvecklar resonemanget om de tidigare möten individen har på så sätt att denne sänder 
ut en bild av sig själv som antingen bekräftas eller motsägs av motparten. Om den framställda 
bilden ger rätt effekt är möjligheten stor att individen då fortsätter på den linjen och finner 
trygghet i synen på sig själv. Genomgående i intervjuerna lyfter poliserna kontinuerligt fram 
erfarenhetens betydelse och beskriver att de utvecklas av de tidigare mötena till att bli 
tryggare och mera professionella i sitt yrkesutövande. En av poliserna uttrycker sig såhär: 

Att vara polis är ett erfarenhetsjobb, jag menar ju mer du jobbar desto mer erfarenhet får du 
och ju bättre kan du agera ute liksom. Om man känner sig trygg i sig själv, säker på det man 
gör, vet vad du får göra och inte får göra så blir det lättare såklart. (R4)

När poliserna upptäcker att deras roll blir trovärdig utvecklar de ett professionellt förhåll-
ningssätt gentemot motparten. Säkerheten i rollen leder i vår tolkning därmed till att polisen 
kan utveckla en tryggare syn på sin yrkesidentitet; eftersom de genom sin erfarenhet av olika 
mötessituationer kan förbättra sin kunskap i hur juridiken används ute på fältet och vilket 
bemötande som ger de konsekvenser som de önskar sig. Denna tolkning är i enlighet med vad 
den symboliska interaktionismen framhåller i sitt resonemang. Det vill säga att en individs 
tidigare erfarenheter påverkar hur den ser och uppfattar nuet (Trost & Levin, 1996). R8 
uttrycker sig på följande sätt:

Jag tror att jag bemöter dem på ett tryggare sätt idag. Jag vet mer vad man har för rättigheter, i 
början var man lite mer osäker. Då kanske man hade lite sämre approach emot dem.

Erfarenheten av mötessituationer med kriminella leder vidare till att polisens syn på dem 
förändras. Vi har sett en övervägande trend i intervjuerna att poliserna får mer förståelse för 
den avvikande individen ju längre de arbetat. De nämner frekvent att de förstår att det finns 
bakomliggande faktorer till att de kriminella begår vissa typer av handlingar och brott.
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Alla kriminella är inte genomonda, det finns mycket bakomliggande faktorer till att de begår 
brott… det finns sjukdomsbilder med ADHD och DAMP och Asbergers och så vidare, som 
ligger till grund för mycket av beteendet som kriminella har. (R3)

Genom att polisen ökar förståelsen för kriminellas livssituationer kan vi tolka att deras för-
hållningssätt mot dem blir positivare överlag. Poliserna beskriver att de går in i mötet med en 
strävan efter ett gott samtalsklimat. Vidare säger de att denna inställning ofta leder till att 
kriminella också väljer att följa det valda samtalsklimatet. Detta är i enlighet med den sym-
boliska interaktionismen som hävdar att interaktionen påverkas av hur individer samspelar 
och definierar situationen (Charon, 2007).

Det gäller ju att inte gå på dem och släppa prestigen, och om han känner att han har vunnit när 
han går därifrån låt honom tro det då känner jag lite. Hela situationen blir bättre om vi 
samarbetar, det är något som jag har lärt mig med tiden. (R4)

R9 poängterar i likhet med den föregående polisen approachens betydelse i mötet:

De känner att jag inte är ett hot och att jag är lugn. Då blir de oftast lugna med. 

Även om det skulle uppstå en konfliktsituation så är erfarenheten av betydelse genom att de 
rutinerade poliserna strävar efter att få en kommunikation med den kriminelle och inte följa 
med i den negativa spiral som den kriminelle startat. Vi tolkar därmed detta att det är ett mål 
hos polisen att kommunicera med kriminella i vilken mötessituation de än går in i. 

Vi som jobbat lite längre kan snabbt förändra om och när situationen är lugn, landar vi med en 
gång och börjar föra dialog just för att man får inget adrenalin påslag längre när man kommer 
in i de här mötena. Det här tror jag är den stora skillnaden, man för en dialog för att slippa 
slåss, så enkelt är det… vi är mycket snabbare på dialogbiten i stället för att hänga kvar i den 
akuta fasen. (R7)

Men erfarenheten bygger inte bara upp att poliserna får ett välvilligt förhållningssätt gentemot 
de kriminella utan den gör också att poliserna enklare kan döma individer genom att bara se 
de yttre attributen. Något som vi i likhet med Lipsky (1980) menar kan vara fallet eftersom 
poliser möter ett så stort antal individer dagligen. En aspekt som sedan resulterar i att polisen 
måste kategorisera de nya intrycken för att hinna och orka med dem. R1 uttrycker:

Vad det gäller erfarenheter så bygger man också upp en kunskapsbank, vilket gör att jag har 
väldigt lätt för att döma folk genom att bara titta på dom.

En annan aspekt av erfarenhet är att polisen genom ökad erfarenhet skiljer på individ och 
handling. Det finns en genomgående grundvärdering hos respondenterna som deltagit i vår 
studie att separera individ och handling samt att den kriminelle ska mötas med värdighet, 
vilket dessa två citat påvisar:

Man eftersträvar att bemöta de kriminella på ett värdigt sätt. (R1) 

Jag tycker nog att alla människor har ett värde att bli sedd och hörd. (R7)

Från utbildningen på polishögskolan ska studenterna ha förvärvat sig kunskaper om värde-
grunder som demokratin bygger på samt moral och etik. Det är ett högaktuellt ämne. År 2008 
sattes en utredning igång som blev klar år 2009 där det arbetats fram gemensamma nationella 
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värdegrunder (Polisen, 2010). Det märks även inom polisen att moral, etik och värdegrunder 
diskuteras genom det här citatet.

Vi pratar väldigt mycket etik och moral, hur vi vill framstå, hur vi ska framstå och mot 
varandra. (R5)

Vi kan urskilja att polisernas ansats, i mötet med de kriminella, är att inte döma personen som 
utfört handlingen utan brottet i sig, där erfarenhet kommer in som en faktor. En möjlig tolk-
ning av denna åtskillnad kan vara att polisen blir mindre påverkad av den kriminella då de ser 
aspekterna som två skilda företeelser. Polisen försöker att inte bli påverkad av individen utan 
det är brottet som påverkar polisen. Vidare vill de även väga in att den kriminella har en 
bakgrund som har lett in dem på den väg de befinner sig. Därmed tas de ifrån ett visst ansvar 
på grund av sin bakgrund och det är brottet i sig som värderas. En av poliserna uttrycker sig 
följande:

Med erfarenhet så har man ju lärt sig eller det handlar om att jag inte är dömande, jag dömer 
handlingen, men inte individen. Det finns en bakgrund till att den hamnade de där. (R9)

Polisen vill stå för att de gör en skillnad på individ och handling. De ser brottet och det är 
brottet de dömer. Polisen vill se människan bakom brottet och vill förstå att de har en 
bakgrund som lett dem till de handlingar som de utför. 

9.1.2 Mötet som ett spel 

Genomgående i intervjuerna beskrivs mötet med de kriminella som en teater, där bestämda 
roller utspelar sig. Vi kan urskilja att poliserna är klart medvetna om att de spelar en roll i 
förhållande till de kriminella. Två av poliserna uttrycker sig såhär angående de olika rollerna:

Man vet att man har olika roller. Deras jobb är att undkomma en brottslighet utan att åka dit 
och mitt jobb är att sätta dit dem. (R1)

De vet att jag gör mitt jobb som polis och jag vet att de är kriminella, jag vet att vi spelar på 
samma premisser. (R7)

För att upprätthålla trovärdhet i sin roll måste poliserna, i enlighet med Goffmans (2006) 
dramaturgiska teori, tro på sin egen äkthet i sin roll. Detta eftersom det är rollen som ger 
intryck och sätter riktlinjerna av vem man är som person till motparten. En övervägande del 
av våra respondenter beskriver att de i en arbetssituation intar ett specifikt polisiärt förhåll-
ningssätt för att polisrollen ska uppfattas av andra som trovärdig. Poliserna berättar flertal 
gånger i sina beskrivningar att de är medvetna om att de agerar som allmänheten förväntar sig 
att en polis ska göra. Detta för att deras yrkesroll ska bli trovärdig både för kriminella men 
även för deras egna kollegor. En deltagare, R3, uttrycker det vi ovan beskrivit:

Man går ju in i en teaterroll skulle jag säga, kollegor kan ibland uppfatta mig som aggressiv, 
men det är fortfarande ett spel, för att sätta press på folk. Inuti så är jag lugnt som en filbunke.

Att polisen väljer att ge ett intryck som inte står i paritet med vad den känner inombords, 
handlar just om att den spelar ett spel för att rollen ska ses av andra som trovärdig och uppnå 
en viss effekt. I linje med denna deltagare uttrycker även R6 att han ibland väljer att uppvisa 
en annan bild av sig själv än vad han känner inombords.
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Det är klart att man blir arg ibland, men oftast handlar det om ett skådespeleri. Jag kanske 
höjer rösten och tar fram min batong rent för att visa att nu är det jag som bestämmer, i regel 
så funkar det, i 99 % av fallen så funkar det.

Att tänka att mötessituationerna är en teater, eller ett spel möjliggör enligt vår tolkning för 
polisen att inte påverkas personligt av sin arbetssituation, samt att den ska kunna hantera 
mötet med de kriminella professionellt. Man kan säga att spelet blir ett försök för polisen att 
inte ta åt sig av den kriminella, det vill säga att inte låta den kriminella påverka polisen. Skå-
despeleriet kan därmed beskrivas som en skyddshinna, där poliserna genom att spela spelet 
inte behöver se situationen som riktad mot sig själv utan riktad mot auktoriteten och unifor-
men. En av poliserna, R10, beskriver att spelet betyder mycket för att den ska orka och kunna 
hantera alla utsatta situationer. Vidare uttrycker samma polis en vilja att gå in i mötet utan 
konflikter så att ett trevligt förhållningssätt och ett bra samtalsklimat skall kunna skapas, 
något som vi även såg som genomgående i alla intervjuer.

