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 Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att söka svar på polisaspiranters subjektiva 

upplevelser av hur deras icke verbala kommunikation fungerat under deras 

praktikperiod, den så kallade aspiranten, detta i syfte att utveckla undervisningen 

inom ämnet.  Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där semi-

strukturerade intervjuer använts för att söka svar på dessa frågor.  Studien visade att 

aspiranterna under såväl skoltid som under sin aspirant upplevde att de fått lite eller 

ingen feedback på sin icke-verbala kommunikation av kollegor och lärare. Lärandet 

har istället i hög grad skett genom att observera mer erfarna kollegor som 

aspiranterna själva upplevt varit kompetenta kommunikatörer ur ett icke-verbalt 

perspektiv. Studien har vidare visat att liten vikt fästs vid icke-verbal kommunikation 

i det studiematerial som finns tillgängligt inom svensk polis, något som försvårat 

aspiranternas möjlighet att problematisera och reflektera kring icke-verbal 

kommunikation, samt att mycket av den kunskap som finns inom ämnet är implicit 

och finns på individnivå. Ytterligare en faktor som försvårat aspiranternas utveckling 

inom ämnet har varit avsaknaden av en gemensam nomenklatur inom svensk polis 

vad gäller icke-verbal kommunikation. Samtliga aspiranter som intervjuats 

framhävde den egna förmågan att med icke-verbal kommunikation visa empati och 

knyta kontakter som en styrka, medan merparten av aspiranterna upplevde att 

förmågan att visa hög status eller dominans som en brist. Sammanfattningsvis kan 

sägas att trots att forskningen visar att polisyrket ställer stora krav på individen att 

vara en flexibel och kompetent kommunikatör och att det icke-verbala står för en stor 

del av vår kommunikation, så förefaller det finnas ett behov av att utveckla 

utbildningen vad den icke-verbala kommunikationen inom svensk polis.  

 

Nyckelord: pedagogik, impression-management, status, yrkesutbildning 
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Inledning  

Att arbeta som polis ställer stora krav på den enskildes förmåga att på olika sätt 

kommunicera, såväl verbalt som icke-verbalt, inte minst i 

konflikthanteringssituationer. Som polis krävs det att du i vissa situationer kan visa 

auktoritet och dominans, medan du i andra situationer måste kunna visa empati och 

förståelse (Holgersson, 2005).  Detta krav på goda kommunikativa förmågor är väl 

underbyggt inom forskningen och styrks i ett flertal studier (Kirkham, i Holgersson, 

2005; McCamey & Carper, 1998; Stott, i Knutsson & Madensen Tronvig, 2010).  

 

Även om det i dag inte finns någon tydlig konsensus kring exakt hur stor del av vår 

kommunikation, polis eller ej, som sker icke-verbalt är forskarna dock överens om att 

det är en betydande del. En ofta använd uppskattning av förhållandet verbalt/ icke-

verbalt är att ca två tredjedelar av vår kommunikation sker icke-verbalt (Leathers & 

Eaves, 2008). Trots detta lyser den icke-verbala kommunikationen i mångt och 

mycket med sin frånvaro i det utbildningsmaterial som tagits fram gällande polisiär 

konflikthantering och kommunikation för svensk polis, det så kallade POLKON-

materialet (Pira, 2014). Här benämns den icke-verbala kommunikationen endast 

flyktigt och på en väldigt teoretisk nivå. Generellt sett vad gäller forskning på 

området har väldigt lite material gått att hitta som berör icke-verbal kommunikation i 

en polisiär kontext. Det finns visserligen en del forskning inom närliggande områden 

såsom sjukvården (Nishizawa, Saito, Ogura, Kudo, Saito & Hanaya, 2006). Men även 

om det finns delar att hämta från andra yrken, ställer polisyrket speciella och 

komplexa krav inte minst på de som arbetar i yttre tjänst (Manning, i Bergman, 

2016). Enligt Bayley har den yrkeskunskap som finns bland poliser i yttre tjänst 

utforskats i allt för liten grad, mycket för att denna yrkeskunskap historiskt byggt på 

intuition och implicit kunskap (Bayley, i Holgersson, 2005).  

 

På polisutbildningen vid Umeå universitet bedrivs sedan hösten 2015 ett projekt med 

syfte att öka kompetensen inom ämnet, i ett första skede hos de lärare som specifikt  

undervisar i kommunikation för att längre fram inkludera samtliga lärare på 

utbildningen. Projektet kom till som en reaktion på att det från såväl lärare som 
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studenter fanns en önskan om att skapa en djupare kunskap och förståelse kring 

ämnet (Bek, 2015).  

 

Med tanke på den icke-verbala kommunikationens betydelse inte minst för poliser, är 

bristen på både utbildningsmaterial och forskning, även internationellt, som finns 

inom denna kontext anmärkningsvärd (Otu, 2015). Inte minst denna brist gör det 

högst relevant att ur ett pedagogiskt perspektiv närmare undersöka hur studenter 

som genomfört sin praktik (den så kallade aspiranten), upplevde att de kunskaper de 

förvärvat under utbildningen vad gäller icke-verbal kommunikation fungerade då de 

praktiskt tillämpade dessa.   

   

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur polisaspiranter under sin praktik 

(aspiranttjänstgöring) upplevt att den egna icke-verbala kommunikationen fungerat, 

för att på så sätt utveckla undervisningen i icke-verbal kommunikation.  

Frågeställningarna är:  

 Hur upplever polisaspiranterna att deras icke-verbala kommunikation 

fungerade under aspiranttjänstgöringen? Vilka styrkor respektive 

svagheter har de identifierat?  

 Upplever polisaspiranterna att de under sin utbildning getts möjlighet att 

förbereda sig för aspiranttjänstgöringen, avseende icke-verbal 

kommunikation? Bör något utvecklas eller förändras?  
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Begrepp och tidigare forskning  

I följande avsnitt behandlas dels definitioner och begrepp, dels resultat och slutsatser 

från tidigare forskning som varit viktiga för studiens design och vid bearbetningen av 

de data som samlats in inom ramen för studien.  

 

Definitioner av icke-verbal kommunikation 

En bred definition som lyfts fram i litteraturen är att icke-verbal kommunikation är 

”allt som går bortom det talade eller skrivna ordet” (Gabbot & Hogg, 2001, s.6). Inom 

området finns  dock inte någon slutgiltig definition av vad icke-verbal 

kommunikation är. Bland annat skiljer sig den detaljrikedom med vilken den icke-

verbala kommunikationen beskrivs och definieras.  

 

Forskare har diskuterat i vilken mån den icke-verbala kommunikationen skall vara 

avsiktlig eller oavsiktlig (Leathers & Eaves, 2008). Två inflytelserika forskare som  

har anfört att icke-verbal kommunikation måste vara avsiktlig och medveten för att 

kunna definieras som just kommunikation är Paul Ekman och Wallace V. Friesen 

(Ekman & Friesen, 1969). Detta synsätt har emellertid kritiserats för att exkludera 

stora delar av de icke-verbala signaler som kan sändas ut genom att det är alltför 

snävt. Exempelvis så kallade ”adaptorer”, icke-verbala signaler som omedvetet 

används för att till exempel lugna sig själv, skulle med denna definition inte 

inkluderas, samtidigt som dessa tydligt kan kommunicera vilken sinnesstämning en 

person befinner sig i (Burgoon, i Leathers & Eaves, 2008). Den kritik som riktats mot 

det bredare perspektivet, att icke-verbal kommunikation inte behöver vara avsiktlig, 

har så i motsats handlat om att denna definition blir allt för bred. Exempelvis Wiener, 

Defoe, Robinson & Geller (1972) menar att denna breda definition leder till att alltför 

långdragna slutsatser dras från en signal och menar att det är nödvändigt att skilja på 

signaler och kommunikation. 
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Även om det således kan konstateras att det finns diskrepanser i hur icke-verbal 

definieras finns det en bredare enighet kring vilka system en individ kan använda för 

att kommunicera icke-verbalt. Leathers och Eaves (2008) delar in den icke-verbala 

kommunikationen i tre huvudsakliga system: visuell, icke-synlig och auditiv. I det 

visuella inkluderas ansiktsuttryck, hur vi tar plats i ett rum, gester med mera. Inom 

den icke-synliga inryms till exempel kroppslukt och slutligen i den auditiva 

inkluderas taltempo och röstkvaliteter. 

 

Att fostras och socialiseras till polis 

Med tanke på de specifika krav som ställs på en polis, är det intressant att inte minst 

ur ett pedagogiskt perspektiv att titta närmare på hur en polis fostras och/eller 

socialiseras in i yrkesrollen. Ingen av den forskning som hittats i ämnet har specifikt 

behandlat just icke-verbal kommunikation, men har ändock bedömts vara av intresse 

då den kan bidra till en förståelse av var och hur lärande sker för poliser.  

