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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka hur poliser i Jämtland upplevde att deras arbete 

påverkats i och med den stora asylmottagningen som skett i Sverige under senare halvan av 

2015. Vi ville även se om poliserna påverkades något privat. En tredje fråga lyftes fram och 

behandlade hur poliserna upplevde att de blev bemötta av de asylsökande utifrån sitt kön.  

För att svara på dessa frågeställningar utgick vi från en kvalitativ metod med intervjuer. Sex 

poliser som är verksamma i Jämtlands län ingick i studien. Efter empiriinsamlingen 

transkriberades samt analyserades materialet. Vi har genom vår studie kunnat se att 

asylmottagningen i Jämtland har stor påverkan på polisens arbete, de kände inte så stor 

påverkan privat men de kunde uppleva en viss känsla av press. Vi kunde också se att det fanns 

skillnad i bemötandet mot kvinnliga respektive manliga poliser, både i negativ och positiv 

bemärkelse. 

 

Nyckelord: polis, asylsökande, bemötande, påverkan, flyktingskrisen, kultur, kön 
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Tack! 

Vi vill börja med att tacka de poliser som ställt upp som intervjupersoner och därmed gjort 

denna studie möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till Jämtlands polischef Stephen Jerand för 

att han gett oss information och stöttning under studiens gång, samt vår handledare Roine 

Johansson för god feedback. Vi vill även passa på att tacka varandra för bra engagemang och 

ett gott samarbete. 

 

Maria Lilliehöök 

Eveline Berg Bring 
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1. Inledning  
I en intervju med LT (Länstidningen i Jämtland) berättar Jämtlands polischef Stephen Jerand 

att den ökade tillströmningen av asylsökande flyktingar i länet leder till en stor belastning på 

polisen. Man tvingas att prioritera ned vissa arbetsuppgifter för att lägga stora resurser på att 

ta hand om alla händelser på asylboenden. Några av de resurskrävande åtgärderna är att det 

krävs två patruller på plats för att trygga polisernas säkerhet vid en utryckning. Detta innebär 

att polisen inte har tid att göra allt som ingår i deras brottsförebyggande arbete. Eftersom 

många av händelserna sker på orter utanför Östersund, där det inte finns bemanning dygnet 

runt, uppkommer också problematiken för polisen att komma till platsen i tid (Johansson 

2016). 

 

Polischef Stephen Jerand (2016)1 menar också att den nationella asylpolitiken har misslyckats 

med att integrera de asylsökande i det svenska samhället. Man kan säga att det idag handlar 

mer om förvaring istället för omhändertagande på de olika asylboendena. Han menar också att 

den långa tiden i trånga utrymmen skapar ohälsa bland flyktingarna. Eftersom de boende 

kommer från olika länder och kulturer sker också stora kulturkrockar. Även kulturskillnaden 

mellan flyktingarna och svenskarna kan många gånger bli problematisk och leda till 

missförstånd. Kvinnor behandlas till exempel annorlunda i många av länderna där 

flyktingarna kommer ifrån (Jerand 2016). 

 

Utifrån den problematik som råder valde vi att göra en studie med fokus på hur poliserna i 

Jämtland upplever att de påverkas av det höga antalet asylsökande i länet.  

Vi ansåg även att det kunde vara av intresse att titta på hur kvinnliga och manliga poliser 

upplever att de blir bemötta av de asylsökande. Vi ville inte förlora polisens perspektiv, som 

kom att vara utgångspunkten i hela studien. 

 

Situationen med polisen och de asylsökande flyktingarna är ett högaktuellt ämne. Någon 

liknande undersökning har inte gjorts i Jämtland tidigare och därför är denna studie extra 

värdefull.  

 

Det var ett privilegium för oss att kunna göra polisens röst hörd i en sådan viktig fråga, som i 

slutänden skulle kunna påverka vår egen känsla för trygghet om polisen inte räcker till.  

                                                 
1 Jerand, Stephen; polischef i Jämtlands län. 2016, samtal 25 feb 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevelser poliser ur Jämtlands poliskår 

faktiskt har av det höga asylmottagandet, som framför allt skett under 2015 – detta för att ge 

dem som är ute i fält en röst och en chans att få berätta om personliga upplevelser. Vi ämnar 

att undersöka hur det påverkar dem i deras arbete samt om de känner av någon påverkan 

privat. Vi vill också se om det finns skillnader eller likheter i upplevelserna mellan kvinnliga 

och manliga poliser och om kön har någon inverkan på de asylsökandes bemötande av 

polisen. På detta sätt får vi se enskilda polisers personliga perspektiv och därmed kunna 

fördjupa oss i problematiken som beskrivits i inledningen. Följande frågeställningar ligger 

därmed till grund för denna studie: 

 

Hur upplever poliserna i Jämtland att deras arbete påverkas av det höga antalet asylsökande 

i länet? 

    - Upplever poliserna påverkan även privat? 

 

Hur upplever manliga respektive kvinnliga poliser att de blir bemötta av de asylsökande? 
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2. Bakgrund  
Detta kapitel redogör för helheten och den djupare bakgrunden till denna studie.  

Polismyndigheten i Sverige organiseras i sju polisregioner, sju nationella avdelningar och ett 

kansli. Polismyndigheten är en enrådsmyndighet och leds av en chef som inför regeringen 

ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser 

rikspolischefen. Polismyndigheten ersätter de tidigare 21 polismyndigheterna. Totalt består 

myndigheten av drygt 28 500 medarbetare (Polisen 2016).  

 

I Jämtlands polisområde är 177 poliser verksamma. Vid årsskiftet 2015-2016, 127.378 

personer folkbokförda i Jämtland. De asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas 

därför inte in i den svenska folkmängden (SCB, 2016). 

 

2015 var ett år då stora mängder flyktingar kom till Europa och Sverige för att söka asyl. 

Syrien är det land flest flyktingar kom ifrån och har till bakgrund att det pågår krig och 

oroligheter där.  

 

Under detta år har Europas länder tagit emot fler flyktingar än vanligt och Sverige är ett av de 

länder som mottagit flest i förhållande till folkmängd. Under 2015 kom det 162877 

asylsökanden till Sverige. Med asylsökande menas personer som under referenstidpunkten, i 

detta fall år 2015, sökt asyl i Sverige och registrerats i Migrationsverkets Centrala 

utlänningsdatabas. De personer som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd någon gång 

under de fyra tidigare åren, personer med ansökningsskälet förlängning av asylärende samt de 

personer som söker asyl på en svensk ambassad i ett annat land, ingår inte i statistiken över 

asylsökande (SCB 2016).  
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 (Migrationsverket, 2016) 

Figur 1. Hur antalet asylsökande i Sverige ökat de senaste åren 

 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver polisinspektör Lars Alvarsjö (2016) att en rad 

händelser det senaste halvåret har påverkat polisens förmåga att klara sitt uppdrag. 

Flyktingkrisen har inneburit en stor påfrestning för poliskåren. Sverige och övriga Norden 

tillhör de länder i Europa som har den absolut minsta polisstyrkan i förhållande till 

invånarantalet.  

 

Polisen har sedan i höstas samordnat allt arbete som rör flyktingsituationen som en särskild 

händelse, Alma, till vilken samtliga regioner avsätter stora mängder personal. Detta är en 

jättelik insats som leds av Nationella operativa avdelningen (Alvarsjö 2016). 

 

Enligt polisens högsta operativa ledning har de blir tvungna att prioritera ned sina normala 

arbetsuppgifter med att förebygga och utreda brott till förmån till den pågående 

flyktingsituationen (Dagens juridik 2015). Många ordningsstörningar uppkommer på 

asylboendena och personalen på boendena tycks vara dåligt rustade att klara av de bråk och 

hot som förekommer. De rapporterade incidenterna handlar ofta om trångboddhet, låg 

boendestandard, psykisk ohälsa och osäkerhet kring framtiden. Detta tar sig uttryck i interna 

konflikter, men även hot mot personalen (Eriksson & Jeppsson 2016). 

 

 Polisyrket präglas av risker, då de ställs inför och måste hantera farliga situationer hela tiden 

samt löpande göra riskbedömningar av olika slag. Flyktingsituationen kan innebära en annan 

typ av risk som de inte ställts inför tidigare.  
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3. Tidigare forskning  
Vi har valt att använda oss av forskning som berör både asylmottanagde och invandring, även 

om man bör förstå att det är en viss skillnad mellan dessa. Detta då det inte finns så mycket 

tidigare forskning kring den konkreta frågan om hur poliser påverkas av högt asylmottagande 

och vi har därmed fått vidga perspektivet och komplettera med bredare forskning. 

Asylsökande brukar definieras som någon som är på flykt och söker uppehållstillstånd i ett 

annat land, men ännu inte har fått det godkänt - medan invandrare är någon som helt enkelt 

flyttat till ett annat land för att bosätta sig där permanent eller en längre tid. Den främsta 

forskning som berör ämnet handlar mest om hur dessa grupper upplever varandra, då framför 

ur invandrarens perspektiv hur de uppfattar att de blir bemötta av polisen. Ett exempel på 

detta är en studie av Egharevba & White (2013) som undersökte invandrade afrikaner i 

Finlands syn på polisen. Där kom man fram till att majoriteten av afrikanerna hade låg tillit 

till polisen. Detta på grund av att polisen i deras ursprungsländer uppträdde aggressivt, 

ovänligt och behandlade befolkningen dåligt. Många av afrikanerna upplevde även att de hade 

svårt att komma in i samhället på grund av intolerans från den finska befolkningen, vilket 

ledde till att de lättare hamnade i konflikt med polisen. Tillit visade sig ha en nyckelroll i 

afrikanernas vilja att själva ta kontakt med polisen och ta emot hjälp – vilket var svårt då 

tilliten var så låg. 

I kontrast finns det en annan finsk studie, utförd av av Pitkänen och Kouki (2010), som 

undersökte auktoriteters attityd till invandrare. Man tittade bland annat på lärare, 

socialsekreterare, arbetsförmedlare och poliser. Resultatet visade att en majoritet av polisen 

upplevde kontakten med invandrare som överlag negativ. Författarna i studien kontrollerade 

först möjligheten att det berodde på kön snarare än yrkeskategori, då de flesta poliserna som 

svarat var män och de flesta i övriga yrkesgrupper var kvinnor. Denna hypotes tycktes de 

dock kunna förkasta då de hänvisar till en annan studie av Liebkind, K., Haaramo, J. and 

Jasinskaja-Lahti (2000) som även den undersökte attityder till invandrare, här bland poliser, 

doktorer och vårdpersonal. I resultatet kunde man konstatera att kvinnliga poliser intog en 

mer kritisk inställning till invandring än vad kvinnlig vårdpersonal gjorde. Därmed tycktes 

poliser, enligt denna studie ha en överlag negativ bild av möten med invandrare. 

