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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att undersöka polisers upplevelse över hur de lär sig att hantera stressfyllda 
situationer med utgångspunkt i det formella och informella lärandet. Utifrån syftet 
formulerades följande frågeställningar: Hur upplever poliser att de förbereds för dessa 
stressfyllda situationer under sin utbildning? Hur lär de sig hantera dessa stressfyllda 
situationer när de sedan börjar tjänstgöra som poliser och vilken roll spelar här det 
informella lärandet? Vilken form av lärande upplever poliserna har störst inverkan på hur de 
i praktiken kan handskas med de stressfyllda situationerna? Hur visar det sig? För att besvara 
frågeställningarna genomfördes 7 stycken semistrukturerade intervjuer med poliser som 
jobbar med stressfyllda situationer. Empirin tolkades och analyserades med hjälp av Wengers 
(1998) teori om praktikgemenskaper. Resultatet visade att poliserna upplever att den formella 
utbildningen förbereder dem inför stressfyllda situationer genom både praktiska och teoretiska 
moment. Det teoretiska har gett poliserna ett grundläggande tankesätt att luta sig tillbaka mot 
och det praktiska har förberett dem rent fysiskt genom att de kan använda sig av olika 
metoder och tekniker i stressfyllda situationer. Resultatet visade vidare att ett informellt 
lärande sker via samtal och reflektion med kollegor. Genom att fråga en kollega om hjälp kan 
polisen hantera stressfyllda situationer. Genom reflektion tillsammans med kollegor kan 
också ett lärande kring hur man hanterar situationer uppstå. Resultatet visade att erfarenhet 
(en form av informellt lärande) av andra situationer är viktigt för att poliserna ska kunna tolka 
situationen rätt men också för att välja ett passande agerande. Resultatet visade att den 
formella utbildningen är viktigare i början av poliskarriären men att det informella lärandet 
sedan tar mer plats. Brister i den formella utbildningen vad gäller hanterandet av stressfyllda 
situationer leder till att det informella lärandet tar mer utrymme i polisens dagliga arbete och 
upplevs som det viktigaste för att hantera stressfyllda situationer. 
 
Nyckelord: polis, informellt lärande, formellt lärande, stressfyllda situationer, 
praktikgemenskaper 
 
  



 

Abstract 
 
The aim of this study was to examine police officers experience of managing stressful 
situations from a formal and informal learning perspective. The study was based on three 
questions: how do the police officers experience that their formal education prepares them for 
stressful situations? How do the police officers learn to manage stressful situations when they 
are in duty and what role does informal learning play in this? What type of learning do the 
police officers feel have the biggest influence on how the manage stressful situations and how 
is this presented? In order to answer these questions, seven semi-structured interviews were 
held with police officers. The data was interpreted and analyzed with the help of Wengers 
(1998) theory of communities of practice. The result showed that the police officers 
experienced the formal education as something that prepares them for stressful situations in 
both practical and theoretical ways. The theoretical education gives them a sort of basic 
thinking that they can lean on in stressful situations while the practical education is more 
about learning different methods and techniques that are helpful in stressful situations. The 
results also showed that informal learning takes place in conversations between colleagues 
during stressful situations and through feedback after stressful situations. The results showed 
that experience (a form of informal learning) of other similar situations are important for the 
police officers in order to interpret the situation correctly and to choose the right action. The 
result also showed that the formal education is more important in the beginning of the police-
career but after a while the informal learning becomes more important. Lack of education 
when it comes to managing stressful situations is one reason why the informal learning is 
more important in the police officers daily work and also the reason why police-officers 
experience informal learning as the most important when it comes to managing stressful 
situations. 

Keywords: police officers, informal learning, formal learning, stressful situations, 
communities of practice. 
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1 Inledning 
 
Under de senaste decennierna har polisen lyfts fram som både en central och hårt pressad 
yrkeskår där allt fler poliser väljer att lämna sitt yrke. Bland annat kan man läsa på Sveriges 
televisions hemsida (2017) om hur poliser anser att deras arbetssituation är ohållbar. Ända 
sedan en omorganisation gjordes 2015 har allt fler poliser lämnat yrket. Poliser vittnar om den 
ohållbara situationen och hur de jobbar hårt för att leva upp till de krav som ställs på 
poliskåren. 
 
En central del i polisens yrke handlar om att hantera stressfyllda situationer i möten med 
människor. Dessa situationer ställer olika typer av krav på polisen. Sereni-Massinger och 
Wood (2016) har i sin forskning undersökt hur samhällsförändringar har påverkat polisens 
arbete. De menar att dagens amerikanska samhälle präglas av en mångkultur och att detta har 
lett till att det ställs högre krav på poliser och deras så kallade “mjuka färdigheter”. Dessa 
menar Sereni-Massinger och Wood (2016) är färdigheter som har med problemlösning, 
beslutsfattande i situationer och mellanmänskliga sociala färdigheter att göra. 
 
På polismyndighetens hemsida (2018) kan man läsa om hur målet med polisprogrammet är att 
den studerande ska ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att göra ett fullgott arbete 
som polis i dagens Sverige. Studenten förväntas ha förståelse för det mångkulturella 
samhället, analysera och lösa problem på ett kritiskt och självständigt sätt. Dessutom 
förväntas det att man ska vara förberedd på de förändringar som sker i samhället och att man 
ska vara beredd på att ta till sig nya kunskaper längre fram i yrkeslivet. Vidare kan man läsa i 
forskning av Holgersson och Gottschalk (2008) att polisers kunskap är oerhört 
mångfacetterad. Den kunskap som krävs i arbetet som polis är ofta implicit, underförstådd 
och erfarenhetsbaserad. Poliser ställs ofta inför nya situationer och även om de har en 
grundlig utbildning handlar mycket om att de måste lära sig att hantera dessa situationer och 
människor vilket ställer krav på kunskap som kan vara svår att lära sig via en formell 
utbildning. Detta leder till frågor kring hur poliserna lär sig att hantera dessa situationer. Hur 
förbereder den formella utbildning poliserna och på vilket sätt lär de sig på ett mer informellt 
sätt i det dagliga arbetet? 
 
Vår studie syftar därför till att skapa en förståelse för hur poliser ute i fält lär sig att hantera 
dessa svåra och stressfyllda situationer, med utgångspunkt i polisernas egna upplevelser.  
En förhoppning med studien är att vi, genom att beskriva hur detta lärande upplevs, ska kunna 
belysa viktiga aspekter av polisers lärande. På så sätt kan studien därför användas som 
underlag för vidare diskussioner kring detta. 
 
Enligt institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet 
handlar pedagogik om att utveckla kunskap om de processer, såväl formella som informella, 
genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och institutionella 
sammanhang (Uppsala Universitet, 2018). Vår studie blir pedagogiskt relevant i den mån att 
den undersöker hur ett formellt och informellt lärande hos poliser bidrar till att de kan bemöta 
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och hantera särskilt stressfyllda situationer. Men även hur detta lärande upplevs av poliserna 
själva och hur kunskapen används. Tidigare forskning kring både formellt och informellt 
lärande hos poliser har bedrivits men inte med fokus på polisernas egna upplevelser. 
 
1.1 Syfte  
 
Vi utgår från att en central del i arbetet som polis ute i fält handlar om att hantera stressfyllda 
situationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka polisers upplevelse över hur de lär sig 
att hantera dessa stressfyllda situationer. Fokus kommer att ligga på det formella lärandet som 
sker i polisernas utbildning samt det informella lärandet som sker i arbetet. För att ytterligare 
skapa en förståelse för hur detta lärande sker kommer Wengers (1998) teori om 
“Communities of practice” att användas i analysen.  

1.2 Frågeställningar 
 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur upplever poliser att de förbereds för dessa stressfyllda situationer under sin formella 
utbildning? 
 
2. Hur lär de sig hantera dessa stressfyllda situationer när de sedan börjar tjänstgöra som 
poliser och vilken roll spelar här det informella lärandet? 
 
3. Vilken form av lärande upplever poliserna har störst inverkan på hur de i praktiken kan 
handskas med de stressfyllda situationerna? Hur visar det sig? 
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2 Tidigare forskning 
 
2.1 Sökprocessen 
 
Syftet med följande avsnitt är att ge en överblick över tidigare forskning inom det 
forskningsfält studien ämnar undersöka. Sökprocessen har syftat till att få fram relevant 
forskning inom området. De databaser som har använts för att hitta tidigare forskning är 
Uppsala universitetsbibliotek, Education Source och ERIC - education resources information 
center (via Ebsco). Dessa innehåller vetenskaplig litteratur inom ämnet pedagogik och 
utbildningsvetenskap. Samtliga artiklar som redogörs för har genomgått ett peer reviewed 
förfarande, vilket innebär att de är vetenskapligt granskade innan publicering. De sökord som 
använts var både på svenska och engelska och dessa är: police, police officers, conflict 
resolution, informal learning, formal learning, non-formal learning, police officers, learning 
conditions, learning, experience, conflicts, communication, tacit knowledge, formellt lärande, 
arbetsplatslärande, erfarenhet, polis, stresshantering, implicit kunskap. 

2.2 Formell utbildning 
 
Erickson et al. (1976) diskuterar i sin studie hur poliser måste kunna handskas med konflikter 
och stress. Detta eftersom många av de situationer poliser tenderar att hamna i involverar 
människor som är stressade. Poliserna förväntas vara tillräckligt kompetenta för att kunna 
göra något åt situationen. Med bakgrund av de krav som ställs på polisers kompetens har 
Erickson et. Al (1976) gjort en undersökning om kommunikationens roll i polisernas arbete. 
Mer specifikt undersöktes det hur poliserna upplevde kommunikationsutbildningarna som 
fanns tillgängliga och vad som var bra respektive dåligt med dem. Undersökningen 
innefattade 544 respondenter och gjordes med hjälp av enkäter.  Fokus låg främst på att 
undersöka kvalitén i polisers träning gällande språklig kommunikation. Författarna påvisar 
också flertalet pedagogiska strategier i polisers sätt att kommunicera. Resultatet visade att det 
inte fanns en samstämmighet mellan vad många av poliserna själva ville ha för upplägg och 
hur de upplevde att upplägget på utbildningen var. 38 % av poliserna betonade att det 
viktigaste i kommunikationssammanhang är att objektivt kunna lyssna på människor. 
Majoriteten av poliserna menade att fokus i kurserna låg på “public speaking” (38 %) och 
“public relations” (18 %).  

