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Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport är att ta reda på vilken betydelse polisens kroppsspråk 

har vid möten med människor samt att utreda huruvida polisens uniform 

förändrar de signaler som de sänder ut.  

 

Det inledande kapitlet berättar om kroppsspråket och dess stora betydelse i 

människomöten samt hur stor informationskälla kroppsspråket är.  

 

I nästföljande kapitel studeras kroppsspråket för sig och vad som är skrivet om 

detta. Kroppsspråket följer med oss hela livet och vi tolkar det ständigt allt 

eftersom att vi växer. Vidare beskrivs olika teorier om vad olika kroppsspråk 

säger.  

 

I en studie av polisens kroppsspråk fördjupas kunskaperna om uniformens 

betydelse men även vilka signaler kroppen som bär upp uniformen sänder ut. 

Uniformen skiljer poliserna från allmänheten och visar på de befogenheter som 

polisen har.  

 

I min undersökning visas bilder för allmänheten på en polis som visar upp olika 

kroppsspråk både med och utan uniform. Allmänheten får berätta vilka signaler 

de anser bilderna sänder ut. Genom undersökningen framkommer bland annat 

att svaren på vissa av bilderna blir väldigt olika med och utan uniform.  

 

Med en avslutande diskussion dras slutsatserna att uniformen förstärker polisens 

kroppsspråk och att små förändringar i kroppsspråk kan ge många skilda svar. 

Det ges även några små enkla tips vad man som polis kan tänka på vid möten 

med allmänheten.  
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1       Inledning 
 

Kroppsspråket, den icke-verbala kommunikationen är ett språk ingen kan 

hålla sig borta ifrån. Detta språk har alltid funnits och kommer alltid att 

finnas och ger oss enorm information om våra medmänniskor och deras 

känslor, attityder och åsikter. Genom en ökad medvetenhet av vilka signaler 

vi sänder ut med hjälp av vårt kroppsspråk kan detta hjälpa oss i våra möten 

med människor och hjälpa oss att bygga upp förtroenden. 

Polisen sänder med sin uniform och med sitt yrke ut massor av signaler som 

uppfattas och tolkas olika av omgivningen. Många anser att polisen sänder 

ut signaler som: makt, bestämdhet, dominans och arrogans. Uniformen 

tillsammans med beväpning så som batong och vapen signalerar makt och 

upprätthållande av ordningen. Dagligen sker möten mellan allmänheten och 

polisen och då sker utbyte av blickar för att analysera och definiera varandra.  

En god kännedom om hur polisens kroppsspråk uppfattas i människomöten 

skulle enligt mig underlätta polisens arbete och öka kompetensen till att 

bygga upp förtroenden och därigenom göra ett bättre och snabbare arbete 

med gott resultat. 

1.1     Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att ta reda på vilken betydelse polisens 

kroppsspråk har vid möten med människor samt att utreda huruvida polisens 

uniform förändrar det kroppsspråk och de signaler som de sänder ut.  

1.2      Frågeställning 

 

• Uppfattas samma kroppsspråk olika av allmänheten med eller utan 

polisuniform? 
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1.3            Tillvägagångssätt 
 

Det finns inte så mycket skrivet specifikt om polisens kroppsspråk så därför 

har jag hämtat grunderna från ett antal böcker som skriver om och belyser 

kroppsspråket som helhet. Jag har även studerat Cecilia Åses bok Makten att 

se - Om kropp och kvinnlighet i lagens namn, som även tar upp många saker 

om polisen som inte är kopplat till det kvinnliga könet. Jag har sedan byggt 

min rapport på ett antal undersökningar. I dessa har jag visat foton på en 

uniformerad polis som visar upp olika kroppsspråk, för olika människor och 

intervjuat dem om deras tankar och vilka signaler som de anser att den 

uniformerade polisen har sänt ut. Människorna som svarat har blivit 

slumpmässigt utvalda, delvis i en liten by utanför Luleå och delvis i Luleå 

stadskärna. Samma foton har även visats utan uniform för att ta reda på om 

resultaten skiljer sig från varandra. Fotona har visats slumpmässigt så att 

bilderna har blandat sig och kommit i olika ordning.  

.  