Men det är ju ett skådespel, han beter sig schysst och trevligt mot mig men oftast tänker han 
säkert andra saker om mig och jag tänker andra saker om honom, men man visar inte det i 
mötet utan man försöker göra det så professionellt och positivt som möjligt, så att man ska orka 
liksom. Vi ser ju trots allt hela tiden samhällets baksida. (R10)

R4 beskiver också att han försöker gå in i mötet med en tillmötesgående och trevlig attityd för 
att få ett bra samtalsklimat. Han nämner att kommunikationen är nyckeln till ett positivt möte, 
och för att lyckas med att skapa ett positivt möte använder han skådespeleriet som hjälpmedel 
när han samtalar med kriminella.

Kommunikation helt enkelt. Å det brukar funka både om man möter en sliten missbrukare eller 
om man möter en gängmedlem eller nått. Om man kommunicerar på deras nivå, lite spel helt 
enkelt, man får försöka snacka på deras sätt.

För att klara av polisyrket krävs det enligt de intervjuade poliserna att man inte påverkas 
personligt av händelserna. Vi kan som vi tidigare beskrivit tyda att poliserna genom att tänka 
att mötet är ett skådespel, där de är en av rollfigurerna, kan hantera de händelser som har hänt 
på ett adekvat sätt och därefter åka till nästa arbete där ett helt annat möte kan uppstå. Det 
handlar om att inte låta sig påverkas utan att se de eventuella kränkande kommentarerna och 
handlingarna som riktade mot auktoriteten, mot uniformen och inte mot sig själv. Två av 
poliserna uttrycker sig om uniformens betydelse:

Jag tror jag blir lite modigare när jag har uniformen på mig. (R5)

Har man uniformen så är uniformen ett skal, för att den kriminelle kan ju spotta och svära åt 
dig och säga både det ena och det andra, men han vet ju inte vem du är, utan han skäller ju och 
skriker på uniformen, din auktoritet, du som polis och sen personligen vet han inte vem du är. 
(R3)

I förhållande till den kriminelle så kan uniformen skapa en styrka och trygghet för polisen. 
Uniformen skapar en fasad som ger ett mentalt skydd mot den kriminelle samtidigt som den 
också underlättar i den auktoritära rollen. Därmed ser vi i likhet med Goffman (2006) att uni-
formen utgör en kollektiv representation som är en erkänd fasad i samhället. På det sättet är en 
uniform en symbol för auktoritet något som kan vara med att skapa denna styrka hos polisen i 
mötessituationen. Viktigt att påpeka här är att vi har upptäckt en skillnad i hur uniformerade 
poliser och civilpoliser hanterar mötessituationen. Vår tolkning av intervjuerna indikerar att 
de civila poliserna tar åt sig mer personligt i mötet då de upplever att de kommer närmare de 
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kriminella. Vidare fann vi även att polisen upplevde att den kriminellas roll förändras i mötet 
eftersom dialogen dem emellan då framställs som öppnare. Men de gångerna som civil-
poliserna upplevt ett negativt förhållningssätt från kriminella, kan vi urskilja att poliserna i 
större grad påverkas. Detta eftersom de flera gånger i sina berättelser uttryckte att kränkningar 
av olika slag då tas personligare än när man har uniformen som skydd. En av civilpoliserna 
lyfter fram det med de här orden: 

Då man inte har uniform så upplever jag att man liksom kommer närmare i det mötet. Både till 
fördel och nackdel för man blir mer privat. (R2)

En annan civilpolis för ett liknande resonemang kring uniformens betydelse:

När man jobbar civilt och kommer närmare de kriminella så blir det ju också mer personligen, 
man brukar ju säga att vi gömmer oss bakom en fasad, alltså bakom vår uniform och till viss del 
så stämmer ju det Jag tror att jag tar åt mig mer då, när jag inte har en fasad att gömma mig 
bakom alltså. (R3)

9.1.3 ”Vi” och ”dom”

I föregående tema lyfte vi fram att polisen ser på mötet med kriminella som ett spel för att 
kunna hantera de utsatta situationer som de ständigt stöter på. De säger kontinuerligt i inter-
vjuerna att de inte blir påverkade av de kriminella eftersom de många gånger ser sig ingå i ett 
skådespeleri. Men vi kan stundtals i materialet tyda att poliserna ändå blir påverkade men att 
de inte lyfter fram det själva. Denna tolkning går helt i linje med den symboliska interaktion-
ismen, som hävdar att individen påverkas av interaktionen med andra. Charon (2007) för-
klarar att en person alltid är i samspel med sin omgivning och synen på sig själv utvecklas 
därmed genom en växelverkan mellan hur andra människor ser på en. Vår tolkning av polis-
ernas berättelse är att de omedvetet påverkas av kriminella på så sätt att de genom mötet med 
dessa blir mer sammansvetsade som yrkesgrupp. En av poliserna menar: 

Jag skulle säga att det blir vi och dom lite, det är väl det, vi har ju ett yttre hot mot oss som 
yrkesgrupp vilket gör att vi blir mer sammansvetsade och mer likasinnade mot den hotbild som 
finns mot oss, så att säga som yrkesgrupp. (R1)

Gruppkänslan förstärker sedan också den enskildas syn på sin yrkesidentitet då poliserna i och 
med detta blir starkare i sin rollutövning då den vet att det står folk bakom som kan backa upp 
om det behövs. Goffman (2006) beskriver att individer i ett team stöttar varandra moraliskt 
och ger varandra en social gemenskap. I teamet så delar poliserna en gemensam image och
linje som förstärker dem i rollutövningen. Denna tolkning framgår tydligt i detta citat: 

Det påverkar ju en att jag vet om att jag har poliser bakom mig och att vi strävar mot samma 
mål och så vidare. (R3) 

En annan polis uttrycker vidare:

I gruppen är vi starka… det får en själv att känna att man kanske är starkare än vad man är. 
(R5) 

Att polisen kan bli stark av att de finns kollegor bakom som stöttar kan bero på att poliserna 
finner trygghet av sin grupptillhörighet. Den sociala identitetsteorin framhåller att individer 
tenderar att söka sig till sociala grupper pågrund av just denna aspekt. Vidare menar teorin att 
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en individ genom sin grupptillhörighet formar sin identitet. Synen på det egna självet förstärks 
sedan då den egna gruppen jämför sig med andra grupper (Aurell, 2001). Vi menar att detta 
kan vara en viktig aspekt i varför polisen blir starkare av sin grupp. Det vill säga när polisen 
jämför sig mot de kriminella utvecklar de en förstärkt syn på sin egen polisidentitet och blir 
starkare av det i yrkesutövningen. Jämförandet mellan grupptillhörigheterna beskrivs av R4:

Man kan beskriva det som två olika lag, vi mot dom, man brukar främst prata om buset, det är 
liksom en klump -vi mot buset - det är ungefär så jag kan beskriva det. Det är vi mot buset helt 
enkelt.

En vidare intressant tolkning som har framkommit är att det inte är lika tydligt på de mindre 
orterna att man talar om ”vi” och ”dom” som det är i de större städerna. En möjlig förklaring 
av detta är att poliserna i större städer inte har tid för reflektion mellan de olika jobben, något 
som kan vara med och påverka polisens syn på kriminella. I en stor stad är det ett snabbare 
tempo eftersom arbetstrycket är högre. Detta kan resultera i att polisen utvecklar en starkare 
”vi” och ”dom” känsla, då arbetssituationen inte möjliggör att de kan komma lika nära de 
kriminella. 

Det är ju mycket högre belastning när det gäller jobb, och allting är ju tvunget att gå lite 
fortare. Man kan ju inte reflektera över alla jobben. (R10)

Polisen har även en mer utsatt arbetssituation där bland annat kränkande inslag finns i högre 
grad. Vilket också kan leda till att ”vi” och ”dom” förstärks. En av våra respondenter 
uttrycker sin upplevelse såhär:

Busen vill trigga igång oss, ett exempel är när man blir fotad, då trycker de upp en kamera i 
ansiktet, och man tänker -andas - det går inte att göra så mycket åt det just nu. Då vill man 
bara sätta dit dem. (R2)

På en mindre ort däremot finns det en helt annan möjlighet att ta den tid som behövs i varje 
arbetssituation. Detta möjliggör då att det är enklare att skapa en relation till de kriminella 
något som gör att ”vi” och ”dom” inte blir lika påtagligt. Vi har funnit detta resonemang i vårt 
material:

Om jag blir beordrad till någonting tar jag den tid det behövs. Jag kan stanna och lyssna det 
kanske är en kort tid av mitt liv som kanske hjälper dem vidare. (R9)

De flesta har man ju, de flesta tilltalar vi med varandras förnamn, tar varandra i hand, det är ju 
liksom den nivån. (R7)

9.1.4 Alltid polis

Polisen påverkas vidare av mötena med kriminella på så sätt att de i stort sett blir poliser på 
heltid. I linje med Granérs (2004) resonemang går det att urskilja att majoriteten av våra 
respondenter uttrycker att de inte bara arbetar som polis utan att de är poliser hela tiden. En 
aspekt som vi anser tyder på att polisens yrkesidentitet, genom möten med kriminella, blivit 
utvidgad till att omfatta stora delar av livet istället för att enbart vara aktiv då polisen arbetar. 
En polis lyfter fram detta i sina berättelser:

Det är inte bara ett yrke som vilket yrke som helst, det är en livsstil som man har valt faktiskt. 
(R1)
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Att konstant stöta på kriminella i arbetet gör att polisen även under ledig tid blir uppmärksam 
på avvikande beteende och yttre attribut som symboliserar kriminalitet. Man kan beskriva det 
som att polisen nästan ständigt går runt med polisögon och letar efter fel beteenden och ut-
märkande attribut som skulle kunna vara till hjälp i arbetet. En polis, R10, uttrycker det såhär:

Man är ganska uppmärksam på fritiden, man går runt och tittar på stan, man ser personer som 
man känner igen, man ser fordon som man känner igen, man lägger dom på minnet, man ringer 
kollegor och frågar om dom är i tjänst så att dom kan följa efter den personen. 