Erickson et al. (1976) fokuserade i sin studie på formell utbildning kring hur poliser 
kommunicerar eftersom kommunikation är en viktig del i hanterandet av människor och 
stressande situationer i polisers arbete. Rosenbaum och Lawrence (2017) har på liknande sätt 
undersökt hur formell utbildning kan bidra till polisers hanterande av möten med allmänheten. 
Rosenbaum och Lawrence (2017) har i sin studie undersökt och utvärderat en utbildning 
kallat ”Quality Interactions Program” (QIP) hos Chicago-polisen. Utbildningen hade som 
syfte att träna poliserna i processuell rättvisa, interpersonell kommunikation, beslutsfattande, 
mångkulturell förståelse och stresshantering i situationer som uppstår i samhället. Fokus låg 
på känslor, empati och kommunikationsfärdigheter. QIP använde sig av case-studier, rollspel 
och individuell feedback. Den inverkan QIP-träningen hade på polisernas attityder och 
beteenden utvärderas sedan via enkätundersökningar och videoinspelningar av olika rollspels-
scenarion. Resultatet visade att QIP-träningen inte hade någon effekt på polisernas attityd mot 
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processuell rättvisa eller deras interpersonella färdigheter. Rosenbaum och Lawrence (2017) 
menar dock att träningen gav resultat när det kommer till att skapa en mer respektfull och 
betryggande atmosfär mellan polis och medborgare under rollspels-scenarion. Författarna 
menar också att träningsprogrammet hade positiv effekt på polisers beslutsfattande i scenarion 
med upproriska ungdomar och reducerade polisernas vilja till att bruka våld i dessa 
situationer. Rosenbaum och Lawrence (2017) menar att QIP var tänkt att på ett interaktivt sätt 
främja utbildning som ger en mer sofistikerad förståelse av mänsklig dynamik i situationer 
där polisen möter allmänheten. Resultaten var dock blandade men detta menar Rosenbaum 
och Lawrence till stor del berodde på att träningsprogrammet genomfördes i Chicago på en 
akademi som traditionellt sett har betonat ett mer aggressivt polisiärt arbete. 

I likhet med Erickson et al. (1976) fokuserar vår studie på polisernas upplevelse av formell 
utbildning. Vår studie kompletterar dock deras studie då vi även kommer att undersöka hur 
poliserna upplever att de, i praktiken, använder sig av den kunskap de fått via utbildningar 
samt vilken roll det informella lärandet spelar i hanterandet av stressfyllda situationer. I likhet 
med Rosenbaum och Lawrence (2017) ämnar vår studie undersöka hur formella utbildningar 
kan förbereda poliser för stressfyllda situationer. Till skillnad från deras studie tittar inte vi på 
ett specifikt träningsprogram eller konkret hur den utformats. Vår studie bidrar istället med att 
redogöra för polisernas upplevelse av hur väl utbildningar har förberett dem för specifika, 
stressfyllda situationer. Vidare utförs vår studie i Sverige där polisyrket och dessa situationer 
kan se annorlunda ut jämfört med Chicago. 

2.3 Erfarenhetens roll i utbildning och arbete 
 
Joseph Zacker och Morton Brad (1973) genomförde en studie där prestationsnivån hos 60 
patrullerande poliser jämfördes. Poliserna som under tiden fortfarande var studerande på 
polishögskolan delades slumpmässigt in i två grupper. 30 poliser i en grupp fick affektiv-
erfarenhets träning. Den gruppen hade fokus på aktivt deltagande där utgångspunkten var att 
man lär sig av att göra. Gruppens undervisning innefattade gruppdiskussioner, simuleringar 
av verkliga konflikter i mellanmänskliga situationer, rollspel samt undervisning som var 
designad för att utveckla polisernas förmåga att hantera mellanmänskliga konflikter genom 
övningar som krävde aktivt deltagande. Den andra gruppen fick särskild kognitiv träning där 
fokus istället låg på ett passivt mottagande av information. Denna grupp fick främst 
föreläsningar i psykologi, sociologi och fysisk och social antropologi. All undervisning var 
utformad för att ge polisstudenterna en heltäckande bild över människors motivation och 
beteende med utgångspunkt i relevanta polisiära problem. Efter avslutad utbildning delades de 
två grupperna in i två olika projektområden med offentligt ägda bostäder. Även en 
kontrollgrupp bestående av poliser som tidigare jobbat inom projekten men inte genomgått 
träning skapades.  

För att jämföra de olika gruppernas prestation tittade Zacker och Brad (1973) närmare på 
antalet uppklarade brott i respektive område, vilken typ av brott som begåtts och hur många 
arresteringar som gjorts under ett år. Resultaten visade att den affektiva-erfarenhets gruppen 
hade en signifikant högre prestationsnivå än både den kognitiva gruppen och kontrollgruppen. 
Zacker och Brad (1973) poängterar att resultatet visar att den dagliga prestationen hos poliser 
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som tränats med affektiv-erfarenhetsmetoder är högre än (a) poliser som tidigare jobbat i 
samma projekt och (b) de som fått kognitiv träning och (c) erfarna poliser som ej fått träning i 
mellanmänsklig konflikthantering. Vidare menar författarna att något som gör resultatet mer 
slående handlar om att träningsprogrammet för de i den kognitiva träningsgruppen höll en hög 
nivå. De flesta av de som fick kognitiv träning var nöjda med den. 68 % svarade anonymt att 
de ansåg att framtida rekryter borde få samma träning och 58 % ansåg att även erfarna poliser 
borde få denna träning. Detta menar författarna tyder på att den kognitiva utbildningen i sig 
var lyckad men att de andra, erfarenhetsbaserade träningen var bättre. 91 % av de som 
genomförde den affektiva-erfarenhetsträningen ansåg att framtida rekryter borde få samma 
träning och 86 % ansåg att redan erfarna poliser också borde få den. 

Reinhard et al. (2012) har i likhet med Zacker och Brad (1973) undersökt hur erfarenhet 
påverkar polisarbetet. Till skillnad från Zacker och Brad (1973) som fokuserade på hur 
prestationen påverkas genom att utbilda på ett mer erfarenhetsbaserat sätt eller inte har dock 
Reinhard et al. (2012) valt att fokusera på redan utbildade poliser och om de med erfarenhet 
inom vissa områden presterar bättre än de poliserna utan erfarenhet. I deras experimentstudie 
undersökte de om poliser med erfarenhet lättare kunde identifiera sanning eller lögn i förhörs-
situationer jämfört med en kontrollgrupp utan erfarenhet. Resultatet visade att de poliser som 
hade tidigare erfarenhet lättare kunde identifiera lögner än de utan erfarenhet. Reinhard et al. 
(2012) undersökte vidare om en manipulation av variabeln “upplevd” erfarenhet skulle 
påverka resultatet. I den grupp vars “upplevda” erfarenhet skulle ändras försökte forskarna 
påverka deltagarna med en subjektiv känsla av att de hade högre erfarenhet. Resultatet visade 
att denna grupp lyckades bättre med att genomskåda lögner än vad kontrollgruppen gjorde. 
Reinhard et al. (2012) drar slutsatsen av resultatet att när det kommer till att avgöra vad som 
är sant eller falskt i en förhörs-situation spelar erfarenhet en stor roll. Men också att en känsla 
av att ha erfarenhet kan vara nog för att i högre grad genomskåda lögner.  
 
Zacker och Brad (1973) fokuserade i sin studie på erfarenhetsbaserad utbildning och dess 
effekter medan Reinhard et al. (2012) undersökte hur poliser med högre erfarenhet skiljer sig 
prestationsmässigt. Av både den forskning Reinhard et al. (2012) och Zacker och Brad (1973) 
har gjort drar vi slutsatsen att polisers erfarenhet bidrar till ökad prestation i arbetet och att 
hantera situationer som uppkommer. Detta är något som är av vikt för vår studie då vi både 
vill titta på den formella utbildningens roll när det kommer till att hantera stressfyllda 
situationer och det informella lärandets roll. Vår studie bidrar med att vi undersöker hur 
erfarenhet visar sig i olika svåra situationer polisers ställs inför och hur de upplever att deras 
utbildning har utformats på ett sådant sätt att de förbereds för dessa situationer. Samt hur de 
upplever att de får erfarenheter på andra sätt genom arbetet som hjälper dem att hantera 
situationerna. 
 
2.4 Kunskaper av vikt inom polisyrket 
 
Holgersson och Gottschalks (2008) har i sin studie valt att dokumentera polisers applicering 
av kunskap genom att beskriva olika situationer där det krävs särskild kunskap inom 
polisarbetet. Studien genomfördes i 21 polisdistrikt i Sverige där forskarna gjorde 2000 
intervjuer och 6000 timmar deltagande observation. Författarna identifierade 30 kategorier av 
kunskaper som krävs av poliser i deras dagliga arbete. Dessa kategorier handlar bland annat 
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om att poliser ska kunna visa empati för offer, identifiera misstänkta, kommunicera med olika 
människor och sociala grupper, samt att kunna omhänderta skadade personer.  

Holgersson och Gottschalk (2008) gör en poäng i sin studie att forskning kring polisers 
kunskap är av vikt då deras kunskap ofta är implicit, underförstådd och erfarenhetsbaserad. 
Med bakgrund av detta systematiseras de 30 olika kategorierna av polisers kunskaper i en 
slags kunskapsbas kallad value shop. Detta för att försöka systematisera och göra den 
implicita kunskap poliser besitter mer överskådlig och tillgänglig. Användandet av value shop 
kan bidra till en ökad insikt i hur polisers kunskap och olika aktiviteter är relaterade. Men 
också med en förståelse för vilken typ av stöd en polis behöver i en specifik situation och 
vilka kritiska faktorer som krävs för att bli en bra polis, menar Holgersson och Gottschalk 
(2008). 