2.1    Studier av kroppsspråket 

 
Vi som människor börjar göra iakttagelser redan innan vår födsel. Moderns 

hjärtslag och moderns gång sänder ut signaler till fostret som registrerar 

dessa (Molcho Samy, 1992). Allt eftersom vi växer så tolkar vi och upplever 

världen samt alla intryck som kommer till oss. Kroppsspråket bygger på 

beteendemönster i den icke-verbala kommunikationen mellan människor 

(Fast Julius, 1983). Språkvetare och sociologer talar om att man med hjälp av 

att se vad en människa har för språkförråd och språkbegåvning kan 

bestämma vilken klass och social tillhörighet den personen har.  

På samma sätt kan man genom kroppsspråk hitta samhörighet och ansluta sig 

till en grupps sociala status. Människan lär sig ett passande kroppsspråk och 

detta gör man ofta vid olika tillfällen, livet ut. Vi anpassar oss beroende på 
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vart vi är och vad vi gör samt med vilka. Detta språk kommer alltid att vara 

tydligare. Detta för att vi som människor inte har lika stor kontroll över vår 

kropp som över våra ord och med kroppen kommer reaktionerna alltid 

spontant (Molcho , 1992). 

 

Människan sänder ständigt ut små meddelande till omvärlden med hjälp av 

sitt kroppsspråk. Mestadels sker detta omedvetet och språket visar hur vi 

känner oss för tillfället. Vi kliar oss i huvudet med exempelvis en penna då vi 

funderar över något, slår handen för pannan då vi kommer på något vi glömt 

bort, sätter handen för munnen då vi får höra ett avslöjande, rycker på 

axlarna då vi är likgiltiga. Det finns oändligt många gester och dessa är i 

rörelse ständigt överallt bland alla människor (Fast, 1983). 

 

Kroppen och vår kroppshållning är en del av vår personlighet. Varje 

människa har sin egen grundpuls som består av andning och hjärtslag. Detta 

ligger till grund för den personliga energin vi avger från oss själva och 

många uppfattar detta från vårt specifika sätta att gå, stå, sitta och så vidare. 

När vi umgås med nära och kära så har vi ett avslappnat kroppsspråk och vi 

befinner oss i en miljö där vi känner oss trygga. Om vi däremot är någonstans 

där vi inte känner oss trygga och sänder ut spända, nervösa och 

avståndstagande signaler så skapar det osäkerhet hos andra människor och de 

kan känna oro eller rent av aggressivitet (Nilsson, Waldemarsson,1995). 

 

2.2 Några teorier om vad kroppsspråket säger 
 

En människa som står med en insjunken bröstkorg med framåtböjda axlar 

signalerar inaktivitet samt ger intrycket av att vara hårt belastad och oroar sig 

för att inte kunna uppfylla krav som ställs på dem. En rak rygg utstrålar 

stolthet för den man är medan en uppblåst bröstkorg signalerar tecken på 
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rädsla och återhållsamhet.  En människa med en stadig och bredbent ställning 

uppfattas manlig medan ett indraget ben mot det andra benet ger ett kvinnligt 

intryck.  

Händerna är ett av de viktigaste redskapen då det gäller kommunikation. En 

öppen hand signalerar förtroende och öppenhet medan knutna eller korsade 

händer ger intrycket av osäkerhet och att man känner sig hotad av situationen 

och stänger ute alla andra. 

En människa med intensiv blick och spänd nacke kollar en annan människa 

rakt in i ögonen sänder ut signaler som både kan uppfattas som hot och 

varningar. Vid hot och fientlighet krymper pupillerna och vid en positiv 

känsla utvidgas pupillerna. Ögonkontakt tas ofta med människor man möter 

på gatan eller en människa man sätter sig bredvid i en buss. En snabb blick 

visar på att man har noterat varandra men har inga fientliga avsikter. Denna 

snabba kontakt är oundviklig och ligger till grund för om en vidare kontakt 

skall upprättas eller om det bara är en bekräftelse att man noterat den andres 

närvaro (Molcho, 1992). 

Ett leende ansikte uppvisar tecken på humor och känsla av välbehag samt 

inbjuder till kommunikation. Leendet används även av oss som en mask för 

att inte dölja känslor i vårt inre, och som en ursäkt för vårt handlande eller en 

slags försvarssymbol. Leendet används som ursäkt då vi råkar knuffa till 

någon eller tappar balansen och råkar ramla in i någon om man exempelvis 

färdas i en buss (Fast, 1983). 