Andersen & Papazoglou (2014) har forskat kring hur möten med olika kulturer kan kopplas 

till polisers psykiska hälsa. Det har visat sig att interaktioner med en medlem i en annan 

kulturell grupp ofta definieras genom hot och ångest. Kulturkrockar som uppbringar hot kan 
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också påverka det sätt på vilket tjänstemän beter sig i efter att ha drabbats av någon typ av 

trauma samt hur de återhämtar sig från detta.. 

 

Andersen & Papazoglou menar att individer från olika kulturer inte automatiskt fungerar bra 

tillsammans. Det har visat sig att responsen av tvärkulturell interaktion egentligen främst är 

ångest och hot. Den traditionella synen är att man kan förbättra relationen mellan kulturella 

grupper genom att helt enkelt tillbringa tid med en person av annan kulturell bakgrund. I 

själva verket är det inte så enkelt. För att kunna förbättra relationen mellan olika kulturer 

måste man kunna dämpa hotbilden och känslan av ångest samt stärka vänskapen - detta 

genom att lära känna och förstå den andra gruppen och deras erfarenheter på djupet (Andersen 

& Papazoglou, 2014). 

 

Överlag redogör tidigare forskning om relationen mellan polis och invandrare främst för 

bristen på tillit mellan parterna – vilket framför allt tycks grunda sig i invandrarnas tidigare 

erfarenheter av polisen i samklang med svårigheten att intergeras i ett helt nytt land; samt att 

kulturkrocken gör att det tar tid för parterna att skapa band och att polisen oftast träffar denna 

grupp under negativa eller hotfulla omständigheter.  

 

Eftersom det inte finns någon konkret forskning just om hur poliser påverkas av en ökning i 

asylmottagande, anser vi att vår studie kan vara ett litet steg mot att fylla denna 

kunskapslucka. Även om vår studie berör ett tydligt avgränsat område inom Sverige så kan 

den bidra till ökad förståelse för polisens situation, framför allt i glesbefolkade områden med 

plötsligt stor befolkningsökning. 
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4. Teori 
Några olika sociologiska teorier kommer att användas som utgångspunkt i analysen av det 

datamaterial vi fått in. Genom att anta ett eller flera teoretiska perspektiv blir det lättare att 

hitta en förklaring och förstå det man studerat. Det skulle kunna bli svårt att försöka analysera 

ett fenomen utan att ha någon som helst teori att utgå från. Analysen skulle då antingen kunna 

bli väldigt rörig utan ett fast fokus - eller väldigt personlig och ge liten förklaring till det 

material som hämtats in. Även om forskaren inte väljer någon teoretisk utgångspunkt kommer 

han eller hon dock ändå att omedvetet utgå från sitt sätt att se på världen, vilket ju i sig ger ett 

visst perspektiv (Ahrne & Svensson 2013, s. 191). Det är viktigt att bära med sig att en 

kvalitativ analys alltid kommer att inbegripa en aktiv tolkning  i och med att man som 

forskare bär med sig ett bagage av egna erfarenheter  - även om man intagit ett sociologiskt 

teoretiskt perspektiv. Det är således nästintill omöjlig att göra en objektiv analys av kvalitativt 

material (Ahrne & Svensson 2013, s. 189).  

 

Att bestämma sig för en eller flera teorier som kan hjälpa till att förklara det man studerar, ska 

ändå ses som en oändlig hjälp i analysarbetet och förståendeprocessen. Vi har valt ut teorier 

som vi anser kan ge oss större förståelse för de fenomen vi ska undersöka. Teorierna gör det 

lättare för oss som forskare att skärpa blicken och begripliggöra materialet i vår analys (Ahrne 

& Svensson 2013, s. 193).   

 

4.1. Kulturteoretiskt perspektiv med inrikting mot risk 
Risk är ett ständigt närvarande begrepp när det handlar om möten mellan främmande 

människor och kulturer samt när stora förändringar sker i samhället. Poliser tillhör en av de 

yrkeskategorier som ständigt hanterar olika typer av risker. Då vår studie har ett fokus på hur 

polisen påverkas av och upplever det höga asylmottagandet har vi därför valt att utgå från ett 

kulturteoretiskt perspektiv på risk samt ett par mindre teorier som finns inom området risk.  

Utgångspunkten för det kulturteoretiska perspektivet är att man antar att kulturella mönster 

ligger till grund för och skapar struktur för människor och deras val att ta till sig vissa 

värderingar (Olofsson & Öhman 2009, s. 96). De vägledande antagandena är att varje form av 

samhälle producerar sin egen valda bild av den naturliga miljön, en uppfattning som påverkar 

valet om vilka risker som är värda uppmärksamhet (Douglas & Wildavsky 1983, s. 8). Valet 

av risker att oroa sig för beror på gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar leder 

till gemensamma farhågor. Man menar också att när en grupp delar samma farhågor och 
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samma tillit är det lättare att organisera samhället (Douglas & Wildavsky 1983, s. 8). Man kan 

alltså säga att riskuppfattningar generellt är gemensamma för människor inom en specifik 

kultur eller ett avgränsat samhälle (Olofsson & Öhman 2009, s 95). Andra grupper med andra 

värderingar identifieras ofta som några som kan hota den ledande riktningen (Tulloch 2008, s. 

142).  

Att alla individer har olika bakgrunder och därmed olika värderingar är något som 

myndigheter bör ta i beräkning då samhället är fullt av olika synsätt (Douglas & Wildavsky 

1983, s 2). Intresset ligger i samhällets organisation som här definieras som kulturella normer 

och förhållningssätt. Detta är centralt för att förstå dagens syn på riskhantering (Olofsson & 

Öhman 2009, s. 95).  

 

4.1.1 Kompletterande teorier om risk 
Det finns flera teorier om hur man kan se på risk. Som vi beskrivit ovan kan kultur och 

gemensamma värderingar spegla upplevelsen av risk, medan vi nu även kommer gå in på hur 

riskuppfattning kan komma utifrån den egna subjektiva uppfattning och vad man har varit  

med om tidigare samt vad man ställs i relation till. 

 

 Boholm och Corvellec (2011) använder sig av termen riskobjekt, vilket avser något som 

någon identifierat som farligt. Det kan vara allt från naturfenomen till saker, kultur och djur. 

Ett riskobjekt kan bara ses som en risk om det finns ett annat objekt som kan utsättas för 

risken. Förhållandet mellan riskobjekt och objekt som utsätts för risk är relationell, eftersom 

att allt handlar om kontexten som det råder inom. Relationen och kontexten är avgörande för 

om ett objekt kommer att uppfattas som en risk eller inte. Detta kan till exempel vara  en 

polis, som kan uppfattas som ett riskobjekt av vissa medan andra inte upplever dem som en 

risk alls. Vad som egentligen anses som ett riskobjekt är därmed något som uppkommer ur 

den subjektiva uppfattningen (Boholm & Corvellec 2011). 

 

Med en utgångspunkt i negativa förväntningar eller förväntade risker har Sjöberg (1998) tagit 

fram en teori om att av de faktorer som påverkar vår sinnesstämning mest är förväntningar om 

framtida händelser. I några av dessa framtida händelser finns risker medan andra är 

möjligheter. Sjöberg (1998) menar att riskerna har en större påverkan på vår sinnesstämning 

än vad möjligheterna har och att det verkade falla människor naturligt att trolla fram 

riskscenarier. Detta kan ha ett överlevnadsvärde då man blir mer förberedd och kanske 
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därmed kan klara av situationen bättre. Det förefaller därför att förväntningar om negativa 

händelser är viktigare än motsvarande förväntningar om positiva händelser, eller åtminstone 

att psykologin av de två typerna av förväntningar skiljer sig åt.  

 

4.2. Salutogen teori (KASAM) 
Aaron Antonovsky var den som myntade begreppet salutogenes, vilken kan sägas handla om 

vilka faktorer som upprätthåller hälsa. Antonovsky tog utifrån detta fram en teorimodell som 

han kallar för KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Denna teoretiska modell kan hjälpa till att 

förklara hur väl en individ kan tänkas klara av svåra situationer i livet. KASAM innefattar tre 

olika faktorer: 

Begriplighet - i vilken utsträckning man uppfattar information från yttre och inre stimuli som 

välordnad och strukturerad. Med hög begriplighet kan man uppleva situationer som 

förutsägbara och man har lättare att ordna och förstå sig på oväntade händelser. 

Hanterbarhet - i vilken utsträckning man uppfattar att en situation är hanterbar utifrån de 

resurser som finns att tillgå, att man har kontroll eller upplever att kollegorna har kontroll. 

Med hög hanterbarhet ser man sig inte som offer i en situation. 

Meningsfullhet - i vilken utsträckning man har motivation och känner delaktighet i vad som 

händer. Med hög meningsfullhet är man känslomässigt engagerad och är bättre rustad att 

konfrontera de problem man ställs inför. 

 

En person med höga värden på dessa faktorer kan anses ha hög KASAM. Dessa tre faktorer 

återkommer i jobbet såväl som i privatlivet och ger en indikation på hur väl man klarar av 

tuffa och osäkra förhållanden (Antonovsky 2005, s. 39-40).  

 

4.3. Dramaturgisk teori 
Goffmans mest välkända uttryck för den dramaturgiska teorin är Jaget och maskerna. Enkelt 

uttryckt ansåg Goffman att det fanns stora likheter mellan teaterföreställningar och den form 

av “roller” som alla människor spelar i sina dagliga handlingar, interaktioner och möten med 

andra. Han påstår att vi gör detta för att presentera oss själva och göra intryck inför en publik 

på det sätt man själv önskar. Människan har många olika roller men vår mest grundläggande 

roll är vår könsroll som grundar sig i en genusidentitet. Inom varje roll har man rättigheter och 

skyldigheter knutna till en viss status, detta benämns som social roll och vi förstår det som att 

alla de olika rollerna skapar möjlighet för eller rättfärdigar ett visst beteende. Det finns en bild 
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av vad som anses vara normativt för respektive kön. När människor går in i dessa roller inför 

någon annan, en publik, gör man ett framträdande. Hur framträdandet ser ut beror på flera 

olika aspekter och är knutet till hur personen i detta sammanhang vill att framträdandet ska se 

ut (Ritzer 2009, ss. 182-183).  

