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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur fyra uttryckningspoliser i Värmland upplever den 
emotionella intelligensens betydelse i deras vardagliga arbete. Poliser utsätts dagligen för si-
tuationer, där de konfronteras av både sina egna och andras känslor. Polis är ett högriskyrke, 
därför är det viktigt att förebyggande åtgärder är i fokus. Vi anser att det är intressant att un-
dersöka hur poliser uppfattar och värderar betydelsen av känslor i arbetet. Vår undersökning 
är en kvalitativ studie baserad på intervjuer. Resultatet kan i korthet sammanfattas med att de 
intervjuade upplever att det är mycket viktigt att vara medveten om sina känslor och att kunna 
styra dem, i arbetet som polis. Att läsa av, och skapa förståelse, för andras beteende och käns-
lor har stor betydelse i polisernas arbete. Vi ser att det sociala stödet är av stor vikt för att kla-
ra av att hantera känslor som följer efter svåra situationer. Stödet och kommunikationen från 
kollegor beskrivs som det mest betydelsefulla för våra intervjupersoner. Att vara medveten 
om sina känslor och att bearbeta påfrestande händelser är mycket viktigt. Samtliga poliser 
menar att de ständigt reflekterar över sina känslor, vilket leder till utveckling och förståelse.  
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1. Bakgrund och syfte  
Polisen är en statlig verksamhet som styrs av lagar och förordningar. Poliser är hårt styrda i 
sitt arbete och har krav på hur de ska agera gentemot samhället (www:1). Polislagen är den 
lag som mest berör polisens arbete och beskriver deras uppgifter på följande sätt: 

 
ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska Polisens arbete syfta till 
att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och 
annan hjälp (Polislag 1984:387).  

 
Patrullerande polisers verksamhet är inriktad mot vardagsbrottsligheten och förekommande 
ordningsproblem (www:2). Poliser som arbetar ute på fältet utsätts ibland för svåra och kritis-
ka situationer. Att möta människor i kris eller människor som begått olagliga handlingar kan 
vara psykiskt påfrestande. Det finns många olika känslor som poliser tvingas hantera i sitt 
arbete, där rädsla, osäkerhet och oro är några känslor som kan påverka dem. Uppfattningen 
hos intervjupersonerna är att det har blivit mer accepterat att poliser får vara rädda och visa 
känslor. De mjuka delarna blir alltmer framträdande inom Polisen och att vara en ”matcho-
polis” som är hård och hanterar händelser utan att känna efter, är inte det primära idag. Det 
handlar istället om att det är viktigt att ha förmågan att lyssna och ta hjälp av sina känslor, 
vilket emotionell intelligens innebär. 
 
Polisyrket räknas som ett högriskyrke när det kommer till våld och hot. Det är en omöjlighet 
att eliminera alla farliga situationer som kan förekomma i deras arbete, istället måste förebyg-
gande åtgärder vara i fokus som krisstöd och psykosocialt omhändertagande. Några av myn-
dighetens mål är, för att poliser ska klara av svåra situationer i sitt arbete, att de får den infor-
mation, utbildning och träning som krävs. För att förebygga psykosociala problem finns det 
olika åtgärder. Det är viktigt att få stöd i det dagliga arbetet då stress inte endast uppstår på 
grund av enstaka traumatiska händelser, utan stressen kan komma från alla dagliga situatio-
ner. Andra former av åtgärder är mental träning, kamratstöd och professionell hjälp i form av 
debriefing eller terapi (www:3).  
 
För att hantera situationer bra krävs det en stark självkännedom och förståelse för andra män-
niskor. För att klara av ett helt yrkesliv som polis på ett bra sätt, är det viktigt att kunna hante-
ra och prata om sina känslor och upplevelser. Ofta åker poliser från plats till plats, och kan 
under ett och samma arbetspass vara med om flera situationer som är psykiskt påfrestande. 
Ryggsäcken kan lätt fyllas med svåra upplevelser, exempelvis egen rädsla eller andras sorg, 
vilket kan vara tungt att bära med sig. Ibland kan det vara svårt att kontrollera sina känslor, 
detta kan resultera i att känslorna styr beteendet istället för att tänka logiskt, vilket kan få ne-
gativa konsekvenser om de inte agerar lugnt och behärskat. Med denna bakgrund i åtanke är 
det intressant för oss att undersöka vilken betydelse emotionell intelligens har, och hur poliser 
upplever att det påverkar deras arbete ute i samhället. Vårt syfte är att undersöka: 
 
Vilken betydelse emotionell intelligens har för uttryckningspoliser i deras dagliga arbete. 
 
Utifrån vårt syfte har vi följande frågeställningar:  
 
Vilken betydelse har känslor för uttryckningspoliser?  
Vilka faktorer hjälper dem att utveckla den emotionella intelligensen? 
Vilka följder ger emotionell intelligens beroende på hur de använder sig av den? 
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1.1 Disposition 
Vi har valt att dela upp vår uppsats i fem olika delar. Inledningsvis presenteras bakgrund och 
syfte, sedan redogör vi för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Vidare redogör vi för vad 
begreppet emotionell intelligens innebär, då det är vår utgångspunkt i vår analys av intervju-
erna. Även feedback, kommunikation och Karaseks modell utgör teoretiska utgångspunkter 
som spelar en viktig roll i vår analys. Efter det beskriver vi vårt val av metod och hur vår pro-
cess har sett ut när vi analyserat intervjuerna. Vidare redogör vi för vår analys samt vilket 
resultat vi kommit fram till. Avslutningsvis för vi en diskussion kring våra slutsatser, vi re-
flekterar över vårt arbetssätt, vi diskuterar uppsatsens betydelse samt ger förslag på fortsatt 
forskning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Vår teori grundar sig i centrala delar som kan kopplas till uttryckningspolisers vardag, när det 
gäller den emotionella intelligensen betydelse. Vi redogör för vad emotionell intelligens inne-
bär, samt egenskaper som hör till begreppet. Kommunikation är en stor del av emotionell in-
telligens, därför får den ett separat avsnitt. Vi tar även upp den emotionella intelligensens be-
tydelse på arbetsplatsen. Avslutningsvis redogörs för faktorer som är betydelsefulla för vår 
studie som psykosocial arbetsmiljö, med utgångspunkt i Karaseks krav- och kontrollmodell, 
samt feedback.  
 
 

2.1 Definition av emotionell intelligens 
Även om det finns många olika definitioner av emotionell intelligens är forskare överens om 
att begreppet handlar om en samling av känslors funktioner (Zeidner et al., 2004). 
 
Mayer och Salovey är två forskare som myntade begreppet emotionell intelligens 1990, 
många författare hänvisar eller grundar sina definitioner med utgångspunkt hos dem. Wei-
singer (1998)  hänvisar till Mayer och Saloveys definition av den emotionella intelligensen 
utifrån fyra grundfaktorer: 
1. Förmåga att rätt uppfatta, tolka och uttrycka känslor. 
2. Förmåga att framkalla känslor vid behov när de kan underlätta förståelsen av dig själv eller 
andra människor.  
3. Förmåga att förstå känslor och den information de förmedlar.  
4. Förmåga att styra känslor för att underlätta en känslomässig och intellektuell utveckling. 
 
Även Zeidner et al. (2004) hänvisar till Mayer och Salovey när de beskriver den mest accepte-
rande vetenskapliga definitionen av emotionell intelligens som förmågan att kontrollera sina 
och andras känslor. Detta för att kunna skilja sina känslor åt, och för att låta känslorna vägleda 
både sina egna och andras handlingar. Används känslorna förnuftigt kan exempelvis en posi-
tiv syn överföras till andra, och något svårt kan upplevas som mindre tungt. 
 
Wennberg (2000) ser emotionell intelligens som en del i den sociala kompetensen, dit förmå-
gan att känna igen egna och andras känslor hör. Wennberg beskriver fyra specifika egenska-
per som hör till emotionell intelligens. Det gäller att kunna bedöma sina egna och andras 
känslor, och förmågan att uttrycka dem. Att förstå känslornas betydelse och att kontrollera 
känslomässiga uttryck. Den fjärde egenskapen är att använda sig av sina känslor så att de mo-
tiverar ett positivt tänkande i olika situationer. Emotionell intelligens är skillnaden mellan att 
vara medveten om, och att inte vara medveten om en känsla som finns och denna förmåga är 
individuell. Sjöberg och Engelberg (2003) menar att emotionell intelligens även innefattar 
förmågan att fatta beslut och att lösa problem trots påverkan från starka känslor inifrån sig 
själv. Vi anser att medvetenheten och förståelse för sina känslor är viktig för alla individer, 
men framförallt för poliser, och yrkesgrupper med liknande arbetsuppgifter. Poliser möter 
regelbundet situationer där starka känslor är inblandade och de har ofta som uppgift att möta 
andras beteende på ett empatiskt sätt. Som Sjöberg och Engelberg beskriver begreppet emo-
tionell intelligens är det tydligt att poliser bör ha god emotionell intelligens, så att de kan utfö-
ra sitt arbete, även där starka känslor berör. 
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2.2 Emotionell intelligens och dess olika kompetenser 
Emotionell intelligens innehåller flera olika kompetenser. Några av de mer centrala är enligt 
Goleman (1998) och Wennberg (2000) självkännedom, empati, emotionell medvetenhet, 
självkontroll, kommunikation samt problem- och konflikthantering.  
 
Självkännedom innebär förmågan att förstå och tolka egna känslor. Det första steget för att få 
en bättre självkännedom är att kunna identifiera sina känslor, individen vet vad den känner 
och varför (Goleman, 1998). Om en person har dålig självkännedom kan ett ökat självförtro-
ende förbättra detta, det ger personen tryggheten att våga stå för de känslor som finns. En 
svag självkännedom påverkar toleransen och ödmjukheten mot andra människor. Om en per-
son inte kan hantera sina negativa känslor och istället tar ut dem på omgivningen kan detta få 
negativa konsekvenser (Wennberg, 2000). Om omgivningen saknar förståelse för varför de 
utsätts för någons ilska kan omgivningen reagera med liknande beteende, och en onödig kon-
flikt kan uppstå.  
 
Emotionell medvetenhet handlar om hur känslor påverkar det egna beteendet samt förmågan 
att använda magkänslan vid beslutsfattande. När medvetenhet finns om vad som pågår inom-
bords kan det underlätta processen att hantera laddade situationer - till exempel ett möte med 
en aggressiv person. Om individen är medveten om sin rädsla och kan förstå varför den finns, 
kan det vara lättare att stanna kvar i en svår situation och agera lugnt (Wennberg, 2000).  
 
Självkontroll innebär att hålla störande känslor och impulser under kontroll, för att behålla 
både lugnet och en positiv inställning vid påfrestande situationer. Även tanken förblir klar och 
koncentrationsförmågan förändras inte under stress (Goleman, 2001). Goleman ger exempel 
på yrken som är hårt utsatta, till exempel poliser, som möter personer som är arga och provo-
cerande. Det kan förekomma situationer som blir våldsamma och poliser kan uppleva det som 
att de förlorar kontrollen. Kroppen reagerar med känslor när det finns risk för fara och det kan 
vara svårt att i alla lägen kontrollera sin kropp. Som polis, och även andra utsatta yrkesgrup-
per, är det oerhört viktigt att de kan behålla kontrollen och lugnet för att klara av att utföra sitt 
arbete på bästa sätt.  
 
Empati beskrivs som förmågan att förstå, eller ana, vad en annan människa känner utan att det 
behöver sägas rakt ut. För att kunna tolka detta krävs det att en individ har både självkontroll 
och självkännedom. Empati handlar om att läsa av varandras känslor, och för att utveckla em-
pati är det viktigt att förstå den egna rollen, och det ansvar som följer, i relation till andras 
känslor. Att förstå de orsaker som ligger bakom en annans känslor är en hög grad av empati 
(Wennberg, 2000). Om en person blir för delaktig i en annans olycka kan det leda till så kal-
lade empatistörningar. En person med stor empatisk förmåga, men med låg självkontroll har 
svårt att lugna sin oro när de blir delaktiga i en annans sorg, eller ilska. De människor som 
dagligen utsätts för andras problem måste kontrollera sig själva för att undvika att dras med i 
andras motgångar - men samtidigt vara öppen i fråga om känslor. Att skämta om till exempel 
döden är ett sätt att skydda sig mot empatistörningar, vilket är vanligt inom utsatta yrkesgrup-
per för att skapa ett skal gentemot att bli för involverade (Goleman, 2001).  
 
Kommunikation sker på olika plan, det handlar att lyssna öppet och att kunna sända ut överty-
gande budskap (Wennberg, 2000). Människor med god kommunikationsförmåga tar itu med 
svåra problem på ett enkelt vis, välkomnar fullständig förståelse och öppenhet samt är öppna 
för både goda och dåliga nyheter (Goleman, 2001).  
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Problem- och konflikthantering handlar om att träna sig i att uttrycka sina känslor oberoende 
av motpartens beteende. Det är viktigt att kunna ansvara för sitt eget beteende utan att ta ut sin 
ilska på motparten. Förmågan att kunna lugna ner sig är avgörande för att kunna hantera kon-
flikter på ett bra sätt (Wennberg, 2000).  
 
Sammanfattningsvis hjälper emotionell intelligens individer att förstå varför de agerar som de 
gör. När människor har möjlighet att se vilka konsekvenser som ett beteende får, finns det en 
större möjlighet att välja handlingssätt. Även att kunna ta ansvar för sin aggressivitet och be-
härska sig är en viktig del (Wennberg, 2000). Vi har valt att ta upp några kompetenser som 
hör till emotionell intelligens då de är relevanta för vår studie. Som vi nämnt är emotionell 
intelligens ett svårdefinierat begrepp som innefattar många olika egenskaper och förmågor. 
De går in i varandra och har en del likheter och skillnader, men för att se helheten hos sig 
själv är det viktigt att fokusera på sitt inre och acceptera det vi känner. Istället för att ifrågasät-
ta känslor som kanske inte alltid överensstämmer med vår moral bör vi fråga oss orsaken till 
att vi känner som vi gör. Människor har lätt för att trycka undan oönskade känslor när vi istäl-
let borde reflektera över orsaken till dem och ta till oss den information som de förmedlar.  
 

2.3 Emotionell intelligens på arbetsplatsen 
Att ha emotionell intelligens på arbetet innebär att kunna identifiera och analysera sina käns-
lor och utifrån dem agera på bästa sätt i aktuella situationer. Det handlar om förmågan att ta 
ansvar för sina känslor och handlingar, vilket även gäller i privatlivet. Att använda sig av sina 
känslor i arbetet på ett positivt sätt, istället för att styras av sina och andras negativa känslor. 
Känslor i omgivningen påverkar individen på olika sätt, och även beslut som fattas på arbets-
platsen är influerade av känslor. Genom att få bekräftelse på arbetsplatsen motiveras anställda 
i sitt yrke. Emotionell intelligens på arbetet handlar om att kunna få den bekräftelse som be-
hövs, utan att utnyttja eller trycka ned andra. Det är även viktigt att bevara sin integritet och 
respektera sig själv samt att respektera andra och deras integritet. Emotionell intelligens på 
arbetsplatsen innebär även att samspela med andra människor i sociala sammanhang (Wenn-
berg, 2000). Uttryckningspoliser är exempel på en grupp som jobbar tätt tillsammans, samti-
digt som de upplever påfrestande situationer, vilket vi tror skapar ett stort behov av bekräftel-
se hos dem.  
 
Människor är duktiga på att värdera, både sig själv och andra i arbetet, men det är viktigt att 
försöka undvika detta så mycket som möjligt. Det sker omedvetet, till exempel är något bra 
eller dåligt, rätt eller fel och människor är hårdare när de värderar sig själva än andra. Om vi 
är hårda mot oss själva kan vi få behov av att värdera eller kritisera vår omgivning, till exem-
pel är det lätt att tänka; jag är inte ensam om att misslyckas. Om en självkritisk person upple-
ver att den ofta misslyckas är det lätt att leta brister hos andra. Detta sker då individen inte 
accepterar sina brister utan jämför sig med andra och deras brister. Genom att acceptera oss 
själva kan vi också sluta att döma andra (Wennberg, 2000).  
 
