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 Abstract 

Syftet med den här rapporten är att belysa hur kvinnliga polisers röst kan inverka på dennes 

arbete. Syftet är även att uppmärksamma hur viktig rösten är och att det inte finns någon 

forskning eller något skrivet om röstanvändning i yrket som polis. Detta väckte vårt intresse 

när vi hade en röstlektion på polisutbildningen. För att kunna bilda oss en uppfattning om det 

finns generella önskemål om röstträning, både på polisutbildningen och på polismyndigheten, 

har vi genomfört ett antal intervjuer.  

I rapporten beskrivs röstorganets anatomi. Vi har försökt att på ett enkelt sätt beskriva 

röstorganet och dess funktioner, samt skillnader mellan mäns och kvinnors röst.  

Vidare i rapporten kan man läsa resultatet av de intervjuer vi har gjort. Genom intervjuerna 

framkommer bland annat att rösten anses som ett viktigt arbetsredskap och att önskemål om 

mer röstutbildning finns. Med en avslutande diskussion konstaterar vi att kvinnor kan ha 

svårigheter då det gäller att ta i med rösten för att nå fram till en mottagare. Orsakerna till det 

är bl a att kvinnor har kortare stämband än män och stämbanden vibrerar snabbare, detta gör 

att kvinnor har en ljusare stämma. Slutligen ges några enkla övningar och tips för hur man 

kan träna sin röst. 
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1  Inledning 

Denna rapport skall behandla rösten som ett redskap för yrkesverksamma poliser. Vi har 

valt att inrikta oss på kvinnor och se om det finns någon problematik kring den kvinnliga 

rösten i yrket som polis. Vi anser att det här ämnet är viktigt att studera då man kan belysa 

det ur olika nivåer; samhälls-, organisations- och individnivå.  

På samhälls- och organisationsnivå krävs det poliser som kan använda rösten och sin 

röstresurs på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att de kan använda sin röst på bästa 

möjliga sätt för att kunna både dominera och lugna olika situationer. På individnivå är det 

viktigt att man inte överanstränger rösten genom att skrika, samt använda rösten så 

funktionellt som möjligt, detta sett ur ett hälsoperspektiv. Det är även viktigt att öka 

kunskaper hos varje enskild polis, för att fungera bättre. Dessa nivåer gör att effektiviteten 

ökar, en polis som kan använda sin röst till fullo är effektivare än en polis som har ett 

begränsat röstregister. Det begränsar en patrull om inte båda är kapabla att använda rösten.  

 

 

2 Bakgrund 

Vi har förstått att det finns lite forskning och studier som behandlar rösten i kombination 

med yrkesgruppen polis, det har vi insett när vi sökt information kring ämnet. Vi har 

försökt hitta material både på bibliotek och genom bibliotekens samtliga sökmotorer. Vi har 

även sökt information på Internet, men med litet resultat. Det enda vi har hittat angående 

rösten och yrkeskategorier är yrken som politiker och lärare, dessa texter behandlar rösten i 

allmänhet och är inte särskilt inriktat på kvinnors röstanvändning. I en artikel som vi har 

tittat på angående politiker och röstanvändning kan man läsa att politiker har stor nytta av 

att bli medvetna om hur mycket som förmedlas via rösten. ”Vi går omkring med en hel 

orkester men använder sällan mer än ett enda instrument”, detta tror vi även gäller poliser.  

I samma artikel kan man läsa att ”har man rösten som arbetsredskap är det alltså viktigt att 

kunna hantera den”, det här säger mediatränare Paul Ronge1. 

 

 Det är på grund av detta som vi vill fördjupa oss i ämnet, vi vill se om det uppfattas som 

viktigt att kunna hantera sin röst rätt. Därför har vi valt att ställa ett antal frågor till 
                                                
1 Johansson, A. www.dn.se 
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slumpvis valda personer, dels studenter på polisutbildningen och dels yrkesverksamma 

poliser. Vi vill även, lite kort, visa på skillnaden i anatomi mellan mäns och kvinnors 

röstorgan och då eventuella hinder en kvinnlig polis kan komma att ställas inför.  

Polisutbildningen i Umeå är baserad på teoretiska och praktiska moment, under de 

praktiska momenten såsom självskydd och polisiära övningar får studenterna möjlighet att 

träna sig i kommunikation mellan människor och på så sätt träna på att använda sin röst. 

Denna träning är regelbunden genom hela utbildningen. Den teoretiska färdigheten berörs 

vid ett tillfälle, på en lektion om röstträning med logoped Anders Birgander. På den 

nämnda lektionen ges det tillfälle att reflektera över rösten som arbetsredskap. 