 

Till att börja med kan konstateras att polisyrket omges av ett flertal olika kravställare, 

inte sällan med olika intressen som riskerar att kollidera med varandra. Ekman 

(1999) nämner till exempel medborgare, kollegor, media och platser (exempelvis 

brottsutsatt område/plats med låg brottslighet) samt chefer och texter (läs: lagar och 

förordningar etcetera). Här bör noteras att kollegor och chefer nämns som två 

separata kategorier, trots att de i formell mening kan sägas vara samma kategori. 

Dock finns inte sällan en diskrepans mellan vad kollegor i ett arbetslag och 

polischefer på så kallad strategisk nivå ställer för krav på den enskilde polisen. Inom 

polisen som organisation förefaller det också finnas en utbredd misstro mot chefer på 

högre nivå, där framförallt chefer som via juristutbildning blivit chefer utan praktisk 

erfarenhet av polisarbete, saknar förtroende hos personalen (Granér, 2004; 

Holgersson, 2006)  

 

Av alla dessa kravställare är det emellertid kategorin ”kollegor” som har störst 

inverkan på socialisationen in i yrkesrollen som polis, den kan till och med sägas vara 

större än individuella faktorer såsom ålder, kön och tjänstgöringsort (Fekjaer, 

Peterson och Thomassen, 2014; Ekman, 1999).  
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Skälen till att det är just kollegor som har en så stark påverkan är flera, till exempel 

att polisyrket kan sägas ha en mycket stark yrkesgemenskap, där  valet av yrke också 

blir en del av en persons sociala identitet, ”jag är polis” istället för ”jag  jobbar som 

polis” (Granér, 2004). En annan förklaring är den vikt som blivande poliser, redan 

när de söker sig till yrket, fäster vid den sociala gemenskap eller ”lagarbetet” man 

upplever att polisyrket kan erbjuda (Lauritz, 2009, s.181). Enligt exempelvis Ekman 

är polisyrket också vad som skulle kunna benämnas såsom ett ”professionsyrke”, 

bland annat eftersom yrket bygger på att det finns en slags kunskaps- och 

yrkesmonopol, men också flera andra kriterier där polisyrket passar väl in (Ekman, 

1999; Cruess, Johnston & Cruess, 2004). Bland annat detta kunskapsmonopol leder i 

sin tur till att medlemmar av en profession, i detta fall poliser, har svårt att ta i mot 

direktiv från eller lära av  utomstående som inte tillhör professionen (Ekman, 1999; 

Woods, 2000). 

 

Det kan alltså konstateras att polisyrket omges av flera kravställare eller 

normskapare, där kollegor är den starkaste av dessa. Så hur sker då detta 

normskapande? Enligt Ekman är exempelvis vardagligt prat poliser emellan en viktig 

källa till normskapande, handlingar ”normeras på småpratets arena” (Ekman, 1999. 

s. 205). Peterson (2014) menar vidare att poliser traditionellt sett i mångt och mycket 

lärt sig yrket genom att se och lära. Detta skulle till stor del kunna sägas ha att göra 

med en stark hantverksdimension som är återkommande i beskrivningen av kunskap 

inom polisen (Holgersson, Gottschalk & Dean, 2008). Med andra ord har alltså den 

professionskunskap som funnits inom polisen till stor del varit ”implicit, 

underförstådd och erfarenhetsbaserad” (Holgersson & Gottschalk, 2008. s. 375) 

vilket gör att lärandet i någon mån måste ske med kollegor som medierande verktyg, 

antingen genom kollegornas ”småprat” eller genom observation av mer erfarna 

kollegor.  
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Impression management 

De flesta har säkert hört devisen ”first impressions last”, alltså att det första intryck vi 

ger är bestående. Detta är dock endast delvis sant. Det första intrycket står visserligen 

för en oproportionerligt stor del av de intryck som skapas och är svåra att förändra 

(Shaver, i Leathers & Eaves, 2008). Emellertid har forskningen inom icke-verbal 

kommunikation visat att utöver det första intrycket, så måste en framgångsrik 

kommunikatör också kunna både hantera och vid behov förändra det intryck som 

inledningsvis skapats. Rosenfeld, Giacalone och Riordan har definierat begreppet 

impression management som ”medvetna handlingar som individer vidtar för att 

påverka det intryck andra har av dem” (Rosenfeld et al, i Bourdage, Wiltshire & Lee, 

2015, s. 537). Dessa intryck kan man vidare dela in i fyra underkategorier: 

kredibilitet, likability, interpersonell attraktivitet samt dominans (Ross, i Leathers & 

Eaves, 2008). För denna studie kommer fokus att ligga på två av dessa: likability och 

dominans. Alla fyra av dessa underkategorier kan visserligen sägas vara av intresse, 

men likability och dominans har bedömts som särskilt relevanta ur ett polisiärt 

perspektiv. 

 

Finns det då någon särskild vinst med att som polis utveckla sin förmåga till 

”impression management”? Den norske polisprofessorn Liv Finstad har definierat 

polisarbete som ett konsthantverk och drar paralleller mot till exempel glasblåsning 

(Finstad, 2000). Finstad problematiserar visserligen själv liknelsen vid just 

glasblåsning, men menar att liknelsen är relevant om inte annat för att trycka på att 

polisarbete inte är någon massproduktion, varje situation eller produkt är unik. I 

detta konsthantverk menar Finstad att en viktig del är det intryck som ges till 

utomstående, oavsett om det rör sig om  personer som man ingriper mot, eller 

allmänhet. Med andra ord: ”impression management”. Finstad beskriver vidare hur 

poliser i högre grad än gemene man måste bedriva en slags rollspel, en åsikt som 

delas av flera forskare på området (Finstad, 2000; Granér, 2004). Det kan till 

exempel handla om att visa pondus och auktoritet i en situation för att i en annan visa 

empati och förståelse. Med vad som angivits ovan kan det alltså med fog sägas att det 

ställs stora krav på den enskilde polisen att bli en kompetent ”impression manager” 

som på ett effektivt sätt kan hantera de intryck som denne ger.  
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Nedan följer en närmare beskrivning av de begrepp som av Ross benämnts såsom 

likability och dominans (Ross, i Leathers & Eaves, 2008).   

 

Dominans 

Som redan nämnts finns det situationer där poliser inom ramen för sin yrkesutövning 

måste visa dominans, enligt exempelvis Costa (Costa, i Otu, 2015) är förmågan att 

visa dominans i situationer där det krävs direkt avgörande för en polismans säkerhet. 

Exempelvis för att förmå en gärningsman att släppa ett tillhygge. Ett annat  

typexempel som tas upp i flera studier, är situationer där polisen måste få nyfikna 

åskådare att av säkerhetsskäl backa från en plats, men där uppmaningar inte lyds 

(Granér, 2004; Emsing, 2016). Faktorer som identifierats som centrala för vår 

förmåga att visa dominans inkluderar till exempel kroppsspråk, där ett öppet och 

expansivt kroppsspråk signalerar makt och dominans (Carney et al, 2010; Leathers & 

Eaves, 2008).  

 

En annan viktig faktor är blicken, eller mer specifikt i vilken mån och hur en individ 

söker ögonkontakt (Argyle & Cook, i Poel, Heylen, Nijholt, Meulemans & Van 

Breemen, 2009). Ett exempel på hur blicken kan användas för att visa dominans är 

att söka ögonkontakt när man själv talar, för att sedan titta bort när motparten talar 

(Leathers & Eaves, 2008). Slutligen är också talet en viktig del i att visa dominans, 

detta genom att tala med kraftig röst (Härgestam, 2016).  

 

Likability 

I polisrollen ryms också ett stort antal situationer där en polis förväntas både skapa, 

bygga och bibehålla relationer till olika aktörer i samhället. Holgersson (2005) 

exemplifierar dessa situationer som till exempel omhändertaganden av psykiskt 

sjuka, hjälp och stöd till brottsoffer, vardagliga möten med allmänhet och 

informationsmöten på skolor eller liknande. För att genomföra dessa arbetsuppgifter 

behöver den enskilde polisen en förmåga att uppvisa en så hög så kallad ”likability” 

(en lämplig svensk översättning som till fullo fångar ordets egentliga innebörd har 

varit svår att hitta, men ungefär ”förmåga att bli gillad”). Även när det gäller likability 

är kroppsspråket viktigt. Ett ”öppet” kroppsspråk är en nyckel till att förmedla 
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likability. Ögonkontakt är också det, precis som för dominans en viktig faktor. Här 

gäller att ögonkontakten är väl avvägd, det vill säga att ögonkontakt söks och 

bibehålls i lämplig grad, vare sig för mycket eller för lite utifrån såväl kulturella som 

personliga faktorer (Stickley, 2011; Hurn, 2014).  