När människor vet vad de känner och kan namnge känslan, som oro, rädsla eller ilska, blir det 
lättare att hantera den. Att veta hur det känns vid rädsla kan göra det lättare att förstå varför 
det känns som det gör i den aktuella situationen, och att kunna hantera det utifrån det. På ett 
arbetsmöte där man känner sig hotad finns det möjlighet att i förväg bygga upp en strategi för 
att klara av det. Att veta hur känslorna fungerar gör det lättare att vara vaksam på den egna 
reaktionen och agerandet. Detta kan förhindra att den egna känslan blir avgörande vid mötet 
och risken minskas att individen påverkas av känslan (Wennberg, 2000). På en arbetsplats går 
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det att använda emotionell intelligens för att lösa olika typer av problem och konflikter då 
emotionell intelligens handlar om att använda sina känslor på ett intelligent vis. Med hjälp av 
känslor går det att kontrollera sitt beteende och tankar. Genom känslor fås värdefull informa-
tion om sig själv och omgivningen, om vi tar till oss detta är det lättare att förändra negativa 
tankebanor. För att förstå sig själv och sin omgivning används alla möjliga informationskäl-
lor, vilket kan vara känslor, sinnen, tolkningar, agerande och avsikter. Att använda sig av oli-
ka typer av informationskällor underlättar förståelsen för det egna beteendet, hur kommunika-
tion och handlingar sker i olika situationer. Att förstå sig själv och sitt agerande visar på god 
självkännedom (Weisinger, 1998). 
 
De känslor vi upplever under arbetstid avviker inte från det som vi känner privat, även om 
många tror att det är sakfrågor som dominerar vårt tänkande under arbetstid. Känslolivet upp-
fattas ofta som något privat som inte berör arbetet. De krav som ställs på arbetstid gör att vi 
fungerar annorlunda på arbetet än i privatlivet. På arbetet är det ofta önskvärt att förnuft och 
rationalitet ska dominera, där känslor inte ska påverka handlingar och beslut. Men finns det en 
rädsla för en specifik sak i privatlivet så finns den även där på arbetstid, som till exempel 
rädsla över att prata inför en samling människor. Medarbetare tvekar ofta på sin kompetens 
inför olika uppgifter, även fast det är uppgifter som de faktiskt klarar av. På grund av osäker-
het kan det vara svårt att se vilka kunskaper som finns, och då behövs det hjälp för att inse de 
förmågorna. Att locka fram individens inre kunskaper och ge möjlighet för utveckling är en 
av chefens uppgifter. I och med att människor ofta känner att de inte duger, blir resultatet att 
de inte vågar ta ansvar för sina handlingar (Wennberg, 2000).  
 
Emotionell intelligens på arbetet kan utveckla en grupps effektivitet och samarbete om det 
finns medvetenhet om varandras styrkor och svagheter (Zeidner et al., 2004). Poliser arbetar 
alltid tillsammans, därför är det viktigt att ha förmåga att se och känna av kollegors svagheter 
och styrkor. Zeidner et al. menar att en individs emotionella intelligens påverkar förmågan att 
leva upp till omgivningens krav under stressande förhållanden i arbetet. Anställda med hög 
emotionell intelligens är bättre på att hantera otrygga situationer i arbetet och har förmågan att 
uppnå bra resultat i ett arbete där känslor kan bli svåra att kontrollera. Weisinger (1998) me-
nar att genom att använda sig av källor, ifrån sina sinnen och ens omgivning underlättar för-
ståelsen för den egna reaktionen och beteendet samt hur kommunikation och handlingar sker i 
olika situationer. Att vara bra på att kommunicera på arbetet innebär att klart och tydligt tala 
om för den andra parten vad man tycker, känner och vill. Det handlar även om att kunna stå 
för sina åsikter, föreställningar, övertygelser, behov och samtidigt respektera andra männi-
skors åsikter. Det är även viktigt att på ett konstruktivt sätt kunna tala om vad man tycker och 
tänker om en annans människas idéer och handlingar. Wennberg (2000) anser att förmågan att 
ge konstruktiv, trovärdig, positiv och negativ feedback är en viktig del för att utvecklas i arbe-
tet. 
 

2.4 Psykosocial arbetsmiljö 
Inom psykosocial arbetsmiljö räknas alla sociala relationer på arbetet, till chefer, kollegor, 
kunder, klienter, hur arbetsuppgifterna ser ut och organiseringen av arbetet - om anställda 
jobbar tillsammans eller enskilt (Eriksson & Larsson, 2002). Faktorer i arbetet som kan orsa-
ka påfrestningar, och leda till ohälsa om de inte förebyggs eller hanteras på rätt sätt är bland 
annat stor arbetsmängd, tidbrist, ständiga förändringar, risker för hot och våld, skiftarbete, 
konflikter där kränkningar och trakasserier förekommer, arbete med människor och den fysis-
ka miljön (Arbetsmiljöinspektionen, 2000). För att förebygga ohälsa hos sin personal är det 

6 
 



viktigt att företag ser över arbetsmiljön för deras personals välbefinnande. För att gå djupare 
in på ämnet psykosocial arbetsmiljö fokuserar vi närmare på Karaseks krav- och kontrollmo-
dell. 
 

2.5 Karaseks modell 
 
          Arbetskrav 
 
  Låga Höga Stress diagonal 
 
Kontroll 
(beslutfattande)  Låg 
 
 
 Hög 
 
 
    Aktivitets diagonal 

Passiva 
arbeten 

Hög ”stress” 
arbeten 

Aktiva  
arbeten 

Låg ”stress” 
arbeten 

 
Modell 1. Karaseks modell (Karasek, 1990.) 
 
Karaseks modell baseras på psykosociala krav på arbetet. Med hjälp av modellen går det att 
förutspå hur olika typer av arbeten påverkar de anställdas hälsa, och vilka följder deras bete-
ende kan få. Hans tvådimensionerade modell visar fyra stycken olika typer av arbeten, bero-
ende på hur höga, eller låga, arbetskraven är jämfört med hur hög respektive låg egenkontrol-
len är. De fyra arbetstyperna är högstressarbeten, aktiva arbeten, lågstressarbeten samt passiva 
arbeten. Modellen har sedan utvecklas och socialt stöd har tillkommit då det är en stor faktor 
för hälsans betydelse på arbetsplatsen. Den tvådimensionerade modellen består av fyra fält 
som representeras av de fyra typerna av arbete. Den vertikala sidan visar graden av kontroll 
medan den horisontella visar graden av krav. Modellen har två diagonaler, ju längre ut på 
stressdiagonalen ju större risk för ohälsa, och desto längre ut på aktivitetsdiagonalen desto 
större möjlighet för den anställde att utvecklas och vara motiverad (Karasek & Theorell, 
1990). Beroende på arbetstyp kan risken för ohälsa respektive chansen för utveckling förut-
spås. 
 

2.5.1 Krav, kontroll och socialt stöd  
Krav på en arbetsplats är de krav som ställs på individen för att denne ska kunna utföra sitt 
arbete. Fysiska krav kan vara de risker de anställda utsätter sig för i samband med arbetet. De 
faktorer i omgivningen det kan innebära är smuts, farliga kemikalier, bränder och farliga ar-
betsmetoder. Till de psykiska kraven hör tidsbrist, deadlines och enformighet (Eriksson & 
Larsson, 2002). Poliser har en problematisk arbetsmiljö, både psykiskt och fysiskt, där de 
riskerar att hamna i farliga situationer som kan innebära bränder, olyckor och våld. De psy-
kiska faktorerna kan vara brist på information samt tid, människor i kris och att de kan utsät-
tas för hot.  
 
Till kontrollen på arbetet hör arbetets kvalifikationsgrad samt individens beslutsmöjlighet. För 
den anställde betyder detta möjligheten att lära sig nya saker, i vilken mån ens kvalifikationer 
kan användas samt i vilken utsträckning individen tillåts att avgöra hur det egna arbetet ska 
läggas upp (Eriksson & Larsson, 2002). Om en individ inte har hög egenkontroll över sitt 
arbete kan det medföra att individen känner sig styrd, övervakad och att arbetet begränsar de 
kompetenser som finns. För ett kreativt tänkande krävs en känsla av frihet (Goleman, 2001).  
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Socialt stöd har visat sig tillgodose det grundläggande behov av umgänge och gruppkänsla 
som människor har (Eriksson & Larsson, 2002). Det sociala stödet finns inom de flesta nivåer 
på en arbetsplats, från bland annat chefer och kollegor. Stödet fungerar även som en buffert 
mot stress, när det inte råder balans mellan arbetskrav och egenkontroll. Flera olika typer av 
socialt stöd har identifierats inom arbetet; emotionellt, instrumentellt samt värderande. Emo-
tionellt stöd är det stöd som används som en buffert mot stress (Karasek & Theorell, 1990). 
Hit hör även tillit, att individen känner sig omtyckt och att kollegor samt chefer, bryr sig om 
ens välmående. Det värderande stödet är feedback, att få reda på vad som gjorts bra respektive 
vad som kan förbättras (Eriksson & Larsson). Det instrumentella stödet visar sig i vilken ut-
sträckning anställda får praktisk hjälp med arbetsuppgifter av chefer eller kollegor (Karasek & 
Theorell) 
 

2.5.2 De fyra arbetena i modellen 
Lågstressarbeten innebär låga arbetskrav samt hög egenkontroll. De kan uppfattas som ideal-
yrken då personer med den här typen av arbete har möjligheter att fatta egna beslut, utan höga 
krav på sitt arbete eller allt för tunga arbetsuppgifter. Personal inom lågstressarbeten löper 
mindre risk att drabbas av långvarig stress och sjukdomar då deras jobb låter dem hantera 
varje uppgift på ett optimalt sätt (Karasek & Theorell, 1990). Vi menar att personer inom låg-
stressarbeten har mindre risk att drabbas för långvarig stress, men då kraven uteblir minskas 
även motivationen för arbetet. Människor vill utvecklas och behöver krav för att känna sig 
behövda. Människor vill se sin del i samhället, och inte uppleva sig som betydelselösa vilket 
gäller både i arbetet och i privatlivet.  
 
Högstressarbeten innefattar de typer med höga arbetskrav samt låg egenkontroll. Arbete med 
höga krav och låg egen kontroll kan utsätta personal för en sådan hög stress att de löper risk 
för att drabbas av trötthet, ångest, depression samt psykiska sjukdomar. Återkommande situa-
tioner eller en daglig tillvaro med höga krav och låg kontroll påverkar hälsan och kan leda till 
att personen kan hamna i ett psykologiskt tillstånd i form av akut rädsla (Karasek & Theorell, 
1990). Om situationerna inte är återkommande utan sker ibland är dessa reaktioner en bered-
skap för kroppen och fungerar som positiv stress (Eriksson & Larsson, 2002). 
 
Passiva arbeten är de arbeten med låga arbetskrav samt låg egenkontroll. Personal med passi-
va arbeten löper inte bara stor risk för att drabbas av psykosociala problem utan även att grad-
vis tappa inlärda förmågor och kunskaper. Det betyder även en mindre aktiv och lärande fritid 
i många fall. Förlorade förmågor, brist på utmaningar i jobbet och strikta begränsningar i om-
givningen hindrar anställda från att prova på sina egna idéer, vilket leder till omotiverade an-
ställda och mindre produktivitet (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Aktiva arbeten är de med höga arbetskrav samt hög egenkontroll. Yrken som är professioner 
hamnar här, då de ofta har höga krav på hur deras arbete ska utföras men samtidigt hög egen 
kontroll på hur de går tillväga - vilket gör att den psykologiska negativa stressen uteblir. Ar-
betare med höga krav, men samtidigt upplever att de har stor möjlighet att agera i situationen 
efter egna villkor, har frihet att använda sig av alla sina kunskaper och förmågor. Personer 
med aktiva arbeten har en stor chans att utvecklas inom deras yrke (Karasek & Theorell, 
1990). 
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2.6 Feedback 
Återkoppling, så kallad feedback, är exempelvis när en anställd berömmer, eller påpekar nå-
got som har utförts bra eller kan förbättras för en medarbetare. Genom att få reda på vilka 
tankar och känslor som väcks hos en annan person utifrån det egna agerandet, kan människor 
lära sig mycket. Att ge återkoppling betyder med andra ord att vi berättar hur någon annan 
påverkat oss. I vårt samspel med andra människor bör vi få en ständig återkoppling, då brist 
på återkoppling kan leda till osäkerhet. Detta eftersom till exempel inte den anställde får reda 
på hur ens chef ser på ens arbete. Hur vi tolkar feedbacken beror på relation, situation och 
vem det är som säger vad. Men om det ska bli en förändring, måste individen ta till sig av 
återkopplingen och det måste finnas en tillit till den som säger det (Nilsson & Waldemarsson, 
2007). Myndighetspersoner har krav på sig från allmänheten hur de bör bete sig vilket gör det 
extra viktigt enligt oss, att de får den feedback som behövs för att de ska vara uppmärksamma 
på deras beteende. Får de feedback på omedvetet agerande kan missförstånd gentemot all-
mänheten och kollegor undvikas.  
 
Det finns olika typer av feedback. Medarbetare som känner att de får uppskattning från led-
ningen är en form av feedback. Det kan öka anställdas motivation, som i sin tur kan leda till 
utveckling hos individen och bättre resultat för verksamheten. För att uppnå en bra och tro-
värdig feedback är det viktigt att ge både negativ och positiv feedback. Om feedbacken ger 
utrymme för diskussion får mottagaren möjlighet att förbereda sig och lyssna, och på så sätt 
förstå feedbacken. Detta kan förhindra att mottagaren går i förvarsställning. Genom frågor 
finns det möjlighet att få en dialog och på så sätt förstå varför det har blivit som det har blivit 
(König, 2007). När vi gör bra ifrån oss, och får höra detta, stödjer det vårt självförtroende. Ett 
ökat självförtroende gör oss mer benägna att använda oss av de kompetenser vi vill utveckla. 
Ett högre självförtroende hjälper oss att bli ännu bättre och motiverar oss till att utvecklas 
(Goleman, 1998). Poliser utsätts ofta för nya utmaningar och påfrestningar, de måste ständigt 
utvecklas för att klara av sina arbetsuppgifter. För att lyckas med detta och för att känna sig 
trygg i sin yrkesroll är det viktigt att de har en positiv självbild och att motivationen finns, 
framförallt när de är ute och arbetar i samhället. 
 
När människor arbetar med feedback är det viktigt att tänka på att den person som det handlar 
om får ta del av informationen i så nära anslutning till händelsen som möjligt. Men samtidigt 
ska feedback ges vid rätt tillfälle, vilket skiljer sig åt beroende på situation. Feedback ska inte 
innehålla några personliga åsikter utan den ska vara beskrivande och det ska tydligt framgå 
vad det är som har inträffat, vilka konsekvenserna är och vad som kunnat förbättras (Lind-
mark & Önevik, 2006). Det är lätt att blanda in för mycket känslor, ges feedback med starka 
känslor är det lätt att personen som tar emot feedbacken får svårt att kontrollera sina känslor. 
Starka känslor möts av starka känslor och feedbacken får inte den effekt som är önskad. För 
att förstå varför given feedback inte tas emot positivt i alla lägen är det viktigt att reflektera 
över sitt eget beteende, och mottagarens tankar. Desto mer information som finns om omgiv-
ningens värderingar och åsikter, desto lättare är det att ge bra och konstruktiv feedback (Kö-
nig, 2007).  
 
Att ge återkoppling eller feedback är ett sätt att bekräfta andra människor och ett sätt att visa 
intresse (Enqvist, 1994). Chefer som inte ger de anställda feedback på deras arbete, eller inte 
berättar vad som förväntas av dem, skapar ett arbetsklimat med otydliga mål och anställda 
som är osäkra på hur deras arbete utförs och bedöms. Att inte få feedback kan även leda till att 
individerna känner sig hämmade i sina arbetsprestationer, vilket kan leda till att de inte ut-
vecklas (Goleman, 2001). De anställda som drivs av behovet att vara framgångsrika inom sitt 
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arbete söker ständigt efter feedback, som bekräftelse på deras framgång. För många personer 
kan det vara svårt att få den bekräftande feedbacken de vill ha på deras utförande av arbetet. 
Sådana personer måste utveckla en stark självkritisk känsla för att skapa feedback åt dem 
själva och reflektera kring det egna beteendet (Goleman, 1998). 
 