 

 

3 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att belysa hur polisens röst kan inverka på dennes arbete. 

Vi vill då särskilt studera hur kvinnor använder och kan använda sin röst. 

 

 

4         Metod 

De personer som slumpmässigt har valts ut (för urvalet: se 4.3 Tillvägagångssätt) har vi 

varit i kontakt med via mail, för att sedan övergå till telefonkontakt då tid och plats för 

intervjun har bokats. Av de poliser vi har intervjuat var den första personen utvald genom 

kontakt. Den andra personen har vi medvetet valt ut för att se en eventuell skillnad. De 

kvinnliga studenterna som vi varit i kontakt med har varit två från termin 1 och två från 

termin 4 på polisutbildningen i Umeå.  

De intervjuer vi har genomfört har varit helstrukturerade intervjuer där vi har följt vårt 

frågeformulär och ställt frågorna i den följd som är angivna i frågeformuläret, se bilaga 4. 

Intervjuerna har genomförts på kontor, grupprum samt i allmän skolmiljö. Tiden för 

intervjuerna har varierat mellan 20 – 45 minuter. Vårt arbetssätt består i att undersöka 

ämnet på tre olika nivåer; från termin 1 på polisutbildningen till termin 4, för att till sist nå 

nivå tre: yrkesverksamma poliser. 
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4.1  Frågeställningar 

• Kan rösten påverka en specifik situation?  

• Påverkas röstanvändningen under polisutbildningen?  

• Finns det behov av mer röstutbildning och övning för polisstudenter och 

yrkesverksamma poliser? 

 

 

4.2 Avgränsningar 

Vi har valt att enbart inrikta oss på kvinnor och deras röst och vilka eventuella svårigheter 

det kan medföra i yrket som polis. Därför har intervjuer gjorts med kvinnor i början på 

polisutbildningen respektive i slutet av den, samt yrkesverksamma kvinnliga poliser. Vi är 

väl medvetna om att även män kan ha problem med sin röstanvändning, men det lämnas 

öppet för framtida författare till fördjupningsarbeten. Ett medvetet val har även gjorts att 

inte fördjupa oss i hur mottagaren uppfattar polisens röstanvändning, då vi bedömer att det 

är svårt att mäta. 

 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi har intervjuat fyra kvinnliga studenter på polisutbildningen i Umeå.  Detta har vi valt att 

göra för att se om det finns skillnader i tankesättet kring kvinnliga polisstudenters 

röstanvändning. Urvalet av de kvinnliga studenterna har skett med ett obundet 

slumpmässigt urval, ett lotteriförfarande. Vi har även intervjuat två yrkesverksamma poliser 

på polismyndigheten i Umeå, dessa respondenter är utvalda genom kontakter. De kvinnliga 

poliserna har båda lång erfarenhet av att arbeta som ordningspoliser och därmed vana att 

arbeta med rösten i pressade lägen, men även i vardagssituationer. Båda arbetar idag som 

utredare, varav en av dem med barnutredningar. Vidare har vi försökt komma i kontakt med 

en kvinnlig logoped som är verksam på Karolinska Institutet i Stockholm, hon har anordnat 

kurser för poliser när det gäller deras röstanvändning (då särskilt kvinnliga poliser). Men 

dessvärre har detta inte kunnat genomföras. Kontakt har tagits med Röstfrämjandet och 
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med logoped, Anders Birgander tillika lärare, vid Umeå universitet för att få inblick i hur 

man kan utveckla sin röst, samt övningar för detta. Utöver detta har vi sökt litteratur och 

information på Internet. Då vi sökt på Internet har vi använt sökord som ”rösten”, 

”röstorganet”, ”polis+röst” etc. Den information vi har hittat har dock inte berört specifikt 

poliser, utan rösten i allmänhet. 
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5 Teori om röstanvändning 

 

Rösten är var persons egen identifikation, ingen röst är den andra lik. Detta beror på att alla 

människor är olikt skapta. Utformningen av vårt röstorgan påverkar den personliga 

röstklangen, det gör att män, kvinnor och barn har olika röstlägen.2 Röstorganet består av 

tre olika delar; andningsapparaten, struphuvudet och artikulationsapparaten.   

 

                                               Figur 1. Röstorganets tre delar 
 

Dessa tre samarbetar från inandning till utandning och därmed en färdig ton.3 

Andningsapparaten består av lungorna och de s k andningsmusklerna, de muskler som 

påverkar lungvolymen.  

 

                            Figur 2.  Andningsmuskulaturen 
 

Tal sker på utandningsluften. Andningsapparaten skapar den nödvändiga luftströmmen som 

passerar ansatsröret där allt ovanför stämbanden, svalg, munhåla och näshåla, ger resonans. 