 

Status 

Michel Foucault menade att makt inte nödvändigtvis är något man får och innehar, 

utan att det snarare handlar om att vi på olika sätt positionerar oss i förhållande till 

varandra (Foucault, i Hermann, 2000). På samma sätt är hög, eller för den delen låg 

status inte något som man har, utan är beroende på hur vi positionerar oss i 

förhållande till varandra. Självklart bör till exempel en rektor ha ett slags status-

övertag gentemot en elev utifrån sin titel, men detta övertag är inte automatiskt och 

självklart. En föregångare i beskrivandet av status är teaterregissören Keith 

Johnstone. I sin bok ”Impro” beskriver Johnstone hur individer spelar ett 

”statusspel” gentemot varandra (Johnstone, 2015). Det vill säga att vi med vår verbala 

såväl som icke-verbala kommunikation på olika sätt kan positionera oss i förhållande 

till andra. Vår status kan i en situation vara högre än vår motpart, för att i en annan 

vara lägre, eller för den delen på samma nivå. En viktig parameter i vilken status en 

individ förmedlar är dess förmåga att ”ta plats i rummet” samt huruvida individen 

har ett avslappnat kroppsspråk eller ej (Merhabian, 1972).  

 

En studie av intresse ur ett polisiärt perspektiv är en tidigare citerad studie där man 

tittat på akut-teamsledare och deras förmåga att leda en grupp. De ledare som tog 

plats i vad som kallas den ”inre-cirkeln” närmast patienten var också de som tydligast 

positionerade sig som ledare i sina team (Härgestam, 2016). Beröring är en annan 

faktor som kan signalera hög status. Enligt Henley (1973) är det till och med så att 

initiera beröring är ett ”privilegium” som endast kan åtnjutas av hög-status personer.   
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Studiens teoretiska ram: Status, likability och dominans 

I avsnittet ovan har ett antal faktorer som påverkar huruvida vi utstrålar hög eller låg 

status, dominans eller likability presenterats. Syftet med detta har varit att skapa en 

förståelse för hur impression management och status hänger ihop, detta då dessa 

begrepp varit centrala i tolkningen av de resultat som framkommit i denna studie. 

Många av de sätt som en individ kan visa hög status på, är snarlika hur samma 

individ kan visa dominans och i vart fall på en teoretisk nivå likability. Den matris 

som presenteras nedan har inkluderats i syfte att förtydliga förhållandet mellan hög 

och låg status, samt dominans och likability. För att beskriva hur matrisen använts i 

tolkningen av respondenternas svar har två cirklar ritats in. Den svarta får 

representera en person som i en given situation, beskriver hög status och dominans. 

Den orangea cirkeln får å sin sida illustrera en person som beskriver en snarlik 

statusnivå, men istället hög likability. Mellan hög likability och dominans föreligger 

med andra ord ett motsatsförhållande, och kombinationen låg status – hög dominans 

är inte möjlig. Att visa hög likability är emellertid möjligt i kombination med både 

hög och låg status. I arbetet med att tolka respondenternas svar, har deras 

beskrivningar av den icke-verbala kommunikationen placerats in i matrisen för att 

kunna jämföra respondenternas svar med varandra, då respondenterna beskrivit 

detta med olika ord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Matris förevisad av Anders Bek i samband med seminarium på Umeå universitet (2016). 

Matrisen är under utveckling och ännu ej publicerad.  

Låg status 

Likability Dominans 

Hög status 

Låg status – Dominans 

Ej möjlig kombination 
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Metod  

I följande avsnitt redovisas inledningsvis den undersökningsmetod som använts i 

detta arbete. Därefter redovisas hur urvalet gått till och vilka överväganden som 

gjorts i samband med detta. Vidare redovisas genomförandet av datainsamling samt 

analysen av de data som inhämtats. Slutligen redovisas de forskningsetiska principer 

och övervägningar som legat till grund för arbetet med denna studie.  

 

Undersökningsmetod 

För denna studie har en kvalitativ ansats valts, där semistrukturerade intervjuer 

kommit att utgöra undersökningsmetod. Enligt Locke måste valet av metod vara 

grundat i vilka frågor som ställs och syftet med dessa, för att metoden skall vara 

adekvat (Locke, i Seidman, 1998). Utifrån de frågor som ligger till grund för studien 

har därför kvalitativa intervjuer valts som undersökningsmetod. Syftet med studien 

är som nämnts tidigare att söka svar på aspiranternas egna, subjektiva upplevelser av 

deras praktiska tillämpning av den icke-verbala kommunikationen i en polisiär 

kontext. Enligt Kvale (2007, s.11) är just den kvalitativa intervjun en ”unikt känslig 

och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld”.  

 

Att just semi-strukturerade intervjuer valts beror på flera faktorer. En viktig faktor i 

valet av just semi-strukturerade intervjuer har varit möjligheten att jämföra 

respondenternas svar med varandra. Den semi-strukturerade intervjun ger dels 

möjligheter att jämföra svar mot varandra, men tillåter samtidigt flexibilitet vid 

intervjutillfället. Ostrukturerade intervjuer hade också kunnat användas, men då 

studien har ett relativt avgränsat fokus, lämpar sig semi-strukturerade intervjuer 

bättre (Bryman, 2008). Helt strukturerade intervjuer hade också kunnat användas, 

men studien är inte hypotesprövande, utan har snarare en explorativ ansats, varför 

semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl för ändamålet (Kvale, 2007).  
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Litteratursökning 

För att söka fram relevant material till denna studie genomfördes dels sökningar i 

databaser såsom Google Scholar, Umeå universitetsbibliotek med flera. Sökningen 

genomfördes dels med svenska, dels med engelska sökord, exempelvis: ”non-verbal 

communication + police”, ”non-verbal communication”, ”icke-verbal kommunikation 

+ polis” och så vidare. Enligt viss forskning är dock denna typ av protokollstyrd 

sökning inte helt effektiv, i vart fall  inte om det är den enda sökmetod som används. 

Enligt Greenhalgh & Peacock (2005) är en av de allra mest effektiva sökmetoderna så 

kallad ”snowballing”, det vill säga att utifrån en referenslista i exempelvis en 

vetenskaplig artikel med relevans för området, söka fram ytterligare artiklar. Utifrån 

dessa referenslistor söks ytterligare artiklar fram och så vidare. För denna studie har 

”snowballing”-metoden varit den primära källan till att hitta relevant litteratur i 

ämnet och metoden har varit central för att hitta källor som inte funnits med i de 

sökresultat som hittats i de databaser som använts.  

 

Urval 

Urvalet till denna studie skapas i någon mån redan i de forskningsfrågor som ställs. 

Det vill säga: de personer som intervjuas måste vara polisstudenter som genomfört 

aspiranten med godkänt resultat. Genom att på detta sätt välja ut informanter genom 

deras relevans för de forskningsfrågor formulerats, skapas det som Bryman (2008) 

kallar ett målinriktat urval. Genom att skapa en inledande kontakt via aspiranternas 

studerandeplattform, i form av en intresseförfrågan om att delta i en studie gällande 

icke-verbal kommunikation, skedde urvalet inte utifrån tidigare kunskapsnivå vilket 

heller inte efterfrågades förrän vid intervjuernas genomförande. Utifrån de 

intresseanmälningar som inkom, gjordes ett stratifierat urval (Nilsson, 2014 kap 11) 

där tre kvinnor och tre män lottades fram.  

 

Genom att dela in urvalet i olika nivåer, en heterogen (polisaspirant med godkänt 

resultat) samt heterogena (kvinnor och män) samt en potentiellt heterogen (olika 

kunskapsnivå) kan i bästa fall studiens generaliserbarhet öka något (Bryman, 2008).  
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Urvalet påverkades också av etiska överväganden, där den inledande 

intresseanmälan användes för att undvika en beroendeställning mellan respondent 

och studiens författare (Se rubriken ”Etiska överväganden”). Antalet respondenter 

har främst styrts utifrån det antal som kan anses rymmas inom ramen för en 

kandidatuppsats. Enligt Bryman (2008) ökar visserligen generaliserbarheten i en 

studie med ett större antal respondenter, men det antal som valts för denna studie 

har bedömts ge goda förutsättningar för att inom den tidsmässiga ram som en 

kandidatuppsats utgör, på djupet kunna analysera respondenternas svar.  

 

Genomförande 

Efter den urvalsprocess som beskrivs ovan, bestämdes tid och plats för intervjuer via 

mejl med sex respondenter. Respondenterna fick endast information om att studien 

skulle behandla icke-verbal kommunikation och aspiranternas upplevelser av detta i 

samband med att de genomfört sin aspirant. Respondenterna uppmanades inte att 

förbereda sig på något sätt, eftersom det var deras subjektiva upplevelse som var 

intressant för studien, inte deras ämnes- eller sakkunskaper.  