Tigges (1998) menar att könet framträder genom dagliga interaktioner mellan män och 

kvinnor vilket kan liknas med Goffmans bild om att de “roller” vi antar skapas på samma vis, 

genom interaktion med andra. Goffman menar vidare att det existerar sociala ideal kopplade 

till maskulinitet och femininitet. Kvinnor och män följer en allmän uppsättning av 

stereotypiska förväntningar som är knutna till könet. Förväntningarna knutna till könsrollerna 

grundar sig i normer som är socialt betingade och är därmed föränderliga (Ritzer 2009, ss 

304-308). Tigges (1998, s. 143) hävdar att könet kopplas till beteenden och övertygelser, 

vilket skapar grunden för fortsatta traditionella könsroller - men de är också grunden för 

konflikter och förändring. 
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5. Metod 
I detta kapitel kommer vi att argumentera för studiens metodval. Vidare presenteras 

framväxten av studien och dess delar - som hur studien har planerats, genomförts samt hur 

urvalet har skett. Det innehåller också en beskrivning av hur bearbetningen av data har gått 

till, studiens giltighet och tillförlitlighet samt etiska ställningstaganden.  

 
5.1 Metodval 
Vi valde att göra en kvalitativ studie. Denna metod motiveras med att vi ville ha djupare 

förståelse och framför allt få höra polisernas egna berättelser. Vid till exempel en kvantitativ 

studie med enkätfrågor är frågorna oftast slutna så att man kan svara ja eller nej alternativt 

ringa in ett svarsalternativ. Sådana slutna frågor ger också slutna svar. I vissa fall kan öppnare 

frågor ställas i en enkät, men då har respondenten oftast begränsat med rader att skriva på och 

svaren kan bli korta och outvecklade. Med intervju som metod kan respondenten fritt berätta 

om sina upplevelser av olika fenomen. Intervjuer öppnar upp för större möjligheter för 

respondenten att utveckla sina svar. Vi som intervjuare får även chansen att ställa följdfrågor 

för att fördjupa förståelsen (Ahrne & Svensson 2013, ss. 56-57). 

 

En kvalitativ ansats ger nyanserade beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld och olika 

kvalitativa aspekter som möjliggörs via forskarens öppna intervjufrågor med fokus på 

bestämda teman. Människor är oavbrutet och kontinuerligt upptagna med att, genom narrativ 

kommunikation, återge berättelser om sina liv. Berättelserna övergår till att fungera som en 

del av vår identitet, genom att ge uttryck för kulturella uppfattningar och ange vilka sociala 

relationer som finns hos en människa - vilket kan relateras till begreppet narrativ identitet där 

identitet uppmärksammas och blir till genom berättandet. Livsberättelser är ett relevant 

begrepp för detta identitetsskapande (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 169-171).   

Vi har genomfört en halvstrukturerad intervju som delvis är inspirerad av fenomenologin, 

vilket hjälper oss att kartlägga hur människor upplever olika fenomen. En halvstrukturerad 

intervju utgår från teman - det är inte ett vardagligt samtal men inte heller ett slutet 

frågeformulär. Intervjuaren ska vara flexibel gällande ordningsföljden på frågorna. Denna 

intervjumetod lämpar sig också då likartad information kan hämtas från samtliga 

intervjupersoner (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 30, 44).   
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Vi använde oss av ett öppet frågeformulär och förslag på frågor så att intervjupersonen skulle 

känna att de kunde prata fritt och spinna vidare på svaret på frågan samt för att intervjun 

skulle flyta på, på ett naturligt sätt.  

Det är i interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen som kunskapen bildas. 

Anledningen till att vi valde denna intervjumetod är att vår studie fokuserar på just polisernas 

berättelser om sina upplevelser. Vi tänkte t. ex inte analysera språket eller bakomliggande 

meningar, som man gör vid bland annat diskursintervjuer (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 139, 

30).  

 

5.2 Avgränsning och urval 
Denna studie syftade till att undersöka upplevelserna hos poliser som jobbar i Jämtland. Detta 

var av stort intresse även för Jämtlandspolisen, då det var värdefullt för dem att se hur det ser 

ut i det egna länet. Vi kontaktade Jämtlands polischef om vårt intresse att göra en studie mot 

deras verksamhet i relation med det höga asylmottagandet som skett under senare delen av 

2015. Vi ville se om det fanns ett besvarat intresse från polisens sida. Vi fick snabbt ett svar 

från Jämtlands polischef att ett sådant intresse fanns och att det skulle vara värdefullt för dem 

att inrikta studien just mot det höga asylmottagandet. Ett inledande möte utgjorde grunden för 

vår studie, där ämnet diskuterades och polischefen gav oss en bakgrund till polisens arbete 

med asylmottagandet. Detta följdes upp av ett mail där intervjuguiden (se bilaga 1) 

presenterades. Polischefen godkände vår intervjuguide och tyckte vi fångat upp problematiken 

han presenterat för oss tidigare.  Studiens syfte, frågeställningar samt intervjuguiden 

kontrollerades och godkändes även av vår handledare från Mittuniversitetet. 

När det gäller det specifika urvalet på individnivå har vi fått anpassa oss efter vilka 

intervjupersoner polisen har kunnat erbjuda oss. Polischefen skickade ut förfrågningar till 

poliserna där de själva fick avgöra om de ville delta som intervjupersoner. Därefter 

kontaktades de som ville delta och tid och plats kunde bestämmas.  

Undersökningsgruppen utgjordes av tre kvinnor och tre män från polisen i Jämtland. Dessa 

hade blandade åldrar, olika lång yrkeserfarenhet och kom från olika avdelningar. Det var 

viktigt att könsfördelningen var jämn då en av frågeställningarna handlade just om skillnader i 

upplevelser mellan manliga och kvinnliga poliser. Att antalet intervjupersoner var sex stycken 

får anses vara ett okej antal, då vi ville få fram personliga upplevelser samtidigt som vi hade 

begränsat med tid till att göra studien - ett större antal hade därmed varit svårt att hinna med. 
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Vi ville istället lägga ned största tiden på att göra bra och utförliga analyser av empirin. Då 

studien är kopplad till en specifik arbetsplats, som i vårt fall, var det lämpligt att göra 

intervjuerna på polisstationen. Våra intervjupersoner fick sedan själva välja ett lämpligt ställe 

på arbetsplatsen.  

5.3 Insamling av empiri 
Undersökningen i denna studie har byggt på intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 

det ett lämpligt instrument då man är ute efter berättelser och upplevelser som 

intervjupersonen återger. Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor. Den kunskap som 

produceras med hjälp av sådan forskning är oerhört beroende av den sociala relationen mellan 

intervjuare och intervjuperson. Detta är ett samspel som bygger på intervjuarens förmåga att 

skapa en miljö där intervjupersonen känner sig fri och bekväm nog att prata om privata 

händelser som kommer att dokumenteras för senare offentligt bruk. Detta bygger på en fin 

balansgång mellan intervjuarens intresse av att finna och vårda värdefull kunskap och 

samtidigt en etisk respekt för intervjupersonens integritet. (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 32-

33).  

Intervjuerna inleddes med ett par frågor om intervjupersonernas bakgrund, antal 

yrkesverksamma år och varför de just valt polisyrket. Därefter följde en intervjuguide (se 

appendix) som var uppbyggd efter 5 teman. Syftet med våra frågor var att inspirera till 

djupare diskussioner inom området samt att locka intervjupersonen att öppna sig och dela med 

sig av sin historia även utöver våra frågor. Därför avslutade vi bland annat med en öppen 

fråga om de ville lägga till något inom ämnet som vi missat att tala om, just för att ge dem 

möjligheten att påverka så mycket som möjligt.  

Samtliga intervjuer, förutom en, utfördes på polisernas arbetsplats där de själva valde plats 

och tid. En intervju blev vi tvungna att ta över telefonen för att ha möjlighet att genomföra 

den. Intervjuernas längd har varierat något i tid, men alla har hållit sig inom 40 minuter. Alla 

intervjuer spelades in på två olika enheter för att minimera risken för tekniska fel. Vi valde att 

en utav oss skulle leda intervjun medan den andra kunde föra viktiga anteckningar, för att 

sedan transkribera varandras intervjuer.  

Eftersom intervjun var en halvstrukturerad intervju och det därför inte var så viktigt med 

ordningsföljden på frågorna, såg inte alla intervjuer ut på exakt samma sätt (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 44). Om en intervjuperson i svaret på en fråga gled in lite på en fråga som 
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skulle komma senare i intervjun, var vi flexibla och fortsatte in på det spåret som han eller 

hon ledde oss. 

 

5.4 Transkribering och analys 

Arbetet med att sammanställa intervjuerna och resultatet till en trovärdig och intressant 

läsning inleddes med att varje intervju transkriberades. Detta kan göras på flera olika sätt men 

det är av värde att börja transkriberingen så snart som möjligt, då intrycken från intervjun 

fortfarande är färska (Ahrne & Svensson 2011, s. 66).  

Alla sex intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner. Därefter transkriberades dessa, med 

det menas att det talade språket översattes till en skriftlig form. Vi transkriberade allteftersom 

intervjuerna utfördes. Hur redigeringen av en intervjutranskribering ska göras är alltid en 

avvägning i relation till studiens syfte. Vi skrev i stort ut exakt det intervjupersonerna sa, men 

utlämnade saker som stamningar och upprepningar, som kunde upplevas som försvårande för 

förståelsen. Om man inte redigerar språket kan den publicerade texten bli ointressant och 

svårläst. Vårt syfte var att analysera vad intervjupersonerna berättade och inte att undersöka 

bakomliggande meningar eller tonläge och kroppsspråk relaterat till vad som sades. Därmed 

utfördes transkriberingarna som en del i det analytiska arbetet genom att skriva ut vad 

intervjupersonerna berättat och inte hur eller på vilket sätt de berättat, då vi fann detta 

irrelevant för vår studie och något som endast skulle dra ut på tiden. 

För att få datamaterialet hanterbart valde vi att plocka ut intressanta delar efter mönster vi såg 

och satte in dem i nya teman för att kunna besvara våra forskningsfrågor så bra som möjligt 

(Ahrne & Svensson 2011, s. 66).  

5.5. Etiska ställningstaganden 
Vi som ansvariga över studien hade en rad etiska principer att förhålla oss till när det gällde 

insamlingen av data till vår studie. 

När intervjupersonerna meddelat sitt intresse att delta i studien skickade vi ut information till 

deras mail där vi förklarade syfte och bakgrund med studien och även vilka huvudfrågor 

studien hade. Vi upplyste även om rätten till anonymitet och att allt material vi får in är 

konfidentiellt. Vi förklarade att de hade möjlighet att hoppa över frågor eller avbryta intervjun 

helt - detta för att skapa en sådan trygg och lugn miljö som möjligt (Brinkman & Kvale 2009, 

ss. 87-88).  
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När intervjuerna väl skulle genomföras gick vi igenom detta ännu en gång för att säkerställa 

att intervjupersonerna uppfattat sina rättigheter. 