                                                
2 Sundberg, J. Röstlära s. 9-11 
3 www.voicecentre.se  
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Stämbanden börjar då vibrera av luftströmmen och ljud alstras.4 Ansatsrörets/luftstrupens 

dimension och stämbandens storlek har betydelse för den personliga röstklangen.5 När en 

luftström pressas fram via stämbanden, börjar de vibrera, den s k Bernoulli-kraften. 

Bernoulli-kraften uppstå så fort ett föremål hindrar en luftström att strömma fritt. Det bildas 

ett undertryck, detta undertryck strävar att dra in stämbanden mot mitten.6  

 

                              Figur 3.  Bernoulli-kraften 
 

Struphuvudet är en rörformig uppbyggnad som är placerad i främre delen av halsen. Detta 

rör slutar nertill i luftstrupen och upptill i svalget. Struphuvudet är på insidan klätt med en 

slemhinna, denna slemhinna fortsätter upp i svalget och ner i luftstrupen.7  

Stämbanden är muskler som fäster i struphuvudet. Stämbanden är hos nyfödda några 

millimeter långa, men växer sedan och blir hos en vuxen kvinna ca 1,5 cm långa och hos en 

vuxen man ca 2 cm långa. Stämbandens längd, tjocklek och rörlighet gör att en man har en 

mörkare och djupare röst än en kvinna har, som har en högre och ljusare ton. Stämbanden 

vibrerar för kvinnor ca 200 ggr/sek och för män ca 100 ggr/sek.8  

 

Artikulationsapparaten består av svalg, munhålan och näshålan. Även tungan, läpparna och 

gommen ingår i artikulationsapparaten, som ger resonans och det alstras ljud.9 

 

I en artikel i Dagens Nyheter, Det hänger på rösten, kan man läsa att det är av stor vikt att 

hantera rösten på rätt sätt för dem som har rösten som ett arbetsredskap. Enligt författaren 

                                                
4 Linblad, P. Rösten s. 13 
5 Sundberg s. 9- 
6 Ibid s. 24 
7 Lindblad s. 20 
8 Logoped Birgander, A. Muntlig information 
9 www.voicecentre.se  
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till artikeln verkar det dock inte vara vanligt att dessa personer tränas i sin 

röstanvändning.10 Rösten är djupt rotad i människan, därför är det svårt att korrigera den. 

Men hjälp finns att få för dem som behöver korrigera rösten så att de hittar sin naturliga 

stämma.  

 

I ett möte med logoped Anders Birgander, vid Umeå universitet, berättar han vikten av att 

andas med magen för att på bästa sätt utnyttja rösten. Han menar att det är ett invant 

mönster att när man andas in så drar man samtidigt upp axlarna, vilket medför att man 

spänner andningshjälpsmuskulaturen (bl a axelmuskulaturen) och på så vis inte utnyttjar 

magandningen. Med relativt enkla tekniker kan man öva upp sin röstkapacitet11. Dessa 

tekniker syftar till att sysselsätta andningshjälpsmuskulaturen med annan verksamhet. De 

syftar även till att öka effektiviteten vid in- och utandning samt röststyrkan.  

Birgander instruerade oss ett antal inandningsövningar, som framgår av bilaga 1, syftet med 

dessa övningar är att andas med magen. Vidare berättar Birgander att det är bra om man 

kan få in utandningsövningar i sitt vardagliga beteende, se bilaga 2. Till sist talar Birgander 

om röstkapacitetsövningar som syftar till att träna upp styrkan i rösten i samband med 

kroppsspråk och magstöd, se bilaga 3. 

 

Avslutningsvis nämner Birgander att är man hes så skall man försöka så gott det går att 

prata med sin vanliga röst och absolut inte viska, för det påfrestar stämbanden på ett 

negativt sätt. Man skall även tänka på att om man har problem med rösten skall man söka 

hjälp, det finns att få. 12  Vanligtvis söker man hjälp hos läkare, för att sedan bli remitterad 

till en logoped.  

 

 

5.1 Röstteknik 

Om man vill ha en stark och dynamisk röst finns det olika delar att tänka på. Dessa delar är; 

betoning, tempo, tonläge, melodi, pausering och volym.  

Om man betonar rätt ord ger det betydelse åt innebörden av meningen, t ex ”har du sett vad 

som hänt?” Om man sedan flyttar betoningen framåt i meningen får den genast en annan 

                                                
10 Johansson, A. www.dn.se,  
11 Se bilaga 3  
12 Logoped Birgander, A. Muntlig information  
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innebörd. Vill man ge mer styrka till meningen, kan man även lägga till olika tonnyanser, 

exempelvis förvåning, sarkasm eller ointresse.  