Förmågan att kunna be om feedback är värdefull, när vi ber om feedback har vi erkänt för oss 
själva att vi är viktiga. Detta kan leda till att den som får frågan inspireras till att ge feedback 
oftare. Människor vill ha mycket feedback, ju rakare desto bättre. De människor som får nega-
tiv feedback nedslås inte, så länge det är en jämn balans mellan positiv samt negativ feedback 
(König, 2007). Om en anställd däremot endast får negativ kritik sjunker självförtroendet vil-
ket kan minska motivationen då individen upplever sig själv om oduglig. Att bara få negativ 
feedback leder till demoralisering snarare än motivering (Goleman, 1998). Det kan vara svårt 
för människor att inse sina brister, utan de försöker istället tränga bort och förneka dem. De 
försöker skydda sig mot det emotionella obehag som det skulle innebära att erkänna sina 
misstag och svagheter (Goleman 2001).  
 

2.7 Kommunikation  
Kommunikation handlar om att människor meddelar oss och delar med sig av upplevelser, 
känslor och handlingar. Kommunikation kan till exempel innebära information, tanke, känsla, 
bekräftelse och hur vi påverkar varandra. Genom kommunikation möter individer andra men 
även sig själva, då de ser hur andra reagerar är det lättare att förstå sig själv. Att vara medve-
ten om och ha förståelse för vilka budskap samt signaler som skickas till andra, och som tas 
emot från andra gör att missförstånd och konflikter kan undvikas. Detta ger en bättre förståel-
se för andra människors reaktioner, tankar och känslor (Nilsson & Waldemarsson, 2007).  
 
Kommunikation kan beskrivas som en ping-pong effekt då budskap och tolkningar av det som 
sägs skickas fram och tillbaka mellan människor. Med kommunikation visar vi hur vi reagerar 
och upplever den person som vi talar med. Det som är viktigt med kommunikation är att det 
budskap som skickas fram och tillbaka betyder samma sak för sändare och mottagare. Risken 
finns att mottagaren tolkar budskapet på ett annat sätt än sändaren menat, vilket kan leda till 
missförstånd (Nilsson & Waldemarsson, 2007).  
 
Kommunikation fyller olika former av funktioner, vi kommer ta upp tre stycken där informa-
tion är en del. Det kan röra information om åsikter, känslor eller erfarenheter. Människor del-
ger andra vad de tycker, vet, tänker och frågar efter det som de vill ta reda på. Här handlar det 
mycket om att jämföra sina egna åsikter med andras. Anledningen till detta är att individer vill 
veta vad andra anser om dem, och för att de ska kunna jämföra sig med andras beteenden. En 
annan funktion inom kommunikation fokuserar på förmågan att påverka, så kallad handlings-
funktion. Här är effekten av budskapet i fokus, hur mottagaren upplever det som sägs och 
vilka handlingar det för med sig. En tredje funktion är av känslomässig karaktär, här handlar 
det om vilka känslor vi vill väcka eller visa mottagaren. Den känslomässiga funktionen kan 
relateras till den sociala funktionen som berör relationer, inflytande och status. Här handlar 
det mycket om förmågan att skapa social kontakt, bekräfta roller och hålla kommunikations-
kanaler öppna (Nilsson & Waldemarsson, 2007).  
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2.7.1 Den egna självbilden och att uppfatta andras egenskaper 
Självbild och självkänsla utgör en viktig grund för kommunikation och är en betydelsefull 
bas, då relationer till andra människor utvecklas därifrån. Tolkningen av andra människor 
påverkas av många faktorer, där en av dessa faktorer är den egna självuppfattningen. Självbil-
den är den bild och uppfattning en person har om sig själv och den är grundläggande för hur 
människor sänder ut och tolkar budskap. Att uppfatta andra korrekt är till stor del en fråga om 
hur individen uppfattar sig själv. Detta kan bland annat innebära att det individen ser i andras 
beteende är en spegling av dem själva, det leder till att den uppfattning som individen har om 
sig själv fungerar som ett filter som de ser på andra igenom. Till exempel kan en person som 
är aggressiv ofta se fientliga syften hos andra. Hur omgivningen uppfattas och skapar mening 
kallas för varseblivning. Social varseblivning beskriver hur människor uppfattar varandra, hur 
de ger varandra egenskaper och syften samt hur människor tolkar andras ageranden. Efter att 
de skapat en föreställning om en annan person, kommer det i framtiden att påverka vad de gör 
och säger till den andra personen. I arbetet med att uppfatta andra på ett riktigt sätt är det till 
också till stor del en fråga om att kunna uppfatta sig själv korrekt. Det som individen tolkar 
som ”verklighet” är baserad på dennes sinnen, tidigare erfarenheter och värderingar. I möte 
med andra människor finns det uppfattningar som ibland är grundade på egna erfarenheter och 
ibland på förutfattade meningar (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Även om vi alla har förut-
fattade meningar menar Goleman (1998) att det är väldigt viktigt att vi är medvetna om att de 
bara är förutfattade meningar, och att vi är beredda att förändra vårt tankesätt gentemot andra. 
Annars kan vi på ett omedvetet plan styra våra känslor att reagera på våra förutfattade me-
ningar.  
 
Bedömningar av andra människor som bygger på attityder, avsikter och känslor kan vara svå-
ra att bedöma och därför blir våra tolkningar lösa och svårdefinierade. Det blir därmed inte 
lätt att göra korrekta bedömningar av andra. Vissa människor försöker ibland lura oss då de 
visar upp en bättre sida eller döljer något som är mindre bra. Sedan kan vi även vara utsatta 
för ett socialt tryck av olika slag som gör att vi blir artiga istället. Kontentan av detta blir att 
det som vi säger och gör inte behöver spegla vad vi egentligen tycker och tänker (Nilsson & 
Waldemarsson, 2007). Poliser som arbetar ute i samhället blir ständigt utsatta för situationer 
där de måste tolka och bedöma omgivningen. Alla medborgare är inte ärliga och sympatiska, 
det kan ibland vara svårt för poliserna att definiera vad det är som har hänt. Det behöver inte 
vara en misstänkt som ljuger, även offer kan överdriva sanningen i tron om att de tas på större 
allvar om brottet är grövre.  
 

2.7.2 Att lyssna och kommunicera om känslor 
För att få en bra kommunikation är det viktigt att vara en god lyssnare. Ett bra lyssnande in-
nebär att lyssna med engagemang, höra, uppmärksamma, förstå och reagera. Det är viktigt att 
förstå avsikten med budskapen och svara på ett lämpligt sätt. Det kan vara lätt att sluta lyssna 
då vi fort och lätt vill komma fram till vad den andra vill säga och förmedla. Ofta är det så att 
den som lyssnar sitter och funderar på vad den ska säga när den andre pratat färdigt. Det går 
att se lyssnandet som en social process. Samtidigt som individen lyssnar ska de bekräfta den 
som pratar, bestämma relation och situation, läsa av omgivningen, fundera ut vad de själva 
ska säga och dess egna reaktioner, samtidigt som vi ska kunna tyda och tolka det som sägs 
och görs (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Förmågan att kunna lyssna innebär att ställa frå-
gor, vara öppen för alla svar och att inte avbryta processen för en effektiv kommunikation 
(Goleman, 2001). 
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Det kan vara svårt att lyssna på en människa som visar känslor. Om någon uttrycker starka 
känslor, som till exempel ångest kan man bli så överväldigad av det emotionella budskapet att 
det blir svårt att ta in allt det som sägs (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Känslor kan lätt 
”smitta” av sig, och då är det viktigt att bortse från sina egna känslor som kan dyka upp för att 
kunna fokusera på den person som de talar med (Goleman, 2001). Det är viktigt att lämna 
utrymme om någon behöver prata om svårigheter, så att den andre kan få en viss distans och 
struktur till sina känslor och tankar. Genom att han eller hon får sätta ord på sina känslor kan 
det minska risken för att personen överväldigas och låter kaotiska upplevelser styra tillvaron. 
Ett sätt att se mer objektivt på svårigheter är att sätta ord på dem. Människor som kan behålla 
sitt lugn i nödsituationer, eller inför en människa som har panik, har en god självkontroll och 
har lätt att komma in och vara engagerade i samtal. Människor som däremot lätt blir påverka-
de av sina känslor har svårare att hantera det som krävs i den aktuella situationen (Nilsson & 
Waldemarsson, 2007).  
 

2.7.3 Samtal vid kris och stress 
Det kan upplevas svårt att prata med människor i svåra situationer, som till exempel i kris- 
och stressituationer. I situationer där negativa budskap lämnas är det viktigt att vara kortfattad 
och konkret, sedan ska det ges tid för lyssnaren att tänka och förstå det som sagts. Det är vik-
tigt att visa att samtalet tas allvarligt och att det är öppet för alla sorters frågor, då finns det 
utrymme för ömsesidighet. Samtal kan därmed mer betraktas som ett samarbete mellan män-
niskor. Vid samtal om svåra och djupa saker är försvar och motstånd vanligt förekommande, 
där det kan handla om att skjuta upp saker eller bortförklaringar. Det kan även betyda att per-
sonen försöker blunda och stänga av känslor eller tankar för det som är svårt (Nilsson & Wal-
demarsson, 2007).  
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3. Metod 
I detta avsnitt redogör vi inledningsvis för val av metod, och anledningar till varför vi valt 
detta arbetssätt för vår undersökning. Sedan presenteras kort intervjupersonerna och intervju-
guiden. Vi beskriver hur datainsamling gått till, samt hur vi analyserat det material vi fått 
fram. Avslutningsvis förs en kort diskussionen angående undersökningens kvalitet, samt den 
etiska aspekten. 
 
 

3.1 Val av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Kvalitativa studier fokuserar på hur individen 
tolkar sin egen verklighet. Här undersöks hur individer upplever, tolkar och strukturerar sin 
omvärld, detta sätts i relation till tidigare upplevelser och erfarenheter (Backman, 1998). Un-
dersökning har syftet att undersöka hur poliser upplever det dagliga arbetet på fältet, därför 
anser vi att en kvalitativ studie är bäst lämpad så vi kunde gå djupare in på valt ämne. Emo-
tionell intelligens är ett svårdefinierat begrepp och genom intervjuer hade vi möjlighet att gå 
utanför våra intervjufrågor, beroende på vad intervjupersonen svarade inom ämnesområdet. 
Att träffa intervjupersonerna personligen vid en intervju gav oss en bättre kontakt med dem, 
vilket är viktigt då undersökningen genomgående handlar om intervjupersonernas tankar och 
känslor. Under samtliga intervjutillfällen upplevde vi att vi hade god kontakt med intervjuper-
sonerna. Det tog sig i uttryck på flera sätt, till exempel var de mycket öppna och berättade hur 
de tänkte och kände i olika situationer, utan att vi behövde ställa konkreta frågor. I och med 
att vi vill se närmare på individens ”mjuka kompetenser” var det viktigt att vi kunde se och ta 
del av de intervjuades reaktioner, för att få en ökad förståelse för deras svar och åsikter. Vid 
kvalitativa undersökningar eftersträvas en nära relation till de individer som ska undersökas, 
för att försöka sätta sig in i och förstå deras verklighet (Bryman, 2004).  
 
Då vi undersöker hur poliser resonerar och reagerar i olika situationer, blev valet att göra en 
kvalitativ metod logiskt. Trost (2005) menar att om det finns ett intresse för att försöka förstå 
människors sätt att resonera, reagera, eller för att urskilja ett speciellt handlingsmönster är en 
kvalitativ undersökning lämplig. Till skillnad mot en kvantitativ undersökning som till exem-
pel mäter hur ofta, hur många eller hur vanligt. En kvantitativ undersökning skulle göra det 
svårt för oss att få en förståelse och kunskap om intervjupersonernas tankar, känslor och erfa-
renheter.  
 
Vår undersökning innehåller olika steg, vilka Bryman (2004) anser vara lämpligt vid utföran-
de av kvalitativa studier. Dessa steg är följande: 
 
• Generella frågeställningar: vad är det som ska undersökas? 
• Val av de objekt som ska studeras: vilka platser och personer ska studeras? 
• Insamling av data: utförande av intervjuer. 
• Tolkning av data: intervjuerna tolkas. 
• Begreppsligt och teoretiskt arbete: detta sker sida vid sida med tolkningen. Samband kan 

skapas mellan olika ämnen. 
• Rapport skrivs, innehållande resultat och slutsats. 
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En åsikt som ofta uppkommer i diskussioner kring kvalitativa studier är att den påverkas av 
forskarens egenskaper och erfarenheter. Om undersökningen är färgad av forskaren kan den 
vara svår att upprepa av någon annan. Detta på grund av att alla är olika och ser situationer på 
olika sätt. Det är forskaren som är redskapet vid kvalitativa intervjuer (Bryman, 2004). Detta 
ser vi inte som något problem i och med att vi vill undersöka polisers upplevelser idag. Män-
niskan förändras hela tiden, vilket innebär att svaren inte behöver bli samma nästa gång frå-
gan ställs (Trost, 2005). Det är inte säkert att de intervjuande poliserna skulle svara precis på 
samma sätt om de skulle få samma frågor efter en tid. Vilket gör att vårt resultat inte medvetet 
beror på våra egenskaper och erfarenheter, utan på hur poliserna kände och tyckte vid det till-
fället då vi träffade dem. 
 
Vår studie av poliser har inte till syfte att göra någon generalisering för polismyndigheten i 
stort. I och med att vi endast valt att intervjua ett fåtal poliser är det deras upplever som vi 
fokuserar på. Kvale (1997) menar att det inte går att generalisera resultatet om urvalet är 
självvalt och inte slumpmässigt utfört. Bryman (2004) skriver att kvalitativa undersökningar 
strävar efter en förståelse för olika beteenden, värderingar åsikter i det sammanhang som un-
dersökningen utförs i. Istället för generalisering relateras undersökningens resultat till teori. 
Vilket innebär att data som samlas in från intervjuer utvecklas till en teoridiskussion. Vi vill 
återigen poängtera vår åsikt om att en kvalitativ undersökning har flest fördelar i vårt fall. För 
att få en förståelse för upplevelser hos poliser är vi i stort behov av personliga intervjuer. Vi 
anser även att detta minskar risken för missförstånd, då vi vid intervjutillfället hade möjlighet 
att besvara eventuella frågor och oklarheter. Vi fick även möjlighet att ställa följdfrågor ut-
ifrån vilka svar vi fick, som påverkade resultatet positivt.  
 

3.2 Urval 
Vi har valt att intervjua fyra poliser som arbetar, eller har arbetat, som uttryckningspoliser i 
Värmland. Vi valde att göra fyra stycken intervjuer, och fokusera på längre intervjuer för att 
kunna gå djupare in på ämnet. Vi hade även två reserver som kunde ställa upp, ifall vi efter 
våra fyra intervjuer inte ansåg att vi hade tillräckligt med material att utgå ifrån. Det blev ald-
rig aktuellt då vi tyckte att det material vi fått fram var tillräckligt för vidare analys. Vårt urval 
skulle ha en så stor variation som möjligt. Vi eftersträvade därmed ett strategiskt urval som 
enligt Trost (2005) innebär att ett antal variabler väljs ut, som är av betydelse för undersök-
ningens syfte. Dessa variabler var män och kvinnor, de skulle ha arbetat olika långt tid som 
uttryckningspolis och de skulle gärna ha olika erfarenheter.  
 