Intervjun var upplagd så att den inledde med mer allmänna och lättsamma frågor, för att ge 

känslan av en mjuk start (Brinkmann & Kvale 2009, s 87). Intervjupersonerna fick också 

själva välja ett lämpligt ställe på arbetsplatsen där de kände sig trygga med att bli intervjuade. 

Vi valde att inte ställa frågor som kunde upplevas som känsliga eller som kunde röra upp 

mycket jobbiga minnen, för att lägga oss på en nivå där det skulle vara lättsamt att svara på 

frågorna. Det är dock av största vikt att visa respekt då upplevelsen av vad som är känsligt 

samt vad som triggar igång ett jobbigt minne är väldigt personligt (Brinkmann & Kvale 2009, 

s. 83).  

Det är också viktigt att inte föra fram oriktiga framställningar av intervjupersonernas svar 

(Brinkmann & Kvale 2009, s. 82). Vi transkriberade därför svaren så korrekt som möjligt.  

 

5.6. Studiens giltighet och tillförlitlighet 
För att studien ska anses som så giltig och tillförlitlig som möjligt bör man se över dess 

reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om att det resultat man fått fram kan reproduceras vid andra tillfällen och 

av andra forskare. Detta är dock svårt att uppnå i en kvalitativ studie då intervjupersonerna 

kanske ändrar sina svar under en intervju eller ger olika svar beroende på vem som intervjuar. 

Andra faktorer som kan komma att påverka en kvalitativ studiens tillförlitlighet är om det 

undersökta materialet baseras på ett representativt urval av personer samt att transkribering 

och kodning av materialet sker med samma principer, oavsett vem som utför det. Reliabilitet 

handlar också om att resultatet inte ska baseras på tillfälligheter, så det är viktigt att eliminera 

slumpfaktorer (Brinkmann & Kvale 2009, ss. 201, 263). 

För att motsvara vad som efterfrågas för att uppnå hög reliabilitet, har vi använt oss av ett 

tillgänglighetsurval av intervjupersoner. Samtliga ingår i det område som är utgångspunkten 

för vår forskningsansats - yrkesverksamma poliser i yttre tjänst i Jämtlands län. Vi använde 

oss också av samma intervjuguide vid alla intervjuer.   

Angående rollen som intervjuare och den uppenbara risken för att materialet tolkas olika 

beroende på vem utav oss som utför transkriberingen, har vi aktivt valt att försöka motverka 

detta. Vi har därför valt att växla mellan vem utav oss som leder intervjun och vem som har 
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den medlyssnande funktionen. Vi transkriberade varandras intervjuer och satt även med och 

lyssnade och antecknade under intervjuernas gång. Vi läste sedan igenom varandras 

transkriberingar. 

Vad gäller validitet så betyder det rent språkmässigt att ett yttrande är giltigt och riktigt. Detta 

är en viktig del i samhällsvetenskaplig forskning, för att styrka studiemetoden och dess 

resultat. Samhällsvetenskapligt brukar man säga att validitet handlar om att man med sin 

valda metod har undersökt vad man hade för avsikt att söka – att man därmed undersöker det 

på ett sätt som är relevant i sammanhanget (Brinkmann & Kvale 2009, s. 264). 

För att få så hög validitet som möjligt valde vi den metod som vi trodde skulle lämpa sig bäst 

för att svara mot vårt syfte. En kvalitativ ansats ger möjlighet att få fram personliga 

upplevelser där det är fritt att tala, medan en kvantitativ metod hade get mer slutna svar. Vårt 

syfte var ju att få höra polisernas upplevelser och vi ansåg alltså att halvstrukturerade 

intervjuer där intervjupersonerna fick frihet att berätta utifrån våra olika teman skulle fungera 

bra för att uppnå syftet. Vi har dessutom beskrivit våra tankegångar och det vi gjort för att 

uppnå vårt resultat, steg för steg. Detta för att läsaren ska kunna följa med i processen och 

själv avgöra om han eller hon tycker metod verkar lämpad och hur valid studien kan sägas 

vara. 

5.7. Metoddiskussion 

När man utför en kvalitativ studie är det viktigt att ta i beräkning att forskaren omedvetet kan 

lägga in subjektiva tolkningar av materialet, utifrån vår individuella bakgrund och våra 

erfarenheter. Därmed ska man ha med sig att studie som denna aldrig kan bli helt objektiv. 

Att, som i detta fall, välja olika teorier som utgångspunkt kan vara ett sätt att få in ett mer 

vetenskapligt perspektiv i tolkningen och därmed minska risken att endast göra personliga 

tolkningar - även om det fortfarande i viss mån finns med.  

 

Då denna studie undersökt upplevelserna hos sex poliser i Jämtlands län, kan man inte dra 

någon generell slutsats om att alla poliser i länet delar deras uppfattning. Däremot kan vi se ett 

mönster av gemensamma åsikter hos våra intervjupersoner, vilket får anses som giltigt när 

man studerar subjektiva upplevelser hos människor.   
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras den empiri vi fått fram. De citat vi valt att ta med i analysen är 

noggrant utvalda för att spegla och stärka de sammanfattningar och analyser som görs utifrån 

materialet. Dessa återges utan någon form av manipulering, förutom när en del i citatet är 

borttagen vilket markerats med (...). Anledningen till att ta bort delar ur citat är för att just den 

delen inte varit relevant i det sammanhang som beskrivs och därför varken skulle ge till eller 

ifrån att ta med. Intervjupersonerna har tilldelats varsin siffra och bemämns som t. ex P4, där 

P står för polis. 

6.1 Asylmottagandets påverkan på polisen i Jämtland 
Under intervjun ställdes frågor om hur asylmottagandet påverkat polisen generellt, i 

intervjupersonens dagliga arbete samt privat. 

6.1.1 Påverkan på polisens arbete 

Samtliga poliser uppger att arbetet påverkas en hel del, framför allt i form av en stor ökning 

av ärenden och larm. Alla är i stort sett överens om att det tar mycket resurser och att 

poliserna är få i förhållande till antalet anmälningar. Detta märker samtliga av i sitt egna 

dagliga arbete då de känner att de själva har mer att göra än tidigare och att arbetet blivit mer 

komplicerat. Med komplicerat menas att den ökade mängden ärenden, som har med 

asylsökande att göra, tar längre tid och är svårare att utreda. Språkförbristningar skapar lätt 

missförstånd och det tar både tid och pengar att få dit en tolk – något som man nästan alltid 

behöver vid utryckningar till asylboenden, enligt intervjupersonerna.  
 

Det är svårt med språkförbristningar (…) Nu måste vi beställa in tolkar och, ja, det är 

mycket som påverkas utav det och det tar längre tid…och jag tycker det har blivit mycket 

fler sådana ärenden. (P3) 
 

 

Jag tycker att det har påverkat ganska mycket faktiskt. På olika områden. (…) För oss har 

det inneburit en ganska stor ökning i vårt arbetsflöde. Så vi upplever att vi inte alltid 

räcker till. (P1) 

 
Mycket fler utryckningar till asylboenden, fler jobb som handlar om invandringen och 

asylsökande. Så att, absolut, inflödesmässigt i ärenden så tycker jag att det har påverkat. 
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Det märks att Jämtland är ett län dit det har kommit många asylsökande till också. (P3) 

 

Det har ju blivit en ökad belastning, det har det varit. Och det är inte konstigt med tanke 

på att en stor flyktingström som har varit i slutet på förra året (…) (P6) 

 

De flesta poliserna vill betona att det inte är de asylsökande i sig som är problemet. De anser 

snarare att det är att det kommit så pass många och att de bor på väldigt liten yta  i ganska 

dåliga förhållanden- vilket lätt skapar konflikter och bråk. Detta relaterat till att poliserna är få 

sedan innan och inte har ökat i antal under den höga asylmottagningen, har lett till att det 

blivit fler ärenden på en redan kämpande polisstyrka. 
 

Jag anser att vi är för lite personal över huvudtaget, men det här [det höga 

asylmottagandet] har ju inte gjort saken bättre. (P4) 

 

En intervjuperson tycker det är problem på asylboendena, men inte mer problem än vad man 

kunnat förvänta sig. Det förklaras i följande citat: 

 
Jag upplever det inte som att det är mer problem än vad jag hade förväntat mig (…) Det 

är inte konstigt att det blir bråk när man bor tätt och det är olika språk och det är 

kommunikationsmissar och bristande information från Migrationsverket. (P1) 
 

Majoriteten av poliserna nämner kulturkrockar och dåligt med utrymme som de största 

orsakerna till att det är mycket ärenden på asylboenden. Kulturkrockarna kan även visa sig 

försvåra förståelsen mellan asylsökande och polis samt personal på boendena. Dock finns det 

intervjupersoner som inte ser kulturkrockarna som det största problemet, vilket kan ses i 

tredje citatet nedan.  

 

Man har ju en annan kultur och man… de har ju ett annat sätt att uttrycka sig. (P5) 
 

De löser väl kanske konflikter på ett annat sätt än vad vi gör….och sen om det beror på 

etnicitet eller om det beror på situationen som de befinner sig i, det kan jag inte svara på. 

(P4) 
 

Jag tror inte att det är det [kulturkrockarna] som är grundorsaken om det blir konflikter. 

Jag tror att det är snarare frustration över sin situation som är det främsta sådär. (P1) 

 



 
 

24 
 

6.1.2 Jämtlandspolisens resurser  

Frågan ställdes också om intervjupersonerna ansåg att polisen hade tillräckligt med resurser 

för att klara av asylmottagningen i Jämtland. Denna fråga upplever flera som nästan komisk. 

Alla har redan berört frågan i sina tidigare svar angående hur asylmottagningen påverkat deras 

arbete, men när frågan kom rent konkret är det enhetliga svaret nej. Den stora anledningen till 

detta anser alla vara att de är för få poliser i länet. Detta har samtliga intervjupersoner 

återkommande tagit upp under flera av frågorna som ställdes och det är därför inte förvånande 

att detta kom upp återigen i frågan om resurser. Att befolkningen ökat (främst till följd av 

asylmottagandet) samtidigt som polisens resurser tvärtom snarare minskat upplever 

intervjupersonerna leder till att de får svårare att klara sitt jobb. Ett talande citat från en 

intervjuperson påvisar problemet: 

 
Jag är på riktigt orolig för hur det ska sluta. Man ser ju att, att det går åt skogen i vissa 

samhällen där de försöker ha medborgargarde som patrullerar på gatorna. Då tappar…, 

risken är ju att folk tappar förtroendet för oss och för samhället, att vi inte kan göra det vi 

ska göra. Det är ju vi som ska göra detta jobb, det är ju vi som ska se till att folk är trygga. 