Då man talar har man ett visst taltempo, detta är både personligt och språkligt. I spanskan 

och italienskan är t ex taltempot mycket högre än i svenskan. Alla har ett personligt 

taltempo, detta är en del av vår personlighet och kan vara svårt att ändra på. Det tempo man 

talar i förmedlar känslor. 13 

Vilken höjd man har i tonfallet, är det som kallas för tonläge. Talar man gällt, ligger man 

högt och ligger man lågt får man en mörk ton. En röst som ligger för högt och därmed kan 

låta gäll, kan vara svår att lyssna på och det finns även risk för att mottagaren blir 

irriterad.14 Det är mycket lättare att lyssna på en låg röst. 

Varje språk har sin melodi, men även en del dialekter har sin egen melodi. Melodin ger liv 

åt talet med melodins upp- och nergångar. T ex kan det vara svårt för en engelsman att 

förstå samtalet om man talar engelska med svenskans melodi. 

När man talar är det viktigt med pauseringar. Pauserna ger rytm i språket och är 

huvudsakliga för förståelsen av vad som sägs.  Om rytmen inte är jämn kan det vara svårt 

att lyssna och förstå innebörden. 

Volymen av talet är grundläggande för om mottagaren lyssnar eller ej. Om man talar med 

svag röst måste mottagaren anstränga sig för att höra vad som sägs. Vill man ha 

uppmärksamhet är det i regel av vikt att man höjer volymen något, men dock inte tonläge. 

15 

Om man vill ha en stark röst och en röst som bär, är det av stor vikt att man skapar en 

kraftfull volym i rösten utan att skrika. Då rösten inte bär är det grundläggande felet ofta att 

man inte ”andas under midjan”, d v s att man inte andas med magen. När man är under 

press händer det att andningen hamnar uppe i bröstkorgen och därmed blir rösten tunn och 

man blir torr i munnen. Muntorrhet beror på att musklerna spänns och därmed är det svårt 

att få fram saliv. Talar man istället med magen, produceras saliven automatiskt. 16  

                                                
13 Alpsjö, J. www.lentos.se  
14 Johansson, A. www.dn.se  
15 Alpsjö, J. www.lentos.se  
16 Alpsjö, J. www.lentos.se  
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6 Resultat 

Resultatet är grundat på intervjuer, just för att det inte finns någon forskning alls om poliser 

och deras röstanvändning i yrket. Vi presenterar svaren på frågorna från intervjuerna var för 

sig, där vi har separerat svaren vi fått från termin 1 och termin 4, för att få en överskådlig 

blick. Därefter följer intervjuresultaten från de kvinnliga poliserna. 

 

Intervjuer med kvinnliga studenter vid polisutbildningen i Umeå 

Termin 1 

En av de två kvinnliga studenterna i början av utbildningen har tidigare sjungit i kör hon 

säger ”Jag har sjungit i kör i cirka 20 år och tagit sololektioner, där jag har fått lära mig att 

använda magstöd”. Den andra studenten har ingen tidigare erfarenhet av röstanvändning i 

yrkeslivet. Hon säger att hon har arbetat i polisens växel, ”där är det viktigt med rösten, 

folk som ringer märker ju om man skulle ha en taskig inställning”. 

Termin 4 

Samma sak gäller för de två kvinnliga studenterna i slutet av utbildningen, den ena har 

sjungit i kör i princip hela sitt liv men har inte lärt sig några tekniker. Hon påpekar dock att 

hon har blivit medveten om sin röst. Den andra studenten har inga tidigare erfarenheter 

förutom genom vardagligt tal med andra människor, men då hon har arbetat som bl a 

servitris, bartender, barnskötare och vårdbiträde har hon lärt sig att använda olika röster vid 

olika tillfällen. 

 

Termin 1 

De är båda rörande överens om att rösten är viktig i yrket som polis. ”Det är viktigt att 

kunna växla mellan en vanlig samtalston och en mer kraftfull röst”. Vidare säger en av 

studenterna ”ju mer kontroll man har på rösten, ju mer kan man kontrollera situationer”. 

Vid möten med stora folkmassor menar en av dem att det är viktigt att kunna höras. Den 

andra studenten säger ”för att få respekt måste man ha en bestämd och distinkt röst”. 
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Termin 4 

Även studenterna i termin 4 är överens om att rösten är mycket viktig i yrket som polis. 