En av de kategorier som identifierades handlar enligt Holgersson och Gottschalk (2008) om 
hur det krävs att poliser besitter en hel del olika former av kunskap för att kunna identifiera en 
misstänkt. Här menar de att polisen måste ha formell kunskap i form av lagstiftningen och 
vilket brott som begåtts men också vilket tillvägagångssätt som är godtagbart enligt lagen. 
Vidare menar författarna att polisen måste ha kunskap av mer erfarenhetsbaserad karaktär för 
att kunna dra slutsatser av det polisen sett och hört i situationen (jmf Zacker och Brad, 1973; 
Reinhard et al., 2012). Polisen måste aktivt observera det som sker, som till exempel, att 
någon uppträder nervöst eller att det en person säger är motsägelsefullt för att avgöra om det 
är tillräckliga indikationer på att ett brott har begåtts. Holgersson och Gottschalk (2008) 
förklarar att poliser ständigt måste vara aktiva i deras observationer, ställa rätt frågor och 
samtidigt ha ett gott omdöme för att kunna avgöra vad som utmärker en situation. 

En annan kategori som identifierades handlar om förmågan att visa empati för offer. Även här 
kunde flera olika typer av kunskap hos polisen synliggöras. Personer som utsatts för brott kan 
ha olika reaktioner. Polisen måste kunna anpassa stödjande funktioner utifrån personens 
behov. Till exempel kan det krävas att polisen visar empati för offret genom sitt kroppsspråk. 
Det kan vara rätt att hålla om en person i en situation medan det i andra fall kan vara fel 
tillvägagångssätt. En annan viktig kunskapsaspekt som Holgersson och Gottschalk (2008) 
kunnat identifiera är aktivt lyssnande. Polisen måste kunna lyssna på offrets berättelse på det 
sätt som känns bäst för offret samtidigt som polisen samlar information och gör en bedömning 
om vad som skett. Aktivt lyssnande är något som Ericksson et al. (1976) också kom fram till i 
sin studie att poliser värdesätter och vill ha mer av i sin utbildning. Vidare visar Holgersson 
och Gottschalks (2008) studie att samtidigt som en polis visar empati har den ofta andra 
uppgifter att sköta som till exempel olika former av förhör eller undersökningar. Dessutom 
måste polisen kunna ställa känsliga frågor vid rätt tillfälle och på rätt sätt samt kunna avgöra 
vilken typ av stöd offret kan behöva i fortsättningen. Holgersson och Gottschalk (2008) menar 
att de flesta situationer som utgör ett polisarbete kräver olika former av kunskap och 
förmågor. Den kunskap och förmågor poliserna visar upp i dessa situationer är av både 
teoretisk och praktisk karaktär. Samtidigt som det också är en kunskap som kommer ur 
erfarenhet. De kategorier av kunskap som behövs i polisarbetet enligt Holgersson och 
Gottschalk bekräftar till viss del den forskning Sereni-Massinger och Wood (2016) bedrivit 
kring polisers “mjuka färdigheter”. I deras studie kom de fram till att det ställs nya krav på 
polisers kunskaper på grund av att dagens samhälle präglas av en mångkultur.  Dessa menar 
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Sereni-Massinger och Wood (2016) är färdigheter som har med problemlösning, 
beslutsfattande i situationer och mellanmänskliga sociala färdigheter att göra. Det kan med 
andra ord konstateras att det ställs höga krav på olika typer av kunskaper i polisyrket och att 
många av dessa kunskaper är av en social karaktär (jmf Holgersson och Gottschalk, 2008; 
Sereni-Massinger och Wood, 2016). 

Studien av Holgersson och Gottschalk (2008) behandlar de kunskaper som krävs inom 
polisyrket, av både formell och informell karaktär. Detta är något även vår studie intresserar 
sig för, det vill säga, vilka specifika kunskaper som krävs för att hantera särskilt stressfyllda 
situationer. Studien av Holgersson och Gottschalk (2008) är mycket omfattande och ger en 
djupare förståelse för vilka krav som ställs på poliser i likhet med den studie Sereni-
Massinger och Wood (2016) gjort. Polisers olika kunskaper är något centralt i deras studier 
men även i vår studie. Det vi kan bidra med till detta forskningsfält är att ge en ytterligare 
förståelse för hur poliser upplever att de använder sig av dessa kunskaper men framförallt hur 
de upplever att de lär sig dem både via utbildning och på ett informellt sätt. 

2.5 Förutsättningar för informellt lärande 
 
Janssens, Smet, Onghena och Kyndt (2017) har gjort en studie om hur arbetsplatsförhållanden 
påverkar informellt lärande inom polisen. Studien innefattar 390 enkätsvar, samt 9 intervjuer. 
Janssens et al. (2017) gör en poäng i att dagens samhälle ställer höga krav på kunskap och att 
en betydande del av lärandet sker på arbetsplatsen. Att det ställs höga krav på olika former av 
kunskap för att klara det moderna arbetet som polis är något som Holgersson & Gottschalk 
(2008) också påvisar i sin studie. Det som skiljer sig i förhållande till Holgersson & 
Gottschalks (2008) studie är att det ligger ett fokus på vilka förutsättningar som behöver 
finnas för att ett informellt lärande ska ske. Holgersson & Gottschalk har istället valt att 
inrikta sig på vilka typer av informell kunskap som är av relevans i det dagliga arbetet.  

Janssens et al. (2017) beskriver att det finns delade meningar kring vilka arbetsförhållanden 
som resulterar i ett informellt lärande. Därför har flera olika aspekter av arbetsförhållanden 
undersökts i deras studie. Dessa är: 

• Möjlighet till reflektion, utvärdering, coaching, feedback, samarbete, erhållande av 
information och kunskap och att få välja arbetsform. Det har även undersökts huruvida 
tydliga riktlinjer för arbetsuppgifter påverkar det informella lärandet. 

Resultaten från studien visar att arbetsförhållandena har en stor inverkan på att informellt 
lärande ska kunna ske. Janssens et al. poängterar dock att poliserna hade delade åsikter kring 
vad som var det mest essentiella i arbetsförhållandena. De resultat som Janssens et al. (2017) 
fick i sin studie visade att de mest centrala delarna i arbetsförhållandena för att ett informellt 
lärande ska kunna ske var möjlighet till: 

·    Feedback, coaching, reflektion samt erhållande av kunskap och information. 

Janssens et al. (2017) utgår från två typer av lärande som uppstår till följd av dessa 
arbetsförhållanden. Dessa är lärande på en generell (”generic”) nivå, samt på en 
organisatorisk nivå. Coaching var det som hade störst positiv påverkan på ”generellt” lärande, 
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medan ”feedback, coaching, reflektion samt erhållande av kunskap och information” 
inverkade positivt på lärande på en organisatorisk nivå. 

Doornbos et al. (2008) genomförde en enkätstudie med fokus på olika typer av arbetsrelaterad 
inlärning hos nederländsk polis. Till skillnad från den forskning Janssens et al. (2017) bedrivit 
kring arbetsplats-förhållandens inverkan på informellt lärande fokuserar Doornbos et al. 
(2008) mer på vilket sätt lärande sker på arbetsplatsen. Studien utgick från sex olika typer 
kring hur lärande sker på en arbetsplats, både informellt och formellt. Det resultat Doornbos 
et al. (2008) kom fram till visade att lärande oftast sker tillsammans med kollegor på 
arbetsplatsen men att poliserna lärde sig minst av kollegor som var nya på arbetet. Dessutom 
kunde författarna identifiera vissa personlighetsdrag som bidrog till ett arbetsplatslärande. 
Bland annat fann de en parallell mellan att de poliser som ansåg att det var viktigt med 
arbetsplatslärande även var de som lärde sig mest. Författarna menar alltså att polisens attityd 
gentemot ett arbetsplatslärande är avgörande för hur mycket de vill lära sig. Doornbos et al. 
(2008) kunde också se ett samband mellan hur mycket kompetens polisen ansåg sig själv 
besitta och vilja att lära sig av sina kollegor och experter. De poliser som svarat att de hade en 
lägre kompetensnivå jämfört med sina kollegor var också de som mer frekvent deltog i 
lärande verksamheter på arbetsplatsen. Medan poliser som ansåg att de besatt hög kompetens 
inte vara lika villiga att lyssna till kollegor eller experter. Vidare fann Doornbos et al. att ha 
möjlighet till kollegial feedback var något annat som stimulerade arbetsplatslärande. Här 
menar författarna att ha kollegor som ger konstruktiv feedback är oersättligt för att ett 
arbetsplatslärande ska ske. Betoningen på just samverkan med kollegor och feedback för att 
lärande ska kunna ske är något som Janssens et al. (2017) också kunnat påvisa i sin studie. 
Resultatet visade även att ett högt arbetstempo var något som korrelerade positivt med 
frekvensen av arbetsplatslärande. Ett intressant fynd i studien var att lång anställningstid 
korrelerade negativt med arbetsplatslärande. Det vill säga att de poliser som jobbat längst och 
har mest erfarenhet också var de som var minst intresserade av att lära sig ny kunskap.  

Studien av Janssens et al. (2017) lägger sitt fokus på vilka förutsättningar som krävs på 
arbetsplatsen för att ett informellt lärande ska kunna uppstå. I studien av Doornbos et al. 
(2008) låg fokus istället på vilket sätt informellt lärande sker, vilket vår studie också 
intresserar sig för. Vår studie bidrar till detta område genom att vi undersöker upplevelsen av 
vilken roll informellt och formellt lärande har i hanterandet av stressfyllda situationer och hur 
poliserna själva upplever att de lär sig hantera dem. 

2.6 Situationshantering 
 
Sun (2003) menar att konflikthantering utgör en viktig del i polisers arbete och 
mellanmänskliga interaktioner. Han har i en studie undersökt skillnader mellan vilka 
strategier gällande konflikthantering som ”field training officers (FTO)” och ”non-field 
training officers (N-FTO)” använder. 12 poliser från respektive grupp är med i 
undersökningen.  

Studien har två huvudkategorier för konflikthantering; kontroll och stöd. Det finns också 
underliggande dimensioner i de båda kategorierna som Sun (2003) valt att undersöka. Med 
kontrollerande handlingar menas exempelvis beordringar, fysisk kontroll och verbal kontroll. 
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Det centrala är att medborgarna ska kontrolleras i syfte att förhindra fler konflikter. Stödjande 
handlingar är bland annat rådgivning och att visa emotionellt stöd. Centralt är att poliserna 
ska fungera som ett stöd för landets invånare.  