Kan vi inte det, då kan det få jäkligt allvarliga konsekvenser tror jag. (P1) 
 

6.1.3. Information och utbildning till poliser och asylsökande 
Ett par intervjufrågor om utbildning togs med. Dessa frågor handlade dels om 

intervjupersonerna ansåg att de fått tillräckligt med utbildning för att kunna bemöta personer 

från andra kulturer, som i detta fall de asylsökande och dels om de upplevde att de 

asylsökande fått tillräckligt med information om det svenska samhället och polisens arbete.  

Intervjupersonerna anser att det fått lite eller ingen utbildning alls i ämnet. Ett par av dem 

nämner den vanliga utbildningen man fått på Polishögskolan eller den utbildning man får i 

bemötande generellt, men att det inte finns någon speciell utbildning för just bemötande mot 

andra kulturer. Generellt är de överens om att det behövs mer utbildning.  

 

På frågan om de anser att de asylsökande fick tillräckligt med utbildning om det svenska 

samhället och polisens arbete, är det ganska enhetliga svaret att även denna information kunde 

förbättras. Alla intervjupersonerna upplever att de asylsökande verkar få ganska dåligt med 

information. Några nämner att polisen ibland kan åka ut till boenden för att informera om 

vissa lagar och liknande och att det då kan märkas att de boende har svårt att ta till sig eller 

förstå. Ett par intervjupersoner poängterar också att de har svårt att bedöma vilken typ av 
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utbildning och information som Migrationsverket och personal på boendena har gett eller ger 

asylsökarna, då de som poliser har väldigt lite insyn i den processen. Men utifrån sina 

personliga upplevelser i mötet med de asylsökande tycker de det verkar vara för lite. 
 

Nä jag hade absolut önskat mer utbildning. Det hade jag inte haft nånting emot. Det är ju, 

som sagt, mycket man inte vet om olika nationaliteter och ja….det hade varit jättenyttigt 

att lära sig mer. (P3) 

 
Jag vet ju inte vad de får för information överhuvudtaget men min känsla är att vi kan bli 

bättre allihopa på att informera(…) Alltså, vad gäller i Sverige, lagstiftning, vad får man 

göra, vad har man för förväntningar på en medborgare i Sverige eller en som söker 

medborgarskap (...) Alltså jag tror att det skulle vara väldigt viktigt för dem att ta del av 

mer ingående. Då kanske man skulle slippa många uppkomna situationer. (P4) 

 

Jag tycker det är ganska stora informationsbrister som så, hur…rent allmänt om det 

svenska samhället. Och det visar sig liksom ofta när vi åker ut på boendena och håller 

information i vad som gäller i Sverige (…) (P6) 

 
6.1.4. Påverkan privat på poliser i Jämtland  

När det gäller hur poliserna upplever att de påverkas privat, som handlar om hur de påverkas 

känslomässigt och om de känner press eller stress, så är det lite blandade svar. Överlag tycker 

majoriteten att de inte känner av så mycket privat. Flera kan dock nämna sådant som ibland 

kan öka stressen och pressen något. De långa avstånden i länet i samband med det ökade 

antalet anmälningar t. ex,  gör att några av intervjupersonerna fått jobba mer övertid och att 

det blir fler och mer långdragna arbetsuppgifter – detta kan vissa uppleva som lite pressande. 

Några nämner även att de kan känna stress av att de är så få poliser. Annars känner de inte att 

de påverkas så mycket privat. Några uppger att de tror att det beror på att de lärt sig hantera 

pressade situationer och att inte ta med sig arbetet hem.  
 

Stress, ja, att vi är för få! Det är egentligen det, vi räcker inte till. (P2) 

 

Jag känner mig inte stressad över det. Det är ett jobb som alla andra, men det är ju det att 

det är fler jobb och vi är samma antal poliser, så vi har fått mer att göra. (P4) 
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Majoriteten av intervjupersonerna kan känna sig något oroliga inför insatser på asylboenden. 

Det handlar dock mer om att vara mentalt förberedd än om faktisk rädsla. De måste alltid vara 

förberedda i alla insatser, men vid just asylboenden blir det något mer påtagligt och det krävs 

en annan typ av mental beredskap - detta visar sig i att de behöver förbereda sig mentalt och 

vara beredda på att mötas av en hetsig stämning och ett stort gäng människor som inte förstår 

deras språk. 

 
(...) jag skulle inte säga att orolig, men man blir mentalt förberedd på ett annat sätt. Man, 

alltså, man måste ju gå in och vänta sig det värsta. Ja, det är hundra pers som slåss, okej, 

ja då måste jag ju tänka på ett annat sätt.  (P3) 

 

(...) går det ut ett larm om att det är bråk och att ett tjugotal personer är inblandade och 

man är två poliser som åker som första bil och nästa resurs är en timme bort så… man 

tänker till ett par gånger, så är det. (P5) 

6.1.5. Sammanfattning 

Intervjupersonerna upplever att asylmottagandet påverkat dem en hel del, då de till exempel 

fått många fler ärenden, samtidigt som de inte har fler poliser att ta hjälp av - vilket leder till 

övertid och mer press. Språkförbristningar mellan poliser och asylsökande har gjort att 

enskilda ärenden tar längre tid än vanligt och då Jämtland är ett län med långa avstånd, då 

även långa avstånd mellan asylboendena, blir det mycket restid för poliserna.  

 

Vad gäller resurser, kan man konstatera att ingen av intervjupersonerna anser att de har 

tillräckligt med resurser för att klara av asylmottagandet på bästa sätt. De flesta ser sig som 

underbemannade sedan långt tillbaka, men då asylmottagandet har lett till en ökning av 

människor och larm i länet har problemet blivit mer påfallande nu. Personalbrist ses därmed 

som den största resursbristen. Vad gäller utbildning är även det en bristvara och något de 

flesta intervjupersonerna skulle vilja ha mer av. Att de inte upplever att de asylsökande får 

tillräckligt med information om polisen och svenska samhället i stort leder även det till 

problem, då parterna får svårare att förstå varandra och mer tid måste läggas på det än på att 

klara upp brott. Allt detta tillsammans har gett våra intervjupersoner känslan av att inte räcka 

till och att det måste till en förändring för att arbetet ska underlättas. 
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6.2 Könets roll i bemötandet  
Några av de frågor vi ställde intervjupersonerna som behandlade de asylsökandes bemötande 

var om de kunde se någon skillnad i bemötandet beroende på om det var en manlig eller 

kvinnlig polis, om poliserna själva ser styrkor i att vara man respektive kvinna i arbetet när de 

bemöter de asylsökande samt hur de upplever att de blir bemött av de asylsökande på 

boenderna.  

6.2.1 Skillnad i asylsökandes bemötande mot manliga respektive kvinnliga 

poliser 
Kvinnlig polis: 

Samtliga kvinnliga intervjupersoner upplever att det finns skillnader i bemötandet mot dem 

jämfört med deras manliga kollegor. Det är främst de asylsökande männen som bemöter de 

kvinnliga poliserna med mindre respekt. De upplever också att de asylsökande männen inte 

gärna talar med dem och detta ger sig i uttryck på så vis att de enbart väljer att tala med deras 

manliga kollegor. De kvinnliga intervjupersonerna upplever också att de måste vara mer 

auktoritära och tydliga i sitt bemötande mot de asylsökande männen då de också ofta avbryter 

dem och lägger sig i under till exempel ett förhör.. De har en mycket enhetlig bild både av att 

det råder skillnader i bemötandet och på vilket sätt detta ter sig. Det är lite blandade känslor 

inför detta men samtliga av de kvinnliga intervjupersonerna tycker att de kan hantera detta bra 

 

(...) Från vissa länder talar de gärna inte med en kvinnlig polis eller en kvinna överlag. 

(P2) 

 

Asylsökande män har generellt mindre respekt för mig än mina manliga kollegor. Jag 

måste vara mycket mer auktoritär med dem upplever jag. (P3) 

 

Manlig polis: 

Det råder lite delade meningar i hur de manliga intervjupersonerna upplever huruvida det 

finns skillnader i bemötandet mot dem jämfört med sina kvinnliga kollegor. Det finns 

uppfattningar om att det är stora skillnader i bemötandet beroende på vad de asylsökande har 

för etnicitet, till exempel att de asylsökande kvinnorna inte tittar de manliga poliserna i 
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ögonen, men även att de asylsökande männen hellre pratar med den manliga kollegan än den 

kvinnliga.  

 
Jo det händer (...) det händer ganska ofta att en man hellre vänder sig till och pratar med 

den manliga kollegan än den kvinnliga. (P1) 

 

Ja det kan vara stora skillnader, beroende på etnicitet, kultur eller religion. (P6) 

 

Inte alla manliga intervjupersoner delar denna uppfattning; en intervjuperson förmedlar 

följande citat. 

 

Jag har inte upptäckt det, jag har inte upplevt det personligen, tror jag inte. (P5) 

 

6.2.2. Fördelar med att vara man respektive kvinna i arbetet med asylsökande 
Kvinnlig polis: 

Samtliga kvinnliga intervjupersoner ser styrkor med att vara man respektive kvinna i yrket. 

De ser speciellt en styrka i detta då de kan komplettera varandra bra i bemötandet av de 

asylsökande, då kvinnliga intervjupersoner har lättare att nå fram till kvinnor och barn och 

manliga poliser har lättare att nå fram till männen. Det är framförallt bra vid sådana tillfällen 

då det till exempel rör sig om våld i nära relation där mannen misshandlat sin hustru - en 

manlig polis får då inte titta på en kvinnas skador, det är det bara en kvinnlig polis som får 

göra. Omvänt passar det bättre med en manlig polis vid tillfällen då en asylsökande man blivit 

gripen och till exempel ska byta kläder i arresten. Citaten nedan fångar problematiken med att 

asylsökande kvinnor har svårt att, eller rentav inte får, interagera med män. Det är tydligt att 

samtliga kvinnliga intervjupersoner kan se hur de kompletterar sina manliga kollegor och 

tvärtom i arbetet när de möter asylsökande.  