”Det är viktigt att kunna använda rösten på olika sätt vid möten med olika människor”. De 

är båda fortsatt överens om att det är viktigt att kunna visa empati och medmänsklighet med 

sin röst. Båda betonar vikten av att kunna växla till en mer allvarlig ton och visa att man är 

bestämd ”Lyssna på mig!”. 

 

Termin 1 

En av de kvinnliga studenterna anser att hon kan kontrollera rösten, medan den andra 

känner att hon bara har kontroll på rösten till viss del. Hon säger att hon ”lätt tappar rösten” 

när hon blir nervös, hon säger dock att vid lektioner i självskydd har hon kontroll på rösten. 

Vidare menar en av studenterna att ”när det är allvar skärper man sig, då är det inte det där 

kvinnliga och fnittriga utan då blir det en mer bestämd och fast röst”. 

Termin 4 

Båda studenterna känner att de har kontroll på sina röster i de flesta situationer de stött på 

under skoltiden. ”Det handlar om att våga ta för sig och ha den kapaciteten i rösten” säger 

en av dem. Den andra menar att hon har en stark stämma, framför allt när hon blir arg. 

 

Termin 1 

De båda kvinnliga studenterna tycker att det borde vara mer röstutbildning på 

polisutbildningen. En av studenterna säger att ”röstutbildning är lika viktigt som allting 

annat här på utbildningen”. Den andra anser att det skulle vara bra med några fler tillfällen 

då man kan få chans att utvecklas och få mer tips på just röstanvändning. Idag är det endast 

en lektion med en logoped. 

Termin 4  

Hos studenterna i termin 4 skiljer sig svaren åt på frågan om mer utbildning krävs. En av 

studenterna skulle vilja ha mer utbildning. Hon säger att hon skulle vilja lära sig om 

magstöd och andra tekniker. ”Jag tror att det är av vikt för kvinnliga studenter att lära sig nå 

fram till mottagaren och då höras. Det är viktigt att göra sig medveten om rösten och dess 

användning”. Vidare säger hon att det är bra att man ofta åker patruller om man/kvinna just 
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för att komplettera varandra röstmässigt. Den andra studenten tycker att röstutbildning är 

bra för dem som behöver det och som känner att de har problem. Hon anser att ”det är 

bättre att lägga krut på andra saker”.  

 

Termin 1 

Studenterna i termin 1 har delade meningar om de känner att deras röst räcker till. En av 

studenterna, hon som sjungit i kör, säger att hennes röst har räckt hittills, förutom vid 

nervositet. Hon säger vidare att ”jag har en stark röst om jag sätter ton i den, nog skulle jag 

få uppmärksamhet om jag vill”. Den andra studenten menar att hon nog skulle ha svårt att 

höras i en situation där det är mycket människor och ”stimmig” miljö. Hon tycker inte att 

hon har ”den mörkhet och dovhet som en man har”. 

Termin 4 

De båda studenterna nämner övningstillfället med s k förhöjd hotbild. Där känner de båda 

att rösten inte räcker till. De säger båda två att det är svårt att nå fram till mottagaren, rösten 

håller inte hela vägen. ”Det är viktigt att man då gör sig medveten om att rösten inte räcker 

till och då tar hjälp av kollegan”. 

 

Termin 1 

Båda studenterna säger att de tror att de kan klara av att lugna ner en person med sin röst. 

”Om någon är stressad och upprörd så blir jag lugn och saklig så att den andra personen 

kommer ner på min nivå”. 

Termin 4 

Även studenterna i slutet av utbildningen anser sig kunna lugna ner en person med sin röst. 

De är båda överens om att de talar med en lugn och sansad röst. ”Vid stressiga situationer 

vet jag att jag uppfattas som lugn och sansad av andra”. Den andra studenten menar att ”jag 

vet att jag kan det, jag pratar lugnare, är tydlig och pratar med en mjukare röst”. 
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Intervjuer med kvinnliga poliser på polismyndigheten i Umeå 

De kvinnliga poliser vi har intervjuat har båda arbetat som ordningspoliser under en längre 

tid, en av dem i ca 30 år och den andra till och från i ca 15 år. Numer arbetar de båda som 

utredare på polismyndigheten i Umeå, en av dem arbetar med barnutredningar som 

huvuduppgift.  