Ett ärligt leende uppstår genom samspel mellan ögonens och munnens 

muskulatur som har ett parallellt nervsystem. Om munnen ler men ögonen 

förblir kalla eller irriterade, så kan detta vara en mask för att dölja något 

annat. (Molcho, 1992). 
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2.3                Studier av polisens kroppsspråk 
 

Cecilia Åse har skrivit en bok ”Makten att se – om kropp och kvinnlighet i 

lagens namn”. Boken behandlar saker som skillnaden mellan den manliga 

och kvinnliga uniformen och hur kvinnans uniformering och kvinnans kropp 

underställs maktordningen. I boken kan man även läsa om generella saker 

gällande polisen och polisens uniformering samt vilka signaler kropp 

tillsammans med uniform sänder ut. Boken tar även upp icke gällande  

teorier som krav på hur en polisman skulle se ut förr avseende storlek och 

styrka. 

 

Polisen skall signalera trygghet till allmänheten med sin uniform och med 

kroppsspråket som polisen sänder ut. Uniformens väsentliga uppgift är att 

skilja poliserna från allmänheten. Beklädnaden visar att polisen har 

befogenheter som inte medborgarna har. Polisen syns dagligen i samhället 

och synligheten sitter inte bara i uniformen utan även i kroppen som bär upp 

kläderna och de signaler som kroppen sänder ut. Synligheten sitter alltså i 

hela gestalten. Det är kroppen som bär upp uniformen och kroppens 

konstruktion kan inte gömmas av uniformen. Allmänheten iakttar  

varje polis för sig och sättet varje polis bär sin uniform. Polisen med sin 

kropp som bär upp uniformen ger uttryck för hela rättsstaten och den svenska 

polisens uniform anses vara mycket stilfull. Detta har mycket att göra med 

sättet polisen bär uniformen på. Kroppen tillsammans med uniformen skall 

utstråla auktoritet och inge respekt men bara till en viss grad, polisen skall 

inte uppfattas som skrämmande. Med en synlig beväpning ger polisen 

intrycket av att besitta hög status (Åse Cecilia, 2000). 

 

Det är alltså polisen med sin uniform och sättet polisen bär upp uniformen 

på, som visar överordningen. Detta visar sig i hur polisen talar, agerar, står, 

går och rör sig. En polisman måste tänka på sitt uppträdande då denne rör sig 
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bland allmänheten så att allmänheten inte får en negativ inställning till 

överordningen. Ett exempel är då polisen befinner sig i radiobil, då kan det 

vara värt att tänka på att inte sitta nerkrupen i sätet halvt liggandes utan 

istället sitta rakt upp med rak rygg för att inte allmänheten skall få en negativ 

inställning till själva tjänsten som patrullerande polis i radiobil. En polis som 

är osäker bidrar till att allmänhetens inställning till ordningsmakten 

äventyras. (Åse Cecilia, 2000).  

 

En polis skall ha en för yrket lämplig kropp och med detta menar man en stor 

och stark kropp utan synliga skador och defekter. En sådan kropp inger 

respekt och utstrålar makt samt verkar avskräckande ur våldsperspektiv. 

Genom polisens sätt att bära upp sin uniform minskar våldsbenägenheten 

genom att en omhändertagen kan avstå från att sätta sig till motvärn då denne 

iakttar och analyserar polisen. Poliskroppen utstrålar vid vissa tillfällen hot 

om våld och detta förstärks via den synbara beväpningen som batong och 

pistol och detta kan i många fall leda till att polisen slipper ta till våld för att 

utföra en tjänsteåtgärd. För att kunna använda polisens kropp som 

våldsprevention krävs att kroppen uppfattas som respektingivande och skall 

helst vara över medellängden. Auktoritet kopplas till kroppens storlek. 

Kroppen bör utöver detta ha god fysik och ha en bra konstruktion för att 

lämpa sig för yrket (Åse Cecilia, 2000). 