I och med att polismyndigheten har en relativ byråkratisk struktur valde vi att gå genom per-
sonliga kontakter för att hitta lämpliga intervjupersoner. Som vi nämnde ovan var det viktigt 
för oss att få en så stor variation som möjligt och vi hade önskemål om kön, ålder, arbetstid 
och så vidare. Inledningsvis fick vi telefonnummer till två verksamma poliser som vi ringde 
upp i startskedet av vår uppsats. Anledningen till att vi kontaktade dem tidigt var att kontrolle-
ra att vi säkert skulle få intervjupersoner till vår uppsats. Vi fick två positiva besked då båda 
ville ställa upp som intervjupersoner. Vidare erbjöd sig de att kontakta arbetskollegor, utifrån 
våra önskemål, som kunde tänkas ställa upp. Efter ungefär en månad när vi läst in oss mer på 
ämnet kontaktade vi de båda poliserna igen som då hade pratat med sina kollegor. Vid detta 
samtal bokades tid och plats för intervjuerna.  
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3.3 Intervjun  
En vanlig teknik inom kvalitativa undersökningar är intervjuer och en typ av intervju är semi-
strukturerade intervjuer. I en sådan intervju har den som intervjuar en uppsättning frågor som 
kan beskrivas som ett frågeschema. Frågorna är mer allmänt strukturerade, där det finns möj-
lighet för forskaren att ställa ytterligare frågor (Bryman, 2004). Vi listade förhållandevis spe-
cifika teman som ska beröras under intervjun, men det fanns stor frihet för intervjupersonen 
att prata fritt kring ämnet. Vår intervjuguide innehöll till exempel teman som stöd, feedback, 
stress och känslor. Bryman menar att intervjun inte är beroende av att frågorna kommer i den 
ordningen som det står i intervjuguiden. Det finns en stor möjlighet till flexibilitet och kom-
plettering av frågor under intervjuns gång, om intervjupersonerna beskriver något som har 
betydelse för undersökningen. Vi eftersträvade flexibilitet under våra intervjuer, på grund av 
att det handlar om upplevelser, som skiljer sig åt från person till person. Det fanns möjlighet 
för intervjupersonerna att fritt berätta om sina tankar och känslor. Det är önskvärt att låta in-
tervjun röra sig i olika riktningar, här går det att undersöka vad intervjupersonerna upplever 
relevant och riktigt enligt Bryman. 
 
I vår intervjuguide listade vi, som nämns ovan, olika teman utifrån den teori vi läst in oss på. 
När en intervjuguide utformas bör följande fråga ställas: ”Vad måste jag veta för att kunna 
besvara mina olika frågeställningar?” Intervjuguidens frågor ska sedan motsvara det man är 
intresserad av (Bryman, 2004). När vi konstruerade vår intervjuguide utgick vi från uppsat-
sens syfte, sedan funderade vi på vilka ämnen som var relevanta och intresserade oss. Det 
resulterade in ett antal ämnesområden som vi utgick från under intervjuerna. Vi upplevde att 
våra valda ämnen var relevanta, och stämde väl ihop med polisernas verklighet då inga andra 
stora teman framkom under intervjuerna. Vid uppställningen av våra frågor i intervjuguiden 
använde vi oss av Kvale (1997) som liknar intervjun med ett timglas. I toppen av timglaset 
börjar vår intervju med breda och lätta frågor, för att sedan smalna av med mer känsligare 
frågor i mitten av timglaset. Avslutningsvis i botten av timglaset blir det återigen bredare där 
det finns utrymme för sammanfattning. Vi ansåg att det var viktigt att behandla de känsliga 
frågorna i mitten av intervjun, för att undvika att intervjupersonen kände sig utsatt och obe-
kväm. En intervjuguide kan varieras beroende på vem det är som är intervjuare. De olika in-
tervjuerna behöver inte vara identiska med varandra, men innehållet ska vara jämförligt. Den 
aktuella intervjuguiden måste anpassas efter den som ska intervjuas, det är viktigast. Det är 
även viktigt att intervjuaren kommer ihåg alla områden som intervjuguiden fokuserar på 
(Trost, 2005). Genom att vi valde att använda oss av teman och stödfrågor inom varje tema 
blev det lättare för oss att memorera vår intervjuguide. Tack vare att vi memorerat intervju-
guiden blev vi flexibla och kunde röra oss fritt bland ämnena, och ställa de följdfrågor som 
ansågs vara relevanta. 
 
Vi valde att göra en testintervju med vår handledare innan vi gjorde våra riktiga intervjuer. 
Anledningen till att vi valde att göra detta var för att det skulle ge oss möjlighet att testa våra 
frågor, och för att få en uppfattning om svårigheter som skulle kunna dyka upp under inter-
vjuerna. Till exempel ordningsföljden på frågorna, eller om det fanns frågor som var krångligt 
formulerade. I och med att vi genomförde en testintervju blev det även lättare att uppskatta 
tiden. En ytterligare anledning till testintervju var att vi fick möjlighet att se hur vi fungerade 
som intervjuvare. Under testintervjun fick vi direkt feedback av vår handledare, vi fick tips 
om hur vi skulle formulera följdfrågor och hur vi skulle intervjua tillsammans. Efter intervjun 
ändrade vi några frågor som var svårt formulerade. 
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3.4 Datainsamling 
Vi lät samtliga intervjupersoner att välja vart intervjuerna skulle genomföras. Detta resultera-
de i att två intervjuer genomfördes på deras arbetsplats, en i intervjupersonens hem och slutli-
gen en på universitetet. Samtliga intervjuer hölls i trygga miljöer och med tanke på att våra 
intervjupersoner arbetar skift och har oregelbundna arbetstider gjordes intervjuerna på deras 
fritid. Trost (2005) menar att det är viktigt att intervjuerna hålls i en miljö som är lugn och 
som intervjupersonerna kan känna sig trygga i. Innan vi började intervjua informerade vi om 
bakgrunden till intervjun, vi berättade kort om intervjuns syfte och att vi avsåg att använda 
bandspelare.  
 
Vi upplyste tydligt intervjupersonerna om att all data skulle behandlas konfidentiellt, och att 
det inte skulle framgå vem det är som sagt vad i resultatet. Vi frågade även om vi fick spela in 
det som sades under intervjun. Enligt Trost (2005) finns det människor som inte vill bli inspe-
lade eller som känner sig hämnade av det. Därför var det viktigt för oss att diskutera detta, för 
att förhindra missförstånd och oklarheter. För att göra det så bekvämt som möjligt för inter-
vjupersonen använde vi oss av en diskret mp3-spelare istället för en stor bandspelare. Fördelar 
med att använda bandspelare är att det är lätt att gå tillbaka och lyssna igen om vi har missat 
något eller om tonfall är av betydelse. Trost menar att det även kan vara bra att lyssna för att 
se vad vi som intervjuare gjorde mindre bra, för att förbättra oss och få ut mer av nästa inter-
vju, vilket vi eftersträvade. Vi behövde inte anteckna allting under intervjuns gång, utan kun-
de fokusera och koncentrera oss på intervjupersonens svar och våra kommande frågor. Vi var 
intresserade av att veta både vad intervjupersonerna säger och hur de säger det, enligt Bryman 
(2004) är detta vanligt vid kvalitativa undersökningar. Det inspelade materialet gav oss möj-
lighet att skriva ut intervjuerna ordagrant och lämna plats för pauser och funderingar. På så 
sätt blev det lättare att kategorisera och citera det som sades, vilket gav mer liv i det som be-
rättades. 
 
Innan vi började intervjun frågade vi om intervjupersonen hade några specifika frågar, eller 
om något var oklart. Vi började intervjuerna med ett antal direkta frågor om lättare ämnen, till 
exempel hur en polis bör vara eller hur det kom sig att personen valde att utbilda sig till polis. 
Detta gjorde vi med tanke på att de första frågorna i en intervju kan vara avgörande för hur 
resten av intervjun kommer att fortlöpa (Trost, 2005). Om vi inledningsvis skulle ställa djupa 
eller stötande frågor kan det vara svårt att bygga upp förtroendet för den fortsatta intervjun. 
Trost menar därför att det kan vara bra att ge utrymme för intervjupersonen att inledningsvis 
få berätta lite allmänt om ett ämne som rör intervjun. Detta anser vi kan minska nervositeten 
och att det blir lättare att få intervjupersonen att känna sig bekväm. För att få spontana be-
skrivningar av intervjupersonerna är det viktigt att ha så beskrivande frågor som möjligt; ”Hur 
kände du då? Vad hände, hur gick det till?”. Vi försökte dock att inte ställa för många ”var-
för”-frågor, då intervjun kan kännas som ett förhör istället för ett samtal enligt Kvale (1997). 
 
Under samtliga intervjutillfällen var vi två som intervjuade, vilket Trost (2005) menar är för-
delaktigt. En av oss hade huvudansvaret för intervjun, medan den andra satt med, lyssnade 
och var uppmärksam på att relevanta frågor och områden togs upp. Detta gjorde det möjligt 
för oss att komma med följdfrågor, och föra anteckningar när det kom upp något som var spe-
ciellt viktig, samt att vara vaken på att vi inte missade något betydelsefullt. Efter varje inter-
vju gjorde vi justeringar i vår intervjuguide. Vi märkte under tidens gång hur intervjuperso-
nerna svarade, hur vi kunde formulera oss och ställa frågor på ett annorlunda sätt för att få 
utförliga svar. Trost menar att det kan vara bra att titta igenom intervjuguiden efter första in-
tervjun för att se vad som gick bra, och vad som kan förbättras till nästa intervju.  
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3.5 Databearbetning 
I arbetet med vår databearbetning har vi valt att arbeta grounded theory-inspirerat. Strauss och 
Corbin (1998) förklarar grounded theory som en analysmetod för kvalitativa studier, som från 
början utvecklades av Strauss och Glaser. Metodens syfte är att skapa ny teori, eller att för-
djupa sig i redan existerande teori - där det sistnämnda gäller i vårt fall. Arbetssättet innebär 
bland annat att forskaren ska vara medveten om sina egna förutfattade meningar, och inte låta 
sig påverkas av dem, att vara flexibel samt att kunna ta ett steg tillbaka och kritiskt analysera 
situationer. Detta är något vi arbetade efter då vår studie handlar om andras upplevelser och 
känslor. Enligt grounded theory förklaras teorin utifrån den insamlade datan – som analysera-
des under forskningsprocessens gång. Datainsamlingen, analysen och den resulterande teorin 
står i nära relation till varandra. För att förbättra kvalitén på data under processens gång sker 
datainsamling och analys parallellt. Vi gjorde intervjuerna med ett par dagars mellanrum, vil-
ket gav oss möjligheten att transkribera, gå igenom data och påbörja analysen. Vi kunde då 
göra förändringar inför kommande intervjuer, om något varit oklart eller om vi ville gå in 
djupare på ett fenomen. Metoden innebär att systematiskt samla in data, och analysera datan 
på ett systematiskt sätt. Det är viktigt att arbeta systematiskt, samtidigt som kreativiteten ska 
bevaras, att vara öppen inför olika fenomen och att tänka i nya banor (Strauss & Corbin, 
1998).  
 
Vi började analysera data genom att ställa frågor till texten, till exempel på frågor som: var, 
vem, när varför, hur och vad. Anledningen till att vi började ställa frågor var för att söka nya 
infallsvinklar och inte fastna i ett tankesätt. För att fördjupa oss i redan existerande teori valde 
vi att använda oss av flip-flop tekniken som innebär att vända och vrida på data för att få olika 
perspektiv, men även för att se motsatser (Strauss & Corbin, 1998). Strauss och Corbin ser 
kodningen som en analytisk process, där begrepp i datan identifieras, bryts ned och ordnas i 
olika kategorier. Avslutningsvis integreras den igen med en ny teori, eller en fördjupning av 
den teori som redan finns. Vi började med att identifiera begrepp och se närmare på deras 
egenskaper och dimensioner. Detta benämns som öppen kodning. Mer konkret handlar det om 
att bryta ned, jämföra, studera, begreppsliggöra och kategorisera data. När vi gick igenom 
materialet och fann intressanta fenomen skrev vi memos för att få en överblickande samman-
fattning över materialet. Att plocka ut intressanta avsnitt ur texten kallas för sampling enligt 
Strauss & Corbin. De texter som vi ansåg vara intressanta, eller som återkom ofta, kopierades 
till ett nytt dokument så att vi sedan kunde granska och jämföra materialet. Vi namngav olika 
kategorier och såg närmare på deras egenskaper, till exempel blev stöd en kategori där vi 
kunde se i vilken utsträckning poliserna fick socialt stöd. 
 
Vi försökte se kopplingar mellan kategorierna, till exempel tittade vi på konsekvenser, sam-
spelsmönster och orsaker, vilket kallas för axial kodning. Det handlar om att se hur koderna 
kan hänga ihop i kategorier, och vad vi kan använda oss av (Strauss & Corbin, 1998). När vi 
kopplade ihop våra kategorier såg vi till exempel att konflikter och konflikthantering inte pas-
sade ihop med de övriga kategorierna. De kategorierna upplevdes inte som relevanta för un-
dersökningen, vilket resulterade i att de togs bort helt. Däremot såg vi hur stöd och feedback 
påverkade polisens förmåga att hantera och bearbeta sina känslor, och vi valde att analysera 
dem djupare. 
 
Det sista steget i analysen var att integrera de olika kategorierna med varandra, detta benämns 
som selektiv kodning. En kärnkategori väljs ut som de andra kategorierna relateras till. Stra-
uss och Corbin (1998) kallar den kategorin för den röda tråden som utgör ramen för beskriv-
ningen. Utifrån vår teori valde vi emotionell intelligens som vår huvudkategori i analysen då, 
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den följer som en röd tråd genom hela vår uppsats. Vi kopplade ihop andra relevanta katego-
rier från vår teori som stöd, feedback och kommunikation till vår huvudkategori. Genom att 
integrera kategorierna med varandra kunde vi se hur de påverkade varandra, och hur de funge-
rar enskilt.  
 

3.6 Kvaliteten på undersökningen 
Undersökningens trovärdighet beskrivs utifrån olika begrepp. Begreppet validitet handlar om 
att man undersökt det som var avsett att mätas (Bryman, 2004). Reliabilitet innebär att under-
sökningen är korrekt gjord och inte är byggd på slumpmässiga händelser (Trost, 2005). Mät-
ningar inte är det främsta intresset i kvalitativ forskning, det handlar inte om att mäta ett resul-
tat i intervjuerna. Validitet och reliabilitet är dock fortfarande viktigt inom kvalitativa forsk-
ningar, men de beskrivs istället utifrån olika aspekter som tillförlitlighet, överförbarhet, pålit-
lighet, möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2004). 
 
Tillförlitlighet handlar om hur trovärdiga resultaten är och hur trovärdig vår beskrivning är av 
den sociala verkligheten som vi har undersökt är. Det handlar också om att de personer som 
har undersökts och, därmed är en del av den sociala verkligheten, får ta del av resultaten. Det-
ta kan till exempel kontrolleras genom att våra poliser som vi intervjuat får läsa uppsatsen när 
den är klar och på sätt bekräfta att vi uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. Överförbarhet 
handlar om att vår undersökning ska vara djup med en bra beskrivning, detta för att läsaren 
ska kunna skapa sig en uppfattning om kontextens betydelse. Huruvida det går att avgöra om 
resultaten även kan användas i andra sammanhang och situationer eller inte. Genom att redo-
visa polisens arbetsuppgifter och ansvar har vi på så sätt försökt att skapa en förståelse för 
kontextens betydelse (Bryman, 2004). 
 
Pålitlighet handlar om att man gör en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla delar av 
forskningsprocessen. Detta för att läsaren ska kunna skapa sig en uppfattning om kvalitén på 
dessa delar (Bryman, 2004). Vi har försökt att vara så tydliga som möjligt när vi beskrivit 
olika val vi gjort för att komma fram till vårt resultat. Under studiens gång har vi varit öppna 
för våra intervjupersoners upplevelser och tankar. Genom följdfrågor och förtydliganden har 
vi låtit dem beskriva sin verklighet, för att vi ska förstå hur deras upplevelser. Enligt Bryman 
är detta att konfirmera, när vi som forskare inte medvetet låtit våra värderingar styra resulta-
tet.  
 
Vi har eftersträvat att det ska finnas en genomskinlighet i vår uppsats, det vill säga att infor-
mationen om hur vår undersökning har gått till är tydlig och konkret. Bryman (2004) menar 
att det är viktigt att läsaren kan skapa sig en förståelse för hur vi har gått tillväga för att kom-
ma fram till resultatet. Vi har försökt att tydligt förklara processen, från val av metod, hur vi 
valt ut våra intervjupersoner samt hur vår databearbetning och analys till det resultat vi kom-
mit fram till. 
 