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en smartphone. Respondenterna 

informerades både skriftligt och muntligt om detta, samt hur inspelningen skulle 

behandlas och användas, innan intervjuerna påbörjades (Se även rubriken ”Etiska 

överväganden”). Intervjuerna genomfördes på olika platser, utifrån respondenternas 

behov. Samtliga platser valdes emellertid ut för att de möjliggjorde att intervjuerna 

kunde genomföras utan störningsmoment och utan att utomstående kunde höra vad 

som sades i samband med intervjuerna. Dessa faktorer är enligt exempelvis Bryman 

(2008), en förutsättning för att lyckas med intervjuer. Samtliga intervjuer 

genomfördes vid fysiska möten och inte via telefon. Skälen till detta var dels att det 

fanns praktisk möjlighet till det, men framförallt för att det vid telefonintervjuer till 

exempel inte är möjligt att avläsa respondentens icke-verbala kommunikation 

(Bryman, 2008).  
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Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (Bilaga 1). Kvale och Brinkman 

(2014) menar att en mer spontan intervjusituation oftare ger livligare och mindre 

väntade svar från den som intervjuas, samtidigt som det kan göra det svårare att 

teoretiskt strukturera intervjun i samband med analysen av densamma.  

 

Vid utformandet av intervjuguiden var således målet att skapa en bra balans mellan 

struktur och ”frihet” i intervjuguiden. Intervjuguiden innehåller de primära 

forskningsfrågor som ligger till grund för studien samt ett antal ”stödfrågor” som 

samtliga har en direkt koppling till forskningsfrågorna. Vidare inkluderades frågor 

som berör bakgrundsfakta och formalia, till exempel tidigare arbetslivserfarenhet, 

kön, ålder och så vidare. Enligt Bryman (2008) bör dessa frågor finnas med i en 

intervjuguide eftersom svaren på dessa frågor bidrar till att sätta svaren i en kontext. 

Varje intervju inleddes med en så kallad orientering, där förutsättningarna för 

intervjun gicks igenom tillsammans med respondenterna. Då dessa inledande 

minuter kan vara avgörande för hur fritt den som intervjuas är villig att dela med sig 

av sina erfarenheter, lades stor vikt vid att så långt som möjligt skapa ett öppet och 

tryggt klimat för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Exklusive denna inledande 

orientering och avslutning, varade varje intervju i ca 30 minuter.  

 

Databehandling 

Som tidigare nämnts spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en smartphone. 

Anteckningar fördes i samband med intervjuerna, dessa användes i 

intervjusituationen främst för att på ett korrekt sätt återkoppla till saker som sagts i 

tidigare skeden i intervjun. Enligt Seidman (1997), finns flera fördelar med att spela 

in intervjuer. Bland de fördelar Seidman räknar upp finns till exempel: det 

säkerställer att informantens svar återges korrekt och ger en möjlighet att kontrollera 

originalkällan om oklarheter uppstått i transkriberingen av desamma. 

Förhoppningsvis kan detta också stärka informanten i att dess svar hanteras på ett 

ansvarsfullt sätt och att deras faktiska svar finns sparade om de anser sig felciterade. 

Det ger slutligen också en möjlighet för intervjuaren att i ett senare skede granska och 

utveckla hur frågor ställs o s v. En nackdel med att spela in skulle dock kunna vara att 

informanterna hämmas och blir för medvetna om vad de säger. Samtliga 

respondenter har emellertid från sin utbildning viss vana vid att både filmas och 
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spelas in, till exempel från undervisning där förhörssituationer övats. Vidare används 

både ljud- och bildinspelningar regelmässigt vid vissa typer av förhör, varför flera av 

respondenterna också torde kommit i kontakt med det under aspiranten (Grahn, 

2016).  

 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet, i vart fall vad avser respondenternas 

svar på frågor. Vid tolkningen av intervjuerna användes en hermeneutisk ansats. 

Kvale (1997) beskriver hermeneutiken som en metod för att tolka texter, men 

utvecklar också detta resonemang till att även forskningsintervjuer kan analyseras 

med en hermeneutisk ansats. Skälet till detta är att forskningsintervjun och dess 

tolkning är en process där muntliga utsagor blir till texter som sedan skall tolkas.  

 

I arbetet med att tolka dessa texter användes den hermeneutiska cirkeln, eller 

spiralen som den också kallas (Thomssen, 2007). Med andra ord lästes 

transkriptionerna från intervjuerna igenom för att skapa en bild av helheten. Utifrån 

denna helhet, samt studiens problemområde, syfte och frågeställningar markerades 

och analyserades sedan mindre delar och i den mån det blev möjligt kopplades dessa 

delar till de för studien angivna centrala begreppen. Slutligen prövades de mindre 

delarna på nytt mot den helhetliga tolkningen av materialet för att om möjligt 

säkerställa att det finns en logisk koppling mellan helhet och de mindre delarna samt 

för att hitta eventuella nya tolkningar i förståelsen av texten. 

 

Etiska överväganden  

Under hela processen med att genomföra, planera och analysera intervjuer så har 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer styrt arbetet. För att en studie ska anses 

som etiskt korrekt stipuleras av Vetenskapsrådet (2002) ett antal krav som måste 

vara uppfyllda: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt 

Nyttjandekravet. I följande avsnitt redovisas hur arbetet med att uppfylla dessa krav 

har hanterats inom ramen för denna studie.  
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Informationskravet 

Samtliga respondenter informerades både skriftligt och muntligt innan intervjun om 

att deltagande i studien skedde frivilligt samt att deltagandet när som helst kan dras 

tillbaka. Respondenterna informerades vidare redan i samband med att 

intresseförfrågan ställdes om studiens syfte, samt var studien kan komma att 

publiceras.  

 

Samtyckes- och konfidentitialitetskrav 

Samtliga respondenter har i samband med intervjuerna lämnat sitt samtycke 

muntligt. Samtliga respondenter i denna studie var myndiga varför samtycket 

inhämtats direkt från dem själva. Något skäl till att inte inhämta samtycke från 

respondenterna har inte kunnat identifieras. Vad gäller konfidentialitetskravet så 

informerades respondenterna vid intervjutillfället om att deras svar kommer att 

anonymiseras, men att det ändock finns risk att någon som läser uppsatsen kan 

identifiera deltagare utifrån kännedom om exempelvis tidigare yrkeserfarenhet. De 

händelser som respondenterna berättat om har också anonymiserats genom att 

detaljer som inte bedömts vara av vikt för analysen tagits bort vid 

resultatredovisningen.  

 

Nyttjandekravet 

Informanterna fick slutligen information om att alla data från studien endast 

kommer att användas i vetenskapligt syfte, samt att materialet i detta fall heller inte 

skulle  användas till någon annan studie.  

 

Övriga etiska överväganden 

En potentiell beroendeställning identifierades i samband med studiens planering, 

nämligen att samtliga respondenter är studenter vid den utbildning där denna 

studies författare arbetar som lärare. De respondenter som deltagit i studien har dock 

inte deltagit någon kurs där studiens författare deltagit i examinerande eller 

betygsättande funktion. Denna potentiella beroendeställning påverkade också hur 

urvalet till studien skedde, genom en frivillig intresseanmälan ställd till alla studenter 
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i den aktuella terminen. Vid exempelvis ett bekvämlighets- eller snöbollsurval gjordes 

bedömningen att någon student kunde känna sig pressad att deltaga i studien. 

Ytterligare en aspekt av förhållandet lärare-elev som måhända inte påverkar de etiska 

principerna, men som mycket väl skulle kunna påverka studiens reliabilitet är att 

respondenterna vet att studiens författare är lärare inom det ämne som diskuteras i 

studien. För att säkerställa att respondenterna inte påverkas av detta, betonades att 

kritik välkomnades då det skulle hjälpa utbildningen att utvecklas och förbättras.  

 

Resultat  

Denna del inleds med ett avsnitt där bakgrundsinformation om respondenterna 

presenteras: tidigare yrkeserfarenhet, ålder, kön samt om de genomfört sin aspirant i 

en liten, medelstor eller stor stad. Utifrån studiens syfte samt de frågeställningar som 

legat till grund för intervjuerna, har de delar av respondenternas svar som bedömts 

som mest relevanta för att  dels besvara dessa frågor och svara upp till studiens syfte 

delats in i sex huvudkategorier. 

 

Bakgrundsinformation 

Samtliga namn har bytts ut mot fiktiva, detta i syfte att i enighet med de 

forskningsetiska principer som ligger till grund för denna studie (se rubrik ”Etiska 

överväganden”) anonymisera respondenterna.  

 Respondent 1 (Lisa): Kvinna, 41 år. Gjorde aspiranten i en medelstor svensk 

stad i norra Sverige. Har tidigare arbetat i restaurangbranschen under flera år.  

 Respondent 2 (Sanna): Kvinna, 24 år. Gjorde aspiranten i en region där hon 

delar av tiden arbetat i en stor stad och delar i en småstad. Båda städerna hon 

arbetat i under aspiranten låg i Mellansverige. Har tidigare arbetat som 

yrkesmilitär.  

 Respondent 3 (Mats): Man, 24 år. Gjorde aspiranten i en medelstor svensk stad 

i norra Sverige. Har tidigare jobbat bland annat med jordbruk och i 

servicebranschen.  
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 Respondent 4 (Markus): Man, 26 år. Gjorde aspiranten i en medelstor svensk 

stad i norra Sverige. Har tidigare arbetat inom försvarsmakten med bland annat 

uppdrag som chef.   