 

Det känns som att när vi har kvinnliga målsäganden som asylsökande, så känner de sig 

mer bekväm med mig som kvinna än en man, för vissa av dem är ju inte tillåtna att prata 

med andra män utanför deras familj. (P4) 

 

(...) Många flyktingkvinnor tycker att det är lättare att tala med en kvinna, de umgås ju 

inte med män annars, att då sitta ensam med en manlig polis kan vara en skam. (P4) 
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(...) Då en kvinna blivit slagen till exempel och vi måste kolla om de har några skador, det 

funkar ju inte med en manlig polis. (P2) 

 

Nedanstående citat visar hur de också fångar upp att det finns en viss problematik med de 

asylsökande männen, även om det inte är lika omfattande:  

 
Vi säger att vi gripit en asylsökande man, då får de oftast byta kläder i arresten och det är 

inte okej att vi får närvara tycker de. (P4) 

 

Manlig polis: 

Samtliga av de manliga intervjupersonerna kan se fördelarna med att vara man respektive 

kvinna i bemötandet med de asylsökande. De kan på detta vis komplettera varandra på ett bra 

sätt och vilket bidrar till att de kan undvika konflikter med de asylsökande. I vissa situationer 

lämpar det sig bäst med en kvinnlig polis och i andra situationer en manlig. Kvinnliga poliser 

kan också ha en lugnande effekt. Citaten nedan beskriver hur de manliga intervjupersonerna 

upplever att de kan tillmötesgå de asylsökande för att undvika konflikter genom att anpassa 

sig efter situationen, men även att könen kompletterar varandra på ett bra sätt genom att 

kunna anpassa bemötandet utifrån vad som lämpar sig bäst, manlig eller kvinnlig polis. Detta 

är speciellt bra då de upplever att interaktionen med kvinnor är svårt för dem. 

 
Det kan vara en stor fördel att ha med sig kvinnliga kollegor på arbetet. Det är ovanligt i 

många länder att ha kvinnor i yttre tjänst vilket kan bidra till att de blir lite fascinerade 

och intresserade och ibland kan det även lugna ned känslan lite när det är upphetsad 

stämning. (P1) 

 

(...) Det kan vara vissa fördelar absolut. Det är kanske lättare för en kvinnlig polis att 

hålla ett förhör med en kvinnlig asylsökande. (...) Man kan dra nytta av det absolut, 

beroende på situation och person. (P6) 

 

Alltså det är ju en nackdel att vara kille om man ska prata med kvinnor. Det är ju inte lika 

lätt, de kan ju inte ens ta i hand. (P5) 
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6.2.3 Bemötande av asylsökande på boendena 

Kvinnlig polis: 

De kvinnliga intervjupersonerna uppfattar att många av de asylsökande är rädda för polisen. 

De kvinnliga intervjupersonerna upplever dock att de för det mesta blir bra bemötta av de 

boende och att de ofta ändrar uppfattning vid interaktion med poliserna och då finner dem 

snälla.  

 

Många drar sig undan och blir rädda och sådär. (P3) 

 

(...) Många gånger när vi har dem en och en och de har lugnat ned sig och de sitter i bilen 

för att de gjort något, då brukar de ofta säga att de tycker att vi är snälla. (P2) 

 

En av de kvinnliga intervjupersonerna förmedlade sin uppfattning av bemötandet på 

asylboendena som att hon för det mesta blir bra bemött men kan i undantagsfall bli sämre 

bemött. Citatet nedan indikerar att hon har en förförståelse för att man inte alltid möter 

trevliga personer, men att det är typiskt vid bemötandet av manliga asylsökande att de kan 

neka en kvinna ett handslag.  

 

De flesta är ju väldigt trevliga, sen finns det ju undantag men det finns det ju överallt. Jag 

försöker alltid att presentera mig och skaka hand men ibland så har ju män som man 

träffat som är asylsökande inte gärna tagit en kvinna i hand (...) men sen om det är för att 

jag är kvinna eller polis det vet jag inte, men jag upplever det som att det är för att jag är 

kvinna. (P4) 

 

Manlig polis: 

Samtliga av de manliga intervjupersonerna upplever att de blir bra bemötta av de asylsökande 

på boendena. Det yttrar sig i att de är mycket gästfria även fast de inte har så mycket att ge. 

De bjuder ofta på kaffe och tårta och det uppskattas att polisen kommer dit och tar sig tid med 

dem.  

 

Jag upplever att det ofta finns en skillnad i hur artig och tillmötesgående man är när man 

kommer från någon annan kultur. (...) De är ofta väldigt gästfria och det upplever man ju 

inte i svenska familjer på samma sätt. (P1) 

 

Jag blir oftast bra bemött. (P5) 
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Jag har inte haft några problem när vi har ryckt ut. (...) Det har varit uppskattat att man 

kommit kan man säga. (P6) 

 

6.2.4. Sammanfattning 

Majoriteten av alla intervjupersoner tycker att det finns skillnader i bemötandet från de 

asylsökande. De kvinnliga intervjupersonerna upplever det främst som att det beror på deras 

kön, där framförallt männen bemöter dem med mindre respekt. De manliga 

intervjupersonerna ser inte detta lika tydligt och de som sett skillnaden har mer uppfattningen 

att bemötandet beror på de asylsökandes etnicitet, kultur eller religion. Det finns också 

upplevelsen av att det inte råder några skillnader, men i de fall de ser skillnader uppfattar de 

att de asylsökande männen hellre bemöter dem än de kvinnliga poliserna.  

 

Samtliga intervjupersoner upplever att det finns fördelar och styrkor med att vara kvinna 

respektive man som polis i mötet med de asylsökande. De är eniga i att de kan komplettera 

varandra mycket bra då de kan anpassa bemötandet efter situationen. 

 

De kvinnliga intervjupersonerna belyser uppfattningen om att de boende ofta är rädda för 

polisen och drar sig undan men att vid interaktion med polisen upplevs det dock som att de 

ändrar sin inställning. De manliga intervjupersonerna å andra sidan upplever enbart ett mycket 

bra bemötande och stor gästfrihet. 
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7. Analys 
I följande kapitel kommer en djupare analys att göras utifrån det resultat vi fått fram. 

Analysen kommer att utgå från de teoretiska perspektiv som beskrivits tidigare, för att skapa 

mening och förståelse. 

 

7.1 Påverkan på polisens arbete 

Först presenteras en analys över hur poliser i Jämtland anser sig påverkas i arbetet, av 

asylmottagningen.  

 

Arbetsmässigt upplever intervjupersonerna att de fått mycket mer jobb och att ärendena blivit  

mer komplicerade - framför allt på grund av att poliser och asylsökande kan ha svårt att förstå 

varandras språk och kulturer. Att asylboendena ligger väldigt utspridda i Jämtland, som 

överlag också är ett län med stora avstånd, gör att det tar lång tid att färdas mellan olika larm. 

Att poliserna är för få anses vara det största problemet och speglar av sig i att arbetsbördan 

ökar och vissa larm får prioriteras bort. 

 

Enligt det kulturteoretiska perspektivet påverkar kulturen man tillhör vilket synsätt man har 

på samhället samt vilka risker och möjligheter man ser (Douglas & Wildavsky 1983, s. 8). I 

denna studie kan vi se att en stor påverkan på polisens arbete ligger i de komplikationer som 

uppkommer av att poliserna och asylsökande har olika kulturer samt olika språk vilket leder 

till missförstånd och försvårar utredningarna. I kombination med att de är så få poliser ökar 

pressen och arbetet blir hårdare. 

 

Tulloch (2008) menar att en grupp som innehar en viss kultur ofta ser andra grupper med 

andra kulturer som hot. Med det menas att de egna värderingarna hotas av andra värderingar 

som står i konflikt till dessa och därmed blir det lätt hänt att man inte kommer överens. Då 

alla grupperingar och samhällen styrs av sina värderingar blir det ett hot mot hela 

gruppen/samhället. Enligt Egharevba & Whites studie (2013) kommer många asylsökande 

från länder där polisen behandlar befolkningen mycket dåligt. Detta speglar sedan av sig på de 

asylsökandes tillit till polisen. Detta kan kopplas till det kulturteoretiska perspektivet där 

poliskulturen i ett visst land kan skilja sig väldigt mycket från poliskulturen i ett annat. I ett 

land kan polisen vara ett auktoritärt maktinstrument som tvingar civila till lydnad med hot och 

våld medan i till exempel Sverige är polisen mer human och har dialog med civilbefolkningen 
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i förebyggande syfte. Då flera av intervjupersonerna nämner just att många asylsökande kan 

känna rädsla mot polisen kan vi se att kulturkrocken blir ett faktum. Polisen associeras med 

fara av många, innan de får chansen att lära känna poliskulturen i det nya landet.  

 

De asylsökande tvingas dessutom bo väldigt tätt tillsammans med andra asylsökande från 

andra kulturer, vilket kan leda till kulturella konflikter på boendena, enligt flera av 

intervjupersonerna. De ser varandra som hot då de inte har samma värderingar och syn på 

samhället. Detta leder till fler konflikter och därmed fler ärenden för poliserna.  

 

Att det är väldigt många personer på asylboendena samtidigt som poliserna är väldigt få gör 

även att poliserna hamnar i en utsatt situation, vilken blir ännu mer utsatt om man har svårt att 

förstå varandra. 

 

Samtliga intervjupersoner anser att de inte har tillräckligt med utbildning för att kunna bemöta 

och hantera personer från andra kulturer som söker asyl i Sverige på bästa sätt. Överlag delar 

de även upplevelsen att de asylsökande inte får tillräckligt med information om den svenska 

kulturen och polisens arbete. Just bristen på information åt båda hållen försvårar förståelsen 

för varandras kulturer och värderingar. Då märks skillnaderna först när poliserna har ett 

polisärende där asylsökande är inblandade. I sådana situationer, som ofta innehåller mycket 

oro, kan missförstånden förstärkas. Språket, som av många intervjuperoner anses vara ett 

viktigt sätt för att eliminera missförstånd, är en bristvara i polisärenden med asylsökande, 

vilket försvårar arbetet ytterligare.  

 

Sammanfattningsvis, med utgångspunkt i det kulturteoretiska perspektivet, kan vi se att 

polisen, som är få i antal, i och med den stora asylmottagandet fått många fler ärenden med 

asylsökande inblandade. Samtidigt har de inte  de verktyg och kunskaper som krävs för att 

bäst kunna bemöta asylsökande personer från andra kulturer – vilket leder till en paradoxal 

situation som försvårar arbetet.  

 

Att människor från olika kulturer tvingas leva tillsammans väldigt plötsligt och i trånga 

förhållanden, ser flera av intervjupersonerna som en faktor till att det blir fler ärenden. Här 

kan man se att kulturella olikheter blir väldigt påtagliga i en sådan situation och det 

förmodligen krävs mer tid för anpassning. 
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I det stora hela anser intervjupersonerna att de är alldeles för få och har för mycket ärenden på 

sig, några kan t o m vara oroliga för hur det ska sluta. Trots detta har arbetet med de 

asylsökande varit hanterbart hittills, även om det finns mycket som skulle kunna förbättras.  