Resultaten visade att FTO använder stödjande handlingar i större utsträckning än N-FTO. När 
det kommer till kontroll identifierades det ingen större skillnad mellan grupperna i hur mycket 
våld som användes för att kontrollera medborgare. Det är större chans att den generella 
polisen väljer att använda sig av stödjande handlingar i en konfliktsituation. Sun (2003) har 
också kommit fram till att det är mycket som spelar in när det kommer till hur poliser väljer 
att hantera en konflikt. Det som påverkar mest enligt undersökningen är förståelse för 
människors beteende, men också yttre omständigheter såsom bevisstyrka, motpartens 
rationella förmåga och motpartens respekt gentemot polisen. Sun (2003) poängterar förståelse 
för människors beteende som det viktigaste när det kommer till att hantera konfliktsituationer. 
Detta är intressant i förhållande till den studie Reinhard et al. (2012) gjorde. I den studien 
betonades vikten av erfarenhet som det viktiga när det kommer till att läsa av och förstå 
människor. 

Vår studie bidrar med kunskap kring hur poliserna upplever att de lärt sig hantera stressfyllda 
situationer, vilket vi antar inkluderar att kunna hantera människor. Studien av Sun lägger ett 
fokus på hur olika beteenden bidrar till att kunna hantera konfliktsituationer, inte hur de 
anskaffat dem, vilket vår studie syftar till att undersöka. Vår studie är inte heller begränsad till 
enbart konfliktsituationer, utan ämnar att undersöka situationer som är stressfyllda. Detta 
oavsett om situationerna inkluderar en konflikt eller inte.  
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3 Teori 
 
3.1 Praktikgemenskaper 
 
Denna studie tar sin teoretiska utgångspunkt ur Wengers (1998) teori om “communities of 
practice”. Vi har valt att översätta detta begrepp till praktikgemenskaper. 
 
Wenger (1998) ser på lärande som ett socialt fenomen där kunskap är resultatet av vårt 
deltagande i världen och så kallade praktikgemenskaper. En praktikgemenskap kan förklaras 
som en grupp individer vilka genom aktiviteter, strävar mot ett gemensamt mål. Lärande 
uppstår till följd av att praktikgemenskapens medlemmar interagerar och utbyter kunskaper 
med varandra. Wenger (1998) förklarar att dessa praktikgemenskaper är centrala för att ett 
socialt lärandesystem ska fungera. De kan sägas utgöra kunskapsbasen, vilket krävs för att ett 
lärande ska kunna uppstå. Praktikgemenskaper finns överallt och människor kan tillhöra flera 
stycken samtidigt och i olika skeenden av livet. De är på så sätt en integrerad del av våra liv. 
Praktikgemenskaper är inte enbart formella konstellationer i form av arbetslag eller 
skolklasser utan de präglas ofta av en mer informell karaktär och de flesta går inte att namnge. 
Trots det menar Wenger (1998) att alla människor tillhör många olika praktikgemenskaper 
och att de flesta skulle kunna identifiera sig själva som medlemmar i dessa. Wenger (1998) 
menar att lärande sett ur hans teori innebär olika saker för individer, gemenskaper och 
organisationer. För individen betyder det att lärande handlar om att engagera sig i och bidra 
till praktikgemenskaper. För praktikgemenskaper innebär lärande att raffinera deras praktik 
och säkerställa nya medlemmar. För organisationer handlar lärande om att upprätthålla och ta 
tillvara på praktikgemenskaper genom vilka en organisation får sin kunskap och därmed blir 
effektiv och värdefull. När det kommer till polisyrket kan en polis exempelvis vara del av 
flera olika praktikgemenskaper på arbetsplatsen. Detta genom att tillhöra den formella 
organisationen i stort men också mer informella praktikgemenskaper såsom arbetsgrupper, 
projektgrupper eller ett sällskap som brukar fika ihop.  
 
Wenger (1998) förklarar att fyra antaganden ligger till grund för vad han anser spelar roll för 
att lärande, kunskap och vetande kan ses som något socialt.  
 

1. Människor är sociala varelser vilket är en central aspekt av lärandet. 
2. Kunskap handlar om kompetens i förhållande till vad människor värderar som 

kompetens i specifika sammanhang. 
3. Att kunna något innebär att aktivt delta i företaganden inom gemenskaper. 
4. Mening - människors förmåga att uppleva världen och att deras deltagande i den ses 

som meningsfull är vad lärande ska bidra med. 
 
Wengers (1998) primära fokus i hans teori handlar om lärande som socialt deltagande i 
praktikgemenskaper. Han menar att vara aktiv deltagare i sociala praktikgemenskaper och att 
konstruera sin identitet i förhållande till dessa är det centrala inom teorin. Deltagande formar 
inte bara vad vi gör men också vilka vi är och hur vi tolkar vad vi gör. Wenger förklarar att en 
social inlärningsteori därför måste integrera de nödvändiga komponenterna för att 
karaktärisera socialt deltagande som en process av lärande och kunskap. Dessa komponenter 
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är mening, praktik, gemenskap och identitet. När det kommer till lärande som en social 
process är de alla viktiga i förhållande till varandra men de kommer nedan att redogöras för 
separat. 
 
3.2.1 Mening 
 
Wenger  (1998) förklarar att mening handlar om att människor hela tiden försöker skapa 
mening, men inte mening som ur ett filosofiskt begrepp om tillvarons absoluta mening utan 
mer som betydelsen av upplevelser i vardagen. Enligt Wenger (1998) är det genom 
upplevelsen av världen som lärande uppstår. Genom att människor ständigt matas med nya 
intryck omförhandlas det som redan är bekant för dem och ny kunskap om världen uppstår. 
Människors deltar i olika praktikgemenskaper där förhandlingar av meningsfullhet ständigt 
pågår. Wenger (1998) menar att för att förstå en situation krävs det att människor finner 
mening. Wenger (1998) ser denna process av att skapa meningsfullhet som något centralt i sin 
teori kring praktikgemenskaper och förklarar den genom tre begrepp: förhandling av mening, 
deltagande och reifiering.  
 
Förhandling av mening är enligt Wenger (1998) en produktiv process men den innebär inte 
att man skapar mening ur intet. Mening är inte något redan existerande men inte heller något 
”påhittat”. Förhandling av mening är istället något både historiskt, dynamiskt och 
kontextuellt. Wenger (1998) poängterar att meningsfullheten i våra liv inte är ett tillstånd utan 
en kontinuerlig process av förhandling av mening. Han beskriver med andra ord förhandling 
av mening som hur vi erfar världen och hur vårt deltagande i den görs meningsfull. 
Förhandling av mening kräver en samverkan och process mellan två begrepp som Wenger 
namnger Deltagande och reifiering.  
 
Deltagande är enligt Wenger (1998) ett begrepp som beskriver den sociala upplevelsen av 
livet i termer av att vara en del av olika sociala gemenskaper och företaganden. Deltagande är 
en komplicerad process som kombinerar görande, talande, tänkande, kännande och involverar 
hela vår kropp, hjärna, känslor och relationer. Wenger menar att deltagande är fundamentalt 
för socialt lärande. Exempelvis kan det var svårt för en individ att förstå en idé genom att bara 
läsa om den, men genom konversation (som är en form av deltagande) med någon inom 
praktikgemenskapen som har bättre förståelse för idén kan individen nå en djupare förståelse. 
Wenger menar att deltagande innefattar en social aspekt då det sker i gemenskaper 
tillsammans med andra men också något personligt då alla individer har olika erfarenheter 
med sig.  
 
Wenger (1998) menar vidare att reifiering handlar om att producera artefakter såsom verktyg, 
ord, symboler, dokument och så vidare kring vilka förhandlandet av mening organiseras. 
Wenger (1998) använder begreppet reifiering för att förklara att i förhandlingen av mening 
har deltagarna både en förmåga att uttrycka sina tankar och idéer och att omvandla dem till 
föremål i förhandlingen. Reifiering blir ett sätt att förstå hur individer formar upplevelser av 
deltagande genom att skapa och associera objekt med upplevelsen. Som exempel tar Wenger 
(1998) hur man genom att skriva ner en lag gör den till ett objekt. Lagen kan sedan användas 
som ett fokus i förhandlandet av mening genom att människor använder lagen för att 
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argumentera för en viss ståndpunkt. Wenger menar att denna process av reifiering, där man 
försöker översätta något abstrakt till en konkret form, är ett effektivt sätt att producera 
representativa objekt/symboler som kan tydliggöra och förklara mening inom 
praktikgemenskaper. Med andra ord kan en individ, ge form till en ide genom att skriva ner 
den (en form av reifiering) och bidra till ett meningsskapande på ett annat sätt än vad en 
diskussion (en form av deltagande) kring iden med andra hade gjort. Wenger (1998) 
poängterar dock att deltagande och reifiering kompletterar varandra och att det är genom en 
samverkan mellan de båda som en förhandling av mening uppstår och i förlängningen ett 
lärande. 
  
3.2.2 Gemenskap 
 
Wenger (1998) menar att begreppet gemenskap syftar till en grupp människor som av någon 
anledning är knutna till varandra. Dock behöver inte människorna i gemenskapen utöva 
samma praktik. Inte heller krävs det att människorna upplever en samhörighet. Wenger (1998) 
förklarar att även skiljaktigheter inom gemenskapen kan driva ett lärande och utveckling. I 
samband med att medlemmarna bedriver en gemensam aktivitet, bidrar de också med sina 
egna erfarenheter och tar del av varandras kunskaper. Wenger (1998) menar att de skapar ett 
gemensamt förhållningssätt som grupp för hur de ska agera mot varandra, men också mot 
människor som inte är del av gemenskapen. Mest centralt inom gemenskaper är att ha 
kunskap kring hur man kan assistera varandra för att nå ett mål snarare än att själv försöka 
inneha all den kunskapen. Praktikgemenskaper bygger på tre underliggande 
begrepp/dimensioner: 
 

• Gemensam riktning 
• Gemensam repertoar 
• Ömsesidigt engagemang 

 
Wenger (1998) förklarar att begreppet gemensam riktning bygger på att medlemmarna 
tillsammans har frambringat de förutsättningar som finns för att deras gemenskap ska 
existera. Det här betyder dock inte att medlemmarna nödvändigtvis håller med varandra i alla 
sakfrågor, utan det är snarare ett förhållningssätt till hur gemenskapen ska fungera. För att 
klassas som kompetent ska man förstå innebörden av gemenskapen, men även ha förmågan 
att bidra till dess utveckling. En gemensam repertoar är ytterligare en dimension av 
praktikgemenskapen. Gruppen skapar ett sätt att vara som medlemmarna följer. Till exempel 
vilka rutiner, gester, språk och så vidare som ska följas. Att vara kompetent i det här 
sammanhanget innebär att veta hur man ska vara inom gemenskapen och hur den fungerar. 
Ömsesidigt engagemang, förklarar Wenger, innebär att medlemmarna skapar regler och 
normer i gemenskapen genom att interagera med varandra. I detta avseende innebär 
kompetens att delta och visa engagemang i gemenskapen. 
 