 Respondent 5 (Conny): Man, 25 år. Gjorde aspiranten i en liten svensk stad i 

norra Sverige. Har tidigare arbetat bland annat som väktare.  

 Respondent 6 (Lena): Kvinna, 25 år. Gjorde aspiranten i en stor svensk stad i 

södra Sverige. Har studerat på universitetsnivå samt arbetat som chef på en 

butik.  

 

Respondenternas definition av icke-verbal kommunikation.  

För att kunna sätta respondenternas svar i en kontext och underlätta analysen 

tillfrågades samtliga respondenter om hur de definierar icke-verbal kommunikation: 

”vad är icke-verbal kommunikation för dig?” Samtliga respondenter använde ordet 

”kroppsspråk” när de definierade icke-verbal kommunikation, ibland med något eller 

några tillägg, t ex ”ansiktsuttryck” eller ”ögonkontakt”.  

 

Respondenten Lisa lämnade ett av de mer detaljerade svaren på frågan: 

Det handlar mycket om kroppsspråk, vad jag förmedlar till en annan person. 

Ansiktsuttryck och så… Även hur jag står med händerna, hela intrycket med 

kroppen, om jag håller så till exempel [korsar armarna framför kroppen]. Om 

jag ser arg eller glad ut.  

 

Flera av respondenterna berör också att det handlar om vilka signaler en person 

sänder ut och då på ”andra sätt än med ord”. Mats tar till exempel upp att dessa 

signaler kan bestå av hur man håller händerna, om man är kutryggig eller ”står 

nästan i givakt…”.  
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Upplevda brister/ svagheter i den icke-verbala kommunikationen 

Samtliga respondenter var på olika sätt inne på att en brist som de identifierat i deras 

egna icke-verbala kommunikation var förmågan att visa vad som skulle betecknas 

som hög status och/eller dominans.  

 

För fyra av respondenterna var just denna brist tydlig, till exempel för Lisa som 

beskrev det enligt följande: ”Det är kanske om man ska vara mer bestämd i vissa 

situationer, när man tempoväxlar i så fall… Just det här att kunna växla att nu är det 

’pang!’ [gör stopptecken med händerna]” 

  

Även Mats beskrev något liknande och illustrerade med följande händelse:  

Vi skulle avvisa två killar från ett torg. De ville inte riktigt förstå vad vi 

menade liksom och då… ett tu tre, då kom det här icke-verbala liksom. Alltså 

att då kom det här med gester, att peka med hela armen… I alla fall för mig så 

var det en av de första gånger jag använde icke-verbal kommunikation ute, 

det satt ganska långt inne. Man vill ju liksom förklara varför man gör vissa 

saker annars. 

 

Både Markus och Sanna upplevde att de inte var så fysiskt stora och att detta kunde 

bidra till att de hade svårt att visa pondus gentemot personer som var fysiskt 

överlägsna.  

 

För de två kvarvarande upplevde Conny att detta sätt att jobba inte var något för 

honom, han hade provat men det kändes fel. För Lena blev inte denna brist så tydlig 

förrän hon provade att jobba civilt, det vill säga utan uniform. Lena upplevde då att 

uniformen bidrog till en upplevd trygghet i yrkesrollen:  

Jag kände mig tryggare i att berätta för någon hur det ligger till, eller… inte 

läxa upp... men kanske omhänderta någon eller sådär när jag har uniformen 

på mig. Uniformen utstrålar ju en del,  ja vad ska man säga… inte makt 

liksom, men, men en del respekt typ.  
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Sanna, Lena, Mats och Lisa uttryckte alla att en stor del av förklaringen till den 

upplevda brist hade att göra med en slags osäkerhet, något som minskade i takt med 

att de under aspiranten fick mer erfarenhet. Lena upplevde att det var svårt att veta 

”vad signalerar jag?” Mats uttryckte att det var en ”osäkerhetsgrej” och Lisa kände att 

det behövdes erfarenhet. Sanna uttryckte att det kunde vara svårt att på ett effektivt 

sätt hitta tillfällen där det var lämpligt att visa dominans, bland för att ”vi pratat så 

mycket åt det andra hållet”.  

 

Upplevda styrkor i den icke-verbala kommunikationen 

Även vad gäller styrkor i den egna icke-verbala kommunikationen hade 

respondenterna snarlika upplevelser. Samtliga gav svar där det auktoritära tonas ner 

och olika former av kontaktskapande samt förmedlat lugn är återkommande. Flera av 

respondenterna gav exempel på situationer där de i egenskap av poliser lyckats få 

kontakt med personer som av olika anledningar, ofta på grund av olika 

affekttillstånd, varit svåra att få kontakt med.  

 

Markus till exempel återger en situation, som får sägas vara typisk för de situationer 

som lyfts fram av respondenterna, där han i samband med en så kallad handräckning 

skulle föra en person till ett boende. Personen i fråga var ”nojig” och rädd och höll 

flera gånger på att bli förbannad. Markus lyckades dock nå fram till personen och 

efteråt hade denne sagt att det var första gången på flera år som hen känt sig trygg, 

”du fick mig till och med att skratta”.  

 

På ett mer generiskt plan beskriver Markus sin förmåga att söka kontakt och 

förmedla lugn enligt följande:  

Försöker ge ett intryck av att vara lugn hela tiden. Att vara på deras nivå om 

man säger så. Så jag vill inte, jamen visa att jag är mycket mer än vad dom 

är… Så på det sättet försöker jag använda mitt kroppsspråk, att man hamnar 

på deras nivå. 
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Lisa ger också hon ett exempel på hur respondenterna ser på sina styrkor vad gäller 

icke-verbal kommunikation: ”(…) jag inte är den här som visar utåt att jag har makt 

utan att man visar vad ska man säga, en folklig, ja hur ska man förklara… ett folkligt 

sätt”.  

 

Feedback på icke-verbal kommunikation under aspiranten 

Ingen av respondenterna har under de sex månader de genomfört aspiranten fått 

någon personlig feedback på sin icke-verbala kommunikation, i vart fall inte i 

specifika ordalag. Lena hade visserligen i samband med ett bevakningsuppdrag där 

hon och några kollegor arbetat, via radion fått veta att det i den situationen hon 

befann sig just då inte var lämpligt att ta på sig handskar för att det kunde signalera 

fel budskap.  

 

Denna feedback var emellertid riktad till gruppen och inget som problematiserades 

efteråt eller som riktades till hennes förmåga, utan handlade snarare om den 

specifika situationen. Samtliga upplevde att de fått feedback på andra delar till 

exempel det verbala, eller någon slags helhet, men inte något specifikt kring just 

deras icke-verbala kommunikation. Flera av respondenterna hade tolkat denna mer 

generella feedback, till exempel att det utstrålade ett lugn som att det också 

inkluderade deras icke-verbala kommunikation. En av respondenterna, Mats 

upplevde att den feedback han fått kring sin verbala kommunikation också hade 

hjälpt honom med sin icke-verbala kommunikation. 

 

Utbildningens fokus på olika aspekter av icke-verbal kommunikation 

Fyra av respondenterna uttryckte att de upplevde övningar och lektioner på skolan 

som antingen väldigt lugna, eller väldigt upptrissade och önskade att de fått öva mer 

på situationer mitt i mellan. Conny uttryckte det enligt följande: ”Jag tycker kanske 

att under utbildningen så är det mycket 0-100. Antingen så pratar vi och tar det 

chill/cool eller så är det fullt slagsmål och vapen och handgranater i bagageluckan… 

något mellanläge där kanske…” Sanna önskade också att få använda sig av någon 

form av auktoritet i situationer som inte eskalerat, utan där denna auktoritet snarare 

kan vara ett sätt att deskalera situationen.  
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Även Lisa upplevde att det kunde varit mer av situationer där man fått visa 

bestämdhet och ”ta tag i folk” men att det nog ändå var bra att fokus låg mest på att 

prata.  

 

Conny vidareutvecklade att han önskat att han under utbildningen skulle blivit 

utmanad på ett mer känslomässigt plan, i hans fall att bli ”förbannad”, vilket han inte 

känner att han varit under hela utbildningen. Conny exemplifierade med att han 

under en SAO (praktik där polisstudenter åker med och observerar) var på ett 

hedersrelaterat ärende där en pappa misshandlat sina döttrar. Conny fick starka 

känslor av detta, blev förbannad och började skratta som reaktion på den ilska han 

kände. Conny hade inte reagerat så här tidigare och kände olust inför sin reaktion, 

men har senare på aspiranten fått prata om just detta och upplevde då att det blev ett 

lärande av händelsen. Genom att dels få prata om känslor i grupp med andra 

studenter redan under skolan, samt att få genomföra case där man ”hittar den lilla 

rubbningen (…) trappstegen där emellan, just att få till det under utbildningen att 

man kommer åt nån känsla och sen får agera”.  

 

De två kvarvarande, som inte hade åsikter om att utbildningen kunde fokusera mer 

på läget ”mitt i mellan” hade svårt att minnas vilken utbildning de egentligen fått vad 

gäller icke-verbal kommunikation.  