 

Enligt Sjöberg (1998) har förväntningar om negativa händelser en större påverkan på 

sinnesstämningen och inställningen, än vad positiva förväntningar har. Detta kan ha ett 

överlevnadsvärde då man automatiskt förbereder sig för det värsta scenariot och är beredd på 

risken som finns.  Intervjupersonerna i denna studie visar på hög grad av riskförståelse - inte 

bara i form av att de förstår risken med att fara ett fåtal poliser till ett boende med pågående 

bråk och hundratals människor; utan framför allt utifrån att de vet om att de egentligen är för 

få och att de kan bli svårt att få förståelse för varandra på grund av språkförbristningar och 

kulturkrockar. De talar alla om att de är extra förberedda mentalt vid utryckningar till 

asylboenden och att inta denna beredskapsinställning fångar väl upp Sjöbergs poäng: Genom 

att vara förberedd på det värsta kan polisen hantera situationer någorlunda utifrån de resurser 

och den kunskap de har. 

 

7.2 Påverkan privat 

Intervjupersonerna nämner några faktorer som tillfälligt kan öka pressen och i viss mån ge 

upphov till stress - då framför allt att de är få och känner att de har svårt att räcka till. Att det 

blir mer övertid och oftare långa avstånd att åka nämns också som faktorer som i viss mån kan 

påverka dem privat. Överlag upplever dock inte intervjupersonerna att de påverkas särskilt 

mycket privat utifrån den nya arbetssituationen. Många anser att de ändå klarar av att hantera 

det någolunda. 

 

Enligt Antonovsky (2005) kan teorimodellen KASAM hjälpa till att förklara varför en del 

personer klarar av tuffa och osäkra situationer. 

När det gäller den första faktorn i modellen, begriplighet, kan det konstateras att 

intervjupersonerna överlag visar förståelse för att det blir mycket larm relaterat till 

asylsökande. De flesta nämner sådant som trångbodda boenden, olika kulturer och traumatisk 

bakgrund som anledningar till att det kan bli bråkigt - och intervjupersonerna har förståelse 

för detta och förväntar sig egentligen inte något annat utifrån situationen.   
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Faktorn hanterbarhet blir mer komplicerad, då det ju visar sig att intervjupersonerna anser att 

det saknas resurser i form av personal, utbildning och liknande - vilket kan leda till att de inte 

känner full kontroll. 

 

Den sista faktorn, motivation, som handlar om att engagera sig och vilja ta tag i saker, anser 

vi kan hamna lite i riskzonen här. Intervjupersonerna verkar alla ha en grundläggande vilja att 

hjälpa, men vi kan märka att några av dem inte känner så stor motivation till att åka långa 

avstånd fram och tillbaka mellan boenden på grund av återkommande småbråk. 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att det just nu råder en relativt hög grad av begriplighet 

bland våra intervjupersoner. Hanterbarheten är lägre då vissa resurser blivit bristvara och det 

kan vara svårt att ta kontroll över hetsiga situationer med språkförbristningar och mycket folk 

i rörelse. Motivationen anser vi finns, men den riskerar att sjunka i takt med att hanterbarheten 

sjunker. Utan känsla av kontroll blir det svårare att få motivation att klara av svårare 

uppgifter.  

 

Tidigare forskning (Pitkänen och Kouki 2010) har tytt på att poliser generellt har en mer 

negativ inställning till invandrare än andra yrkesgrupper. En intervjuperson nämner att den 

personliga synen på invandringen inte direkt blivit bättre i och med det höga asylmottagandet, 

dock finns det inget mönster av denna åsikt hos övriga. Däremot kan man tänka sig att en 

negativ bild kan komma att växa fram ju längre problematikenhåller i sig. Pitkänen och Kouki 

(2010) menar att polisens negativa syn beror på att polisen ofta har en mer negativ och 

konfliktfylld kontakt med asylsökande än vad andra yrkesgrupper har. I denna studie har det 

snarare framförallt framkommit att det är resurserna och hanteringen av asylmottagningen 

som är problemet snarare än de asylsökande i sig. Pitkänen och Koukis respektive vår studie 

kan därmed sägas belysa olika aspekter av samma problem. För att poliserna ska behålla sina 

värden på motivationen i KASAM blir det av vikt att göra något åt både samhällets hantering 

av de asylsökande samt polisernas brist på resurser. 

 

7.3 Könets roll i bemötandet 

Överlag anser de kvinnliga intervjupersonerna att de för det mesta blir bra bemötta av de 

asylsökande men uppfattar att många av de asylsökande är rädda för polisen. Detta tror de 

flesta av intervjupersonerna bottnar i att de asylsökande troligen inte har så goda erfarenheter 

av polisen sedan tidigare. Många av de asylsökande kan därmed ha en helt annan bild av 
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polisen än vad svenskar har. Detta kan vi se går in i analysen av vår första frågeställning om 

polisens arbete, där kulturteoretiskt perspektiv kunde hjälpa till att förklara. Denna teori, som 

menar att människor har vissa typer av värderingar och har olika sätt att förhålla sig till risk 

beroende vilken kultur de tillhör, anser vi därmed går att applicera även på denna 

frågeställning. Enligt kulturteoretiskt perspektiv är värderingar och riskuppfattningar generellt 

gemensamma för människor i en specifik kultur eller i ett avgränsat samhälle (Olofsson & 

Öhman 2009, s. 95).  

 

Tidigare forskning om relationen mellan poliser och invandrare har visat att invandrare ofta 

upplever poliser som ett hot som följd av tidigare erfarenheter av polisen i ursprungslandet 

(Egharevba & White 2013). Vi kan anta att en del av de asylsökande  i Jämtland ser poliserna 

som en risk och att det bygger på tidigare erfarenheter av polisen i hemländerna. 

 

Boholm & Corvellec (2011) redogör i sin riskforskning en teori om riskobjekt - att allt 

handlar om kontexten som det råder inom. Relationen och kontexten mellan riskobjektet och 

objektet som utsätts för risk är avgörande för om det kommer att uppfattas som en risk eller 

inte och det är ofta sociala och kulturella faktorer påverkar hur en individ uppfattar och 

accepterar risker. Att alla individer har olika bakgrunder och därmed olika grundläggande 

uppfattning om saker och ting är något som myndigheter måste ta i beräkning (Douglas & 

Wildavsky 1983, s. 2). Detta kan till exempel som i vårt fall vara en grupp asylsökande som 

kan uppfattas som ett riskobjekt av poliser och poliserna då blir objektet som utsätts för risk; 

detta kan visa sig i att polisen möter ett stort antal asylsökanden på boendena och om 

stämningen då är hetsk kan de asylsökande utgöra en risk för poliserna. Samtidigt kanske 

poliserna upplevs som riskobjekt hos många av de asylsökande, medan andra upplever dem 

som snälla och hjälpsamma. Riskobjekt är något som produceras av den subjektiva 

uppfattningen. Beroende på bakgrunden hos personen som ställs i relation till polisen, 

kommer uppfattningen om polisen som risk eller ej att skilja sig -  och samma sak åt det 

omvända hållet  (Boholm & Corvellec 2011).  

 

Att polisen kan ses som ett riskobjekt och tvärtom kan ha en betydande påverkan i hur de 

asylsökande bemöter polisen. Om de uppfattar polisen som en risk kommer det att spegla hur 

bemötandet kommer att se ut. De kvinnliga intervjupersonerna upplever dock att de 

asylsökande vid interaktion med poliserna ofta ändrar uppfattning och finner dem snälla, 
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vilket i slutänden kan påverka flera av de asylsökandes uppfattning av polisen - eftersom de, 

enligt kulturteoretiskt perspektiv, delar värderingar och farhågor.  

 

Samtliga kvinnliga intervjupersoner upplever att det finns skillnader i bemötandet mot dem 

jämfört med sina manliga kollegor och att det främst är de asylsökande männen som bemöter 

de kvinnliga poliserna med mindre respekt. De flesta av de manliga intervjupersonerna 

upplever också att det finns skillnader i bemötandet och belyser problematiken att 

asylsökande kvinnor har svårt, eller rentav inte får, interagera med män, vilket många av 

intervjupersonerna tror kan grunda sig i deras religion.  

 

Här kan vi återigen utgå ifrån kulturteoretiskt perspektiv om att kulturella mönster ligger till 

grund för och skapar struktur för människor och deras val att ta till sig vissa värderingar 

(Olofsson & Öhman 2009, s. 96). Personer som delar samma kulturella sammanhang är 

stödda av sin grupp - och avvikelser blir till hot (Zinn 2008, s. 142). Utifrån detta kan vi förstå 

att bemötandet från de asylsökande går att härleda till deras kulturella bakgrund där man ofta 

ser kvinnan som mindre värd och att hon inte alls har samma rättigheter som männen. Det 

mest talande exemplet på detta är att kvinnliga asylsökandena inte gärna talar med poliser, 

speciellt inte manliga. 

 

Uppfattningen är lika mellan manliga och kvinnliga poliser att det finns en skillnad i 

bemötandet. Skillnaden här är, som vi kunnat se, att de kvinnliga intervjupersonerna upplever 

att de manliga asylsökandena bemöter dem med mindre respekt - medan de manliga 

intervjupersonerna uppfattar det som att  kvinnliga asylsökande har svårt att bemöta manliga 

poliser överhuvudtaget.  

 
Bemötandet kan också förstås utifrån Goffmans dramaturgiska teori om att ta till sig olika 

roller. Kvinnor och män följer en allmän uppsättning av stereotypiska förväntningar som är 

knutna till könet. Dessa grundar sig i normer som är socialt betingade och kan därmed även 

ses som föränderliga (Ritzer 2009, ss. 304-308). Goffman menar att vi människor antar roller 

som vi spelar i våra dagliga interaktioner och möten med andra. Han påstår att vi gör detta för 

att presentera oss själva och göra intryck inför en publik (samhället) på det sätt man själv 

önskar. Inom varje roll har man rättigheter och skyldigheter knutna till en viss status och alla 

de olika rollerna skapar möjlighet för eller rättfärdigar ett visst beteende (Ritzer 2009, ss. 182-

183). 
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Ett dramaturgiskt framträdande kan formas så att det passar de förväntningar som finns från 

samhället eller publiken som man möter. I detta fall kan vi se att de asylsökande har med sig 

sina roller som de spelade i hemländerna som utgår ifrån deras kultur och normer. De manliga 

asylsökandena agerar på det sätt som förväntas av männen i deras hemländer, motsvarande 

som de kvinnliga asylsökandena gör. Då asylsökande oftast är relativt nya i landet har de 

kanske inte hunnit uppfatta eller tagit till sig kulturen i det nya värdlandet. I vissa fall kan de 

även göra motstånd – de vill inte byta ut sina värderingar mot nya, vilket kan grunda sig i 

kulturteorins syn på främmande värderingar och kulturer som hotande. 