3.7 Etiska aspekten 
Från första början har vi informerat intervjupersonerna vad syftet med vår studie är, hur vi 
kommer att använda oss av intervjuerna samt att de kommer vara anonyma och att allt mate-
rial behandlas konfidentiellt. Det kommer inte att gå att utläsa i uppsatsen vilka intervjuper-
sonerna är, eller vem som sagt vad. Kvale (1997) benämner detta som informerat samtycke. 
Att intervjupersonerna samtycker till vad de deltar i, att de är medvetna om att det är frivilligt 
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och att de har rätt att dra sig ur när de vill. Data som kan avslöja intervjupersonernas identitet 
kommer inte att redovisas, detta kallas för konfidentialitet inom forskningsvärlden (Kvale, 
1997). I och med att våra intervjuer innehöll mycket känslor och informativa upplevelser av 
svåra situationer ansåg vi att det var extra viktigt att vara tydliga i vår information angående 
anonymiteten innan vi började intervjun. 
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4. Analys och resultat 
Under denna rubrik redogör vi för analys och resultat, utifrån det som poliserna berättat under 
intervjuerna. Känslornas betydelse är utgångspunkt i analysen. Det finns vissa faktorer som 
har påverkan på polisens möjlighet och förmåga att använda sig av sina känslor, vilka vi har 
delat in i analysen. Vi börjar med socialt stöd som har stor betydelse i utvecklandet av käns-
lor, liksom feedback och bearbetning. 
 
 

4.1 Socialt stöd skapar trygghet och leder till utveckling 
I avsnittet går vi närmare in på hur intervjupersonerna upplever stöd, vilka de får stöd av och 
dess betydelse. Enligt Karasek och Theorell (1990) har det sociala stödet stor betydelse för 
hälsan på arbetsplatsen, det kan fungera som en buffert emot stress. När det gäller polisernas 
sociala stöd ser vi att det finns ett stort behov av att få stöd. Kollegor ger stöd åt varandra utan 
att det finns ett uttalat behov av det, medan stödet från chefer måste intervjupersonerna själva 
be om. Stöd leder till att det blir lättare att hantera egna känslor, och det skapar en förståelse 
för sig själv och andra. Stödet visar sig även från kamratstödjare samt debriefingsamtal.   
 
Som uttryckningspolis sker arbetet i ett turlag och de arbetar alltid tillsammans två och två. 
Detta gör att poliserna arbetar väldigt tätt tillsammans, de blir sammansvetsade och lär känna 
varandras svaga och starka sidor. Gemenskapen de har tillsammans skapar trygghet inom 
gruppen, vilket gör att de upplever stödet från kollegor som den absolut största och viktigaste 
formen av stöd. Intervjupersonerna menar att samtalen inte ska vara för organiserade, det ska 
istället vara lättsamt och avslappnat. 
 

Så som vi jobbar nu så känner vi varandra så väl, vi har avlastningssamtal och hör av oss till 
varandra på fritiden. Avlastningssamtalet är inget organiserat utan mer att vi sitter och pratar när 
vi åker. Vi sitter åtta timmar i en bil tillsammans så man pratar väldigt mycket, speciellt vid 
större händelser. 

 
Poliser har ett behov av att prata, diskutera och reflektera kring olika händelser. För att klara 
av ett helt yrkesliv på ett bra sätt är det viktigt att kunna ventilera och diskutera kring svåra 
situationer och händelser. Intervjupersoner poängterar vikten av att prata, och vilken betydelse 
det har för dem. De litar fullständigt på varandra och ser på kollegorna inom turlaget om nå-
gon har behov av att prata, även om kollegan inte säger det rakt ut. Förmågan att sätta sig in i 
en annan människas situation, utan att behöva föra en dialog om det, visar enligt Goleman 
(2001) prov på empati. De förstår varandras känslor och tankar och kan stötta varandra utan 
att någon ber om det, vilket är grunden inom empati. Tilliten och förståelsen visar sig även då 
de ofta ringer varandra på fritiden för att diskutera kring en specifik händelse de kan ha svårt 
att släppa taget om.  
 

Så fort jag har tid går jag igenom om de varit någon speciell händelse, med mig själv eller så 
ringer jag den kollegan som jag jobbade med då. (…) Vissa händelser tänker jag på kanske ett 
år efter den inträffade, men oftast ringer jag en kollega och pratar. 

 
Genom att få mycket stöd av sina närmaste kollegor upplever de att de driver varandra framåt, 
och därmed ständigt utvecklas. Det är lättare att våga utsätta sig för saker de inte tror de klarar 
av när de har stor stöttning från varandra.  
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Intervjupersonerna upplever att de kan få bra stöd högre upp inom organisationen, från vakt-
havande befäl och verksamhetschefer. Men då Polisen är en stor myndighet upplevs det 
ibland som segregerat och de måste själva söka stöd från sina chefer. De har ingen nära kon-
takt med verksamhetscheferna, men om de vill, får de stor uppbackning och hjälp. Det finns 
alltid någon att ringa, med till exempel juridiska kunskaper om det behövs, eller befäl med 
stor erfarenhet. 
 

Jag har de tekniska hjälpmedel jag behöver, och jag kan alltid ringa någon. Det finns även åkla-
gare jag kan ringa om jag saknar den juridiska kompetensen. Större uppbackning kan man inte 
få egentligen. (…) Det går att få hjälp men den största tröskeln är att ta över sig själv än att få 
hjälpen. Det tror jag, att man tycker att det är ett nederlag. Inte att man känner sig mesig, men 
att inte vilja belasta andra med problem och att det kostar extra resurser. 

 
Det finns en oro över att alla kanske inte ber om hjälp, speciellt om polisen är relativt nyutbil-
dad. Som poliser kan de uppleva påfrestande händelser i yrket och det kan vara svårt som ny 
att prata med andra kollegor om sina problem, då alla går igenom liknande saker. Man vill 
inte vara till besvär eller störa. Det kan upplevas som om att andra har sina egna känslor att 
hantera, och det finns inte utrymme för att även hjälpa andra. Om det behövs hjälp utifrån, 
som från psykologer, kostar det extra för myndigheten vilket också kan ses som ett problem. 
Det finns även poliser som fungerar som kamratstödjare, de är utvalda av kollegor och fått en 
utbildning inom området.  
 

Kamratstödjare ska finnas där i princip när folk vill prata, vi i yttre tjänst vet vilka som är kam-
ratstödjare och att de är utbildade. Man känner inte att man tvingar någon kollega att lyssna som 
inte har tid, kamratstödjarna finns alltid där även på fritiden. 

 
Kamratstödjarna har tystnadsplikt och det är lätt att gå till dem och prata av sig. Poliserna 
behöver inte uppleva att de uppehåller någon då kamratstödjarna alltid finns där. Dem kan 
poliserna även höra av sig till på fritiden, både med emotionella problem och med andra di-
lemman som rör arbetet. Wennberg (2000) menar att det är viktigt med goda kunskaper inom 
kommunikation, att individen kan lyssna öppet och har förmågan att ge ut trovärdiga signaler. 
För kamratstödjare är det mycket viktigt att de kan kommunicera väl med kollegor, för att 
underlätta stöttningen till dem.  
 
Det är inte ovanligt att det blir mycket skämt och skratt mellan poliserna under ett arbetspass. 
De vet att de är polismyndighetens ansikte utåt och att de har krav att uppträda på ett visst sätt 
mot allmänheten, men de måste även avdramatisera sin vardag.  
 

Speciellt vid större händelser blir det mycket skämt och skratt, det går inte att vara allvarlig hela 
tiden. Jag tror det är mer så inom Polisen än på andra arbetsplatser. Men det är viktigt också för 
att klara av att jobba så som vi gör. Ibland kanske det kan bli lite råa grejer, men det är ett sätt 
att hantera det, som en ventil. 

 
Mellan varandra kan de slappna av och skämta, för att ventilera och underlätta att hantera 
påfrestande händelser. Skämta om motgångar är ett sätt för yrkesgrupper, som utsätts för 
andras problem ofta, att undvika att påverkas alltför mycket. Det är inte ovanligt att de yrkes-
grupper som möter dödsfall ofta skämtar om döden för att skapa en distans till det hela för att 
behålla professionaliteten (Goleman, 2001).  
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Vid större händelser finns det stöd och hjälp att få av utbildad personal i form av till exempel 
terapi, debriefing och kamratstödjare. Intervjupersonerna upplever detta som ett bra stöd när 
de varit med om något traumatiskt.  
 

Man förstår bättre varför någon blev rädd om man vet vad den sett och upplevt. Jag tycker det är 
jättenyttigt de gånger vi varit iväg på debriefingsamtal. 

 
Debriefingsamtal sker i grupp och handlar till en stor del om känslor. Inblandade poliser går 
igenom händelserna igen, minns, reflekterar och diskuterar. I ett debriefingsamtal sitter alla 
ned och får i tur och ordning prata av sig. De berättar hur de upplevt situationen, om de blivit 
rädda, arga eller hade någon annan känsla. Det handlar mycket om att lära av varandra, öka 
förståelsen för hur andra reagerar och varför de reagerar som de gör. Genom diskussioner 
ökar lärdomen för andra, och för en själv. Genom att se andra kan människor även se sig själ-
va och reflektera över sitt eget beteende och sina känslor. Det viktiga är att det finns möjlighet 
och utrymme att prata (Nilsson & Waldemarsson, 1997) Intervjupersonerna menar även att 
det inte har varit någon bra kultur inom polisen för att prata tidigare, men de anser att det är 
mycket viktigt för att kunna arbeta ett helt yrkesliv. Kulturen inom polisen håller på att för-
ändras, där de mjuka sidorna belyses alltmer.  
 

4.2 Feedback är kompetenshöjande för individen – om den är konstruktiv 
I detta avsnitt går vi igenom vilken betydelse feedback har för intervjupersonerna, om de får 
och ger feedback och hur de upplever att feedback fungerar inom myndigheten. Feedback är 
en återkoppling på vad vi säger, eller hur vi agerar. Osäkerhet kan lätt uppstå vid brist av 
feedback då individen inte får någon respons överhuvudtaget på vad den gjort (Nilsson & 
Waldemarsson, 1997). Människor är vana att få bekräftelse på sitt beteende, genom kropps-
språk eller ord. Ställs en fråga till någon annan utan att få en reaktion tillbaka blir de osäkra. 
Intervjupersonerna efterfrågar mer feedback från sin myndighet, då konstruktiv feedback ut-
vecklar dem.  
 
Att få feedback är något intervjupersonerna anser vara viktigt och något de vill ha mycket av. 
Konstruktiv feedback innebär ett ständigt lärande inom yrkeslivet och är kompetenshöjande 
för individen.   
 

Vi försöker att ge feedback, mycket för att utbilda varandra och för att ha fortlöpande utbild-
ning. Vi kan inte gå igenom allt, men vi försöker att diskutera vad det var som blev bra här och 
vad kunde vi ha gjort bättre. Den dialogen måste man alltid föra, inte bara i grupp utan även mot 
sig själv. Annars tror jag att man stannar upp i utvecklingen. 

 
Feedback hjälper poliserna i deras utveckling då de får veta vad de kan förbättra, och föränd-
ra. De får även reda på vad de är bra på, vilket stärker självförtroende och motivationen till att 
fortsätta utvecklas. Intervjupersonerna upplever däremot att de inte får mycket feedback från 
polismyndigheten på deras utförande av arbetsuppgifterna. Efterfrågan på feedback är stark, 
speciellt när polisernas arbete kan vara avgörande för en rättegång eller ett eventuellt döman-
de respektive friande, för en medborgare. Poliser är de som samlar in bevismaterial vid ett 
eventuellt brott, men de får ingen återkoppling på om de till exempel tagit otydliga fingerav-
tryck på brottsplatsen. De intervjuade söker efter mer och tydligare feedback från myndighe-
ten, för att veta vad som bör förbättras i deras förarbete och underlätta vidare i kedjan gent-
emot till exempel åklagare och domare. König (2007) menar att feedbacken blir mer trovärdig 
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om den är både negativ och positiv. Positiv feedback i form av uppskattning från sina chefer, 
skapar ökad motivation som kan leda till utveckling hos de anställda.  
Intervjupersonerna vill gärna få feedback från chefer och kollegor, men flera upplever att de 
är dåliga på att ge negativ feedback till kollegor. Även om de försöker och vill utveckla var-
andra finns det svårigheter med att praktiskt tillämpa detta. Vissa av intervjupersonerna menar 
att det beror på att polisen inte har någon kultur för att ge negativ feedback. Utebliven positiv 
feedback från myndigheten gör också att det kan vara svårt för kollegor att kritisera varandra. 
De får lite med uppskattning från den egna verksamheten och prioriterar då att ge varandra 
positiv feedback istället för negativ. 
 

Jag försöker att ge positiv feedback, jag försöker att vara rak mot dem runt omkring. (…) ofta 
brukar det vara att man klappar någon på axeln och säger att det var bra. Det är kanske för att 
man får höra vad som är dåligt från andra håll, så vi kan ju försöka pusha varandra i alla fall. 

 
Att poliser drar sig för att ge negativ feedback åt varandra tycks ha mycket med företagskultu-
ren att göra. De upplever tunga situationer, har stor övervakning från media och allmänheten 
vilket skapar en kultur som inte främjar negativ kritik. Goleman (2001) menar att om indivi-
der endast får negativ feedback kan detta skapa en känsla av oduglighet, som minskar effekti-
viteten. Poliser upplever att de får höra negativa åsikter från media och allmänheten, samt att 
de vill ha mer positiv feedback från myndigheten, vilket skapar ett ökat behov av att få positiv 
feedback. För att tillfredsställa behovet ger de varandra positiv feedback, men undviker att 
kritisera varandra då de redan får mycket negativ kritik från andra håll. Enligt Goleman är det 
viktigt att få positiv feedback då utebliven sådan kan leda till demoralisering. Om det inte 
finns någon bra kultur för att ge negativ feedback kan det vara svårt att bryta den trenden. En 
annan orsak till att det kan vara svårt att ge negativ feedback till kollegor menar en av poliser-
na är att de inte vill såra, eller hamna på kant med någon. Det finns en känsla hos intervjuper-
sonen att ingen vill verka bättre än kollegan genom att påpeka brister. Det finns tydliga indi-
kationer på att de mer erfarna poliserna har lättare att ge negativ feedback åt de mer oerfarna. 
Erfarenheten ger dem den tryggheten att våga kritisera. De menar dock att det är viktigt att 
kritiken är konstruktiv och att de har tänkt till innan. En intervjuperson menar att ger de inte 
konstruktiv kritik så kan de inte heller räkna med att mottagaren tar till sig kritiken. 
 

Om situationen är farlig är feedbacken inte speciellt konstruktiv utan lite mer brysk och då kan 
man inte räkna med att få någon bra respons. Men det tänker man inte på då. Har det med av-
rapportering att göra kan man ta det på ett annat sätt, sitter i lugn och ro och förklarar. (…) Det 
måste man vara beredd på, att det inte går att få med allt. Ständigt lärande. 

 
Att ge feedback vid fel tillfällen gör ingen nytta, speciellt inte om känslorna är starka. Motta-
garen måste förstå feedbacken och dess innebörd, ”gör om gör rätt” istället för ”det är fel”. 
Om den som ger feedback är upprörd är det svårt att ge konstruktiv feedback. Det är svårt att 
formulera sig sakligt och mottagaren får ingen förklaring på vilket sätt den gjort något mindre 
bra. Det är svårt att lyssna på en människa som visar starka känslor, det emotionella budska-
pet är så kraftfullt att det är svårt att ta in det som sägs. Mottagaren fokuserar på vilka känslor 
givaren visar, och kan inte ta åt sig kritiken (Nilsson & Waldemarsson, 2007).  
 
Då poliser får negativ feedback från samhället och media kan det vara svårt att inte ta åt sig av 
allt.  
 

Det är mest negativ feedback som kommer ifrån samhället. (…) Vad som står i tidningen till ex-
empel är ibland orättvist, och ibland har de säkert rätt också att någon har blivit orättvist be-
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handlad. Men det är svårt, ibland är det svårt att inte ta det personligen när de kritiserar polisen, 
för jag är ju polis. Även om jag personligen inte har något med det att göra.  

 
En intervjuperson menar att de måste ta åt sig, då de finns för samhället. Men de måste samti-
digt se till sig själva och göra sitt jobb så bra de kan. Som en del av en stor myndighet upplevs 
det som svårt ibland att inte ta åt sig av kritik som rör myndigheten, även om de personligen 
inte är inblandade i just den situationen. De är stolta över sitt yrke, och sin myndighet. När 
myndigheten kritiseras, tar även de åt sig personligen av kritiken.  
 