 

Lärande under aspirant 

På fråga om aspiranterna upplevt att de lärt sig något gällande icke-verbal 

kommunikation under aspiranten, svarade alla ja utom en: Conny. Att Conny dock 

uttryckte att det inte blivit något lärande under aspiranten är dock något 

motsägelsefullt eftersom han tidigare uttryckt att han lärt sig dels av att själv prova, 

men också genom de handledningssamtal han deltagit i under aspiranten. Alla fem 

som svarat ja på frågan upplevde att de under aspiranten reflekterat kring icke-verbal 

kommunikation och att det skett ett lärande genom detta. Av dessa fem svarade fyra 

av dem vidare att möjligheten att observera kollegor under arbetspassen, varit en 

viktig del av lärandet. Markus beskriver det som att ”under de första veckorna var 
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man som en fågel under vingarna på instruktören. Sen blev det mer ansvar och prova 

på. Funkade det inte fick instruktören hjälpa till”.  

 

Mats beskriver hur han noterat att äldre kollegor, som han upplevde som duktiga 

poliser ”signalerade ett väldigt lugn i uniformen. Det blev mer inbjudande. Det har 

man försökt apa efter, att hitta det lugnet och signalerna”. Lena som endast angav 

reflektion och inte observation som källa till lärande, menade att hon reflekterat 

mycket kring vad hennes egna handlingar, ur ett icke-verbalt perspektiv ger för 

effekter.  

 

Gemensam nomenklatur 

Samtliga respondenter, utom Lena och Sanna, kunde inte komma på några ord som 

kunde sägas ingå i en gemensam nomenklatur gällande icke-verbal kommunikation 

inom polisen. Lena och Sanna identifierade samma ord: signalvärde, som det enda 

ord som kunde sägas ingå i en gemensam nomenklatur.  

 

På fråga om respondenterna såg ett behov av sådana gemensamma ord svarade 

samtliga ja. Mats och Conny såg båda att en potentiell vinst med en gemensam 

nomenklatur skulle vara att underlätta för poliser att gå in med samma ingångsvärde, 

rent icke-verbalt. Mats gör en jämförelse med den så kallade lägesbarometern som 

används inom polisen för att beskriva allvarligheten i en situation, där grönt är ”lugnt 

och kontroll” och rött innebär särskilt allvarliga situationer där polisen inte har 

kontroll. Mats menar då att motsvarande ord för olika former av icke-verbal 

kommunikation kunde hjälpa till att skapa samsyn inom t ex en patrull. Sanna och 

Markus å andra sidan trodde att det skulle kunna bidra till att lyfta upp den icke-

verbala kommunikationen i fokus, då den annars riskerar att glömmas bort, trots att 

det är en viktig del. Lena trodde att det skulle bidra till att ge en bredare bild av vad 

icke-verbal kommunikation är, medan Lisa såg en vinst i att det kunde bidra till 

jämnare bedömningar från aspiranthandledare. 
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Diskussion  

Detta avsnitt inleds med en del där studiens resultat diskuteras och problematiseras 

utifrån tidigare forskning. Därefter följer en del där vald metod och studiens 

genomförande diskuteras. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka polisaspiranters upplevelse av hur 

den egna icke-verbala kommunikationen fungerat i samband med deras 

aspiranttjänstgöring. Något som kan sägas vara genomgående i respondenternas 

utsagor är hur lite respondenterna i vart fall upplevt att de arbetat och reflekterat 

med den icke-verbala kommunikationen. Detta förefaller inte bara gälla 

respondenterna själva, utan kan också kopplas till den brist på feedback på den icke-

verbala kommunikationen som studenterna upplevt att de fått, både under studie- 

såväl som aspiranttiden. Att så är fallet kan förstås bero på en mängd olika faktorer, 

men med tanke på hur stor del av vår kommunikation som är icke-verbal, samt vikten 

av att som polis vara en god kommunikatör måste detta sägas vara anmärkningsvärt.  

 

Den fortsatta diskussionen kring resultatet är indelat i ett antal underrubriker för att 

göra textens disposition mer överskådlig. Det har emellertid inte varit möjligt, eller 

bedömts som önskvärt att dela upp texten i vattentäta skott. Detta inte minst då den 

hermeneutiska ansats som valts för att analysera de data som framkommit, de facto 

bygger på att just koppla de mindre delarna till en större helhet, vilket skulle 

försvårats med en alltför rigid indelning i diskussionen (Thomssen, 2007). 

 

Respondenternas definition av icke-verbal kommunikation 

I samtliga respondenters svar fanns ett betydande fokus på kroppsspråket, alltså 

gester, kroppshållning som det som konstituerar icke-verbal kommunikation. I något 

fall utökades det till att inkludera ett eller flera av de system som enligt exempelvis 

Leathers & Eaves (2008) inkluderas i den icke-verbala kommunikationen.  
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Visserligen hade möjligen ytterligare system kunnat inkluderas genom mer ledande 

frågor, såsom ”kan icke-verbal kommunikation vara…?” och i ett fall reflekterade en 

respondent också kring hur man bär sin uniform samt två andra kring den egna 

kroppsstorleken när de besvarade andra frågor. Men de förhållandevis grunda svar 

som gavs på denna öppna fråga kan emellertid ge en bild av hur respondenterna 

reflekterat kring denna fråga. En uppenbar konsekvens av att respondenterna inte 

gav bredare svar kring vad icke-verbal kommunikation är, torde vara att de så att 

säga ”missar” viktiga delar av sin impression management eller i vart fall prioriterar 

ner delar av betydelse för en funktionell impression management.  

 

Respondenternas svar ger dock vid handen att de i sin definition inkluderar både 

medveten och icke-medveten kommunikation i likhet med den diskurs som företräds 

av Burgoon med flera (Burgoon, i Leathers & Eaves, 2008). Genom att 

respondenterna i någon grad reflekterat också kring omedvetna signaler, skapas 

förutsättningar för att göra dessa medvetna. Detta leder å sin sida i bästa fall till att 

deras impression management kan effektiveras och förutsättningarna till reflektion 

kring icke-verbal kommunikation skapas.  

 

Upplevda brister  i icke-verbal kommunikation samt bakomliggande orsaker  

Respondenterna hade i stor grad liknande upplevelser av såväl brister som styrkor i 

den icke-verbala kommunikationen. Fyra av sex respondenter upplevde till exempel 

att de brast i vad som skulle kunna tolkas som hög dominans, eller kanske ännu 

hellre det Johnstone (2015) beskriver som hög status. Här kan en koppling göras till 

andra svar som lämnats vad gäller utbildningens fokus på icke-verbal 

kommunikation. Samma respondenter som identifierat denna brist, upplevde också 

att de saknade ”mellanlägen” i övningar på skolan. Respondenterna upplevde att de 

övat på situationer där det kan sägas att till exempel en gärningsman så att säga 

väljer åt polisen att denne måste visa hög dominans, till exempel genom att 

gärningsmannen drar kniv eller tar till våld mot polisen. Implicit i dessa svar kan det 

med andra ord sägas att respondenterna innan de kom ut på aspiranten saknat 

erfarenhet av att förmedla hög status.  
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I två av respondenternas svar var just denna osäkerhet eller brist på erfarenhet 

explicit i deras svar. Frågan är då om denna förmåga att visa hög status är något som 

kan övas upp under skoltiden, eller om den måste komma genom praktisk erfarenhet 

under praktikperioden. I forskningen kring icke-verbal kommunikation finns studier 

som pekar på att förmåga att på ett effektivt sätt hantera sin impression-

management, där dominans ingår, ofta börjar genom observation (Leathers, 1988). I 

sina svar har respondenterna, som nämndes redan inledningsvis i detta avsnitt, 

svarat att de fått väldigt lite eller ingen feedback på sin icke-verbala kommunikation 

under såväl skoltiden som aspiranten. Lärandet har istället till stor del skett genom 

observation av kollegor som de själva bedömt varit duktiga kommunikatörer. Att 

fostran och lärande till stor del sker via kollegor är något som ligger i linje med 

Fekjaer et al. (2014), såväl som  Ekmans (1999) forskning kring socialisation in i 

polisyrket, som kommit fram till att kollegor är den viktigaste kravställaren i den 

individuella polisens socialiseringsprocess. I likhet med deras forskning kan i denna 

studie inte någon markant skillnad ses mellan respondenter i olika åldrar eller kön. 

Att respondenterna i stor grad lärt genom att se och lära ligger vidare i linje med 

Peterson (2015) med flera beskrivit i sin forskning.  