3.2.3 Identitet 
 
Wenger (1998) menar att begreppet identitet, övergripande innefattar, ett sätt att tala om hur 
lärande förändrar hur vi är och hur våra individuella upplevelser bidragit till att bli en del av 
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gemenskapen. Begreppet identitet kan upplevas vara något oföränderligt och som är bundet 
till en viss person. Wenger (1998) redogör för att så inte är fallet. Identiteten är i konstant 
förändring och utveckling. Under livets gång kan man identifiera sig till flera olika 
praktikgemenskaper beroende på vilken del av livet man är i, men också i olika utsträckning. 
Det behöver inte vara så att en viss individ känner en lika stark tillhörighet till samtliga 
praktikgemenskaper (Wenger, 2000). Wenger (1998) förklarar att praktikerna är 
utgångspunkten för hur man upplever att något är främmande eller bekant. Enbart i praktiken 
kan rollerna prövas. Exempelvis för den nyblivna polisen kan identiteterna “polis” och 
“polisstudent” komma att “kollidera” med varandra i övergångsfasen till att bli polis. För att 
klassas som en accepterad medlem ska man inte bara förstå vilken kompetens som är viktig 
och relevant i kontexten, utan också klassas som kompetent av de andra medlemmarna. 
Relationen mellan medlemmarna är något som skapas genom deltagandet i dessa sociala 
praktiker. Wenger (1998) menar att det är i förhållande till relationerna som identiteten 
uppkommer. Genom att få erfarenhet från verkligheten och skapa en mening med andra 
medlemmar, skapar de tillsammans erfarenheter. Detta är en grundsten i identitetsbyggandet. 
 
Wenger (1998) påvisar dock att praktikgemenskapen inte enbart skapar identiteten hos 
individen, utan individen skapar även praktikgemenskapen. Utöver det kan de olika 
medlemskapen i olika gemenskaper bygga på varandra. Det är en kombination av alla dessa 
gemenskaper som bildar en känsla av att veta vem vi är, vilken vår identitet är. Wenger 
(1998) menar att vi också formas av gemenskaper vi inte tillhör då vi möter det som är 
främmande och okänt, vilket leder till förändring. 
 
3.2.4 Praktik 
 
Wenger (1998) menar att praktik handlar om att bedriva någon form av aktivitet. Inom en 
praktikgemenskap fyller praktik funktionen att klarlägga de aktiviteter som medlemmarna har 
gemensamt. Enligt Wenger är det centralt inom en praktikgemenskap att medlemmarna utför 
gemensamma aktiviteter. Wenger (1998) påpekar att en praktik inte nödvändigtvis behöver 
vara något konkret. Det behöver exempelvis inte handla om att arrestera människor, utan det 
kan handla om att bara prata kring arbetssituationen på lunchrasten. Wenger förklarar att inom 
en praktikgemenskap är det inte bara själva aktiviteten som medlemmarna ägnar sig åt som 
begreppet praktik beskriver. Praktik är något som medlemmarna delar, något som drar dem 
samman, något de tar för givet, något de underförstått antar bakom varandras anmärkningar, 
något de diskuterar. Kort sagt, något de hanterar och upplever tillsammans.  
 
Wenger (1998) gör en poäng i att ett gemensamt skapande av praktik på arbetsplatsen är det 
som gör att medlemmarna klarar av att möta de krav som ställs på arbetet. Praktiken blir 
möjlig att hantera eftersom medlemmarna konstant skapar nya eller tidlösa sätt att hantera de 
problem som de varierande situationer ett arbete innebär. Han menar att själva aktiviteten i sig 
inte är det enda som utmärker praktiken. Det handlar om att praktiken får en mening i en 
social och historisk kontext. På så sätt kan en praktik alltid anses vara en “social praktik”. I en 
sådan praktik finns det uttalade och outtalade tillvägagångssätt. Språk, verktyg, bilder, 
dokument, symboler, rutiner, roller etc. är något som finns med i praktiken. Utöver det 
betonar Wenger (1998) alla de relationer och underförstådda antaganden som finns med i en 
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praktik. Detta är kännetecken för ett medlemskap i en praktikgemenskap, trots att de inte 
nödvändigtvis alltid är uttalade. Praktik är således något som betonar det sociala och 
karaktären av det uttalade, men även det outtalade i det sociala sammanhanget. 
 
3.3 Teorins relevans för studien och dess syfte 
 
I vår studie kommer vi att undersöka poliser och hur de upplever att de lär sig hantera 
stressfyllda situationer. Med bakgrund av detta anser vi att Wengers (1998) teori om 
praktikgemenskaper är passande av flera olika anledningar. Till att börja med är Wengers syn 
på lärande ett lämpligt sätt att på ett djupare sätt analysera det lärande som sker hos poliser. 
Wenger menar att en central aspekt av lärandet är att människor är sociala varelser och att vi 
lär med och av andra. Att lärande kan ses som något socialt blir av intresse för oss då vi 
kommer att titta närmare på vilket sätt poliser lär sig agera i sociala sammanhang. Detta 
innefattar en social aspekt både i mötet med andra människor men också i den gemenskap 
poliserna har sinsemellan.  
 
Praktikgemenskaper är ett sätt att i denna studie få en djupare förståelse för hur ett lärande går 
till i de praktikgemenskaper poliserna är del av. Sammanfattningsvis är de centrala delarna av 
praktikgemenskaper ett sätt att förstå hur ett lärande kan se ut i polisyrket. Mening handlar om 
hur lärande sker genom att uppleva världen och hur man skapar mening av situationer. Detta 
begrepp kan hjälpa oss att förstå hur poliser skapar mening ur de situationer de ställs inför. 
Praktik kan sammanfattas som lärande genom att göra. Hur kan man förstå polisernas 
agerande utifrån ett lärandeperspektiv? På vilket sätt lär de sig genom att delta i aktiviteter? 
Gemenskap handlar om lärande genom att tillhöra. Det vill säga hur poliser lär sig genom att 
tillhöra och delta i olika gemenskaper i arbetet. Identitet handlar om lärande genom att 
förändras.  
Identiteten är i konstant förändring och det är genom relationer i praktikgemenskaper som 
utvecklingen av identiteten sker. Genom detta begrepp kan vi få mer förståelse för polisernas 
olika roller och identiteter inom deras praktikgemenskaper och hur det påverkar lärandet. 
 
3.4 Formellt och informellt lärande 
 
I vår studie har vi använt oss av Ellström (1996) för att definiera informellt och formellt 
lärande. Ellström (1996) menar att det formella lärandet oftast sker på ett planerat, målinriktat 
sätt. Detta lärande äger rum inom ramen för utbildningsinstitutioner såsom skola, 
folkbildning, universitet och så vidare. I vår studie är det främst polishögskolans utbildning 
och efterföljande kompetensutvecklingsinsatser som utfärdats av polismyndigheten som vi 
syftar på när vi nämner formellt lärande. Med informellt lärande syftar Ellström (1996) på det 
lärande som sker i vardagen eller i arbetet. Detta lärande, menar han, kan både vara medvetet 
och planerande och visa sig genom ett så kallat erfarenhetsbaserat lärande. Ellström menar 
dock att det största informella lärandet sker på ett spontant, omedvetet sätt för individen och 
ofta som en bieffekt av andra aktiviteter. Ellström gör därmed en poäng av att individer lär sig 
saker även när de inte har för avsikt att lära sig, eller ens är medvetna om det. Men individen 
kan i efterhand bli medveten om detta implicita/tysta lärande.  
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Relationen mellan teorin om praktikgemenskaper och formellt och informellt lärande visar sig 
i denna studie genom att vi undersöker hur ett formellt lärande sker inom praktikgemenskaper 
som existerar eller uppkommer under polisernas utbildning. Men även hur det informella 
lärandet sker inom ramen för praktikgemenskaper som uppkommer till följd av det dagliga 
arbetet som polis. 
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4 Metod 
 
4.1 Semistrukturerade intervjuer  
 
I valet av metod har vi tagit hänsyn till det Bryman (2011) menar kännetecknar kvalitativ 
forskningsmetod. Inom kvalitativ forskning anser man att människor tillskriver mening till det 
som sker omkring dem. Detta menar Bryman kräver ett speciellt tillvägagångssätt i studiet av 
människor som handlar om att förstå och uppfatta ting genom de sociala aktörernas ögon. 
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar anser vi därför att en kvalitativ ansats 
är lämplig. Detta eftersom syftet med studien är att förstå något ur aktörens ögon, det vill säga 
att undersöka polisers egna subjektiva upplevelser av hur de lär sig hantera stressfyllda 
situationer.  
 
Vidare har vi, med utgångspunkt i att studien utgår från polisers egna upplevelser av formellt 
och informellt lärande, valt intervjuer som metod. Detta då Kvale & Brinkmann (2014) menar 
att en kvalitativ forskningsintervju är ett sätt att skapa förståelse för ett fenomen ur 
intervjupersonens eget perspektiv och synsätt (jmf Bryman, 2011). Mer specifikt valdes 
semistrukturerade intervjuer, som Bryman (2011) menar är en flexibel metod där 
intervjupersonerna har stora möjligheter att berätta sin historia. Semistrukturerade intervjuer 
är enligt Kvale och Brinkmann (2014) konstruerade som ett mellanting mellan ett samtal i 
vardagen och ett frågeformulär. Detta visar sig genom att en semistrukturerad intervju till sin 
natur är öppen och liknar ett vardagssamtal samtidigt som vissa i förväg bestämda frågor och 
ämnen behandlas vilket bidrar till en struktur i intervjun. I och med att poliserna får en chans 
att via ett “vardagligt” samtal berätta om sina upplevelser i olika situationer samtidigt som de 
får hålla sig till en frågestruktur som vi utformat - anser vi att en semistrukturerad 
intervjumetod är lämplig för vår studie. På detta sätt kan vi komma åt beskrivande berättelser 
samtidigt som vi kan hålla oss till våra frågeställningar. 
 