 

Allmänheten skall kunna se att polisen är i en överordnad position och för 

detta krävs att det syns att en polis är en polis. Detta sker då allmänheten ser 

polisen och polisen ser allmänheten och utbyte av blickar sker. Detta utbyte 

är viktigt för att det bekräftar att man har sett varandra och att allmänheten 

uppfattar polisen som legitim. Fotpatrullerande poliser gör att allmänheten 

kan möta sina blickar med polisernas och känna upplevelsen av att se och att 

bli sedd. När däremot polisen patrullerar i bilar så blir det en form av 
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envägskommunikation på det sättet att poliserna ser allmänheten men 

allmänheten ser inte polisen för att de döljer sig bakom mörka bilrutor. 

Polisen upplevs härigenom som övervakare och inte som trygghetsfrämjande 

(Åse Cecilia, 2000).  

3     Resultat 
 

   Jag har tagit en bildserie med åtta bilder. Bilderna visar en polis i fyra olika 

ställningar med olika kroppsspråk och ansiktsuttryck. Samma bilder har 

sedan tagits av samma person men utan uniformen. Därefter har jag pratat 

med 13 personer av olika kön med en ålder mellan 21-55år och frågat dem 

om vad kroppsspråket i varje bild signalerar. Undersökningen har riktat sig 

till vanliga personer i spridda åldrar som någon gång kan tänkas möta en 

polis i något sammanhang. Personerna gavs inga svarsalternativ eftersom att 

kroppsspråket tolkas olika av alla människor. De fick med andra ord berätta 

fritt om vad de såg och vad de tänkte. De tillfrågade har varit grannar, 

okända som stoppats i centrala Luleå på gatan samt någon gammal 

arbetskamrat. 
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Då bilden med uniform visades så svarade alla utom en med liknande svar. De 

ansåg att polisen visade vem som bestämde, att det var svårt att skapa en kontakt 

för att han stängde ute allmänheten med hjälp av de korsade armarna, han 

utstrålade bestämdhet, auktoritet, upprätthållande av ordningen. Den som inte 

höll med ansåg att polisen såg avslappnad och normal ut.  

Då samma bild visades utan uniform ansåg hälften av de tillfrågade att det såg ut 

som en avslappnad, normal och vardaglig kille. Två stycken ansåg att han såg 

stängd ut men mindre stängd än bilden då han bar uniform. Tre stycken ansåg att 

han såg bestämd, bossig eller less ut.  

 

Samma foton visades även upp men då med ett leende ansikte men annars 

identisk med ovanstående foton.  

På det fotot med en leende polis i uniform hade samtliga av de tillfrågade en 

positiv bild av dessa signaler. De ansåg att polisen såg glad ut, 

förtroendeingivande, representativ för sitt yrke samt hjälpsam. Två stycken 

ansåg att leendet förändrade bilden avsevärt och två stycken ansåg att man 

sällan såg en leende polis men det var detta man gärna ville se. Fyra stycken 

ansåg att de korsade armarna gav sken av viss slutenhet trots leendet och de fick 

upplevelsen av att korsade armar signalerade att det var en myndighetsperson 

som stod där.  

Då bilden med en leende kille i normala kläder visades så ansåg åtta stycken av 

de tillfrågade att det var en glad och trevlig normal kille. Två ansåg att det såg 

reserverat ut med armarna i kors och upplevde att personen inte var helt 

avslappnad.  
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Då bilden till vänster visades med uniform ansåg tre stycken att det såg ut som 

en beredd och redo polis. Två stycken ansåg att det såg ut som en neutral polis. 

De övriga hade ganska spridda meningar om vad polisen utstrålade. Dryg, kaxig, 

”liknade en vakt”, övervakande och observerande var vad som kom fram.  

När samma bild visades utan uniform ansåg fyra stycken att det såg ut som en 

normal kille. De övriga hade även här många olika uppfattningar om vad killen 

utstrålade. Dryg, kaxig, bestämd, passiv, beredd, slö, likgiltig och cool var vad 

som kom fram.  

 

Då bilden till höger visades med uniform ansåg hälften att polisen inte utstrålade 

någon respekt, ingen pondus och det såg inte ut som en bra polis. En tyckte att 

det såg ut som en person som var utklädd till polis. Två stycken reagerade över 

den dåliga kroppshållningen och tre stycken ansåg att polisen såg trött, less och 

oengagerad ut.  

När samma bild visades utan uniform så blev svaren många och blandade. 