En annan polis uttrycker i likhet med den föregående att han som privatperson påverkas av 
mötena med kriminella. Han nämner att han på sin fritid aktivt väljer att inte befinna sig på 
platser där han genom jobbet har kommit i kontakt med kriminella. Detta för att han genom 
sitt yrke har vetskapen om samhällets baksida och därmed har en bredare uppfattning av var 
det är riskfullt att vara.

När man går ut privat på krogen, då tänker man sig för. Det finns ju krogar jag aldrig skulle 
sätta min fot på för att jag vet vad som finns där inne, kanske inte att dom skulle attackera mig 
så där, men det finns tveksamma figurer där. (R6)

Polisen möter en värld som inte allmänheten har samma kunskap om. De talar om en hård och 
grym värld i sina berättelser och att de har fått en helt annan vetskap om vad som sker i sam-
hället, som de inte skulle ha haft om de inte arbetat som poliser. Dessa kunskaper kan vi tolka 
på så sätt att poliserna blir påverkade av sin erfarenhet och kunskap och att de lever med det 
även på sin fritid. En polis, R7, talar i det kommande citatet att han hade tyckt att den vore 
skönt att inte ha all den vetskap som han har:

Jag kan sakna ovetskapen när jag inte var polis, det kan vara rätt så skönt att gå runt på stan 
utan att veta.

En annan polis säger:

”Jag har fått upp ögonen nu, det är ju dom jag jobbar mot varje dag. Men ibland tror jag att 
det hade varit bättre att inte veta.” (R1)

Alla poliser som vi intervjuat säger inte lika bestämt som poliserna som vi presenterade i 
början av detta tema att deras yrke präglar det privata livet. Men vi kan trots detta ändå i 
materialet finna att deras yrkesidentitet inte bara infinner sig på arbetstid utan att det även 
överskrider till privatlivet. En av poliserna som ansåg sig ha klart definierade roller nämner 
exempelvis själv i intervjun att han är skyldig, i det egna länet, att ingripa om ett brott sker 
trots att han är ledig. Detta är något som vi menar påvisar att polisen yrkesidentitet vidgas 
oavsett om de vill de eller inte.

Vi har ju även en ingripande skyldighet när vi inte jobbar. Som privatpersoner är vi skyldiga att 
ingripa vid pågående brott mot vad en annan person måste göra. (R5)

En annan aspekt som tyder på att poliserna som inte tyckte att deras yrke präglar privatlivet 
ändå i sina berättelser beskriver att de som privata har blivit extra uppmärksamma när de är 
ute i centrum. De säger bland annat att de sedan de blivit poliser är mer observanta, att de 
noterar visa typer av attribut samt att de är extra uppmärksamma för att försäkra sig om sin 
egen säkerhet när de är ute med exempelvis familjen. Vi kan därmed i linje med Fielding 
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(1984) finna att poliserna blir experter på att notera omgivningen och snabbt kategorisera 
denna, för att de ska kunna vara beredda och snabbt kunna agera om det händer något.

Är det så att jag går ut på krogen, nog fan tittar jag mig över axeln. Man känner sig inte helt 
trygg, man är inte helt privat om jag säger så, man har hela tiden jobbet i bakhuvudet, så visst 
påverkar det. (R5)

När jag är privat med mina barn så är det klart att jag iakttar saker. (R4)

9.2 Teamets betydelse för polisen

Nu när den föregående texten har besvarat vårt första delsyfte går vi in på nästa, som handlar 
om att se vilken betydelse kollegorna har i synen på polisens yrkesidentitet. Vi kommer i lik-
het med det föregående avsnittet att använda oss av teman som lyfter upp det som var fram-
trädande i polisens berättelser.

9.2.1 Ventilering mellan kollegor 

Poliserna som vi intervjuat upplever att de kan finna stöd hos sina kollegor eftersom de har en 
förståelse för deras arbete samt att de själva kan relatera till deras situation. Goffman (2006) 
tar i sitt resonemang upp att team medlemmar genom stöttning hjälper varandra, något som 
även går att finna i vår tolkning. 

Det är skönt att prata med kollegor som förstår vad man arbetar med. De är liksom lättare för 
kollegor att förstå än exempelvis familjen. (R1)

I likhet med R1 säger även andra poliser att allmänheten inte riktigt kan förstå polisernas 
arbetsförhållanden. En aspekt som vi anser tyder på att poliserna genom kollegialt stöd kan få 
hjälp i arbetet.

Jag tror inte att allmänheten riktigt förstår hur konkret det kan vara när man väl står där inför 
det som det handlar om… Jag tror att det bland annat är på grund av de som kollegorna blir så 
viktiga för oss poliser. (R2)

Det handlar om att poliserna känner en säkerhet i att ha kollegor som stödjer dem när exem-
pelvis frustration har uppkommit i en mötessituation. Därmed kan de tillsammans upprätthålla 
ett professionellt förhållningssätt gentemot de kriminella, istället för att låta personliga tankar 
komma fram och ge sig i uttryck på ett olämpligt sätt. Därefter förstärks polisens egen syn på 
sin yrkesidentitet till att bli mer professionell i och med att de upplever att de handlar efter de 
reglerverk som åligger polisen. Flera poliser lyfter fram att kollegorna blir en säkerhetsventil 
som de kan ta stöd av både under och efter mötet. I det här citatet kan man tydligt se hur en av 
poliserna förklarar detta:

Kollegorna blir som en personlig säkerhetsventil, jag pratar med dom så att mina tankar kring 
den kriminella inte ska gå ut över dom. Det är lättare att prata med kollegorna eftersom dom 
har förståelse till min situation och att de kan relatera till situationen. Kollegorna blir en 
säkerhetsventil för min egen del (R3)

En annan av poliserna beskriver i likhet med den föregående att de inte pratar olämpligt om 
de kriminella framför dem i mötet utan att de sparar de upplevda åsikterna till senare. Vilket 
vi anser är ett tecken på att poliserna vill behålla professionalismen i sitt yrke:
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I själva mötet är vi ganska professionella och korrekta som man ska vara. Men sen när vi sätter 
oss i bilen efter mötet eller innan mötet så kanske vi har en annan jargong eller synsätt, pratar 
om den kriminella på ett helt annat sätt. (R1)

Goffman (2006) talar om den bakre regionen som går att likna med polisens ventilering i 
polisbilen eller på stationen efter ett laddat möte. I den bakre regionen blir teammedlemmarna 
öppnare i sitt språkbruk och kan uttrycka sina känslor på ett annat sätt än i mötet med den 
kriminella. Att de inte väljer att framföra alla sina åsikter framför publiken beror bland annat 
på att individen vill bli trovärdig i sitt rollutövande samt att de utifrån polisförordningen ska 
bete sig på ett specifikt sätt. En möjlig tolkning till att våra respondenter väljer att uttrycka sig 
något förenklat om den kriminelle bakom scenen kan bero på det som Goffman lyfter fram i 
sitt resonemang, det vill säga att polisen ska bli trovärdig som yrkesverksam. En av poliserna 
beskriver vidare att pratet bakom scenen som en avlastning där frustration kan komma fram:

Däremot skulle jag kunna göra det med den jag åker med för att få avlastning. Ja, då vet man ju 
om att om man kallar någon idiot då stannar ju det i bilen. Jag måste få ut min egen frustration. 
Jag tror inte att någon av mina kolleger skulle lägga ett värde i att jag kallar någon idiot efter 
ett ingripande. (R7)

Ventileringen bakom scenen är dessutom viktigt kollegor emellan och inte bara för att dölja 
frustration som är riktat mot den kriminella. Vi har i materialet uppmärksammat att misstag 
som skett under arbetet inte hanteras framför de kriminella utan att polisen bearbetar de fel-
steg som skett gemensamt, med kollegorna, efter händelsen. Polisen får på så sätt hjälp av 
sina kollegor att höja sin kompetens i yrkesrollen och bli mer professionell. 

Man pratar ju väldigt mycket inom patrullen, i bilen efteråt, i vår tur då, är vi väldigt öppna, så 
att om vi tycker någonting har gjorts lite konstigt, då påpekar vi det, - det vart inte riktigt bra 
det där va? – nej jag tänkte fel och det vart lite tokigt. (R5)

I och med att höja kompetensen hos medlemmarna i teamet, framstår gruppen mer enhetlig 
enligt Goffman (2006). Något som går i linje med vår tolkning av intervjuerna där poliserna 
talar mycket om professionalism och att det är viktigt att vara en tillförlitlig polis. Vidare 
nämner poliserna frekvent att de inte vill arbeta med kollegor som inte går den rätta vägen 
utan att ett professionellt förhållningssätt är otroligt viktigt. Både för dem själva samtidigt 
som de också menar att det är betydelsefullt för hela kåren att alla poliser håller sig till den 
bestämda linjen. Något som vi anser beror på att teamet måste hålla en gemensam linje i fram-
trädandet för att rollen som de utför ska ses av allmänheten som trovärdig (Goffman, 2006).