Båda poliserna är överens om att de känner att deras röst räcker till i sitt yrke. Den ena 

polisen säger ”ja, jag känner mig trygg. Har aldrig känt att det varit negativt att ha en 

tjejröst”. Den andra polisen menar att ”behöver man använda rösten får man styrkan, det är 

det här med adrenalinet”. En av poliserna berättar om en situation då hon skrek ”stanna” till 

en inbrottstjuv, som då stannade. Han blev paff att det kom från en kvinnlig polis. Hon 

menar att det gjorde henne trygg, då hon märkte att det fungerade. Vidare berättar samma 

polis att hon ibland säger ”jag är inte så farlig som jag låter”, hon säger sedan att det är för 

att ”jag känner mig trygg med min röst”. Den andra polisen säger att hon kan behärska sin 

röst när situationen kräver det. 

På frågan om de vill ha utbildning i röstanvändning säger en av dem att det vill hon inte. 

Den andra tycker inte att hon har saknat utbildning, men har inte heller funderat över det. 

De menar båda två att de har utbildning/övningar kontinuerligt på myndigheten, där det 

ingår att använda rösten i kombination med annat agerande. En av poliserna säger sedan att 

det handlar om att känna sig trygg, både i sig själv och i situationen. 

 

”Om rösten inte räcker till hittar man andra lösningar – man vill ju inte slåss”. De båda 

poliserna menar att om det uppstår situationer då man behöver ropa högt, tar ofta en manlig 

kollega över utan att man tänker på det. Den ena polisen kan dock inte komma på någon 

situation då rösten inte har räckt till, ”det har fungerat i alla vardagliga situationer”. Samma 

polis berättar vidare att ”när jag sitter i baksätet med en buse, använder jag min kvinnliga 

röst för att lugna ner personen, då fungerar det bra”. 

 

Vid övningar enbart, har den ena polisen känt sig trött i stämbanden, vid t ex övningar i 

”Farlig person” och ”expanderbar batong”. Den andra polisen säger att hon aldrig har 

skrikit så mycket att hon har känt sig överansträngd.   
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På frågan om mer utbildning behövs på skolan respektive på myndigheterna har de delade 

meningar. En av poliserna anser inte att ren röstutbildning med logoped behövs. ”Jag tror 

inte heller att det skulle vara frivilligt från polisens sida att anlita sådan träning. Det finns ju 

träning på myndigheten i form av att man i samband med övningar även övar på att skrika, 

exempelvis i samband med att man övar på att stanna bilar”. 

Den andra polisen menar å andra sidan att det är bra att träna så mycket som möjligt, men 

menar dock att det skall vara på frivillig basis. Hon menar vidare att det skulle vara bra med 

kombinerad röstträning och polisiära övningar. Samma polis berättar att hennes röst har 

ändrats under hennes tid som polis, hon menar att hon har tränat upp rösten själv. Hon 

menar att allt hänger på säkerhet och trygghet i sig själv.  

 

Båda poliserna demonstrerade, vid intervjutillfället, sina kraftfulla röster. Vi upplevde då 

ingen nämnvärd skillnad i deras röster, de var lika kraftfulla, även om deras vardagsröster 

skildes mycket åt. En av poliserna hade en mycket stark stämma, medan den andre hade en 

lugn och stillsam röst. 

 

Ingen av kvinnorna har reflekterat över rösten under skoltiden, utan det har båda på senare 

år kommit underfund med att rösten är viktig i yrket som polis. ”Det är egentligen först nu 

när jag går en förhörsledarutbildning som jag börjat inse hur viktigt det är vid 

förhörssituationer att använda rösten på ett bra sätt”, hon menar att det är viktigt att 

förmedla att man lyssnar. Den andra påpekar hur viktig rösten är under en förhörssituation 

då hon vill inge förtroende så att den hörde berättar så mycket som möjligt. ”Man vill ju ha 

fram sanningen”. Hon berättar även att hon använder samma lugna röst när hon hör såväl 

misstänkt som målsägande. 
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6.1 Kritisk granskning av resultatet 

Vi är medvetna om att vi endast har intervjuat två poliser och fyra studenter, detta kan 

kanske anses lite i en empirisk studie. Hade vi intervjuat fler personer hade vi säkert fått ett 

bredare perspektiv på ämnet. Vi är medvetna om att det inte har ställts exakt samma frågor 

till poliserna som till studenterna, så kan vi inte se något direkt resultat av vårt arbetssätt. På 

frågan om man kan lugna ner en person med sin röst, har alla de intervjuade svarat att ”ja 

det kan de”. Denna fråga har vi i efterhand insett vara ledande, men å andra sidan har vi 

ställt följdfrågan ”hur, utveckla”. Då vi inte har någon tidigare kunskap i ämnet har det 

inneburit att vi inte har haft möjlighet att kritiskt granska det material vi läst in oss på. 