 

Att studenterna inte alls, eller i vart fall endast i liten grad reflekterat kring sin icke-

verbala kommunikation och heller inte påbörjat utvecklingen av sin impression 

management genom observation redan under skoltiden, gör emellertid att lärandet 

socialiseringen till synes helt utan anledning fördröjs och flyttas från skolans arena 

till aspirantens. Detta riskerar att skapa en godtycklighet i hur aspiranten utvecklas 

inom området och riskerar att cementera negativa beteenden. Får aspiranten en 

instruktör eller handledare som är en kompetent impression-manager, får studenten 

goda förutsättningar att utvecklas i en positiv riktning, medan motsatsen riskerar att 

ske om instruktör och/eller handledare inte har den kompetensen. De poliser som 

utses till instruktörer och handledare ska visserligen vara särskilt lämpliga för 

uppgiften, men har utöver grundutbildningen inte någon särskild utbildning i icke-

verbal kommunikation (Rikspolisstyrelsen, 2009). I likhet med Bayleys tankar om att 

polisiär yrkeskunskap ofta varit och är implicit och bygger på intuition, kan här 

anföras att också den icke-verbala kommunikationen ligger implicit hos äldre, erfarna 

kollegor (Bayley, i Holgersson, 2005).  
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Genom att öka kunskapen på området i ”hela kedjan” från lärare på utbildningen, till 

aspiranter och deras instruktörer samt handledare, kan denna implicita och intuitiva 

kunskap i större grad göras explicit och grundad i evidens än vad som nu sker. 

Ytterligare en vinst med att göra arbetet med den icke-verbala kommunikationen 

explicit och evidensbaserad är att det på landets polismyndigheter finns en stor 

mängd erfarenhet och praxiskunskap som inte tas till vara om den fortsatt ligger 

implicit hos den enskilde individen.   

 

När den icke-verbala kommunikationen heller inte problematiserats i större 

utsträckning under utbildningen, får studenten vidare svårare att kritiskt förhålla sig 

till och reflektera kring beteenden som observeras och implementeras i den egna 

icke-verbala kommunikationen. Med tanke på att den icke-verbala kommunikationen 

är en så betydande del av vår kommunikation (Leathers & Eaves, 2008) och vikten av 

att poliser faktiskt är goda kommunikatörer (McCamey & Carper, 1998; Kirkham, i 

Holgersson, 2005 med flera), torde förutsättningarna för aspiranterna att just 

reflektera kring den egna och andras icke-verbala kommunikation vara en viktig 

faktor för att utveckla sig som kommunikatörer och poliser.  

 

Upplevda styrkor  i icke-verbal kommunikation 

Vad gäller de styrkor som aspiranterna  upplever att de själva har vad gäller icke-

verbal kommunikation, så ligger dessa i motsatt spektrum av impression 

management, jämfört med upplevda brister. Samtliga respondenter gav svar som kan 

kopplas till begreppet likability (Ross, i Leathers & Eaves, 2008). Det vill säga, en 

förmåga att skapa kontakt och så att säga bli omtyckt av personer som de möter i 

arbetet, vare sig det är förbipasserande eller personer de ingripit mot. Stämmer 

denna upplevelse överens med hur det faktiskt förhåller sig, är detta förstås något 

positivt. Enligt exempelvis Holgersson (2006), innehåller polisyrket flera situationer 

där denna egenskap är både nödvändig och önskvärd. Ett intressant resultat i detta är 

dock något som skulle kunna kopplas till bristen av feedback från exempelvis 

instruktörer under aspiranten. I respondenternas svar lyfte de vid flera tillfällen fram 

exempel på att de fått feedback från personer de ingripit mot, eller på andra sätt mött 

i arbetet, samtidigt som de alltså i liten grad fått sådan feedback från kollegor.  
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Möjligen söker aspiranterna i brist på feedback från kollegor denna feedback hos 

”utomstående”. Om aspiranterna lägger för stor vikt vid denna feedback, skulle detta 

i sin tur kunna leda till att den icke-verbala kommunikationen blir icke-

ändamålsenlig. Detta då en hög likability per definition torde uppskattas av den 

polisen ingriper mot, även om situationen egentligen skulle kräva hög dominans och 

status, inte minst för den ingripande polisens säkerhet (Costa, i Otu, 2015).  

 

Vidare skulle det kunna anföras att med stöd av Ekman (1999) och Cruess et al 

(2004) att polisyrket är ett professionsyrke, där dess utövare har svårt att lära från 

personer utanför professionen och att de därför på grund av detta, tar till sig den 

icke-verbala kommunikationen först när de kommer ut på aspiranten. Under 

respondenternas skoltid har de dock i hög grad undervisats av poliser, varför detta 

antagande inte torde kunna sägas vara en faktor.  

 

Med andra ord, att aspiranterna upplever att de har en god förmåga att visa likability 

är i sig positivt,  men med tanke på den hantverksdimension som beskrivits av bland 

annat Granér (2004) och kanske framförallt med bäring mot Finstads (2000) 

jämförelse med polisyrkets likheter med ett konsthantverk där varje produkt är unik, 

är helheten viktigare än delarna. Alltså, att ”bara” ha en hög likability räcker inte för 

att skapa goda polisiära kommunikatörer. Yrkets komplexitet ställer unika krav på 

den enskilde polisen, något som också vinner stöd i forskningen (Manning, i 

Bergman, 2016). Bredden på de jobb en polis ställs inför är mycket stor och en polis 

kan under ett och samma pass ställas inför situationer som ställer krav på diametralt 

motsatta förmågor, inte minst kommunikativt (Holgersson, 2005).  

 

Gemensam nomenklatur för svensk polis vad gäller icke-verbal kommunikation 

Slutligen torde en gemensam nomenklatur för svensk polis vad gäller icke-verbal 

kommunikation vara en åtgärd som skulle kunna utveckla utbildningen inom icke-

verbal kommunikation. Samtliga respondenter svarade inte bara att detta var 

önskvärt, utan kunde också ge svar på varför de ansåg detta. Vid tolkningen av 

respondenternas svar kring styrkor och svagheter blev det vidare tydligt att 
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respondenterna, trots att de genomgått samma utbildning alla hade olika ord för att 

beskriva till exempel status, likability och dominans.  

Återigen igen gör detta att kunskapen i större grad än nödvändigt blir implicit istället 

för explicit och försvårar både feedback och reflektion till- och inom aspiranterna 

själva.  

 

Metoddiskussion 

Tidigare forskning 

Det material som gått att hitta som rör icke-verbal kommunikation i en polisiär 

kontext specifikt får sägas vara begränsat. Istället har artiklar och annan vetenskaplig 

litteratur fått sökas i andra för ämnet relevanta kontexter. Mycket av den forskning 

som behandlar vilka faktorer som styr till exempel vilket intryck en individ gör, får 

emellertid sägas vara relativt generisk och tillämpbar oavsett kontext, givet att det 

finns exempelvis kulturella skillnader (Hurn, 2014). Ett problem vid insamlingen av 

relevant forskning har emellertid varit att en relativt stor del att detta stoff varit så 

kallade sekundärkällor, exempelvis böcker och inte artiklar i vetenskapliga tidskrifter, 

eller avhandlingar.  

 

Vad gäller forskningen kring socialisation och fostran in i polisrollen har många av 

dessa källor varit doktorsavhandlingar från de nordiska länderna. Om sökfältet i 

denna del utvidgas utanför Sveriges gränser finns visserligen en större mängd artiklar 

i ämnet, men i likhet med exempelvis Granér (2004) och Holgersson (2006) har 

bedömningen gjorts att de studier som gjorts inte är helt tillämpliga på svenska 

förhållanden. Detta har till exempel att göra med att svensk polisutbildning i 

jämförelse med många andra länder har en längre utbildning än många andra länder, 

samt att de förhållanden som svensk polis arbetar i fortfarande inte till fullo kan 

jämföras med till exempel USA, där den sociala utsattheten är betydligt större 

(Granér, 2004).  
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Urval av respondenter 

Vid en analys av det urval som gjorts för denna studie kan konstateras att urvalet gav 

en god spridning avseende storlek på tjänstgöringsort och kön, medan geografiskt 

hade fyra av sex genomfört aspiranten i norra Sverige, om än i olika städer. Vad gäller 

ålder blev spridningen också väldigt liten, där alla utom en respondent var mellan 24 

och 26 år. En större spridning vad gäller just till exempel ålder hade kanske kunnat 

bidra med nya infallsvinklar eller tydligare skillnader mellan aspiranter i olika åldrar.  

 

Genomförande av intervjuer 

Vad gäller genomförandet av intervjuerna var den intervjuguide som skapats ett bra 

stöd. Målet vid skapandet av guiden var att skapa en guide som tillät flexibilitet men 

som samtidigt skapade tydliga ramar, vilket enligt Bryman (2003) är avgörande för 

om en intervjuguide för semistrukturerade intervjuer fyller sitt syfte eller ej. 

 

Ett problem som upptäcktes efter några av intervjuerna var att det uppstått nya 

frågor vilka skulle varit önskvärt att ställa även till de respondenter som redan 

intervjuats. Emellertid är detta ett i någon mån ”inbyggt” problem i den 

semistrukturerade intervjun som verktyg för datainsamling, som senare kan bli ett 

problem vid analysen av de data som framkommit, detta genom att datan blir svårare 

att systematisera. Detta hade möjligen kunnat åtgärdas genom ytterligare intervjuer, 

där respondenterna fått lämna kompletterande svar, alternativt så hade 

pilotintervjuer kunnat genomföras. När analysen genomförts framstod dock de 

diskrepanser som fanns vad gäller de frågor som ställts vid intervjuerna inte, utifrån 

studiens frågeställningar som ett faktiskt problem.  