Jag vill ju inte jobba med kollegor som begår brott eller som begår övertramp, det är inte 
intressant för mig att utsätta dels mig för en risk eller att utsätta mig för att kanske bli av med 
jobbet personligen och sen vill jag inte jobba med sådana människor som väljer den korta 
vägen istället för den riktiga vägen. (R3)

Som sammanfattning av detta tema ser vi övergripande att polisen genom att ventilera sina 
åsikter samt att diskutera turbulenta händelser med sina kollegor, inte behöver begå något 
övertramp i en mötessituation. De kan istället utveckla en professionell syn på sin yrkes-
identitet, då de genom att inte ta ut sin frustration på de kriminella, kan gå ifrån mötet med en 
positiv känsla av att de skötte samtalet så yrkesmässigt som möjligt. En polis, R4, uttrycker 
sig så här:
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Det kanske låter lite överdrivet men jag försöker alltid komma hem efter jobbet och kunna sova 
gott och inte behöva känna att nu har jag gått över en gräns eller det där hade jag inte behövt 
sagt eller gjort. Jag vill vara professionell som polis, det mår jag bättre av helt enkelt.

9.2.2 Lär sig rätt och fel

Våra respondenters berättelser tyder på att de genom att plocka byggstenar från de erfarna 
kollegorna har kunnat bygga upp sin egen polisidentitet samt utveckla en förbättrad och 
tryggare syn på den. En polis beskriver nedan hur den som aspirant utvecklade sin egen 
yrkesidentitet genom att, som den själv uttrycker det, plockade bitar från rutinerade poliser:

När man är ny och oerfaren så såklart man ser upp och ser hur andra poliser arbetar, hur de 
bemöter folk och hur de agerar i situationer och sen försöker man forma sin egen identitet, 
polisroll genom att kanske plocka – ja det där var ett bra sätt att bemöta och det där kanske var 
ett mindre bra sätt-. (R1)

Respondenterna tar även upp att de under aspiranttiden stötte på poliser som hade ett arbets-
sätt och bemötande som de upplevde som negativt. De nämner att det för deras egen skull var 
lärorikt att se hur man inte bör handla i en mötessituation. Genom att se skillnad på ett bra och 
ett dåligt beteende kunde de lära sig av kollegornas misstag och därefter utvecklas till bättre 
poliser.

Det är ingen hemlighet att de finns bättre och sämre poliser, jag hade förmånen att få en bra 
handledare men jag har vid ett fåtal tillfällen träffat på sämre poliser och där har jag lärt mig 
mycket faktiskt… hur jag inte ska agera förstås.(R2)

Sen hade jag faktiskt några där som jag faktiskt kände, neej det där sättet kanske inte jag tycker 
är det optimala att lösa situationen på. Men jag lärde mig av det. (R6)

Kollegornas uppträdande resulterar i att polisen antingen kan välja att ta vara på det uppvisade 
handlingssättet eller förkasta det, vilket ligger till grund för vår tolkning som lyder att polis-
erna genom sina kollegor får hjälp att forma sin egen polisidentitet genom att de ser vilka 
konsekvenser kollegornas handlingar leder till och att de även kan anse sig ha utvecklat en 
förbättrad polisidentitet, då de lär sig rätt och fel genom teamet. 

Men trots att poliserna vi intervjuat övervägande talar om deras aspiranttid när de berättar om 
hur kollegorna påverkat dem i att bygga upp och utveckla en förbättrad polisidentitet, menar
vi att denna process är ständigt pågående, något som gör att poliserna hela tiden påverkas av 
sina kollegor även när deras polis identitet är uppbyggd. Resonemanget följer dessutom den 
symboliska interaktionismen (Charon, 2007), som beskriver att individer konstant är i växel-
verkan med sin omgivning när de formar sin syn på sig själv. En polis som jobbat i flera år 
nämner följande:

Man måste vara vaksam på sig själv, göra självanalys… Om mina kollegor uppfattar mig på ett 
visst sätt, så måste jag kanske ändra mitt förhållningssätt så att mina kollegor uppfattar mig 
mer positivt. (R3)

Kollegornas betydelse för polisen uppfattar vi som otroligt viktigt och vi ser att polisen aktivt 
kämpar med att kollegorna ska uppfatta dem som bra poliser. Detta för att deras yrkesidentitet 
bekräftas när kollegorna gillar deras valda handlingsmönster. En polis uttrycker:
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Sen läser man av varandra, nu tillhör jag en av de mest erfarna här, på ordningsavdelningen, 
så de flesta kanske kliver tillbaka och iakttar mig. Något som självklart gör mig glad för då vet 
jag att jag gör ett bra jobb.  (R6)

9.3 Sammanfattning resultat

Vi har kommit fram till att både de kriminella och polisens arbetskollegor har en viktig 
betydelse för polisens arbets- och livssituation. Det utkristalliserade sig i vår analys att polisen 
använder sig av olika verktyg för att inte påverkas av sitt yrke. De utvecklar bland annat en 
förmåga att se mötet som ett spel, för att enklare kunna ställa sig utanför mötessituationerna 
och se på de ur ett annat perspektiv. Ett annat hjälpmedel för att inte påverkas är att poliserna 
ser uniformen som ett skal. Poliserna beskriver att de utan uniformen blir starkare påverkade 
då det inte finns någonting som kan skydda dem. Det sista redskapet för att hantera mötet och
för att minska påverkansgraden är att polisen utvecklar en förmåga att skilja mellan individ 
och handling, en åtskillnad de gör för att inte bli känslomässigt påverkade av de kriminella i 
mötessituationerna. Det är brottet de dömer och inte individen. Men trots att poliserna själva 
säger att de inte märkbart påverkas av de kriminella har vi kunnat upptäcka att de har en stor 
betydelse för dem. Det visade sig i analysen att de tidigare mötena med kriminella påverkar 
polisen att utveckla en tryggare syn på sin egen polisidentitet då de genom erfarenhet
utvecklas till att bli säkrare i sin yrkesroll. Men erfarenheten har inte bara den betydelsen utan 
den påverkar även poliserna till att bland annat förändra synen på den avvikande individen till 
att bli mer förstående. Dessutom gör den att polisen blir mer dömande och på så sätt kategori-
serar de kriminella då kunskapsbanken är med och påverkar poliserna i sin yrkesroll. En 
vidare påverkan är att poliserna genom mötet med de kriminella blir mer sammansvetsade 
som yrkesgrupp. Genom att de ser kriminella som ett yttre hot blir gruppen mer likasinnade 
då ”vi” jämförs mot ”dom”. Man kan därmed säga att poliserna genom de kriminella ut-
vecklar en förstärkt syn på sin egen polisidentitet. Viktigt att notera är att vi kunde se att 
gränserna mellan poliserna och de kriminella var mer påtagliga i större städer än på de mindre 
orterna, något som bland annat beror på att hotbilden är större i storstäderna. Slutligen på-
verkas polisen av de kriminella på sådant sätt att de får en vidgad syn på sin yrkesidentitet. 
Detta för att de genom sin kunskap om den kriminella världen kan bli begränsade i sitt 
handlade och mer observanta på fritiden. Man kan beskriva det som att de alltid är poliser i 
alla sammanhang, då både omgivningen och de själva förväntar sig ett sådant beteende av 
denna yrkeskategori.

När det gäller kollegornas betydelse för polisernas yrkesidentitet har vi i vår analys funnit att 
poliserna genom att ventilera och diskutera med sina kollegor kan utveckla en professio-
nellare syn på sin egen polisidentitet. Genom att samtala med teamet kan den enskilda polisen 
ha styrka att undvika att göra övertramp i mötet, utan den kan istället efter en påfrestande 
situation få utlopp för sina tankar och känslor i interaktionen med kollegorna. Detta leder till 
att ett professionellt förhållningssätt kan bevaras. Vidare gör ventileringen att polisen, när ett 
misstag har begåtts under ett möte, kan samtala med kollegorna. Något som även höjer 
professionalismen eftersom kollegorna hjälper polisen att förbättra sitt beteende. Slutligen är 
kollegorna också betydelsefulla för poliserna då de med hjälp av varandra lär sig vad som är 
rätt och fel. För genom att observera hur andra agerar kan poliserna plocka det goda beteendet 
och välja bort det dåliga handlingssättet. En aspekt som gör att poliserna kan utveckla en 
förbättrad och tryggare syn på sin egen yrkesidentitet då de, genom andra, får bekräftelse om 
att det valda beteendet ger önskvärda konsekvenser.
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10. Diskussion

I detta avsnitt kommer vi först att diskutera resultatet från analysen kopplat till uppsatsens 
syfte. Sedan kommer vi att lyfta diskussionen ytterligare ett steg till att även knyta vårt 
resultat till det teoretiska ramverket. Efter denna del kommer vi att föra en diskussion kring 
huruvida vår studie kan ses i relation till den tidigare forskningen. Innan slutorden förs en 
sammanfattande diskussion där vi ger förslag till fortsatt forskning, vi kommer att föra en 
metoddiskussion och kritisk granska vår studie.

10.1 Resultatet kopplat till uppsatsens syfte

Vårt huvudsyfte med denna uppsats har varit att få en djupare förståelse av hur polisen 
påverkas av mötet med de kriminella och vilken betydelse mötet har för polisen som individ 
samt för dennes syn på sin yrkesidentitet. Vårt resultat visade att poliserna påverkas av krimi-
nella på flera olika sätt, något vi kommer att resonera kring senare i detta avsnitt. Men först 
vill vi diskutera det faktum att poliserna använder flera strategier för att inte påverkas av de 
kriminella i mötet. En aspekt som vi anser är viktig att lyfta fram då metoderna har betydelse 
för polisen då de minskar påverkansgraden av de kriminella.