Vidare används det Bryman (2011) benämner intervjuguide. Intervjuguiden innehåller 
förutbestämda teman och frågor som är formulerade utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar samtidigt som den ger utrymme för följdfrågor under själva intervjun. 
Intervjuguiden är således till hjälp för att få en struktur i samtalet samtidigt som den inte 
begränsar respondenternas möjligheter till att styra innehållet i samtalet. Följdfrågornas 
funktion blir att tydliggöra oklarheter och att undvika missförstånd. Men de bidrar också till 
att få en djupare förståelse för polisens upplevelser och kan öppna upp för andra 
undersökningsområden vi inte tänkt på tidigare.  
 
I enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) synsätt vad gäller intervjufrågor har vi försökt 
att formulera dem så lättförståeligt som möjligt. Detta har gjorts genom att undvika krångliga 
ord och formulera frågorna på ett vardagligt språk. Detta leder förhoppningsvis till att 
respondenterna förstår frågorna och i sin tur att vi får givande svar och undviker missförstånd. 
Vidare har vi tagit hänsyn till att ställa så öppna frågor som möjligt vilket enligt Bryman 
(2011) leder till mer utförliga svar. Öppna frågor leder ofta till ett fritt resonerande och en 
tydligare beskrivning av ett fenomen. Eftersom vi är intresserade av att respondenterna ger 
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svar av en mer utförlig och berättande karaktär har vi därför varit noggranna i utformandet av 
öppna frågor. 
 
Studiens syfte och frågeställningar men även det teoretiska ramverket har fungerat som mall 
vid utformningen av intervjuguiden. Detta med anledning av att inte missa något viktigt 
frågeområde. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en intervjuguide kan utformas på ett 
mindre strikt sätt där den innehåller en “checklista” med de ämnen intervjun ämnar behandla. 
Den kan också utformas på ett mer strikt sätt där intervjuguiden istället följer en bestämd 
ordning av frågor. Denna studie använder sig av en mer strikt utformad intervjuguide då vi 
valt att behandla olika frågeområden i en bestämd ordning. Detta med anledning av att 
underlätta för respondenterna genom att frågorna kan upplevas följa en röd tråd. En strikt 
intervjuguide bidrar även till att försäkra sig om att studiens alla frågeställningar berörs i 
intervjuerna. 
 
De frågeområden som studien behandlar har främst sin grund i studiens syfte och 
frågeställningar. Men i utformandet av intervjuguiden och dess frågeområden har vi också 
tagit hänsyn till vårt teoretiska perspektiv Communities of practice. Ett exempel på hur vi valt 
att operationalisera frågeställning och teori till konkreta frågor i intervjuguiden följer nedan. 
 

Frågeställning Intervjufråga Del av teori 

Hur lär de sig hantera dessa situationer 
när de sedan börjar tjänstgöra som 
poliser och vilken roll spelar här det 
informella lärandet? 

Brukar du prata med andra 
kollegor om hur de hanterar 
denna typ av situationer? Vad 
brukar det leda till?   

Gemenskap - 
lärande genom 
att tillhöra   

Figur 1.0 Exempel på hur frågeställning och teori knutits ihop i skapandet av intervjufrågor  
          
4.2 Pilotintervju 
 
För att testa vår intervjuguide genomfördes vad Kvale & Brinkmann (2014) benämner en 
pilotintervju. Syftet med en sådan är att testa intervjun för att sedan kunna optimera den. 
Anledningen till att vi valde att göra en pilotintervju var att vi ville försäkra oss om att 
frågorna gav den typ av svar vi var ute efter, det vill säga, svar av en mer berättande karaktär. 
Vi ville även testa om frågorna gav svar som gick att relatera till våra forskningsfrågor och 
hur polisen tolkade frågorna. Efter pilotintervjun valde vi att korta ner antalet frågor i 
intervjuguiden då vi insåg att många frågor gick in i varandra och att vi skulle få 
tillfredsställande svar på dem ändå. Detta gjordes också för att minska tidsåtgången för varje 
intervju. Vidare omformulerades vissa frågor till ett ännu mer lättförståeligt språk till följd av 
pilotintervjun. 
 
4.3 Urval 
 
När det kommer till urval har vi valt att utgå ifrån vad Bryman (2011) skriver om målinriktat 
urval. Han menar att det lämpar sig för kvalitativa studier där det är viktigt att 
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forskningsfrågorna och urvalet stämmer överens. I denna studie är syfte och frågeställningar 
utformade på ett sådant sätt att bara poliser i fält skulle kunna ge tillfredsställande svar. 
Därför är urvalet direkt kopplat till det syfte vi har med studien och därmed målinriktat. 
Samtidigt har vi i urvalsprocessen valt att använda oss av det Bryman (2011) kallar för 
bekvämlighetsurval. Detta genom att vi använt oss av kontakter vi hade sedan innan inom 
polisen för att komma vidare till lämpliga avdelningar för vår studie.  
 
Det ska betonas att det finns nackdelar med bekvämlighetsurval. Alvehus (2013) menar att det 
finns en risk att det inte går att generalisera resultatet till någon grupp utöver de som 
undersökts. Det här menar han kan påverka studiens tillförlitlighet. Med detta i åtanke 
intervjuade vi inte någon av våra kontaktpersoner, utan enbart poliser som kontaktpersonerna 
hjälpt oss att få tag i. 
 
Urvalet består i den här studien av sju poliser fördelade på avdelningar både i Stockholm och i 
Uppsala. Detta var ett sätt för oss att skapa en så rättvis bild av fältarbetande poliser som 
möjligt, oberoende av ort. Våra kontakter inom polisen hjälpte oss att hitta de avdelningar 
som var mest lämpade för att ringa in vårt syfte, det vill säga, poliser som upplever de här 
stressfyllda situationerna i sitt dagliga arbete. Samtliga respondenter som arbetar på 
avdelningen i Stockholm har lång erfarenhet av polisyrket och tidigare meriter, då 
avdelningen ställer särskilt höga krav på mognad och erfarenhet. Även avdelningen i Uppsala 
är en specialenhet som både kräver extra utbildning och erfarenhet inom polisen. 
 
Vi ansåg att sju respondenter räckte för vår studie i enlighet med Alvehus (2013) resonemang 
kring att nå en “mättnad” i materialet. Redan i transkriberingen och kodningen av materialet 
visade sig många intervjusvar vara återkommande och liknande och vi kunde därmed 
konstatera att vi uppnått en mättnad, vilket ytterligare stärktes i analysdelen. 
 
4.4 Genomförande 
 
I Stockholm genomfördes samtliga intervjuer tidigt på morgonen då det passade poliserna 
bäst. I Uppsala genomfördes intervjuerna hemma hos respondenterna, vilket bidrog till en 
avslappnad stämning. De intervjuer som hölls i Stockholm genomfördes på polisernas 
arbetsplats i ett fikarum. Vi gjorde vårt yttersta för att ha intervjuerna i ett rum där det inte 
hördes vad som sades av utomstående. För att minimera risken att de närmsta kollegorna 
skulle kunna höra vad som sades, genomfördes dessutom intervjuerna på en annan avdelning 
än där poliserna primärt arbetar. Detta i enlighet med det Bryman (2011) skriver om att en 
ostörd miljö är att föredra då respondenten annars kan känna oro över att andra ska höra. Det 
togs också hänsyn till den maktobalans Kvale & Brinkman (2014) menar existerar i en 
intervju. Exempelvis valdes ett runt bord som fanns i fikarummet för att placeringen av oss 
själva inte skulle bidra till en maktobalans. Men också genom att anpassa oss till när och var 
respondenterna ville ses var ett sätt för oss att bli mer jämlika. I genomsnitt tog en intervju 25 
minuter att genomföra. Innan samtliga intervjuer frågade vi om medgivande att spela in 
intervjun i enlighet med de etiska principerna kring samtycke (se avsnitt 4.5). Andra 
förberedelser som gjordes var att se till att alla praktiska detaljer var på sin plats. Exempelvis 
att inspelningsenheten fungerade och att datorerna hade batteri. Innan intervjun redogjorde vi 
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också för studiens syfte och besvarade eventuella frågor. Intervjupersonerna fick också veta 
att de närsomhelst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågor de inte ville 
svara på. 
 
Intervjuerna i sig hade samma grundstruktur där vi höll oss till intervjuguiden. Det som 
skiljde sig var på vilket sätt och vilka följdfrågor som ställdes. I några av fallen kom 
respondenterna in på teman som inte tillhörde frågan i sig. Det här resulterade i att vi delvis 
fick hoppa mellan de frågeområden som fanns. Tack vare att vi använde oss av följdfrågor 
kunde vi se till att inget missförstånd skett (jmf Kvale & Brinkman, 2014; Bryman, 2011). Vi 
lät respondenterna prata till punkt och använde oss av det Bryman (2011) kallar för ett aktivt 
lyssnande. Detta innebär att förhålla sig öppet och uppmärksamma det som sägs och vad som 
är viktigt för intervjupersonen samt ge samtalsstöd. Vidare gjorde vi återkopplingar på hur vi 
tolkat det som sagts under intervjun för att säkerställa att vi förstått personen rätt.  I slutet av 
intervjun tackade vi för deras deltagande samt erbjöd oss att skicka ut studien när den 
färdigställts.  
 