4.3 Känslor påverkar agerande och beteende 
I det här avsnittet redogör vi närmare för hur intervjupersonerna ser på sina känslor och tan-
kar. Vi kommer även att ta upp hur de agerar mot sin omgivning och hur de ser på andras age-
rande. Att vara medveten om en känsla som finns är att vara emotionellt intelligent (Wenn-
berg, 2000). Vi ser att det är viktigt för intervjupersonerna att känna, att ha empati och respekt 
för andra, men om de känner för mycket kan de bli bärare av andras sorg och problem. En 
liknande situation uppstår om de är mottagliga för andras vrede, och samtidigt har lite tåla-
mod. Risken finns att de själva blir arga, och känslorna kan få utlopp vid ett mindre lyckat 
tillfälle. De två återkommande och dominerande känslorna som poliser upplever i sitt arbete 
och som vi kommer gå in närmare på är empati och ilska. Även rädsla är en återkommande 
känsla, men då rädslan diskuteras under senare avsnitt kommer vi här att fokusera på empati 
och ilska.   
 
För intervjupersonerna är det viktigt att acceptera sina känslor och att tillåta sig känna. De ser 
scenarion, som kan upplevas som traumatiska för människor, men för poliser är det en del av 
deras vardag.  
 

Att jag känner dem, det tror jag är väldigt viktigt. Den dagen jag inte känner något, saker som 
jag borde känna. Då slutar jag jobba, för då har det gått för långt. Man måste ha känslorna ute 
när man jobbar. Blir man iskall har man gått förbi den gränsen att må dåligt. Då är man som en 
robot som åker omkring och gör saker. 

 
Som polis är det viktigt att ha en balans mellan allt de gör. De vill känna och reagera på olika 
händelser, för att inte bli avtrubbade men samtidigt ska det finnas en distans till dem. De ut-
sätts för olika känslor, både sina egna och andras. De är medvetna om att känslor har en bety-
dande roll i deras arbete, då de ofta är inblandade i situationer med starka känslor som till 
exempel glädje eller sorg. Enligt Wennberg (2000) har människor lättare för att hantera en 
känsla om de är medvetna om vad de känner och kan sätta namn på känslan. Genom att vara 
medveten om och acceptera sina känslor, och låta dem finnas där undviker poliserna att bli 
empatilösa och känslokalla. Genom att ha empati för medborgare och förstå dem är det lättare 
att behålla respekten för dem och deras agerande. En av poliserna menar att då poliser har 
stora maktbefogenheter finns det risk att en polis, som varken har empati eller respekt för 
medborgare, utnyttjar sin makt på ett negativt sätt.  
 

Jag anser att om man har känsloempati för människor kan man variera sitt beteende. Vi får inte 
vara översittare, utan ska behandla folk med respekt. Vi har redan det maktövertaget genom la-
gen, vapen och de befogenheter som vi har. Bara för att jag kan låsa in någon behöver jag inte 
göra det. Det är viktigt att ha empati och sunt förnuft för folk. 
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Poliser vill bidra till förbättring i samhället, en förutsättning för att kunna göra detta är genom 
att ha empati för andra. Då kan de som poliser variera sitt beteende efter olika individers be-
hov om de förstår varför personer agerar som de gör. En intervjuperson menar att det finns 
poliser som utnyttjar sin makt. Då Polisen allt mer satsar på polisers mjuka kvalitéer kommer 
kanske liknande beteende att försvinna. Genom att poliser i större utsträckning visar förståelse 
och empati kanske även tilliten för poliser och deras arbete ökar från samhället. Det finns ris-
ker med att ha för hög empati för andra. Det måste finnas en balans mellan att känna och att 
kunna kontrollera detta. Efter en svår situation är det inte ovanligt att poliserna känner sig 
känslomässigt utmattade.  
 

Ofta känner jag mig som en urvriden trasa för man ger så mycket av sig själv. Man lever sig in 
så mycket i andras sorg, och andras känslor. (…) Jag har nästan varit överempatisk. Jag blir lite 
bärare av det själv. Efter en situation med mycket känslor inblandade så är man verkligen slut. 

 
Intervjupersonerna lever sig in i andras sorg och känner med medborgare, så att de blir bärare 
av sorgen själva. Risker med detta är att de kan vara svårt att hantera dessa känslor, speciellt 
om många sådana situationer uppstår under en kort tid. Känslorna är starka, och kommer ofta 
från opåverkbara händelser som till exempel dödsfall. Opåverkbara händelser skapar en käns-
la av maktlöshet, vilket kan öka medkänslorna för andra, och kan vara svåra att bli av med. 
Goleman (2001) kallar detta för empatistörningar då en person har hög empatisk förmåga och 
låg självkontroll. Personer drabbas av andras olyckor och dras med i deras sorg om de inte har 
kontroll över sina känslor och har svårt för att hantera dessa. 
 
Poliserna påpekar att det inte är en enskild händelse som påverkar dem. När det blir för 
många traumatiska situationer som de bär med sig i ”ryggsäcken” kan det resultera i att de 
inte orkar ta emot mer. De betonar vikten av att bearbeta händelser innan det går för långt. 
Om känslorna inte bearbetas och tas på allvar kan detta påverka personligheten då känslorna 
tar över och påverkar humöret, individen kan till exempel ha lätt för att bli arg eller för att 
gråta. Som polis påverkar detta yrkesrollen i hög grad och det kan uppstå stora svårigheter 
med att utföra sitt jobb på bästa sätt. Om en person kan läsa av sina känslor och tolka situatio-
ner är det lättare att förändra negativa tankebanor. Vet de varför en känsla finns kan de hante-
ra den och ta sig ur en negativ sinnestämning fortare (Weisinger, 1998). 
 
Poliserna säger att de försöker lämna händelser bakom sig, även om det kan vara väldigt 
svårt. De vill dock inte glömma situationer helt då det finns en rädsla över att de kommer bli 
känslokalla.  
 

Jag kan få jättedåligt samvete över att jag glömt vissa händelser som har varit väldigt jobbiga. 
Att jag inte tänkt på det på länge. Men på nått sätt måste man lämna saker bakom sig, för annars 
blir man överfylld av upplevelser. 

 
Poliser arbetar med människor och de vill känna sympati för andra. De är vanliga människor 
som utsätts för påfrestande scenarion och de är rädda för att bli avtrubbade. Vi ser en svår 
balansgång för poliserna att känna saker, samtidigt som de måste ha en tydlig balansgång 
gentemot att inte känna för mycket. Goleman (2001) menar att människor som utsätts för 
andras känslor måste vara öppna i frågor om känslor. Samtidigt som det är viktigt att inte 
känna för mycket så att de dras med i andras motgångar och förlorar sin identitet. 
 
Ilskan hos våra intervjupersoner uppstår oftast i situationer där medborgare tar mycket energi 
från poliserna så att de inte kan utföra sina jobb på ett önskvärt sätt. Tålamodet upplevs som 
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stort hos dem själva, men ibland räcker det inte till. Vissa dagar är de mer mottagliga, de ut-
sätts för mycket och till slut orkar de inte mer.  
 

Ute på stan kan man bli utsatt för en argsint person, och så står man där och tar emot och emot 
och sväljer allting, men blir ändå förbannad själv. Så får någon annan ut för det, skäller ut en 
snattare som inte har gjort något för att förtjäna det, och så förstår inte han vad han har gjort. 
(…) Då får man fundera, det här var inte så professionellt gjort. Man når en viss gräns där man 
inte vill ta emot mer skit. Då rinner det över ibland, och så får det ju inte vara. 

 
Att bli förbannade eller arga är det sista intervjupersonerna vill då de ska sprida lugn. Det kan 
dock vara svårt att förbli lugn i alla lägen. Rinner bägaren över vid fel tillfälle kan ”fel” per-
son drabbas. Någon som gjort en mindre allvarlig förseelse kan få en utskällning, större än 
vad den förtjänar, om polisen varit under press tidigare under passets gång. En svag självkäns-
la kan påverka toleransen och ödmjukheten mot andra individer. Om en person inte kan han-
tera sina negativa känslor får det negativa konsekvenser mot omgivningen Wennberg (2000).  
 
När poliser inte har förståelse för andras beteenden är det lättare för dem att bli arga. Till ex-
empel när det gäller personer som slåss för nöjes skull, eller de som är ute efter att skapa kon-
flikter verbalt, har poliser svårt att förstå hur de tänker. I och med att det saknas förståelse för 
detta beteende har de lättare för att bli förbannade. Vetskapen om vilka känslor som dyker 
upp vid olika situationer gör att individen kan vara vaksam på den egna reaktionen och sitt 
agerande. Detta kan förhindra att en stark känsla avgör vilket beteende som individen använ-
der sig av. Wennberg (2000) menar att även om inte känslan försvinner får individen ett bättre 
utgångsläge och minskar risken för att falla offer för sina egna känslor. Minskad förståelse för 
andras beteende kan givetvis leda till ett ökat våld, men hos intervjupersonerna ser vi att de 
undviker våld.  
 

Man vill ju prata ur sig det hela, men är det lördagsnatt och man är jättetrött på fyllesnacket då 
åker de in helt enkelt. Bara för att få tyst på allt. Det säger vi till dem, det brukar bita ganska 
bra, vi vill ju inte vara otrevliga heller. 

 
Istället för att ta till våld använder de sig av lagen och avvisar störande medborgare från plat-
sen, eller tar med dem till polisstationen. Att ha lagen i ryggen ger en trygghet för poliser då 
de på ett enklare sätt kan lösa situationer innan det går för långt och resulterar i våldsamheter.  
 

4.4 Kontroll över känslor 
Här redogör vi för hur intervjupersonerna kontrollerar sina känslor respektive när känslorna 
inte är kontrollerbara samt vilka konsekvenser det kan ha. För att kunna kontrollera känslo-
mässiga uttryck måste individen först kunna bedöma känslor och förstå dess betydelse 
(Wennberg, 2000). Poliserna använder sig av sin polisroll för att trycka undan oönskade käns-
lor så de kan behärska sig och behålla lugn samt fokus. När de förlorar kontrollen över sina 
känslor blir de medvetna om sitt eget beteende och tar lärdom av det som skett.  
 
En faktor som hjälper poliserna att kontrollera och trycka undan sina känslor när de är i tjänst 
är uniformen. Med uniformen på går de in i sin yrkesroll och det är lättare att trycka undan det 
privata jaget, och de låter inte känslorna hindra arbetsuppgifterna. Även här är det viktigt att 
ha en balans, även om uniformen hjälper dem i deras arbete att kontrollera känslorna. Dels 
kan det vara svårt att bortse från alla känslor som dyker upp och dels är det viktigt att låta sig 

26 
 



känna utan att känna för mycket. De får inte stänga av alla känslor, risken är att de blir käns-
lokalla och då inte har förståelse och respekt för andra människor. 
 

Man måste lägga på en form av tjänstemin och jobba med ärenden och situationer man inte är 
van med sedan tidigare. Man gömmer sig bakom någon form av tjänstefasad, gömmer sig i sin 
yrkesroll. 

 
Medborgarna ser inte alltid personen bakom uniformen utan poliser upplever sig vara relativt 
anonyma, de är som en polis i mängden. Det är lättare för intervjupersonerna att agera profes-
sionellt och stänga ute känslor när de går in i sin polisroll. Även här är lagen, vapen och övrig 
utrustning en faktor som underlättar Polisens arbete. Privata känslor får inte påverka poliser, 
de ska kontrollera sig och behålla lugnet, samtidigt som de alltid ska vara objektiva. Polisens 
arbete är inte att döma eller fria någon utan de ska ta tillvara på allas rättigheter, oavsett vad 
de själva tror eller om de rentav vet vad som skett. Personliga åsikter eller värderingar får inte 
påverka deras arbete, de känslor som uppstår ska hållas under kontroll. Ett sätt att kontrollera 
sina känslor är att skjuta undan dem, till ett senare tillfälle. Ofta finns det inte tid, eller ut-
rymme, för att släppa fram känslor. Är det en stressad situation, eller om det är mycket käns-
lor inblandade är det oftast polisernas arbete att lugna och styra upp en situation. En person 
som kan hålla störande känslor och impulser under kontroll och förbli lugn, positiv samt 
orubblig i påfrestande situationer har hög självkontroll enligt Goleman (2001). Som myndig-
hetspersoner har poliser krav på sig, där vissa är outtalade, på hur de bör bete sig och agera 
gentemot allmänheten. 
 

Jag kan styra mer över hur jag känner och vad jag själv tillåter mig att känna sen jag blev polis. 
Ibland så vill jag bara bryta ihop och gråta men då måste jag tänka att jag är där som myndig-
hetsperson, det finns andra, som till exempel präster, som får ta hand om det och trösta männi-
skor. 

 
I vissa lägen stämmer inte polisernas känslor överens med deras arbetsuppgifter, då är det 
viktigt att kunna behärska det. Flera intervjupersoner säger vid olika tillfällen att de vill sätta 
sig ner och gråta vid svåra situationer. Men på grund av sin yrkesroll upplever de att det inte 
alltid kan göra det. Vi ser kopplingar mellan polisernas krav samt kontroll till Karaseks teori-
er. Karasek och Theorell (1990) menar att anställda med höga krav på sig, men genom låg 
egenkontroll, löper stor risk att utsättas för hög stress, vilket kan leda till ångest och depres-
sioner. Vår tolkning är att i de fall där poliser upplever att både kraven från myndigheten, och 
från dem själva, inte stämmer överens med hur de upplever möjligheten att kontrollera olika 
situationer ökar risken för att de ska bli rädda, ha en hög puls och lätt få adrenalinpåslag.  
 
Som vi nämnt tidigare kan förlorad kontroll över känslor få oönskade konsekvenser. Att inte 
ha kontroll över känslor förknippar poliserna främst med ilska. När intervjupersonerna förlo-
rar kontrollen över sina känslor finns det inte utrymme för tankar. Ofta reagerar de med att 
skrika och skälla på medborgare och istället för sunt förnuft styr känslorna agerandet. Käns-
lorna kan även ta över vid svåra situationer som individen inte klarar av. En intervjuperson 
förklarar detta som en ”blackout”, då det inte finns logiskt tänkande utan känslorna styr krop-
pens beteende. Känslorna är så starka och okontrollerbara att individen inte kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt. Även om medvetenheten finns över vilka känslor som 
uppstår - och vid vilka situationer - kan inte intervjupersonen kontrollera detta. Intervjuperso-
nen undviker istället att utsätta sig för dessa situationer, när vetskapen finns om vad som utlö-
ser okontrollerbara känslor.  
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För att motverka att känslorna tar över försöker intervjupersonerna att vara lugna, kyliga och 
bortse från de känslor som dyker upp. Om poliser inte kan kontrollera sig själva och i allt för 
stor utsträckning reagerar på många olika faktorer i sin omgivning, tar det energi från dem 
och de får svårigheter med att koncentrera sig på sitt jobb. Om de inte lyckas med att vara 
lugna försvårar det möjligheten att lösa en situation. Efter en situation där känslorna tagit över 
är det lätt att de mår dåligt, dels för att känslorna inte gick att kontrollera, dels för att det i 
vissa fall drabbat någon det inte var avsett emot. Det kan även upplevas som ett misslyckande 
då de agerat emot egna värderingar.  
 

Jag har skällt ut folk, även om det inte händer ofta så mår jag väldigt dåligt av det senare. Om 
jag vet att jag kunde löst situationen på ett bättre sätt, om jag behållit lugnet. Jag känner mig rätt 
misslyckad efteråt, jag mår överhuvudtaget fysiskt dåligt av att bli arg. Men ibland så går det 
inte. (…) Efteråt tänker jag mig för extra noga, vid liknande situationer. 

 
Då det ses som ett misslyckande lär de sig till nästa gång och är medvetna om vilka känslor 
som kan dyka upp. Det gör det lättare för intervjupersonerna att styra, kontrollera och känna 
igen sina känslor vid liknande situation. Utsätts personer för mycket provokationer och scena-
rion där våld förekommer är det lätt att förlora kontrollen. Som ett försvar reagerar kroppen 
med känslor som kan vara svåra att kontrollera. Goleman (2001) menar att genom att ta lär-
dom från tidigare situationer och vara medveten om vilka känslor som dyker upp underlättar 
det för personen att vara kontrollerad nästa gång. 
 

4.5 Reflektion för att utvärdera sig själv  
Genom att sätta ord på upplevelser och påfrestande händelser kan det kaos som upplevs inom-
bords minskas (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Här går vi närmare in på hur intervjuperso-
nerna reflekterar över svårigheter, dess betydelse samt följder av att reflektera. När intervju-
personerna reflekterar över sitt eget beteende, händelser och andras agerande ökar det deras 
förståelse för olika beteenden. Att reflektera utvecklar dem då de kan utvärdera till exempel 
varför våld användes och hur de kan förhindra det i fortsättningen.  
 