När de asylsökande integreras i det svenska samhället kan deras roller däremot förändras över 

tid, genom interaktion med andra personer från värdkulturen. Detta går att jämföra med 

tidigare forskning som har visat att interaktioner med medlemmar av olika kulturella grupper 

ofta kännetecknas av att det genererar en känsla av ångest och hot; det vill säga att individer 

från olika kulturer inte automatiskt kan fungera bra tillsammans. Att helt enkelt tillbringa tid 

med en person av annan kulturell bakgrund för att förbättra relationen mellan grupper, räcker 

inte. För att kunna förbättra relationen mellan olika kulturer måste man kunna dämpa 

hotbilden och känslan av ångest och bygga upp vänskapen genom att lära känna och förstå 

den andra gruppen och dess erfarenheter, vilket kräver både tid och engagemang (Andersen & 

Papazoglou 2014). På detta sätt kommer vi tillbaka till Goffmans syn på roller som 

föränderliga – det går att ändra sin roll, men det sker inte i en handvändning. 

Då kulturen ställer till med en del problematik i bemötandet av de asylsökande upplever 

samtliga intervjupersoner att det finns fördelar och styrkor med att vara kvinna respektive 

man som polis i mötet med de asylsökande. De är eniga i att de kan komplettera varandra bra 

då de kan anpassa bemötandet efter situationen. Genom att arbeta situationsanpassat är 

poliserna inne på det som beskrivs i Andersen & Papazoglous studie (2014), att de försöker 

lugna ner och skapa en känsla av trygghet hos de asylsökande, så att de kan lära sig att förstå 

varandra. De asylsökande tillhör många gånger en kultur där män umgås med män och 

kvinnor med kvinnor. Om då polisen består av både manliga och kvinnliga kollegor, blir detta 

ett sätt att mötas utan att bryta normerna allt för mycket, då de kan anpassa bemötandet 

beroende på situationen.  

 

Vi kan dra slutsatsen att kultur skapar normer som skapar roller, vilket ligger till grund för 

hur vi bemöter andra människor. Vi kan inte i detta fall eliminera faktorn att 

intervjupersonerna faktiskt är poliser och att det också är en påverkningsfaktor i asylsökandes 
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bemötande; framför allt med annan forskning som stöd om asylsökandes tidigare upplevelser 

av polisen, som ju kan grunda sig i kulturen i landet. Det är genom interaktion mellan olika 

kulturella grupper man kan skapa förståelse och dela erfarenheter som sedan kan påverka hur 

man upplever och bemöter varandra. 
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8. Diskussion 
Vi har med denna studie haft syftet att undersöka hur poliser i Jämtlands län upplever att de 

påverkas av den höga asylmottagningen i arbetet och privat, samt om kvinnliga respektive 

manliga poliser känner någon skillnad i hur de asylsökande bemöter dem. De slutsatser som 

kan dras är att poliserna upplever en stor ökning av larm, fler komplicerade ärenden och 

framför allt ett ökat behov av resurser. Detta har lett till att flera känner av ökad press och 

något mer stress, även om det är hanterligt. Det finns även skillnad i hur de upplever att de 

blir bemötta av de asylsökande, i form av att kvinnliga poliser har svårare att få respekt av de 

manliga asylsökandena och de manliga poliserna stöter på problem med att nå fram till de 

kvinnliga asylsökandena. På detta sätt kan manliga respektive kvinnliga poliser dra fördelar 

av sitt kön och de kan även komplettera varandra. Studiens syfte är därmed uppnådd och vi 

har fått större förståelse för polisernas upplevelser. 

 

Något som inte varit vårt huvudfokus, men som framkommit under intervjuerna är att  

utbildning om andra kulturer och språk är en bristvara hos polisen. I och med att 

språkförbristningar gör att polisärenden med asylsökanden tar längre tid och leder till fler 

missförstånd, kanske polisen skulle ta språk i större beaktning vid rekrytering. Man kan också 

uppmuntra till utbildning inom språk – förutom att anställa flerspråkig personal kan man även 

löpande hålla språkkurser för befintliga poliser. Flyktingsituationen som pågår nu, innebär att 

ett stort antal asylsökande kommit till länet och hela landet. Detta betyder att många 

människor som inte kan svenska eller engelska kommer vistas i landet under en längre tid - 

dels de som väntar på besked om asyl, vilket kan ta flera år, och dels de som kommer att få 

stanna kvar. Om då poliser får utbildning i språk och även kultur kan det leda till mer 

effektiva och mindre tidskrävande arbetssätt, då man inte får samma behov av tolk och det 

blir lättare för poliser och asylsökande att förstå varandra. 

 

Vi har också sett att det förekommer skillnader i hur de asylsökande bemöter manliga och 

kvinnliga poliser. Det finns både för- och nackdelar med detta, men styrkan är att poliserna 

kan komplettera varandra. Därför kan det vara en bra idé att skapa rutiner där man alltid åker 

med blandade patruller, det vill säga med poliser av båda könen, vid utryckningar till 

asylboenden. Detta kan skapa större trygghet för både poliserna och de asylsökande och 

arbetet kan därmed bli effektivare. 

 



 
 

41 
 

Under intervjuerna har informationen som framkommit i stor grad pekat mot att det 

förekommer stora resursbrister inom polisen. Polisen i Sverige har varit ansträngd under en 

längre tid och då är man inte öppen för en ännu högre belastning, vilket den här extraordinära 

händelsen med flyktingsituationen inneburit. Detta är ett tecken på att Sverige inte har den 

beredskap som krävs för att hantera en sådan här situation, grundproblemet kan därmed sägas 

vara en redan befintlig resursbrist hos polisen. 

 

I Jämtland finns också problematiken att det är ett glesbefolkat län med stora avstånd där den 

enda heltidsbemannade polisstationen finns i Östersund. Idag är asylboendena placerade 

väldigt utspritt, där många ligger långt ifrån Östersund. Eftersom det finns få polisresurser i 

länet, speciellt nattetid, kan det innebära att stora delar av länet inte blir täckt. Polisen har som 

rutin att åka två patruller till asylboendena, vilket gör att stora resurser måste läggas på 

enskilda händelser vid boendena. Skulle det samtidigt hända något i en annan del av länet kan 

det innebära att polisen inte har resurser att ta hand om den nya händelsen i tid. Detta är ett 

skört system vilket gör att länet blir mer otryggt. Det hade varit fördelaktigt att ha 

asylboendena närmare Östersund för att korta ledtiderna mellan ärenden, men 

grundproblematiken är resursbristen, framför allt att det finns för få poliser. 

 

En av intervjupersonerna uttrycker en stark oro för hur det ska sluta och tror att resursbristen 

kan påverka allmänhetens förtroende för polisen och leda till otrygghet. Vi tror att ett otryggt 

samhälle kan generera i fler konflikter vilket i sin tur skapar ännu större otrygghet. Eftersom 

polisen har rollen att upprätthålla tryggheten i samhället kan konsekvenserna bli väldigt stora 

om de inte klarar av den uppgiften. 

 

8.1. Fortsatt forskning 

Då denna studie utförts på ett fåtal poliser i ett av Sveriges län öppnar det för möjligheten till 

likartad forskning i andra län. Eftersom Sverige, som tidigare nämnts, är ett av de länder som 

tagit emot flest asylsökanden under 2015 samtidigt som man har den minsta polisstyrkan i 

förhållande till befolkning, kan det vara av intresse att studera hur poliser i alla län upplever 

situationen. Genom att jämföra sinsemellan kan man få större förståelse för olika aktörers 

inverkan på varandra och hur man eventuellt kan optimera samarbeten för att skapa ett 

tryggare samhälle. Detta förslag på vidare forskning skulle även kunna göras i andra länder 

och även på andra myndigheter än polisen. Att intervjua asylsökande om deras upplevelser i 

frågan kan också hjälpa till att bredda perspektivet. 
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Appendix 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund 
 

Hur länge har du jobbat som polis? 

 

Hur kommer det sig att du tog jobb inom polisen? 

 
Invandringens påverkan på polisens arbete 
 

Hur upplever du att det ökade asylmottagandet i Jämtland påverkar polisens arbete generellt? 

 

Hur tycker du att det ökade asylmottagandet påverkar just dig i ditt dagliga arbete? 

 

Påverkar detta dig privat? 

 

Upplever du högre press eller stress som polis i o m att antalet asylsökande ökar i länet? 

 

Påverkar den nya arbetssituationen ditt välbefinnande och din hälsa? 

 

Märker du någon skillnad i asylsökandes bemötande mot dina manliga respektive kvinnliga 

kollegor? Hur känner du inför det? 

 

Ser du någon fördel/ styrka i att vara man respektive kvinna i arbetet när ni möter 

asylsökande? 

 

Anser du att polisen i Jämtland har tillräckligt med resurser för att klara av antalet 

asylsökande? (kan du beskriva dessa resurser/vilka resurser saknas?) 

 

Upplever du någon skillnad i bemötande mot er poliser, beroende på vilket kön de 

asylsökande har. 
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Asylboendena 
 

Ungefär hur ofta åker du ut till asylboenden i yrket? 

 

Upplever du att det är extra mycket problem på asylboendena? (På vilket sätt?) 

 

Upplever du några skillnader i arbetet du utför på asylboendena jämfört med dina vanliga 

arbetsuppgifter? (På vilket sätt?) 

 

Hur blir du bemött av de boende när du rycker ut till asylboenden? 

 

Känner du en oro inför insatser på asylboenden?(Varför/varför inte?) 

 

Beskriv en typisk insats på ett asylboende 

 

Vad tror du är största anledningen till våldet på asylboendena? 

 

 
Kultur 
 

Hur upplever du mångkulturella boenden?  

 

Känner du att ni har fått tillräckligt med utbildning för att kunna bemöta personer från olika 

kulturer? 

 

Känner du att de asylsökande fått tillräckligt med information om kulturen i Sverige? 

(Polisens arbete?) 

 

Vilket råd skulle du ge för att få till detta bättre? 

 
Avslutning 
 

Finns det något du skulle vilja tillägga inom ämnet, som vi missat att prata om? 