4.5 Etiska överväganden 
 
I denna studie har det tagits hänsyn till vetenskapsrådets (2002) fyra etiska aspekter; 
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har 
tagit hänsyn till samtyckeskravet i enlighet med det vetenskapsrådet (2002) skriver om att låta 
respondenterna välja själva om de vill vara delaktiga i studien eller inte. Vid början av 
intervjun betonades frivilligheten i respondenternas deltagande och att de när som helst får 
avbryta intervjun. Det framfördes också till respondenterna att de inte behöver svara på frågor 
de inte vill svara på. I denna studie gav respondenterna sitt samtycke i samband med att vi 
kom till arbetsplatsen och inledde intervjuerna.  
 
Det har även tagits hänsyn till informationskravet i enlighet med vetenskapsrådets (2002) 
resonemang om att låta respondenterna få information kring vad studien innebär och vad den 
syftar till. Vi förmedlade information såsom vårt syfte och våra frågeställningar, men även 
huruvida det finns någon nackdel eller fördel med att delta. Respondenterna fick även 
information kring hur genomförandet av studien skulle se ut, men också information kring det 
frivilliga deltagandet vid upprepade tillfällen.  
 
Konfidentialitetskravet är den tredje aspekten som tagits i beaktande. Vetenskapsrådet (2002) 
och Ahrne och Svensson (2015) redogör för att respondenternas uppgifter ska redovisas och 
hanteras med största varsamhet. I vår studie har vi exempelvis inte redogjort för namnen på 
respondenterna. Inte heller har vi redogjort för vilka avdelningar inom polisen studien bygger 
på. Allt för att individerna i studien inte ska gå att identifiera. 
 
Nyttjandekravet behandlar hur resultaten från studien får/ska användas (Vetenskapsrådet, 
2002). De inspelade intervjuerna kommer enbart att användas i forskningssyfte och till vår 
studies specifika ändamål, vilket är i enlighet med det Vetenskapsrådet (2002) redogör för. 
Utöver det informerades även respondenterna om att deras svar enbart kommer att användas 
till den här specifika studien.  
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4.6 Analysmetod 
 
Innan själva analysen transkriberades materialet. Detta gjordes på ett noggrant sätt genom att 
lyssna igenom det inspelade materialet och skriva ner det ord för ord. I detta inkluderades 
pauser, följdfrågor och replikväxlingar med syfte att återge en så korrekt bild som möjligt av 
intervjuerna.  
 
Det första steget i analysprocessen blev sedan att noggrant gå igenom materialet, i enlighet 
med det Alvehus (2014) föreslår. Materialet lästes därför igenom flertalet gånger för att skapa 
djup kännedom om det. Därefter gick vi igenom materialet flera gånger igen för att hitta olika 
teman i intervjusvaren i enlighet med det Bryman (2011) benämner tematisk analys. Dessa 
teman skrevs ner i ett separat dokument och efter det att vi båda författare tematiserat 
materialet jämfördes de teman vi hittat. Av dessa teman kunde vi sedan skapa 
huvudkategorier av materialet. Dessa kategorier och deras underkategorier blev sedan 
huvudfokus i själva analysen. Efter formuleringen av huvudkategorierna gick vi igenom 
materialet igen för att försäkra oss om att de kategorier vi hittat går att relatera till studiens 
syfte samt teoretiska ramverk. 
 
När det gäller på vilket sätt tolkningsprocessen har gått till har vi valt att delvis använda oss 
av ett hermeneutiskt sätt att närma oss materialet. Som forskare anser vi att man troligtvis har 
med sig en viss förförståelse även om ambitionen är att gå in förutsättningslöst och med 
öppna ögon. I skapandet av kategorier finns det en risk att forskarens förförståelse påverkar. 
Vår förhoppning är att ett hermeneutiskt förhållningssätt som enligt Alvesson och Sköldberg 
(2008) ofta har en slags öppenhet kring tolkningar ska bidra till att den eventuella 
förförståelse vi har isåfall tydliggörs. Vi hävdar att visa på en medvetenhet kring de 
tolkningar som görs och resonera kring detta och hur man kunnat tolka annorlunda är ett sätt 
för oss att få en eventuell förförståelse att lysa igenom och att studien därmed blir mer 
transparent.  
 
För att göra våra tolkningar utgår vi till en viss del från det Alvesson och Sköldberg (2008) 
benämner objektiverande hermeneutik. Den handlar om att forskaren måste röra sig mellan 
olika delar av en text och textens helhet. Delen kan bara förstås utifrån och i relation till 
textens helhet. Samtidigt som textens helhet bara kan förstås genom delarna. En alternering 
mellan del och helhet leder till med andra ord till en djupare förståelse.  
Kort sagt fungerar hermeneutiken som ett hjälpmedel för oss att närma oss materialet och att 
göra våra tolkningar. Dessutom kan hermeneutiken vara ett sätt att visa på en transparens i 
studien. Även om vi har ambitionen att förhålla oss neutrala i vår analys är vi medvetna om 
att förförståelsen ändå kan påverka och hermeneutiken blir därför ett sätt att vara öppna kring 
detta. 
 
4.7 Studiens tillförlitlighet 
 
Denna studie utgår i huvudsak från kvalitativ forskning. Inom den brukar man tala om 
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tillförlitlighet och dess underliggande begrepp: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, en 
möjlighet att styrka och konfirmera samt begreppet äkthet (Bryman, 2011).     
  
Trovärdigheten handlar enligt Bryman (2011) om att forskaren följer de regler och riktlinjer 
som gäller inom samhällsvetenskaplig forskning. I denna studie har vi därför varit noggranna 
med att löpande beskriva och förklara de tillvägagångssätt vi haft när det kommer till att ta 
hänsyn till dessa. Vidare menar Bryman (2011) att det är viktigt för en studies trovärdighet att 
forskaren får en bekräftelse av de som ingått i studien att beskrivningarna är korrekt 
återgivna. Detta görs ofta genom en så kallad respondentvalidering. I vår studie har vi inte 
gjort en respondentvalidering, men under intervjuerna tog vi hänsyn till trovärdigheten genom 
att vi ofta sammanfattade respondenternas svar och sedan frågade dem om vi förstått dem rätt. 
För att ytterligare öka trovärdigheten i vår studie har vi varit noggranna med transkriberingen, 
genom att ordagrant återge det som sades i inspelningarna. Detta var ett sätt för oss att minska 
eventuella feltolkningar av materialet. Studiens intervjuguide bidrar också till en god 
trovärdighet då den helt var baserad på studiens syfte, frågeställningar och teori. Vilket i sin 
tur stärker att studien undersökt det den avsåg att undersöka. Vidare har den pilotintervju som 
genomfördes också bidragit till en högre trovärdighet då den gav en chans att testa frågorna i 
förväg för att bekräfta att de gav svar på studiens frågeställningar. 
  
Det som kan diskuteras när det kommer till trovärdigheten är de kvalitativa intervjuerna i sig. 
En risk med kvalitativa intervjuer är att respondenterna inte svarar ärligt. Detta är extra viktigt 
att ha i åtanke i denna studie med bakgrund av den samhällskritik polisyrket utsatts för. Med 
andra ord, finns det en risk att de intervjuade poliserna, för att försvara sig mot deras 
eventuellt dåliga rykte inte svarar ärligt utan istället förskönar bilden av polisyrket. Det kan 
också diskuteras huruvida poliser har en professionskultur som inte uppmuntrar till att visa 
oro, svaghet eller att erkänna brister i verksamheten. För att minimera riskerna att de svar vi 
får under intervjuerna skönmålas har vi i intervjuguiden valt att fokusera på att ställa frågor 
som ger sanningsenliga svar. Dessa frågor har varit utformade på ett sådant vis att de 
intervjuade får beskriva och berätta om situationer de själva varit med om. Syftet med detta är 
att fråga efter autentiska situationer som förhoppningsvis blir mer sanningsenliga och inte 
skönmålas på samma sätt. En annan åtgärd för att öka trovärdigheten i studien har varit att 
noggrant omvandla intervjusvaren från ord till text. Detta har varit ett sätt att inte låta 
variabler som glömska påverka resultatet vilket i förlängningen har gett en bra grund för 
analysen vilket också bidrar till en högre trovärdighet. 
  
När det kommer till studiens överförbarhet ämnar studien i första hand skapa ett djup och inte 
en bredd av förståelsen kring polisers upplevelser. Vi har därmed valt att fokusera på 
respondenternas subjektiva upplevelser av att jobba ute i fält som polis. Även om de poliser 
som intervjuats kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter har de gemensamt 
att de jobbar som poliser i fält och ställs ofta inför extrema, stressfyllda situationer. I och med 
detta skulle vi säga att studiens resultat skulle kunna överföras till andra avdelningar inom 
polisen där man arbetar på liknande sätt. Men i och med att urvalet är mycket litet och inte 
baserat på ett slumpmässigt urval kan vi inte hävda att resultatet går att generalisera till någon 
större population. 
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Bryman (2011) redogör för begreppet äkthet som främst lägger ett fokus på studiens 
autenticitet, men också att studien ger en rättvis bild av det som undersöks. Han beskriver 
också att respondenterna ska ha nytta av undersökningen på något sätt. I vår undersökning har 
vi försökt att skapa en så rättvis bild som möjligt av den studerade gruppen genom att ställa 
frågor som utgår ifrån deras egna personliga upplevelser. Vidare har vi genom att undersöka 
poliser från olika städer och avdelningar bidragit till studiens äkthet. Detta genom att vi 
kunnat jämföra för att se om deras upplevelser stämmer överens. 
När det kommer till att respondenterna ska ha nytta av undersökningen så redogjorde vi redan 
i inledningen för hur studien strävar efter att fungera som ett diskussionsunderlag kring 
polisers lärande. Ambitionen är att respondenterna ska få ta del av vår studie när den 
färdigställts, vilket förhoppningsvis kan bidra till en ökad förståelse för lärandet och vidare 
diskussioner i ämnet. 
  