Vi har bland annat kommit fram till att poliserna är medvetna om att de aktivt ingår i ett roll-
spel, för att inte dras in i ett negativt mötesklimat. I rollspelet har de kriminella och poliserna 
klart definierade roller. Spelet blir ett försök för polisen att ställa sig utanför situationen och 
därmed inte låta sig påverkas av de kriminella. En taktik som vi anser kan vara gynnsam för 
poliserna, då den spelade objektiviteten gör situationen mer hanterbar än om personliga 
känslor varit inblandade. Vidare ingår även uniformen i spelet och vi ser att den hjälper 
polisen att bevara sin integritet, genom att den fungera som en slags skyddshinna mellan 
poliserna och de kriminella. Poliserna talar om att det är uniformen som utför ”arbetet” och 
inte människan bakom. En synpunkt som gör att vi får en bättre förståelse för uniformens 
betydelse överlag. Den hjälper bäraren att distansera sig och att utveckla ett professionellt 
förhållningssätt gentemot motparten. Vi fann vidare att poliserna utan sin uniform i högre 
grad blev påverkade av de kriminella, då de inte kunde skydda sig bakom uniformen och på så 
sätt distansera sig mot exempelvis kränkningar. Detta anser vi ger trovärdighet till vår 
tolkning, att uniformen skulle fungera som ett skal som skyddar polisen mot påverkan av de 
kriminella. I och med att uniformen symboliserar auktoritet i samhället behöver inte de poliser 
som bär uniformen kämpa lika hårt som de civila poliserna med den auktoritära framtoningen. 
Ett annat verktyg som poliserna använder sig av för att inte bli påverkade av de kriminella, är 
att de separerar handling och individ, istället för att se det som en helhet. Vi har kommit fram 
till att erfarna poliser utvecklar en större förståelse för den kriminelles bakgrund och att den 
personens handling kan vara influerad av dennes tidigare och nuvarande livssituation. Det här 
kan vara en av anledningarna till att erfarna poliserna har en bättre förmåga att skilja 
individen från brottet. 

Vi kan trots ovan beskrivna försök av polisen, att inte påverkas av de kriminella, ändå indirekt 
påvisa att de blir det. I och med tidigare möten med avvikande individer utvecklar poliserna 
en säkerhet i sitt agerande, vilket leder till en tryggare och professionellare syn på 
yrkesidentiteten. Vi ser att de kriminella har en effekt på polisernas utveckling av sin 
profession på grund av att poliserna genom dem förbättrar sitt eget agerande, då de ser att det 
valda beteendet leder till förväntade konsekvenser. En annan påverkan av erfarenheter i olika 
mötessituationer är att polisens syn på de kriminella förändras över tid. Vi ser att poliser får 
en mer holistisk och förstående bild av de kriminella då de har tagit del av deras livshistorier, 
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som många gånger handlar om svåra förhållanden under uppväxten. Att utveckla en ökad 
förståelse för andra individers livssituationer menar vi ger en påverkan på människan 
eftersom den ges möjligheten att se situationen från flera perspektiv istället för att låsa sig vid 
den förväntade bilden av motparten. En annan aspekt av påverkan som vi funnit i vårt resultat 
är att polisen i och med tidigare mötessituationer utvecklar kategorier för klassificeringar av 
de kriminella, som både kan vara dömande och generaliserande. Detta händer för att polisen 
sett så mycket och därmed börjat använda sina tidigare kunskaper vid de nya mötena. En 
inställning som inte alltid är positiv då människan genom kategorisering, generaliserar 
individer istället för att se varje person som en enskild individ. 

Resultatet visar att de kriminella påverkar polisen att bli mer sammansvetsade som yrkes-
grupp. En av anledningarna till detta är enligt oss den utsatta arbetssituationen som råder för 
poliserna, där de kriminella utgör en hotbild. Det yttre hotet stärker polisernas ”vi-” känsla då 
de jämför deras grupptillhörighet mot de kriminellas grupp. Vi ser därmed att samspelet 
mellan parterna blir betydelsefulla för polisen, då deras syn på sin yrkesidentitet förstärks i 
och med att ”vi” och ”dom” får tydliga gränser. På det sättet blir de kriminella som grupp en 
viktig del i polisens identitetsskapande, då deras ”vi” utan de kriminella inte alls hade varit 
lika starkt. I vår studie upptäckte vi dock variation mellan större och mindre städer när det 
gäller ”vi” och ”dom”. I de mindre städerna var dessa gränser inte lika påtagliga, vilket antag-
ligen beror på att polisen på de mindre orterna får en personligare kontakt med de kriminella 
och att hotbilden mot poliserna inte är lika påtaglig där. Denna aspekt förstärker därmed vår 
tolkning, att kriminella genom att utgöra en hotbild, skapar en mer sammansvetsad poliskår. 
Dock ser vi att detta inte bara gäller polisen och kriminella utan detta sker överallt i sam-
hället när olika grupper jämför sig med varandra. En annan påverkan som hade betydelse för 
poliserna var att de kriminella även gör sig hörda på deras fritid. Med det menar vi att 
poliserna upplever sig vara poliser på dygnet runt, vilket leder till att deras syn på deras egen 
yrkesroll blir utvidgad. Några av våra respondenter talar däremot inte om att de upplever att 
deras yrkesroll utökas, det vill säga att de upplever sig ha två klart definierade roller, där de 
skiljer på yrkesidentiteten och den personliga identiteten. Men trots detta kan vi urskilja att 
polis-yrket påverkar deras liv, då de även privat observerar sin omgivning med ett polisöga 
och stundtals väljer andra fritidssysslor för att inte möta kriminella på fritiden. Detta sker på 
grund av att de har en helt annan kunskap om samhällets baksida än vad allmänheten har.

Vi går nu vidare med att diskutera vår underfråga som ämnar fånga vilken betydelse poliser-
nas kollegor har i deras syn på sin yrkesidentitet. Kollegorna har en stor betydelse för polisen 
på deras syn på sin yrkesidentitet. De blir bland annat professionellare i sitt yrkesutövande när 
de kan ventilera upplevelsen av sin arbetssituation med andra. Vårt resultat visar bland annat 
att poliserna genom att ventilera sin frustration med kollegor höjer sin förmåga att kontrollera 
sig själva genom att ilskan inte går ut över de kriminella, utan stannar inom de tillåtna regel-
verken. Att ventilera sina åsikter som yrkesverksam ser vi är viktigt i alla yrkeskategorier, 
men vi anser att det inom myndighetsutövning blir extra viktigt eftersom dessa arbetsupp-
gifter i vissa fall kan resultera i att medborgare bli upprörda. Då är det viktigt att inte följa det 
rådande samtalsklimatet utan att vara professionell och spara de upplevda känslorna till efter 
mötet. Vi förstår därmed att det är viktigt för polisen att diskutera sina känslor med kollegor 
som har förståelse för arbetssituationen, till skillnad från en utomstående. Vi anser att 
människor överlag behöver diskutera med andra som är i liknande situation, för att bli 
bekräftade både i sitt handlande och i sina känslor.

Våra respondenter säger att de under aspiranttiden lade grunden till sin yrkesidentitet genom 
att plocka byggstenar från rutinerade kollegor. Resultatet visar att poliserna efterliknade de 
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kollegors beteende som de upplevde var bra, medan de valde bort ett agerande som de upp-
fattade gav negativa konsekvenser. Men samtidigt förstod vi att det var lärorikt för poliserna 
att se hur man inte bör göra, för att på det sättet kunna bli bättre i sitt yrkesutövande. Viktigt 
att lyfta fram är att vi sett att denna process inte avstannade efter aspiranttiden utan att polis-
erna även efter flera år i tjänst tar efter kollegors handlade som de anser ger positiva effekter. 
Att poliserna har möjlighet att lära sig av erfarna kollegor skapar därmed enligt oss en för-
bättrad och tryggare syn på sin egen yrkesidentitet, genom att polisen då kan utgå efter redan 
skapta riktlinjer istället för att själv försöka forma den egna polisidentiteten. 

10.2 Resultat kopplat till teorin

Vi kommer nedan att koppla det resultat som vi kom fram till genom våra intervjuer med 
poliserna till vårt teoretiska ramverk. I vår studie har vi observerat att poliserna genom 
erfarenhet blir tryggare i sin yrkesidentitet. Genom tidigare möten med kriminella så utveck-
las poliserna i sitt agerande, vilket leder till att polisen efterhand blir trygga i sin framställ-
ning. Vi menar därmed att poliserna med hjälp av kriminella kan forma en trovärdig bild av 
sig själva som poliser. I enlighet med Charon (2007) kan detta bero på att människor påverkas 
av hur andra definierar och bemöter individen. Det vill säga när en individ upplever acceptans 
från andra så bekräftas identiteten och det valda beteendet kan fortlöpa medan ett ogillande 
ger motsatt effekt. Vår uppfattning av denna aspekt är att poliserna när de möter den krimi-
nella och får en acceptans för sin framtoning, både kan bli tryggare och professionellare i sin 
yrkesidentitet. Detta sker då polisen upplever att den uppvisade polisidentiteten blir trovärdig 
inför omgivningen men även för sig själv. Att bli bekräftad av betydelsefulla andra anser vi 
bygger upp individens självkänsla samt gör så att personen kan lita på att den identitet som 
framhålls är hållbar och kan behållas samt utvecklas. Därmed menar vi i likhet med Trost & 
Levin (1996) är de tidigare erfarenheterna en del i hur människan definierar nuet, tack vare att 
individen i och med detta kan reflektera över sin utveckling och på så sätt känna sig tryggare i 
sin yrkesidentitet.