 

6.2 Resultatsammanfattning 

När vi har intervjuat de olika kvinnliga studenterna respektive kvinnliga poliserna, ser vi 

skillnader på svar beroende på vilken termin man går i. Hos poliserna skiljer sig inte svaren 

så markant åt. De tidigare erfarenheter som vi kan se är att två av de intervjuade studenterna 

har sjungit i kör, båda mer eller mindre hela sitt liv. De två övriga studenterna har ingen 

tidigare erfarenhet, förutom vardagligt arbete med människor. Bara en av studenterna har 

någon uppfattning om vad magstöd är och hur man kan använda det.  

Alla studenterna är rörande överens om att rösten är viktig i yrket som polis. De menar att 

det är viktigt att dels kunna ha en bestämd och distinkt röst, men även kunna visa 

medmänsklighet och empati med rösten. Även de två yrkesverksamma poliserna anser att 

rösten är viktig, då man ska kunna inge förtroende och visa att man lyssnar.  

Under intervjutillfällena har vi lyft frågan om mer utbildning i röstanvändning krävs. De 

fyra studenterna är överens om att mer utbildning behövs, att röstträning ska vara lika 

viktigt som de övriga momenten. Dock anser en av studenterna i termin 4 att det endast 

skall vara för dem som vill och känner att de har behov utav det. Polisernas åsikter skiljer 

sig åt. Båda poliserna säger att de har kontinuerliga övningar på myndigheter där 

röstanvändning tränas i kombination med annat agerande. En av poliserna anser inte att det 

behövs röstutbildning med logoped, hon tror inte heller att det skulle vara frivilligt från 

polisernas sida att delta i sådan träning. Den andra polisen menar dock att det är bra att 

träna så mycket som möjligt, men att detta då skall vara på frivillig basis.  
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Då vi har pratat med studenterna om deras röster och om de känner att deras röst räcker till 

har vi fått olika svar. En av studenterna vet att hon har en stark röst och att den lätt kan 

uppmärksammas. De övriga tre studenterna känner att det kan vara svårt att nå fram till 

mottagaren och att rösten inte håller. Studenterna i termin 4 nämnde båda två ett och 

samma övningstillfälle, ”förhöjd hotbild”, då det krävdes röststyrka utöver det vanliga. 

Poliserna menar att deras röster har fungerat i alla vardagliga situationer och då det har 

uppstått situationer då de behövt ropa högt har de manliga kollegorna tagit över.  

Samtliga av de intervjuade känner att de har förmåga att lugna ner en person med sina 

röster, vid t ex stressiga situationer. En av de intervjuade menar att hon använder sin 

”kvinnliga sida”, en annan av de vi intervjuat säger att hon talar med en lugn och sansad 

röst. 
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7  Diskussion 

Vår strävan med denna rapport har bland annat varit att undersöka huruvida rösten är viktig 

för kvinnliga poliser, och vad kvinnliga studenter på polisutbildning i Umeå har för 

uppfattning om detta i sitt framtida yrke. Det sammantagna svaret vi har fått på frågan om 

rösten är viktig har samtliga svarat att ”ja, rösten är mycket viktig”. Detta tolkar vi som om 

det skulle vara en större del i polisutbildningens kursplan, idag behandlas ämnet Rösten vid 

ett tillfälle under den tvååriga utbildningen till att bli polis. Detta har vi diskuterat och vi 

anser att det är för lite. Vi menar att, ska man kunna träna på att använda rösten på övningar 

måste man ha en baskunskap att kunna arbeta vidare med. Man måste veta vad man ska 

träna på och hur, så att man tränar på ”rätt” saker, för att kunna utvecklas. Ett av målen med 

rapporten var just att ta reda på om det krävs mer utbildning på skolan respektive på 

polismyndigheten. Det resultat vi har fått på frågan om mer utbildning krävs, har alla svarat 

att röstträning på schemat vore bra. Men det behöver inte vara obligatoriskt, utan en resurs 

som finns att tillgå om man känner att man är i behov utav det. Men vi anser dock att det 

bör vara mer schemalagd tid, framför allt i termin 1 och 2. Lär man sig grunden tidigt i 

utbildningen får man kunskap hur man ska träna rösten under resten av skoltiden och 

kanske för resten av livet. Av egna erfarenheter efter att snart ha genomgått 

grundutbildningen, vet vi att om det inte är schemalagd tid utan på frivillig basis är det lätt 

att det rinner ut i sanden.  

Det material vi har hittat när vi sökt på ”röstanvändning”, har inte riktat sig till poliser utan 

mer åt yrken som lärare och politiker. Vi har tagit till oss detta material och försökt omsätta 

det till polisperspektiv. Vi har försökt se om det kan finnas några likheter mellan dessa 

yrken och polisyrket, vi har tolkat det som att likheter finns. Det som poliser, lärare och 

politiker har gemensamt är att det är av större vikt att de använder rösten på ”rätt” sätt i sin 

kommunikation med andra människor i sin yrkesutövning. 