Det framgår att intervjupersonerna reflekterar över sitt eget agerande efter i stort sett varje 
situation. Att reflektera över sig själv, och sina kollegors beteende, skapar förståelse och kun-
skap om varför personer gör på ett visst sätt. De lär sig om sig själva genom att fundera på hur 
de betedde sig, speciellt om något inte gått som de tänkt sig. Om de däremot försöker att lösa 
en situation genom att prata med inblandade parter, och får dem att frivilligt göra som de sä-
ger har de löst situationen på ett bra sätt. 
 

När vi löser någonting utan våld har vi löst det bra, men ibland måste vi använda våld. Då tyck-
er jag att det är väldigt viktigt att reflektera över varför vi gjorde det och hade vi kunnat vänta ut 
situationen för att slippa det. Det är en dialog man alltid måste föra med sig själv och sina kolle-
gor. Våldingripanden får inte stegras, det måste vi alltid ifrågasätta. 

 
I de situationer där det inte hjälper att prata och de måste ta till våld är det viktigt att reflektera 
över sitt eget och kollegors beteende för att utvärdera; gick det att lösa på ett annat sätt än 
genom våld? Genom att reflektera över sitt agerande och ta lärdom från vad som skett tidiga-
re, är möjligheten stor att de kan vara lugna och lösa liknande situationer på ett bra sätt. För 
att utvecklas i arbetet behövs respons på arbetsuppgifterna (Lindmark & Önevik, 2006). I re-
sponsen ska det tydligt framgå vad som inträffat, vilka konsekvenserna är samt vad som kan 
förbättras. 
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Reflektionen sker både individuellt och tillsammans med kollegor. Poliserna lägger stor vikt 
vid att diskutera efteråt, dels för sin egen skull då de utvärderar sig själva och varandra. Dels 
även för att förstå medborgarens reaktion och ta lärdom av situationen inför kommande sce-
narion. Genom att reflektera förstår individen lättare sina känslor och sitt agerande, samt 
andras, och tar med sig detta vidare in i nya situationer som kan uppstå.  
 

Ju mer jag tänker tillbaka på händelser, desto mer lär jag mig om mig själv också. Hur jag age-
rade, tänkte och kände. 

 
Vet en person varför den blir arg och förstår orsaken bakom, har denne lättare att tygla sina 
känslor till nästa gång. Genom att se på sig själva förstår de andra människor. Intervjuperso-
nerna menar att när de förstår varför andra reagerar som de gör, blir det lättare att hantera dem 
på rätt sätt utifrån deras känslor och behov. Alla individer är olika, och bör behandlas så. De 
lär sig från gång till gång, det finns en vilja och en önskan hos intervjupersonerna att bli bättre 
och ständigt utvecklas. Att diskutera med kollegor anses vara det bästa sättet för ett kontinuer-
ligt lärande.  
 

4.6 Bearbetning för att klara av ett helt yrkesliv på ett bra sätt 
I detta avsnitt redogör vi för hur intervjupersonerna bearbetar påfrestande händelser. Vi tar 
även att ta upp hur de ser på bearbetning av känslor, och vilka konsekvenser det kan få om de 
inte bearbetar. Enligt Weisinger (1998) är det viktigt att vara lyhörd för sina känslor, för att 
kunna bearbeta påfrestande situationer på rätt sätt. Genom att ta till sig den information som 
känslorna ger oss blir det lättare att bearbeta svårigheter. Intervjupersonerna bearbetar händel-
ser när tid finns, men i så nära anslutning till händelsen som möjligt. De använder sig av kol-
legor som stöd, samt debriefing. Det är viktigt för dem att bearbeta händelser, så att inte upp-
levelserna växer till sig och att yrket upplevs som känslomässigt betungande, vilket kan på-
verka polisernas professionalitet.  
 
Intervjupersonerna har flera sätt för att bearbeta händelser där starka känslor är inblandade. 
Samtliga menar att det är viktigt att bearbeta sina känslor så fort som möjligt. Dels för att lära 
sig om sina känslor, dels för att de inte kan bära med sig för mycket ”gammalt” i bagaget. Ju 
fortare någonting bearbetas, desto fortare kan de släppa ämnet och gå vidare. Poliserna fram-
häver att de är vanliga människor, med känslor, och det är viktigt att kunna acceptera att bli 
rädd, arg eller ledsen. 
 

Vid situationer man mår dåligt efteråt är det viktigt att bearbeta på en gång. (…) Så man inte går 
för länge, så det växer till sig. Vi är inga prestigepoliser, vi är ju människor vi också och upple-
ver situationer som kanske är traumatiska, till skillnad från människor som har ett 8-17 jobb. 

 
Det handlar inte om att vara en ”tuff” polis som kan hantera alla tunga händelser utan att bli 
känslomässigt berörd, utan snarare om att vara en bra människa. För att bearbeta någonting 
svårt som har hänt måste de först erkänna vad de känt och vara medveten om att det är okej att 
känna så. Bara för att de har en uniform och ett yrke som innefattar traumatiska situationer 
betyder inte det att de inte känner, minns och reagerar på det som sker i omgivningen.  
 
Även om de tycker att det är betydelsefullt att diskutera och bearbeta olika händelser poängte-
rar de samtidigt vikten av att inte göra en för stor grej av det. Förstorar de upp alla händelser 
kan de upplevas svårare än vad de egentligen är. Samtalen med varandra får gärna vara lätt-
samma och komma naturligt. I och med att påfrestande händelser är en del av vardagen, ska 
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även samtalen vara det. Under samtalets gång är viktigt att visa att alla tankar och känslor är 
välkomna, ingenting är fel. Vilket även Nilsson och Waldemarsson (2007) menar när de säger 
att det är viktigt att visa att samtalen tas på allvar och att de är öppna, där det finns möjlighet 
att ventilera tankar och känslor. Vid behov finns det professionell hjälp att tillgå vilket poli-
serna ser som nyttigt, även om det första kamratstödjet är det som betyder mest. För att bear-
beta händelser är det viktigt med stöd och trygghet, som diskuterats tidigare. Detta är tydligt 
då poliserna ringer varandra på fritiden för att gå igenom situationer ytterligare, eller om nå-
got hänger kvar. Oftast bearbetas någonting jobbigt när det finns tid för det.  
 

Stänga av låter lite väl hårt. Men det gäller att kunna hantera det på ett sätt som inte stör en. Det 
gör inget om jag tänker på en händelse hemma, så länge det inte tar energi från min fritid. 

 
Intervjupersonerna ser det inte som något problem att skjuta upp bearbetningen av känslor, så 
länge det inte går för lång tid efter händelsen. Om inte en situation tar energi från dem på fri-
tiden tar de även med känslor hem och bearbetar dem där. Upplever de att känslorna, eller 
minnet av en händelse, lever kvar och stör dem på fritiden kontaktar de en kollega för att gå 
igenom händelsen, eller en högre chef, för att få ytterligare hjälp. Intervjupersoner upplever 
det inte som ett problem att ta med arbetet hem. Oftast kan de inte göra mer än vad de gjorde 
under passets gång, vilket upplevs som mentalt skönt att veta. Väntar de med att ta tag i käns-
lor, eller om de inte gör det alls, växer de till sig och kan bli svåra för individen att lösa på 
egen hand. Med erfarenhet i yrket, och med hjälp av kollegor, lär de sig både att trycka undan 
oönskade känslor samt att bearbeta dem på rätt sätt. Det kan vara bra med distans till svårig-
heter då individen kan strukturera upp sina tankar och har lättare för att hantera sina känslor 
(Nilsson & Waldemarsson, 2007). 
 
Att avrusta långsamt är ett sätt att hantera svåra situationer. Efter ett arbetspass, där någonting 
påfrestande skett, tar poliserna det lugnt och börjar bearbeta situationen. Mentalt fokuserar de 
på att de hänger av sig uniformen och att dörren till polishuset stängs när de avslutar arbets-
passet, vilket innebär att de försöker lämna kvar tankar och känslor på arbetsplatsen. En polis 
menar att när uniformen hängs av, hänger de även av sig tankar och känslor som rör arbetet. 
Finns det inte tid att gå igenom en händelse så fungerar individen som vanligt ändå. När tiden 
finns, så går intervjupersonerna igenom händelsen och bearbetar den. Det kan upplevas som 
en svår balansgång vad de kan prata med familjen om. Dels för att de inte får prata om allt på 
grund av sekretess, men även för att de inte vill lasta sin familj med tunga saker de upplevt. 
Att bearbeta sina känslor och tankar på ett bra sätt är viktigt för poliser så att de kan vara pro-
fessionella i sitt yrke. Genom att använda sig av sin emotionella intelligens kan de låta sig 
styras av sunt förnuft och logiskt tänkande, inte av motstridiga starka känslor.  
 

4.7 Upplevelser av stressande situationer 
Här har vi valt att se på hur poliserna upplever stressande situationer, vad de tänker, känner 
och hur de försöker agera. Även kort om hur poliserna ser på konsekvenser av detta. Ju mer 
stressigt ett yrke är, desto större är risken för ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Om yrket är 
aktivt, utan negativ stress finns det möjlighet för individen att utvecklas. Det intervjuperso-
nerna upplever som stressande är okontrollerbara situationer, tidsbrist och brist på informa-
tion. Att vara stressad tar energi och kan påverka motivationen för att arbeta. De försöker i 
stressande situationer att omvandla negativ stress till någonting positivt, genom att styra käns-
lor.  
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Poliserna har krav från sig själva, och från myndigheten, på hur de ska utföra sina arbetsupp-
gifter. Kan de inte göra detta på ett önskvärt sätt upplever de en obalans mellan kraven och 
kontrollen. Att inte ha kontroll över en händelse beskrivs som när många människor är in-
blandade, det är våldsamt och kaotiskt. Dessa situationer är både kritiska för poliser och med-
borgare. Intervjupersonerna är medvetna om att vid farliga situationer reagerar kroppen med 
känslor, speciellt när de är nya inom yrket.  
 

När jag var ny var jag nervös inför varje scenario. Sen lär man sig att hantera rädslan som 
kommer om det är en fara för sitt eget liv vid situationer man inte är van vid. När det väl händer 
är det aldrig roligt, men man lär sig hantera det. 

 
Som nybliven polis, kan det vara lättare att reagera på det adrenalinpåslag som kommer i 
samband rädsla. Polisen har då lättare för att hetsa upp sig, till skillnad från mer erfarna poli-
ser som kan hantera stressen och förbli lugna. Poliserna menar att det alltid är viktigt att vara 
mentalt förberedd på att någonting kan hända, och när det väl gör det så måste de fokusera på 
vad de ska göra. De koncentrerar sig, strukturerar uppgifter och fokuserar på att utföra ett bra 
arbete. Trots känslornas inflytande kan de vara fokuserade och lösa problem, vilket visar på 
emotionell intelligens enligt Sjöberg och Engelberg (2003). Känslorna dyker upp först efteråt, 
då de ofta känner sig lättade och i vissa fall rädda när de inser vad som kunde ha hänt.  
 
Tidsbrist är en faktor som visar sig tydligast när intervjupersonerna känner att de inte utför sitt 
arbete på det sätt som de önskar. De känner sig otillräckliga när de måste stressa från en situa-
tion där de vill göra mer än vad de har tid med. Att stressa ifrån ett ärende på grund av tids-
brist ger dem inte alltid möjligheten att avsluta ärendet på ett lugnt sätt. Att inte kontrollera 
sin tid kan upplevas som frustrerande. Genom att de känner att de inte kan kontrollera situa-
tionen, kan det kännas som en form av misslyckande. Att känna sig misslyckad i sitt yrke är 
ett stressmoment för poliser. Individen kan uppleva att vissa situationer är misslyckade på 
förhand, till exempel att meddela tråkiga nyheter. Oavsett hur de agerar eller vad de säger, 
kan de inte förändra det som redan har hänt.  
 

Det är stressande att ha tunga besked att leverera, som att meddela dödsbud till någon. Hur 
kommer den personen att reagera och hur kommer jag att agera? Jag kommer att misslyckas hur 
jag än gör. Det blir jobbigt för en själv då det inte är någon glädje man sprider. Det blir väldigt 
känslomässiga situationer och jag tycker att jag misslyckas varje gång. 

 
Intervjupersonerna upplever detta som stressande då de känner att de kommer att misslyckas 
hur de än går tillväga. Även om de kan påverka hur beskedet lämnas, och försöker göra det så 
smärtfritt som möjligt är de medvetna om att de inte kan mildra sorgen. En av poliserna me-
nar att när någonting är stressande och gör en upprörd tar det mycket energi.  
 

Just nu är det en del saker på jobbet som gör mig oerhört stressad och väldigt upprörd. Det tar 
mycket energi ifrån mig, och det påverkar hur jag utför mitt arbete också. Inte utåt mot allmän-
heten, men det är inte lika roligt att jobba längre. 

 
Är det händelser som lever kvar en längre tid påverkar det individen negativt då den förlorar 
motivation och lust för att arbeta. De kan till exempel ha varit med om en svår situation på 
arbetet. Poliser måste dock agera professionellt utåt, agera emot och trycka undan de känslor 
som dyker upp vid sådana situationer. Intervjupersonen menar att detta påverkar glädjen för 
arbetet då det skapar en form av osäkerhet och polisen tappar lite av sin identitet och hur den 
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vill vara i sitt yrke. Men det får inte påverka deras professionalitet och deras beteende mot 
allmänheten.  
 
Ett annat stressande scenario är när intervjupersonerna saknar information. I många situatio-
ner finns det inte tillräckligt med information att tillgå vilket gör att poliserna alltid är förbe-
redda på det värsta. Bristen på information gör dem osäkra och rädda, och stressen ökar. Har 
det varit brister i kommunikationen, och de inte fått all information som funnits är det frustre-
rande för poliserna. Hade de fått information kunde de ha utfört sitt arbete på ett bättre sätt. 
Att gå in i en situation helt förutsättningslöst, utan information upplevs som obehagligt. Då är 
det viktigt att vara mentalt förberedd på vad som skulle kunna hända. Löser de en situation 
utan information upplever intervjupersonerna det som ”en kick”, även om det inte är så de vill 
arbeta. Att få tillräcklig information gör att det blir lättare att förbereda sig på bästa sätt och 
för att känna sig trygg inför kommande situation. Även om rädslan inte är stor vid stressade 
situationer finns den alltid med. Stressen kan vara någonting positivt likaså rädslan. Det gör 
att poliserna är vaksamma och kan förbereda sig mentalt, oavsett situation.  
 

Det mesta som vi inte har så mycket information om är stressande, om man inte vet hur illa det 
är. Då drar man upp stressnivån ganska ordentligt tills man vet, då går man ner och försöker 
strukturera upp sitt arbete. (…) Det går aldrig att förbereda sig helt på vad som kommer att hän-
da, då är det stressande. Men det kan även vara positiv stress, man blir på alerten. Den måste 
finnas med, annars har man blivit för avtrubbad för att vara en bra polis. 

 
För intervjupersonerna är detta ett sätt att hantera stressen, de omvandlar negativ stress till 
positiv stress. Stressnivån ökar och kroppen förebereds därmed på att vara redo, men med 
tankarnas hjälp kan de samtidigt skapa kontroll över sina känslor, och sin kropp, för att kunna 
utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt. De menar att det är viktigt att känna en viss oro, att 
vara mentalt förberedd, och därmed agera utifrån bästa sätt. Om de inte känner av stressen är 
de oroliga för att bli känslolösa, och en följd av det är att de inte tar situationer på allvar. Om 
stressen inte är hanterbar tar känslorna och rädslan över, i dessa fall kan poliser ha lättare för 
att använda våld - som ett försvar i farliga situationer. De reagerar med känslor istället för att 
tänka och använda sunt förnuft. Poliserna menar att i de fallen är det viktigt att återta lugnet 
och förbli trygg i sin roll som polis. I kritiska situationer kan det dock vara svårt att hinna tän-
ka efter och kontrollera sina tankar. Då är det viktigt att ha rutin och erfarenhet för att falla 
tillbaka på tryggheten i sig själv och lita på sin magkänsla. Att använda, och lita på sin mag-
känsla, vid beslutstagande eller för att läsa av risker vid farliga situationer är en del av emo-
tionell medvetenhet. Medvetenheten om vad sker inombors underlättar förmågan att hantera 
laddade situationer (Wennberg, 2000).  
 