När det gäller det direkta mötet med kriminella så kommer det fram att poliserna talar om att 
mötet är som ett spel, där rollerna är klart definierande. Vi förstår att poliserna väljer att se 
mötet som ett spel just för att yrket inte ska påverka den enskilde polisen personligt och att 
den på så sätt får ett skydd genom rollen. Det är viktigt för poliserna att uppvisa trovärdighet i 
sin polisroll, då denna bild sätter riktlinjer och förmedlar intryck till de kriminella. Att männi-
skan överlag vill visa en trovärdig bild av sig själv anser vi med stöd av Goffman (2006) beror 
på att individen vill att den roll med de specifika egenskaperna som presenteras ska få de 
konsekvenser som är önskvärda för den rollen. Om polisen inte klarar av att ge en trovärdig 
bild av sin roll och om rollen inte tas på allvar av de kriminella, så anser vi att det är svårt för 
polisen att tro på sig själv samt att finna trygghet i sin yrkesidentitet. Vi har ur materialet 
kunnat utläsa att poliserna kan presentera en känsla utåt medan de innerst inne känner någon-
ting helt annat, som inte står i paritet med det beteende som uppvisas. Polisen gör detta, enligt 
oss, för att de i rollen ska uppfylla de förväntningar som andra har på rollen, ett resonemang 
som är i linje med Goffmans dramaturgiska teori. Människor spelar överlag olika roller för att 
egenskapen i rollen ska få de förväntade konsekvenserna. Det gäller inte bara polisen utan det 
gäller oss alla. Om man inte lyckas med sitt rollutövande får man ingen bekräftelse av andra 
och blir därmed osäker på sin egen identitet (Goffman, 2006). Uniformen har vi tolkat att den 
utgör en viktig faktor för polisen i sitt rollutövande. Den beskrivs som ett skydd, då de komm-
entarer som riktas av de kriminella ses som riktade mot uniformen och inte mot människan 
bakom. På så sätt ingår uniformen som en utrustning i rollen, som hjälper till och ger stryka 
samt trygghet för polisen, då den underlättar i rollframträdandet. Därmed ser vi i likhet med 
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den symboliska interaktionismen att uniformen utgör en symbol som är en erkänd fasad i 
samhället. Uniformen symboliserar auktoritet vilket vi anser kan vara med att skapa denna 
styrka och trygghet hos polisen i mötessituationen.

Poliserna påverkas av kriminella till att de blir mer sammansvetsade och likasinnade som 
yrkesgrupp. Poliserna jämför sin grupp som står för lag och ordning mot de kriminellas grupp 
som står utanför samhällets norm. Att människor jämför sin grupp mot andras är i linje med 
Aurell (2001) en strategi som individer använder sig av för att förstärka sin egen identitet, då 
samhörighetskänslan blir starkare. Den här processen förstärker ”vi” och ”dom”- känslan hos 
polisen och därmed också deras yrkesidentitet. Vi kan se att det här går att likställa med 
grupper i stort, då en grupp kan ha svårt att existera utan att jämföra sig gentemot en annan 
grupp som man inte vill identifiera sig med. Därmed ser vi att ”vi”-känslan i och med den 
andra gruppen förstärks då gemenskap och lojalitet gruppmedlemmar emellan blir starkare. 

Charon (2007) beskriver att människan har mer än bara en identitet, där några blir mer betyd-
elsefulla än andra. I olika sammanhang förändrar människan synen på sig själv beroende på 
hur hon definierar situationen samt vilka relationer individen har till de inblandade i situa-
tionen. Det här är intressant utifrån denna aspekt då vi i vårt resultat kommit fram till att 
polisens yrkesidentitet till viss del har suddat ut gränserna till den personliga identiteten. Vi 
har funnit att polisidentiteten är av betydande vikt för dem som innehar den specifika 
identiteten, eftersom den inte bara finns i yrket utan även präglar polisens privatliv. Att detta 
är fallet för poliserna anser vi med stöd från Charon (2007) beror på att poliserna även i sitt 
privatliv kommer i kontakt med kriminella. Detta gör att de definierar situationen likartat 
privat som de gör i yrkeslivet, vilket är en möjlig anledning till att poliserna i samverkan med 
kriminella utvecklar denna utvidgade yrkesidentitet. Att polisidentiteten inkräktar på polisens 
privatliv menar vi leder till konsekvenser för dem. Genom sin kunskap om vad som sker i den 
kriminella världen i samhället blir de alltid påminda om sitt yrke och begränsas därmed till 
viss grad i vad de väljer att göra. En annan möjlig anledning till att poliserna får en utvidgad 
syn på sin egen polisidentitet kan vara att yrket blivit allt mer betydande för människans 
identitet överlag. Idag, mer än tidigare, tenderar yrket att bli en av de första frågorna en 
individ ställer till en person som den inte träffat på länge eller första gången. Vi ser därmed att 
fokus har flyttats från vem man är till vad man gör. Med andra ord från den personliga 
identiteten till vilken status och position som man har i samhället, det vill säga sin 
yrkesidentitet (Gytz Olesen & Möller Pedersson, 2004).

Vi går nu vidare till att knyta an vårt teoretiska ramverk till vår underfråga som syftar till att 
undersöka vilken betydelse kollegorna har i polisernas syn på sin yrkesidentitet. Att kolle-
gorna är viktiga för poliserna framkommer tydligt i resultatet. De tar bland annat upp att de 
tycker att det är skönt att deras kolleger förstår dem, något som vi med hjälp av Goffman 
(2006) menar kan handla om att teamet utgör en grupp som är ömsesidigt beroende av varan-
dra då de förstår och kan bidra till utveckling. Teamets uppgift betonar Goffman (2006) är att 
stötta varandra för att gruppen ska bli mer sammansvetsad. I och med att en grupp vill ha en 
gemensam framställning så är det viktigt för polisen att ventilera för att inte låta känslor 
komma fram i fel forum. Det är till exempel viktigt för polisen att ventilera ut sin frustration 
till kollegor istället för till den kriminella, så att inte gruppen i helhet ska få dåligt rykte. Hela 
denna process höjer enligt oss därmed gruppens professionella framställning, då poliserna 
genom varandra har större möjlighet att följa polisförordningen (1998:1558, 4 kap,1§) istället 
för att agera oprofessionellt utanför förordningens ramar. På det sättet har kollegorna en viktig 
betydelse för den enskilde polisen i dess utveckling som leder till en professionell polis. 
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Ytterligare en aspekt av att vara professionell är att poliserna i efterhand tar upp de misstag 
som begåtts av en teammedlem i mötet med de kriminella och går igenom dem tillsammans 
och inte under arbetes gång inför dem. Vi menar att polisen använder denna metod för att 
deras team inte ska framställas på ett icke trovärdigt sätt, vilket Goffman (2006) tar upp i sin 
teori när han uttrycker att teamet vill hålla en gemensam linje för att bli trovärdigt. Kollegorna 
höjer den enskilde polisens yrkesidentitet genom att de tillsammans strävar efter att hålla en 
gemensam framställning och att utvecklingen som sker i den bakre regionen stärker 
sammanhållningen i gruppen.

Våra respondenter beskriver att de under aspiranttiden plockat gynnsamma beteenden av 
rutinerade poliser för att själva utveckla en bra polisidentitet. De tar även upp att de träffade 
poliser som inte hade egenskaper som gav gynnsamma effekter i mötet med de kriminella. Vi 
kan tolka det så att poliserna kan lära sig lika mycket av kollegor som de upplevde att de inte 
kunde identifiera sig med som av kollegor som de hade liknade värderingar som. Man kan 
säga att poliserna prövar attityder från betydelsefulla poliskollegor för att förbättra sin egen 
syn på sin yrkesidentitet. Vi kan belysa detta med hjälp av Mead som Trost och Levin (1996) 
beskriver i sin bok, att en individs identitet uppstår genom sociala processer. Utvecklingen av 
identiteten sker genom att individen via språket och symboler interagerar med andra personer 
och mest betydande i denna process är de signifikanta andra. Vi ser att i polisens fall skulle 
signifikanta andra bli de mer rutinerade poliserna. Att ha andra människor som riktlinjer ger 
individen både trygghet och gör att den kan utveckla en förmåga att se situationen ur andra 
perspektiv, ett resonemang som vi även kan finna hos Mead genom Trost och Levin (1996). 
Angelöw och Jonsson (2000) betonar att identiteten inte är statisk utan i ständig förändring 
och att den uppstår i växelverkan med andra människor. Vi menar i likhet med detta resone-
mang att polisernas utveckling i deras yrkesidentitet inte stelnar efter aspiranttiden utan be-
finner sig i en ständig pågående process.

10.3 Resultat kopplat till den tidigare forskningen

Ett stort antal aspekter i den tidigare forskningen är samstämmiga med resultatet av vår studie. 
Men vi har trots detta upptäckt några nya infallsvinklar som vi anser är viktiga att lyfta fram. I 
likhet med både Guvå (2005) och Granér (2004) kan vi slå fast att polisen utvecklar en utvid-
gad syn på sin yrkesidentitet i och med den medvetenhet kring den kriminella verksamheten 
som de även uppmärksammar på fritiden. Liksom de tidigare nämnda forskningsrönen har vi 
kunnat visa att gränserna mellan polisens privata och yrkesmässiga identitet blir utsuddade 
och går i varandra. Man kan beskriva det som att de är poliser, inte att de arbetar som poliser. 
En annan aspekt av polisidentiteten som lyfts fram i den tidigare forskningen, men som inte 
på samma sätt kommer fram i vårt resultat, är att vissa poliser ändå upplever att de har klart 
definierade roller. Lauritz (2009) betonar att han i sin forskning kunnat påvisa att ett fåtal av 
hans respondenter hade två åtskilda roller, där yrkesidentiteten och den personliga identiteten 
inte gick in i varandra. Liknande tendenser observerade vi även i vår studie. Men de respon-
denter som uttryckte denna åtskillnad av identiteterna gav ändå indirekt en bild av att de 
många gånger observerade samhället med ett polisöga, då de i sitt privatliv både noterade 
omgivningen mer och till viss del blir begränsad i sitt agerande. Därmed ser vi en skillnad i 
vårt resultat i jämförelse med Lauritz (2009), då vi kunde finna att de som beskrev att de hade 
klart definierade roller ändå visade tecken på att deras yrkesidentitet utvidgades till att prägla 
deras privatliv.