 

En reflektion efter genomförda intervjuer var att eftersom inte alla de intervjuade 

genomgått utbildning i Nationell bastaktik, hade de inte samma övningar att referera till. Vi 

tror att svaren möjligtvis hade blivit annorlunda om alla hade haft ovan nämnd utbildning. 

Vi har ställt oss frågan om synen på röstanvändning ändras under studietiden på 

polisutbildningen. Efter att ha genomfört intervjuerna har vi analyserat svaren och kommit 

fram till att uppfattningen bland studenterna är densamma i termin 1 som i termin 4, de 
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anser alla att röstanvändningen är viktig och därmed styrker det vår personliga uppfattning 

om att röstträning borde ha en större del i polisutbildningen. 
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Bilaga 1 

 

Övningar med logoped Anders Birgander  

Sugövningar 

Man skall låtsas som att man sakta suger in luft genom ett smalt sugrör, magen 

skall då vidgas som en ballong. 

Bakgrund: Man skall då sysselsätta ”andningshjälpsmuskulaturen” med annan 

verksamhet. Det är ett vanligt invant mönster att när man andas in dra man 

samtidigt upp axlarna, denna övning gör att man inte spänner axelmuskulaturen 

utan andas med magen. 

 

 ”Tennis”: Samtidigt som man suger in luft skall man växelvis titta med 

huvudet åt vänster och höger och göra detta i en följd tills det inte finns 

mer luft att suga in.  

 ”Fingercriklar”: Stå med armarna rakt ut åt sidorna. Rita sedan cirklar i 

luften med armarna. Sug samtidigt in luft. 

 ”Masochisten”: Stå avslappnat. Börja med att vrida kroppen växelvis åt 

höger respektive vänster. Slappna av i armarna och låt dessa svänga med. 

Armarna skall nu slå växelvis på ryggen och magen. Samtidigt som man nu 

gör detta skall man sakta suga in luft. 

 ”Solhälsningen”: Här behövs det två personer. Stå mittemot varandra och 

fatta varandras händer. Titta varandra i ögonen och börja sakta suga in luft 

samtidigt som armarna förs uppåt mot huvudet. När armarna är rakt upp 

från kroppen, skall det inte finnas någon luft kvar att suga in. 
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Bilaga 2 

 

”Puff-övningar”  

När man andas ut skall magen dras in och spännas. För att få träning i detta är det 

bra att få in ”puffandet” i sitt vardagliga beteende. ”Puffandet” innebär att man 

med två korta, bestämda utblås, blåser ut luften, samtidigt som man spänner 

magen. Det man då kan göra är följande; varje gång man dricker något, tvättar 

händerna, tar i ett handtag, kissar eller byter sajt på Internet, skall man då ”puffa”. 

Detta gör att det blir en rutin och på så sätt får man träning på detta fler gånger om 

dagen. 
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Bilaga 3 

 

Röstkapacitetsövning 

För att få extra kraft i rösten finns det knep att ta till. Det man kan göra är att 

samtidigt som man med bestämd röst säger t ex ”Stanna!”, ”Stopp!” så stampar 

man med ena foten för att förstärka det man har att säga. Effektfullt och 

självstärkande är även att slå med sin knutna hand i den andra öppna handen 

samtidigt som man säger ovanstående, för att poängtera det man har att säga. 
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Bilaga 4 

 

Frågeformulär till studenter på polisutbildningen Umeå 

1. Har du tidigare erfarenheter av röstanvändning? 

2. Tror du att rösten är viktig i yrket som polis? 

3. Känner du att du kan kontrollera din röst? 

4. Skulle du vilja öva mer på skolan om det fanns fler tillfällen, nu endast en 

lektion? 

5. Känner du att din röst räcker till? 

6. Tror du att du kan lugna ner en person med din röst? 

 

 

Frågeformulär till yrkesverksamma poliser vid polismyndigheten i Umeå 

 

1. Känner du att din röst räcker till i ditt yrke? 

2. Om det fanns, skulle du vilja gå en utbildning i röstanvändning då? 

3. I vilka situationer känner du att din röst räcker till och i vilka situationer 

gör den inte det? 

4. Kan du känna dig trött och överansträngd i stämbanden? 

5. Skulle det vara bra med mer utbildning på skolan respektive på 

myndigheten? 

6. Tänkte du på din röstanvändning på skolan i samband med övningar eller 

har du kommit på det nu?  