4.8 Utbildning och utveckling av känslor 
Här tar vi upp hur poliserna se på den utbildning de får på Polishögskolan när det gäller att 
hantera känslor och möjligheten att få utbildning inom myndigheten. Hur de ser på sina egna 
känslors utveckling under tiden som polis. Våra intervjupersoner upplever att utbildningen 
kan förbättras när det gäller känslor, agerande och bearbetning av påfrestande situationer. De 
menar även att de lär sig mycket genom erfarenhet och att de utvecklar sin emotionella intel-
ligens då de utsätts för många sådana situationer i deras arbete.  
 
På polishögskolan upplever några av intervjupersonerna att de fått med sig kunskaper om 
mental träning och hur de ska hantera olika situationer på ett psykiskologiskt plan. Överlag 
ser vi dock att de saknar utbildning från polishögskolan om hur de ska bemöta människor, 

32 
 



kontrollera känslor och hantera tyngre situationer. Det de lär sig är teoretiskt lagt, och för då-
ligt praktiskt inriktat. Det kan bero på, menar poliserna, att de som väljs ut till polishögskolan 
har en fallenhet för yrket och genomgått tester innan utbildningen startar. Det är individer 
som är lugna och trygga i sig själva och inte låter sig provoceras. En intervjuperson menar att 
saker som rör de mjuka sidorna får de bäst genom erfarenhet. Alla fungerar olika och måste 
hitta sitt egna sätt att kommunicera med medborgare, och detta sker genom att arbeta mycket 
ute bland människor. Att erfarenhet och rutin utvecklar individerna visar sig tydligt när de 
pratar om vad de själva förbättrat under tiden som polis när det gäller känslor.  
 
En polis har behov av att utveckla sina känslor då de utsätts för situationer de inte är vana vid. 
Det är deras arbete att handskas med situationer där starka känslor är inblandade som till ex-
empel människor i kris, dödsfall och våldsamheter. För att fortfarande fungera som en vanlig 
människa måste de vara medvetna om sina känslor och kunna hantera dem på ett bra sätt, vil-
ket de tränar på varje dag i sitt yrke. En av poliserna upplever sig ha blivit ”hårdare” under 
tiden som polis då det är lättare att styra undan oönskade känslor, både i yrket och privat. De 
tillåter sig inte att känna i alla situationer där det kan påverka deras utförande av arbetsuppgif-
ter. En känsla som blir lättare att kontrollera för många är rädslan, som ofta uppstår när de 
känner sig osäkra. Erfarenheten gör att de har lättare för att läsa av risker och lita på sin intui-
tion, sin magkänsla. När de litar på magkänslan, har de känslorna under kontroll och de behö-
ver inte lägga energi på att tygla dem. Detta blir en form av trygghet. 
 

33 
 



5. Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt för vi en diskussion och reflektion kring vårt arbete utifrån syfte, vilken bety-
delse uppsatsen har och vad som kunde ha gjorts annorlunda, samt ger förslag på fortsatt 
forskning. Avslutningsvis redogör vi för våra slutsatser. 
 
 
Denna uppsats har som syfte att undersöka vilken betydelse emotionell intelligens har för ut-
tryckningspoliser i deras dagliga arbete.  
 
Våra frågeställningar var följande: 
 
Vilken betydelse har känslor för uttryckningspoliser?  
Vilka faktorer påverkar deras emotionella intelligens? 
Vilka följder ger emotionell intelligens beroende på hur de använder sig av den? 
 
När vi började med vår uppsats trodde vi att emotionell intelligens skulle ha stor betydelse för 
poliser, vilket vår studie visar. Det som förvånar oss, på ett positivt sätt, är att intervjuperso-
nerna var så medvetna om känslornas betydelse, hur de fungerar samt vikten av att bearbeta 
och reflektera kring dem. Poliser reflekterar och bearbetar dagligen, och de ser effekterna 
samt konsekvenserna av varför de gör det. Även om vi trodde de reflekterade och diskuterade 
kring händelser så var vi osäkra på om det faktiskt var ett medvetet val, eller något som sked-
de naturligt. Hade vi vetat om detta vid början på uppsatsen skulle vi kunnat vinkla vår upp-
sats på ett annat sätt. Det hade varit intressant att gå djupare in på ämnet, fokuserat mer på hur 
de utvecklar sin emotionella intelligens och hur myndigheten arbetar för att utbilda poliser 
inom detta. I dagsläget har vi skrapat på ytan hur emotionell intelligens används av poliser, 
det skulle vara intressant att få se på ämnet ur olika vinklar, och jämföra med andra yrkes-
grupper som möter liknande situationer, som till exempel ambulansförare eller socialtjänsten.  
 
Att forska vidare inom ämnet anser vi är mycket viktigt. De negativa följderna som bristen på 
emotionell intelligens kan föra med sig är oroväckande. Låg självkontroll i samband med på-
frestande situationer kan skapa långvarig stress, vilket enligt Karasek och Theorell (1990) 
leder till ohälsa i olika former. Långvarig stress kan försätta personen i ett okontrollerbart 
känslomässigt tillstånd som påverkar hur deras arbete utförs. Poliser har ett krävande yrke, 
höga krav från myndigheten, kollegor, allmänheten - och framför allt från sig själva. Inte nog 
med det, de är ständigt bevakade och förekommer ofta i media, i främst negativa samman-
hang. Genom att poliser får en allt mer ökad kunskap om hur de själva och andra agerar, kän-
ner och tänker underlättar för dem att utföra sitt arbete på bästa sätt. Speciellt när de är nya 
inom yrket, och osäkerheten är som störst, behövs tryggheten och vetskapen om hur kroppen 
reagerar och hur de ska ta till sig den informationen som kroppen ger. Poliserna upplever själ-
va att nya kollegor har lättare för att reagera starkt vid stressande situationer och de själva har 
”lärt sig med tiden” hur de ska agera på ett önskvärt sätt under stress. Även om erfarenhet är 
det bästa sättet att lära sig måste det finnas förberedande utbildningar för att påskynda denna 
kompetens. Djupare forskning på ämnet kan ge en ökad och bättre förståelse för vilken ut-
bildning som är mest lämpad för poliser, både på polishögskolan och vid vidareutbildning.  
 
Vi upplever att kraven på poliser har förändrats både från dem själva och från allmänheten. 
Polisernas uppfattning är att förr var det mer fokus på fysik och muskelstyrka än ett gott be-
mötande mot medborgare, men idag ska poliser vara verbala och lugna, trygga människor. Då 
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våld är något de vill undvika är det viktigt att det läggs fokus på de mjuka sidorna. Poliser är 
vanliga människor med känslor och det är viktigt att kunna hantera sina egna känslor. Outta-
lade förväntningar på att poliser främst ska vara fysiskt starka kan ta lång tid att förändra och 
det är viktigt att arbeta för en förändring. Som myndighet har de ansvaret att förändra före-
tagskulturen och den bild poliser har av sitt yrke. Vi ser att poliserna märker hur de mjuka 
sidorna belyses allt mer. Det saknas överlag mer utbildning, både på Polishögskolan och ut-
bildning inom myndigheten för att hantera sina egna känslor och andras. Debriefingsamtal 
och terapi får de vid behov, men de saknar systematiska hjälpmedel för att kunna hantera sina 
egna känslor vid ett tidigt skede. Detta är något de lär sig med erfarenhet, men vi skulle vilja 
se mer möjligheter för poliserna att utveckla förmågan i ett tidigare skede. Mental träning till 
exempel är en faktor som upplevs som ett hjälpmedel för att hantera påfrestande situationer, 
dock har få poliser fått utbildning inom detta.  
 
I analysen framkommer det tydligt att känslor har en stor betydelse för hur poliser utför sitt 
arbete. De utsätts för både sina egna samt andras känslor och påverkas av dem. Vet de vad de 
känner, och förstår orsaken till varför de känner som de gör, kan de i de flesta fall hantera 
situationen på ett medvetet sätt istället för att styras av känslor. Det är viktigt för poliserna att 
känna saker, och att aldrig sluta göra det. För att ta medborgare på bästa sätt och agera re-
spektfullt mot dem är det viktigt att släppa fram och vara medveten om sina känslor. Det är 
dock viktigt att de inte känner för mycket och blir alltför påverkade av andras svårigheter. De 
måste ha en balans till känslomässiga händelser och kunskap om hur de hanterar det, så att de 
inte tar till sig andras sorg, eller aggressivitet. Goleman (2001) menar att de människor som 
dagligen utsätts för andras problem måste kontrollera sig själva för att undvika att dras med i 
andras motgångar. Har de förståelse för hur de agerar och känner kan de hantera sina egna 
känslor, så de inte drabbar omgivningen. Genom att ha förståelse för sina känslor får de även 
möjlighet att kontrollera samt hantera dem och handla på ett sätt som överensstämmer med de 
förväntningar som finns på yrkesrollen, från både allmänheten och dem själva. 
 
De mest framträdande faktorerna som finns i polisernas omgivning och som hjälper dem att 
utveckla sin emotionella intelligens är socialt stöd, feedback samt reflektion. Det är viktigt att 
det finns en god kommunikation mellan arbetskollegor och inom myndigheten. Intervjuperso-
nerna vill ha stöd och ger mycket stöd åt varandra. Detta beror på att de skapar ett bra klimat 
för det sociala stödet. Socialt stöd leder till trygghet och de två faktorerna tillsammans skapar 
ett klimat för utveckling och lärande. Konstruktiv feedback är något poliserna vill ha mycket 
av då det hjälper dem att förbättra och förstå sitt agerande. Goleman (1998) menar att feed-
back ökar självförtroendet och motivationen, vilket stärker den emotionella intelligensen. Vi 
ser att när poliserna reflekterar över sig själva och sina kollegors beteende, skapar det kunskap 
och förståelse. Att reflektera är lärande och kompetenshöjande för poliser. Kommunikation är 
mycket viktigt när det handlar om att stötta och kritisera varandra. Genom att förstå varandra 
och att det finns klimat med trygghet kan och vågar de öppna sig och ta lärdom av varandras 
erfarenheter. 
 
Emotionell intelligens är kompetenshöjande och skapar stor möjlighet till utveckling om den 
används på ett bra sätt. En person med hög emotionell intelligens har lättare för att hantera 
otrygga situationer i arbetet, där känslorna annars hade kunnat styra personens beteende (Ze-
idner et. al 2004). Vid stressade, okontrollerade eller farliga situationer hjälper emotionell 
intelligens poliserna att agera lugnt och att ta sig ur situationerna på ett bra sätt. Med vetskap 
och förståelse om hur de fungerar inombords kan de styra känslor och vara på alerten eller 
vara mentalt förberedda inför olika situationer. De kan även trycka undan oönskade privata 

35 
 



känslor som hindrar dem att utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt. Om de inte kan hantera sina 
känslor på ett önskvärt sätt kan det få negativa konsekvenser. Har de många upplevelser och 
känslor som de bär på och inte bearbetar dem, kan det leda till att individen känner sig person-
lighetsförändrad. Känslorna kan ta över och individen känner inte igen sig själv, den har lätta-
re för att gråta, bli arg eller för att skratta. Det är viktigt att ansvara för sitt eget beteende och 
att inte ta ut sin ilska på andra (Wennberg, 2000). Även om poliser utsätts för andras aggres-
sivitet måste de se till sig själva och ansvara för sitt eget beteende. 
 
Studien visar att känslor har stor betydelse för uttryckningspoliser. De påverkas av andra 
människors känslor, beteende och sinnestämning. För att agera professionellt måste de vara i 
kontakt med sina egna känslor, och förstå varför vissa känslor dyker upp och vilken informa-
tion de för med sig. Det som bidrar till utvecklingen av deras emotionella intelligens är fram-
förallt det sociala stödet de får av kollegor, men även feedback är utvecklande för poliserna. 
Att reflektera ökar polisernas emotionella intelligens då det ökar medvetenheten om känslor 
och hur de kan påverka beteendet. Det finns dock en önskan hos intervjupersonerna att få mer 
feedback av myndigheten, som idag saknas. Blir deras upplevelser eller känslor för många 
kan de ha svårt att agera professionellt, vilket kan leda till ökad risk för våld eller obefogat 
maktbruk. Okontrollerade känslor kan även göra att de drabbas av andras sorg, eller att de inte 
kan hantera egna svåra känslor som växer till sig och påverkar deras motivation och lust för 
arbetet. Om poliserna har god emotionell intelligens och använder sig av den har de lättare för 
att behålla fokus vid stressade situationer och bemöta samhället på ett bra sätt. Sammanfatt-
ningsvis är känslor en betydande faktor för poliser i deras arbete och genom att få stöd, feed-
back samt att de reflekterar över sina känslor utvecklas deras emotionella intelligens. Med-
vetenheten om känslor bidrar bland annat till att de kan hantera svåra situationer på ett bra 
sätt.  
 
Avslutningsvis vill vi säga att det har varit otroligt intressant och lärorikt att skriva denna 
uppsats, framförallt under våra möten med intervjupersonerna. Ett stort tack för det stöd och 
den hjälp vi fått för att genomföra studien! 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Teman som berörs under intervjun 
 
 
Inledande 

‐ Berätta lite kort om dig själv (ålder, civilstånd, boende, familj, fritid) 
‐ Tid som polis och tid ute på fältet 
‐ Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig till polis? 
‐ Beskriv arbetsuppgifter, en vanlig dag på jobbet 
‐ Hur mycket arbetar du på egen hand/ tillsammans med andra?  
‐ Vilka drag och vad är utmärkande för en polis för dig? Hur bör man vara? 
‐ Är du trygg i din yrkesroll? På vilket sätt?  

 
 
Stöd 

‐ Känner du att du får stöd i ditt arbete på fältet? 
‐ Hur visar sig stödet av arbetskamrater respektive chefer? 
‐ Finns det stöd utifrån att få vid jobbiga situationer? Av vem? 
‐ Vart vänder du dig om du behöver stöd, prata eller få hjälp? 
‐ Får du feedback? I vilka situationer, av vem? 
‐ Negative respektive positiv feedback. 
‐ Ger du feedback till andra? 

 
 
Stress 

‐ Vad gör dig stressad på jobbet?  
‐ Hur hanterar du den stressen? 
‐ Finns det andra känslor som dyker upp vid en stressad situation (och efteråt)? (hur tän-

ker du då?) 
 
 
Känslor 

‐ Vid stressade / kritiska situationer, hur lugnar du en stressad person?  
‐ Brukar du fundera över dina känslor vid kritiska situationer? 

Ditt Beteende? 
Hur andra agerar och varför?  
Ta lärdom av sig själv (sitt beteende samt hur andra agerar och reagerar)?  

‐ Hur känner du när ett larm kommer på väg mot en situation? (med och utan informa-
tion, finns det någon skillnad?) 

‐ Efter situationen? 
‐ Tar du med tankar och känslor från jobbet hem, känsla inför det?  
‐ Vad är psykiskt svårast med polisarbetet?  
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Kontroll över känslor 
‐ Anser du att du har bra kontroll över dina egna känslor? På vilket sätt känner du att du 

kan kontrollera respektive inte kontrollera?  
‐ Har du förändrat dem under tiden som polis? På vilket sätt känner du att du utvecklas 

och blir bättre på att hantera jobbiga situationer? 
‐ Beskriv en situation när du inte haft kontroll. Känsla? Hur bearbetade du det efteråt? 
‐ Vilka är dina tre starkaste egenskaper, inre kompetenser 
‐ Vilka tre egenskaper, inre kompetenser skulle du vilja förbättra? 

 
 
Konflikter 

‐ Vid meningsskiljaktigheter: Känslor, tankar? Hur går du till väga för att lösa konflik-
ten? Känslor? Tankar? 

‐ Vad är en lyckad lösning vid en konflikt? 
 
 
Utbildning / Utveckling (Återkoppling till ovan) 

‐ Utbildning/träning på att kontrollera sig själv, känslor etc.  
‐ Vidareutbildning? 

 
 
Uppföljning  

‐ Information, handledning från jobbet? (vad som händer i organisationen) 
‐ Samtal i arbetsgruppen 
‐ Samtals- och kamratstöd 
‐ Uppföljning efter särskilda händelser 
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