En annan påverkan som de kriminella hade på poliserna var att de genom erfarenheten av tid-
igare möten med avvikande individer generaliserar och dömer de kriminella. Detta ledde i vår 
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studie till att poliserna började utveckla gemensamma kategorier av olika kriminella på grund 
av sin erfarenhet. I den tidigare forskningen framkom det i linje med vår studie att myndig-
hetsutövare kategoriserade sina klienter för att de bland annat ska orka med alla möten som de 
dagligen har. Lipsky (1980) talar om gräsrotsbyråkrater och menar att de kategoriserar för att 
de inte förmår till något annat då mötessituationerna som de ställs inför blir för många. Så 
som i Lipskys resonemang tolkade även vi att respondenterna uttryckte att de kategoriserade 
de yttre attributen för att förenkla mötessituationerna. När polisen kategoriserar de kriminella 
handlar det inte bara om att orka med alla möten utan de nämner också i intervjuerna att de 
gör det för att försäkra sig om sin egen säkerhet. En aspekt som vi menar beror på att de 
arbetar i en utsatt yrkessituation där oförutsedda situationer lätt kan uppstå. Utifrån våra 
respondenter har vi sett att polisyrket sätter sina spår i polisernas beteende, vilket med all 
säkerhet sker omedvetet. Deras expertkunskap gör att de noterar omgivningen, något som sker 
per automatik. Vi har därmed i likhet med Fieldings (1984) forskning funnit att poliserna blir
experter på att notera och kategorisera omgivningen, för att de ska kunna vara beredda och 
snabbt kunna agera om det händer något. Ett annat resultat som är överensstämmande med 
den tidigare forskningen är att kollegorna har en viktig betydelse i polisernas syn på sin yrkes-
identitet. Under aspirant tiden beskriver respondenterna hur de plockade kollegors beteende 
för att på så sätt bli bättre poliser. Både Reuss-Ianni (1983) och Ekman (1999) beskriver i 
likhet med vårt resultat att de äldre kollegorna är det mest betydelsefulla i socialisations-
processen då de ger riktlinjer för vilket beteende som är accepterat. Intressant i vår studie var 
att våra respondenter lyfte fram att de även lärde sig något av de poliser som de inte delade 
samma värderingar med. Den tidigare forskningen delar inte in de erfarna poliserna i ”bra” 
eller ”dåliga” förebilder. Men vi förutsätter att de räknar in båda i sitt resonemang. Därmed 
styrker vi här den tidigare forskningen, då vi i detta delresultat inte funnit någon ny vinkling.

I vårt resultat fann vi att poliserna påverkades av de kriminella att bli starkare i gruppen. I den 
tidigare forskningen beskriver Ekman (1999) att poliser genom att interagera med erfarna 
kollegor lär sig att dela in medborgarna och sig själva i vi- poliser och dom- de andra. Vi har i 
vår studie funnit en till faktor, förutom kollegorna, som påverkar ”vi-” känslan, det vill säga 
att poliserna genom att jämföra sin grupp mot de kriminellas grupp blir mer sammansvetsade 
för att de kriminella utgör en hotbild. Därmed har vi ytterligare en faktor att tillägga till 
Ekmans resultat, då han inte nämner yttre påverkan utan beskriver att poliserna tillsammans i 
gruppen utvecklar denna ”vi-” känsla. I vår studie vill vi framhäva betydelsen av de krimin-
ellas påverkan att förstärka ”vi-” känslan, vilket leder till att polisen förstärker sin egen syn på 
yrkesidentiteten.

Den stora skillnaden i vår studie i jämförelse med tidigare forskning är att vi har kunnat ur-
skilja att poliserna ser sig själva ingå i ett spel för att minska att bli påverkade av de krimi-
nella. De talar medvetet om rollspel och vi ser att de använder det för att inte bli påverkade av 
de kriminella och för att rollen ska få önskade konsekvenser. Ingen av de forskningsresultaten 
som vi tagit del av nämner att poliserna ser en del i yrkesutövningen som ett spel, dock har vi 
indirekt kunnat se i tidigare forskning att avvikare varit medvetna om både sin egen roll och 
polisernas roll i mötet. I Fondéns et al. (2003) forskning har vi funnit att kriminella upplever 
att de innehar en bestämd roll i mötet. Narkotika missbrukarna beskriver att de är medvetna 
om polisens makt och att de accepterar den till viss del, genom att de över tid lärt sig uppföra 
sig medgörligt framförallt för att inte råka illa ut. Eftersom poliserna och kriminella inte har 
samma funktion i mötet kan vi inte jämföra vår studie med denna. Men vi ser ändå att det var 
viktigt att lyfta fram detta forskningsresultat för att visa att båda parter ser att de innehar olika 
roller, som gör mötet enklare utifrån bådas perspektiv. Vårt resultat är intressant för att de ger 
oss en bild av de strategier som poliserna använder sig av för att minska att bli påverkade av 
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sin arbetssituation. Dessutom var detta intressant att se utifrån Goffmans rollteori, att respon-
denter utan att vara medvetna om Goffmans ansats så bestämt uttalade sig om rollernas och 
spelets betydelse. En aspekt som gav oss möjlighet att se hur aktivt poliserna verkligen an-
vänder dessa strategier i mötet med kriminella. Slutligen finner vi att vårt resultat därmed har 
något nytt att tillföra på forskningsfältet då ingen annan forskning som vi tagit del av nämner 
att poliserna använder rollspelet för att underlätta för sig själva i olika mötessituationer.

10.4 Sammanfattande diskussion

Nu när vi närmar oss slutet av uppsatsen vill vi visa hur vår förståelse av polisen i mötet med 
de kriminella har vidgats. Innan intervjuerna trodde vi att vi skulle få konkreta svar där polis-
erna beskrev hur de påverkades av mötet och trots att de delvis lyfte fram detta, upplevde vi 
att det lades mer fokus på de strategier de använder sig av för att inte påverkas av kriminella. 
En av de strategier som väckte störst intresse för vår del är rollspelet som poliserna själva ser 
sig ingå i. I likhet med poliserna ser även vi att vi agerar olika i olika miljöer. Men vi är inte 
lika tydliga med att förmedla till vår omgivning att vi ingår i en teaterroll eller i ett skådespel, 
som våra respondenter uttryckligen förmedlade till oss. Därmed anser vi att vårt resultat kring 
icke påverkan var intressant för oss, trots att vår frågeställning inte syftade till att fånga vilka 
metoder poliserna använder för att inte påverkas av de kriminella. Att vi anser att resultatet 
var intressant och att det ändå var viktigt att lyfta fram i vår studie kan rättfärdigas av det 
faktum att påverkansgraden minskar när poliserna använder dessa strategier. Vilket leder till 
att poliserna inte tar åt sig känslomässigt i så hög grad som vi hade förväntat oss. 

Respondenterna förmedlade i huvudsak till oss att de inte påverkades av de kriminella i mötet, 
vilket vi ändå kunde urskilja ur materialet. Vi upplevde att de påverkades på både gott och 
ont. Det som kändes väldigt positivt var att poliserna genom erfarenhet såg mer holistiskt på 
de kriminella, där deras bakgrund påverkade polisen till att bli mer förstående. Vår förför-
ståelse kring detta var att polisen genom erfarenhet skulle visa en tendens till en mer negativ 
inställning, en förutfattad mening som vi känner oss lättade över att det inte bekräftades. 
Vidare har vi fått en ökad förståelse för att poliserna är poliser istället för att arbeta som 
polis. Något som vi sett kan ge en viss negativt effekt då vetskapen om vad som sker i den 
kriminella världen, många gånger kan bli en börda som begränsar polisen i sitt privatliv. Vi 
har slutligen fått en djupare förståelse i sin helhet för att det inte alltid är så lätt att arbeta som 
polis eftersom de arbetar i en komplex arbetssituation och har många förväntningar på sig, 
både från sig själva och från omgivningen. 

Vi vill nu ge förslag för vidare forskning som hade varit intressant att genomföra inom detta 
område. En möjlig frågeställning är att undersöka vilken betydelse mötet med kriminella har 
för kvinnliga poliser. I vår studie ingick tre kvinnliga respondenter, vilket vi ansåg var en för 
liten representation för att avgöra om det skiljer sig åt mellan könen. Enligt vår efterforskning 
har vi inte funnit tidigare forskning inom detta område, vilket gör att en sådan studie hade 
varit intressant att genomföra då den lyfter upp en liknande frågeställning men ur ett annat 
perspektiv. Att undersöka kvinnliga poliser blir även intressant då de arbetar i en mans-
dominerad värld. Vidare skulle det vara intressant att utföra en fördjupad studie där syftet är 
att se vilka andra strategier som polisen använder sig av för att inte påverkas i mötet med den 
kriminelle. Eftersom vi inte hade den frågeställningen är det möjligt att vi bara fick fram vissa 
aspekter av de strategier som polisen använder sig av för att minska påverkan. Med en 
specificerad frågeställning inom detta forskningsområde, ökar man möjligheten till en djupare 
förståelse av hur de går tillväga för att inte bli påverkade.
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10.4.1 Metoddiskussion 