 

Analys av data 

Vid analysen av de data som insamlades användes till en början de 

konceptanteckningar som förts vid varje enskild intervju, för att utifrån dessa välja ut 

delar som skulle transkriberas mer ordagrant.  Huruvida intervjuer bör transkriberas 

i sin helhet råder det visserligen delade meningar om, där vissa forskare anser att det 

kan vara negativt för analysen att lägga för mycket tid på transkribering (Lindgren, 

2014). Efter visst analysarbete uppstod dock ett behov av att tydligare och 



30 
 

noggrannare få intervjuutsagorna transkriberade. Detta arbete var visserligen relativt 

tidsödande, men vid transkriberingen framkom nyanser som fick betydelse i 

analysen, men som missats i anteckningarna. Slutligen, med tanke på att intervjuerna 

i slutändan transkriberades i sin helhet, hade mindre fokus kunnat läggas vid att föra 

anteckningar under intervjun, för att istället fokusera mer på respondenten och de 

svar som denne gav.   

 

Studiens generaliserbarhet  

En brist med studien får sägas vara den begränsade mängd respondenter som 

intervjuats för studien. En gräns som nämnts för att kunna göra ”bra” analyser av 

kvalitativa intervjuer är ett urval på tio personer (Esaiasson et al., i Nilsson, 2014), 

även om gruppen som studeras är en homogen grupp. I vilken utsträckning 

polisaspiranter som population är homo- eller heterogen kan diskuteras, men den 

”totala variationen” av olika människor och åsikter som av Nilsson (2014) beskrivs 

som eftersträvansvärd har inte uppnåtts. Med anledning av ovanstående är en 

berättigad fråga om mättnad uppnåtts? I Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys beskrivs mättnad som ”att nya synsätt eller information inte förekommer 

under nya intervjuer (Nilsson, 2014). Det är svårt att säga om och när mättnad 

uppnåtts i denna studie, frågan blir i det närmaste hypotetisk. Om 99 intervjuer 

hållits, hade då den 100:e bidragit med en ny åsikt? Den 1000:e med ett nytt synsätt? 

På flera av frågorna gav respondenterna svar som i mångt och mycket var lika 

varandra, de skillnader som framkom handlade snarast om nyanser. Sannolikt hade 

dock någon eller några fler synsätt kunnat komma fram om fler intervjuer 

genomförts, men det har som tidigare nämnts inte bedömts som rimligt utifrån 

tidsramarna för denna uppsats att genomföra ytterligare intervjuer.  

 

Huvudsyftet med studien har dock aldrig varit att skapa generaliserbara resultat utan 

de facto att lyfta fram ett antal polisaspiranters subjektiva upplevelser av icke-verbal 

kommunikation. Kvale & Brinkmann (2014) betonar till exempel att kunskap inte 

måste vara ”giltig för alla platser och tider” (s. 310) utan att den bör sättas in i en 

kontext. Sett till den kontext uppsatsen behandlar bör de data som framkommit vara 

relevanta i vart fall inom svensk polisutbildning, men också i närliggande 

utbildningsområden där konflikthantering i någon mån ingår.   
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Studiens kvalitet 

Inom forskningen finns olika mått för att mäta en studies kvalitet, till exempel talas 

det ofta om validitet, det vill säga om studien verkligen mäter det den har för avsikt 

att mäta (Kvale, i Fejes & Thornberg, 2015). Sett till validitet så fanns, innan 

intervjuernas genomförande, en farhåga om att respondenterna med anledning av 

förhållandet mellan intervjuare och respondent (lärare-elev) inte skulle känna sig 

komfortabla med att framföra kritik mot undervisningen i ämnet och att studien då 

inte skulle mäta det den hade för avsikt att mäta. Utifrån de svar som lämnats 

förefaller dock detta i realiteten inte varit ett problem. Under intervjuerna framkom 

kritik mot såväl utbildningen icke-verbal kommunikation som andra delar av 

utbildningen, vilket får ses som en intäkt för att respondenterna faktiskt kände sig 

fria att framföra kritik under sina intervjuer. Det skulle vidare kunna anföras att 

studien riskerar att inte alls undersöka respondenternas subjektiva upplevelser av 

icke-verbal kommunikation, utan vad respondenterna tror är lämpligt att svara. 

Respondenterna har emellertid gett konsistenta svar och utförligt både 

problematiserat sina svar och gett praktiska exempel där det funnits en kongruens 

mellan de uppgivna styrkor och svagheter som man angett och de praktiska exempel 

som de illustrerat dessa med.  För att i än högre grad utesluta denna felkälla hade till 

exempel det Bryman (2008) refererar till som triangulering kunnat användas, det 

vill säga en kombination av exempelvis observation, kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa mätmetoder såsom enkäter. 

 

Ett annat mått på kvalitet förs fram av Corbin, som ger exempel på reaktioner som en 

läsare kan få efter att ha läst en studie, om den har hög kvalitet. I vart fall en av dessa 

”Det här är sådant som jag kan använda i min egen praktik…” har förhoppningsvis 

uppnåtts i denna studie (Corbin, i Fejes & Thornberg, 2014, s. 259).  
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Förslag till vidare forskning 

Förhoppningen är att denna studie kunnat bidra med ny kunskap kring detta viktiga, 

men sparsamt beforskade ämne. Studien har sökt svar på och förhoppningsvis 

besvarat frågor kring polisaspiranters subjektiva upplevelser av deras icke-verbala 

kommunikation. Vidare forskning, till exempel genom en mer etnologisk ansats, där 

aspiranternas icke-verbala kommunikation observeras skulle kunna tillföra 

ytterligare kunskaper av värde ur ett pedagogiskt perspektiv. Utifrån den forskning 

som finns kring socialisation in i yrkesrollen som polis - skulle en longitudinell 

studie, antingen genom intervjuer och/eller observation ge intressanta infallsvinklar 

kring hur den icke-verbala kommunikationen utvecklas även över längre tid. Vidare 

torde studier av hur lärare på polisutbildningar i landet arbetar med att facilitera 

lärande och reflektion kring icke-verbal kommunikation också kunna tillföra viktig 

kunskap ur ett pedagogiskt perspektiv.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Har du genomfört aspiranten i en små-/medelstor- eller storstad?   

 Kön?  

 Ålder? 

 Tidigare arbetserfarenhet?  

Huvudfrågor 

 Vad är din definition av icke-verbal kommunikation? 

 Vilka områden av din egna icke-verbala kommunikation upplevde du som 

utmanande under aspiranten? 

 Vilka områden upplevde du att du behärskade bra vad gäller icke-verbal 

kommunikation?  

 Fick du under din aspirant någon feedback avseende icke-verbal 

kommunikation av till exempel andra kollegor, instruktörer eller handledare? 

 Upplever du i dag att den utbildning du genomgått under din tid på skolan 

borde fokusera mer eller mindre på någon del av den egna icke-verbala 

kommunikationen? 

 Upplever du i dag att du under din aspirant lärde dig något angående icke-

verbal kommunikation? I så fall, vad? Hur lärde du dig detta?  

 Finns det gemensamma ord att använda för att ge/ få feedback på icke-verbal 

kommunikation inom svensk polis?  

 Har du något du vill tillägga? Något vi inte pratat om?  

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2  

Informationsbrev för intervjuer 

Mitt namn är Mikael Emsing. Utöver mitt arbete som lärare på polisutbildningen 

läser jag just nu en kurs på C-nivå inom pedagogik. Denna kurs innefattar bland 

annat en kandidatuppsats i vilken jag har valt att titta på icke-verbal kommunikation 

för poliser. I detta fall mer specifikt, hur Ni studenter efter avslutad aspirant upplevt 

att er egen icke-verbala kommunikation fungerat under aspiranten, samt vilka 

eventuella förändrings- eller förbättringsförslag ni sett vad gäller grundutbildningen.  

Jag kommer för denna undersöka intervjua en handfull polisaspiranter och du får 

detta brev eftersom du tidigare angett intresse för att delta. Varje intervju beräknas ta 

ca 30 minuter och de kommer att spelas in.  

Undersökningen kommer i sin helhet att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vilket innebär att era svar är konfidentiella och ej kommer att gå att knyta 

till en specifik person, de inspelningar som görs kommer endast att avlyssnas av mig. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helt välja att avbryta ditt 

deltagande utan vidare motivering.  

Undersökningen kommer att finnas tillgänglig att läsa under vårterminen 2017.  

Har Ni några frågor så är Ni självklart välkomna att kontakta mig via e-post eller 

telefon.  

Med vänliga hälsningar,  

 

Mikael Emsing 

(Kontaktuppgifter) 

Student Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

   

Handledare: Kent Löfgren 

(Kontaktuppgifter) 

Stort tack för din medverkan! 