Slapp, dålig hållning, sur, osäker, ingen egen vilja, inte intresserad samt trevande 

var vad som kom fram. En ansåg att killen på bilden såg ut som en nynazist.  
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4               Diskussion 
 

Min spontana reflektion då jag skrivit detta arbete är hur mycket olika 

uppfattningar det finns om vad människor sänder ut för signaler med sitt 

kroppsspråk.  I rapportens resultat anser jag mig kunna utläsa vissa skillnader 

med och utan uniform.  

Den leende polisen fick många positiva svar men samtidigt fanns en viss skepsis 

beträffande de korslagda armarna. Går man till teorierna kan man bekräfta att ett 

leende inbjuder till kommunikation samt att korslagda armar kan signalera 

osäkerhet och instängdhet.  Jag anser utifrån svaren från de första bilderna att 

människor kan reagera kraftigare på ett slutet kroppsspråk med uniform, än utan 

uniform. Detta kan ha att göra med allmänhetens förväntningar på hur en polis 

skall vara, en polis skall ju enligt Cecilia Åse, signalera trygghet till allmänheten 

och här är jag beredd att hålla med.  

Detta visar sig även i bilden där polisen är fotad från sidan med insjunken 

bröstkorg. De flesta svaren var svar på hur allmänheten absolut inte vill att en 

polis skall se ut, medan svaren på bilden utan uniform mer var allmänna 

negativa ord.  

Vidare visade undersökningen att samma kroppsställning och kroppsspråk med 

och utan uniform på de två första bilderna gav väldigt olika svar. Då hälften 

ansåg att bilden utan uniform uppvisade en normal kille tyckte bara en att 

samma bild med uniform uppvisade en normal vanlig polis. Utifrån detta anser 

jag mig kunna tolka deras svar på det sättet att uniformen förstärker 

kroppsspråket och signalerna som går ut till allmänheten förändras. Å ena sidan 

kan detta bero på vad just den tillfrågade personen har för inställning till polisen 

sen innan, å andra sidan kanske personen läser av just den bilden och vad för 

signaler den ger.  

De bilder som togs framifrån gav större olikheter i svaren, än de som togs från 

sidan. Detta anser jag kan ha att göra med att signalerna inte blir lika tydliga 



Polisutbildningen vid 
Umeå Universitet 
Höstterminen 05 
Moment 4:3 
Fördjupningsarbete   
 
 
 
 

  11     

från sidan. Man ser inte lika tydligt hur armarna och händerna hålls och man ser 

inte heller på samma sätt om personen står bredbent eller inte. Enligt Cecilia 

Åse ger polisen intryck av att besitta hög status genom sin beväpning och 

uniformen bidrar till att utstråla auktoritet och inge respekt. När inte kroppen 

och uniformen exponeras på samma sätt med en bild från sidan kan detta enligt 

min mening eventuellt ha inverkan på svaren. 

Idag har man gått ifrån det tidigare nämnda begreppet att polisen skall ha en ”för 

yrket lämplig kropp, en stor och stark kropp utan synliga skador och defekter”. 

Däremot utstrålar polisen fortfarande auktoritet men även trygghet till 

allmänheten.  Jag anser att undersökningen har visat hur små förändringar 

ändrar allmänhetens intryck och att det skiljer sig beroende på om uniformen 

finns där eller inte. 

Små förändringar av hur polisen går, står och rör sig kan enligt mig ändra 

signalerna som allmänheten uppfattar avsevärt. Precis som Cecilia Åse skriver, 

ger polisen med sin kropp som bär upp uniformen uttryck för hela rättsstaten 

och då anser jag att det kan vara bra att polisen är medveten om hur stor roll den 

icke – verbala kommunikationen spelar. Uniformen behövs i det vardagliga 

arbetet för att man som polis skall skilja sig från allmänheten. För att 

allmänheten skall få en så positiv bild som möjligt av polisen anser jag att man 

som polis kan tänka på några små saker: 

 

• En bra neutral hållning med rak rygg. 

• Att inte stänga ute allmänheten med korsade armar. 

•  Att se och bekräfta allmänheten med blickar. 

• Att inte vara rädd för att visa upp ett leende. 

 

En ökad förståelse och kunskap om kroppsspråket kan underlätta polisens arbete 

och man kan finna nya vägar till att snabbt bygga upp ett förtroende för 

människor som i sin tur blir ett hjälpmedel i den verbala kommunikationen.  
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