Den hermeneutiska metoden med sin öppenhet gjorde att vi ställdes inför en del frågor under 
datainsamlingens gång. Hälften av respondenterna, var som vi beskrev, i metodavsnittet fram-
tagna ur ett bekvämlighetsurval. En av oss var bekant med att antal poliser genom sin sambo, 
som själv är polis. Vi diskuterade noggrant igenom hur vi skulle lösa intervjusituationerna, så 
att inte de skulle bli präglade av att respondenterna och forskaren stod varandra för nära. 
Detta anser vi var viktigt för att säkerställa intervjuns giltighet och att datamaterialet skulle bli 
så korrekt som möjligt. Slutligen bestämde vi oss för att lösa detta genom att ingen av oss fick 
intervjua någon respondent som vi hade anknytning till. Kvale (1997) menar att samtals-
klimatet som framkommer under en intervjusituation sker genom ett mellanmänskligt möte 
mellan olika parter. Där respondenten är med och styr intervjun i och med att den väljer att 
delge det som den vill förmedla. Dock är båda parterna sedan med och formar hur intervjun 
blir. I och med att intervjun blev inspelad med en diktafon, så kändes inte tanken avlägsen att 
diktafonen kunde påverka intervjun på så vis att vissa svar under intervjun gavs med en viss 
eftertanke. Men den risken kände vi att vi fick ta då diktafonen varit viktigt för oss då vi 
annars inte haft en möjlighet att korrekt återge respondenternas upplevelse. Dahlberg, 
Dahlberg och Nyström (2008) framhåller just detta och anser att det är svårt att komma fram 
till en konversation som skulle påminna om ett samtal mellan kolleger. Dock kände vi att 
informanterna ju längre samtalet gick blev mer avslappnade, då svaren blev längre och inte 
kändes lika planerade. En annan upplevelse vi hade kring intervjun var att det var positivt att 
ha en intervjumall med teman och semistrukturerade frågor. Det gav oss en trygghet under 
intervjusituationen, som ledde till att vi hade ett bra avslappnat förhållningssätt till respon-
denten. Som intervjuledare kunde vi, i och med detta hålla en bra fokus på samtalet och 
behövde inte känna oss osäkra i situationen, då vi hade frågor att stödja oss på.

10.4.2 Självkritik

En brist med vår studie kan vara att vi under resultatdelen märkte att det var en skillnad 
mellan oss som forskare i intrycket av intervjuerna, när det gällde poliserna i de mindre 
städerna kontra storstäderna. En skillnad som kan ha uppstått för att vi delade upp 
intervjuerna, till att en forskare gjorde intervjuerna med poliser på de mindre orterna medan 
den andra intervjuade poliser i de större städerna. Om vi i starten av denna uppsats hade haft 
facit i hand skulle vi för vår egen skull ha ändrat strategi, så att både hade intervjuat poliser på 
de olika orterna. Detta så att vi skulle kunna skapa varsin bild av variationen istället för att 
försöka diskutera fram den. Dock tror vi inte att det påverkade resultatet märkbart utan att det 
mest var negativt för vår egen del, då vi i resultatet behövt ha mer ingående diskussioner för 
att uppnå en bra tolkning av variationen. Men vi är medvetna om att detta misstag kan ha 
berört resultatet, då våra tolkningar genom diskussionen inte behöver vara de enda möjliga. 
Vårt mål var att, genom variansen, finna likheter och skillnader när vi bestämde hur urvalet 
skulle gå till. Nu i efterhand ser vi att vi hade kunnat dra det ytterligare ett steg längre och 
försökt sprida våra respondenter till fler städer för att uppnå en optimalare varians. Men då vi 
haft en tidsbegränsning så fann vi, ur ett tidsperspektiv, det inte genomförbart. Vidare anser vi 
att det finns en brist i vår studie då vi enbart intervjuat tre kvinnliga respondenter. Därmed 
kunde vi inte i resultatet fånga om det förelåg en skillnad mellan könen när det gäller vår 
frågeställning, något som hade varit en intressant aspekt att undersöka. Viktigt att notera är 
dock att vi, utifrån de tre kvinnliga respondenterna vi intervjuade, inte fann någon skillnad. 
Vilket också kan bero på att vår frågeställning och intervjuguide inte ledde till några svar i 
den riktningen.
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En möjlig svaghet med vår studie är att vi som forskare kan ha färgats för mycket av vår teo-
retiska förförståelse. Som vi tidigare nämnt är förförståelsen inom hermeneutiken en del i 
tolkningsprocessen, inget som ses som negativt utan snarare tvärtom. Som forskare bör man 
kunna utnyttja förförståelsen i rätt syfte och lägga ifrån sig den i vissa fall, så att den inte 
påverkar negativt. Vi har nu i efterhand reflekterat mycket kring hur pass påverkade vi har 
blivit av de anknytningar vi har till polisen. Har vi verkligen till hundra procent lyckats med 
att balansera vår förförståelse så att den kommer fram i rätt syfte och läggs från då den kan 
leda till övertolkningar? Vi anser att vi mestadels har lyckats med detta men det går inte att 
utesluta att vi blivit för starkt influerade av våra kunskaper, något som därmed kan ha 
påverkat vår uppsats resultat.

10.4.3 Slutord

Vi vill avsluta denna uppsats med att säga att vi har utvecklat en fördjupad förståelse av 
polisens tankar och känslor i mötet med de kriminella. Vår förståelse för polisens arbetssitua-
tion har under uppsatsen förändrats, då vi har fått en ökad insikt i att deras arbetsuppgifter är 
komplexa. Ena dagen kan de få skjutsa en ungdom upp till ett behandlingshem i Norrland, 
nästa dag ska de bekämpa huliganism och en tredje dag så beslagtar de narkotika. Det här 
ställer stora krav på den enskilda polisen, då den hela tiden måste växla mellan olika beteen-
den. Det här är en möjlig orsak till varför poliserna inte alla gånger kan hanterar mötes-
situationer på ett professionellt sätt. För att återkoppla till inledningen med fallet i Rosengård, 
vilket vi inte på något sätt ställer oss bakom, väcks tanken inom oss om vad som hade hänt 
timmarna innan detta oprofessionella bemötande. Polisen som uttryckte dessa främlings-
fientliga åsikter kan ha blivit påverkad av samtalsklimatet som rådde tidigare. Det vi får ta del 
av i media är många gånger bara brottstycken och vi får inte ta del av hela händelseförloppet. 
Vilket leder till att polisen ofta framställs negativt i media. Med den här uppsatsen vill vi öka 
förståelsen hos läsaren, att polisyrket är ett komplext yrke och att vi inte får glömma att det 
finns en människa bakom polisen.
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Bilaga 1

Intervjuguide: 

Bakgrund
Vill du berätta lite om dig själv? 
Hur länge har du arbetat som polis?
Vill du berätta lite om ditt arbete? 
Hur kom det sig att du utbildade dig till polis?
Hade du några förväntningar på polisyrket under utbildningen?
Stämmer det överens med ditt arbete idag?

Mötet
Hur upplever du möten med kriminella?  
Beskriv gärna en mötessituation som du upplever har påverkat dig starkt? Varför tror du att 
det påverkade dig så starkt?
Tycker du att du möter kriminella annorlunda nu mot vad du gjorde i början av din karriär?
Under aspirant tiden arbetade du med erfarna poliser, hur har det påverkat din inställning i 
mötet med kriminella? 
Beskriv ett positivt möte med en kriminell och på vilket sätt var det positivt för dig?
I en utsatt mötessituation, reflekterar du då över dina egna känslor? Låter du de kriminella 
påverka dig så att du ex. blir arg?

Yrkesrollen
Hur är du som privatperson och hur är du som polis? 
Att tåla hot och våld (utsatthet) är en allmän bild av polisen, påverkar det dig i din yrkesroll? 
Präglar det här ditt privatliv? 
Hur skulle du beskriva dig som polis?
Har de kriminella förändrat hur du skulle beskriva dig som polis?

Avvikare
Om vi säger ordet kriminell, Vad är det första som Du tänker på?
Din syn på kriminella, hur har den förändrats under dintid som polis?
Upplever du att ditt förhållningssätt mot den kriminella har förändrats med tiden?
Kan du beskriva om och i så fall hur dina fördomar förändrats under din tid som polis?
Påverkar de yttre attributen hos de kriminella dig? 
Agerar du olika då speciella attribut framträder?  
Hur framställer ni kollegor tillsammans den kriminella?

Är det något du vill tillägga?

Tack för att du ställde upp!
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Bilaga 2

Missivbrev

Hej,
Vi är två studenter, Helen Kärrholmen och Johanna Tjäder, som studerar på Mälardalens 
högskola. Vi gör en c-uppsats om polisen i mötet med den kriminella världen. Vi studerar det 
beteendevetenskapliga programmet med sociologisk inriktning. Vi är intresserade av att se 
hur mötet med kriminella påverkar dig som polis både i din yrkesroll men även privat. 

Vi vill intervjua dig som arbetar som polis i yttre tjänst, då just du har synpunkter och 
erfarenheter av mötet med olika individer. Intervjun kommer att ta cirka 30-40 min, den 
kommer att bestå av fyra stycken huvudteman: Bakgrund (här är det mest fokus på din 
polisiära bakgrund), mötet, yrkesrollen och avvikaren. Du deltar helt frivilligt, vilket betyder 
att om du inte är bekväm att svara på någon fråga så står du över den och du kan dessutom 
avbryta intervjun när du vill. Vi kommer överens om när och var intervjun ska ske, detta för 
att du ska känna dig så bekväm som möjligt i intervjusituationen. Det du berättar för oss 
kommer att behandlas konfidentiellt, med andra ord så kommer du vara helt anonym. När 
uppsatsen är färdig kommer vi dessutom att radera din intervju, för att försäkra om oss att 
intervjun inte kan kommas åt av andra. I vår uppsats kommer vi att fingera ditt namn och det 
kommer bara vara med korta citat ifrån din intervju i vår uppsats. Då vi samlat in materialet 
kommer vi att tolka dina och andra deltagares svar för att komma fram till en gemensam 
förståelse av polisens möte med den kriminella. Vid eventuellt behov så kommer vi att 
kontakta dig igen om något blivit otydligt, för att försäkra oss om att vi tolkar dig rätt. Och 
självklart så kommer du att få ta del av vår uppsats när den är färdig om du vill det! 

Vänliga hälsningar!
Johanna Tjäder
Helen Kärrholmen