I denna studie har vi tagit hänsyn till att vår analys helt bygger på våra egna tolkningar av 
materialet. Eftersom tolkningarna är våra egna och det inte finns några garantier för att någon 
annan skulle göra samma tolkning har vi försökt att vara transparenta genom hela 
forskningsprocessen. Detta visar sig exempelvis i tolkningsprocessen där vi valt att redogöra 
för hur vi tolkat men också hur man kunnat tolka materialet på ett annat sätt. Utöver det har vi 
försökt att vara medvetna om, och neutralisera den inverkan vår egen förförståelse skulle 
kunna ha på tolkningarna. Detta har gjorts genom att vi strävat efter att förhålla oss så neutralt 
som möjligt i tolkningsprocessen. Exempelvis har vi varit öppna för flera infallsvinklar och 
alternativa tolkningar. Detta för att inte vår förförståelse för ett fenomen ska styra tolkningen. 
Vidare har vi varit noggranna i redogörelsen av olika val och tillvägagångssätt i studien för att 
ytterligare belysa den inverkan vår egen förförståelse kan ha haft på studien. Detta är något 
Bryman (2011) menar är viktigt för att öka studiens pålitlighet. Vi har med andra ord, varit 
noggranna med att redogöra för forskningsprocessens alla faser samtidigt som vi förhållit oss 
granskande till dessa. Detta görs också för att studien ska kunna replikeras och att andra 
forskare ska kunna göra om den. Ytterligare åtgärder för att säkerställa studiens pålitlighet 
och trovärdighet handlar om att kontrollera att resultatet inte helt avviker från tidigare 
jämförbara studier. Studien kommer därför, i diskussionsdelen, ställas i relation mot tidigare 
forskning. 
  
Ett kriterium Bryman (2011) diskuterar kring inom kvalitativ forskning och dess 
tillförlitlighet är möjligheten att styrka och konfirmera. Inom kvalitativ forskning kan det vara 
svårt att uppnå en total objektivitet, vilket vi är medvetna om. Vi har dock genomgående 
strävat efter att inte låta personliga tolkningar, värderingar, förförståelse eller teori styra 
studiens resultat. Vi har visserligen använt vår teori som analysinstrument men ambitionen 
har inte varit att bekräfta teorin. 
 
Något som kan påverka studiens pålitlighet negativt handlar om att vi valt att göra 
semistrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) menar att standardisering av 
intervjufrågor bidrar till en hög pålitlighet. Men eftersom vi har valt att använda oss av 
följdfrågor som inte är standardiserade kan detta problematiseras i denna studie. 
Följdfrågornas syfte var att öka kreativiteten och beskrivningarna i de intervjuades svar men 
eftersom de kan skilja sig åt mellan olika intervjuer har de inte gått att standardisera på 
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samma sätt som resten av intervjuguiden. Detta är därmed något som kan ha inverkan på 
studiens pålitlighet. 
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5 Resultat och analys 
 
Följande avsnitt behandlar studiens resultat och analys. Den uppdelning som gjorts av 
resultatet är baserat på studiens frågeställningar. Som ett första avsnitt kommer polisernas 
upplevelse av den formella utbildningen att behandlas och hur den förbereder dem inför 
stressfyllda situationer. Därefter behandlas det informella lärande som poliserna upplever sker 
i arbetslivet för att hantera den typ av situationer studien ämnar undersöka. Slutligen ämnar 
resultat och analysdelen ge svar på vilken form av lärande poliserna upplever har störst 
inverkan på hur de hanterar stressfyllda situationer och hur det visar sig. 
 
5.1 Den formella utbildningen 
  
5.1.1 Teori och praktik som kompletterande  
 
Utifrån empirin kan man utläsa att respondenterna har liknande upplevelser av den formella 
utbildningen kring de stressfyllda situationer studien ämnar undersöka. När det kommer till på 
vilket sätt respondenterna upplever den formella utbildningen handlar mycket om hur teori 
och praktik har sammanvävts för att optimera utbildningen. De teoretiska inslagen handlar till 
stor del om mental förberedelse, olika tankesätt polisen kan använda sig av i mötet med 
stressfyllda situationer och kunskaper kring exempelvis lagstiftning. De praktiska delarna 
involverar mer fysiska metoder för att handskas med situationerna och hur man rent praktiskt 
använder sig av teoretisk kunskap. Följande citat av Respondent 1 visar på hur den formella 
utbildningen innehåller både teori och praktik som är av nytta i hanterandet av stressfyllda 
situationer. 
  

Utbildningen innehöll ju ganska mycket. Men det vi lärde oss om att hantera den typen av frågor, den 
hette KKS.  Den var teoretisk men mest inriktad på att praktiskt öva på saker ... Jamen till exempel så 
var vi i en brottarhall där vi tränade självskydd och rena fysiska tekniker och när vi hade det, vävde de 
in det tillsammans med teori. Typ att man ska kunna definiera vad man möts av, ska kunna förbereda 
sig och olika tankeprocesser som är när man ställs inför nya situationer. När man tänker kring 
gärningsmännen så behöver de (gärningsmännen) ju inte anpassa sig som vi på samma sätt.Vi måste 
tänka på lagstiftningen och vad vi får göra med tanke på vad de gjort. Är vårt handlande 
proportionerligt till det liksom. 

  
Citatet visar att den upplevelse respondent 1 har kring sin formella utbildning till stor del 
innefattar en kombination av teori och praktik. Vi tolkar detta citat som att polisen har en 
medvetenhet om hur upplägget i den formella utbildningen använder teori och praktik som 
något kompletterande till varandra. Citatet visar att den teoretiska utbildningen främst handlar 
om tankeprocesser och mental förberedelse, men samtidigt visar det också att den teoretiska 
kunskapen kring lagstiftning krävs i situationer polisen ställs inför. Det praktiska handlar 
istället, i det här fallet, mer om fysiska metoder för att hantera situationer. Den senare delen 
av citatet som beskriver hur gärningsmännen inte behöver anpassa sig på samma sätt som 
polisen gör i olika situationer visar vidare på hur respondenten omvandlar denna medvetenhet 
kring sin utbildning till hur det ser ut i praktiken. Respondent 1 resonerar kring hur de måste 
agera utifrån lagstiftningen och vad de får göra i olika situationer vilket vi tolkar som något 
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den formella utbildningen har förberett dem för rent teoretiskt. Vidare visar citatet hur den 
teoretiska kunskapen kring lagstiftningen blir direkt styrande för vilket handlande, det vill 
säga, de praktiska metoder polisen väljer att använda sig av för att lösa situationen. 
Respondent 4 beskriver på ett liknande sätt sin upplevelse av den formella utbildningen: 
 

Det viktiga är ju egentligen att vi går igenom teoretiskt hur man får ner sin puls och hur man agerar 
lugnt och konstruktivt. Sen att få testa på det här genom att utsätta sig för en form av stress gör det 
nyttigt. Att få testa på det teoretiska rent praktiskt. Detta är nyttigt sen också när man jobbar. Det 
kommer situationer när man är extra stressad och då är det bra att ha det här i grunden. 

 
Detta citat visar på hur polisen teoretiskt fått lära sig hur man lugnar ner sig i en situation och 
agerar konstruktivt. Detta kombineras med praktiska övningar där man på olika sätt utsätts för 
stress och får pröva sina teoretiska kunskaper. Kombinationen av teori och praktik är på så 
sätt utformade för att optimera den träning polisen får i förberedandet av stressfyllda 
situationer. 
 
För att förstå hur lärande sker och uppstår i den situation som respondent 1 beskriver i 
föregående citat kan Wengers teori om praktikgemenskaper användas. Den grupp som 
befinner sig i brottarhallen kan förstås som en praktikgemenskap som tillsammans utför 
aktiviteter mot ett gemensamt mål. Det är genom deltagande i denna praktikgemenskap en 
förhandling av mening sker och därmed ett lärande. Att läsa sig till hur man brottar ner någon 
kan vara svårt och det är därför ett aktivt deltagande inom praktikgemenskapen krävs för att 
lärande ska uppstå. Gruppen i brottarhallen är i en process av meningsskapande och genom 
sitt deltagande i praktikgemenskapen finner de mening när de kan lära av varandra eller 
instruktörer. Lärandet förstås som något som sker i utbytet mellan individerna inom 
praktikgemenskapen, vilket illustreras tydligare i det exempel respondent 1 ger på hur 
utbildningen rent konkret gick till:  
 

Hur vi lärde oss var att en KKS-instruktör eller någon som var utbildad i konflikthantering, självskydd 
visade att så här gör vi, till exempel ett grepp och så visade han det typ fem gånger. Sen fick vi gå ihop 
två och två och öva med varandra. Sen efter en tid gjorde man kanske mindre scenarion där man fick 
känna på. Scenarioträning jobbade man mycket med 

 
Lärande i den formella praktikgemenskapen som gruppen utgör kan förstås som ett socialt 
lärande eftersom det sker tillsammans med de andra medlemmarna i praktikgemenskapen. 
Deltagandet innefattar en process som kombinerar görande, tänkande och socialt utbyte med 
andra för att skapa mening av situationen. Det är med andra ord en aktiv process av 
deltagande tillsammans med andra inom praktikgemenskapen som gör att förhandling av 
mening sker och därmed ett lärande. 
 
5.1.2 Teori som förberedande inför situationer 
 
Flertalet respondenter menade att teoretiska inslag i den formella utbildningen ger en grund 
för hur man senare i arbetslivet hanterar stressfyllda situationer. Exempel på detta illustreras 
här med ett citat av Respondent 1: 
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Det som var bra med utbildningen var det teoretiska där man ställer upp och pratade om stresshantering. 
Att få förståelse för varför man agerar som man gör i vissa situationer. Så här reagerar kroppen, såhär 
känns det när någon står framför dig och vill göra dig illa…Man kan ju efterlikna det men svårt att få 
till konkret. Men att prata om processerna gör det lättare och det var bra att prata om dem rent 
teoretiskt. 

  
Detta citat tolkar vi som att teoretiska inslag i vissa fall kan fungera bättre för att förbereda 
poliserna inför svåra situationer i arbetet än att bara praktiskt öva på dem. Detta eftersom, 
som respondent 1 uttrycker det, det kan vara svårt att efterlikna verkligheten och få till en 
”äkta” övningssituation. Detta resonemang är något som stöds av till exempel respondent 3 
som beskriver utbildningen på följande sätt: 
  

Nja, det jag kan säga är att när man gått utbildningen kan man inte riktigt säga att ... Det som är att det 
man lär sig på utbildning tycker jag inte är, hur ska jag säga. Man kan inte efterlikna verkligheten helt 
om jag säger så. 
  

Även om mycket av polisutbildningen innefattar praktiska moment och övningsscenarion som 
poliserna (se avsnitt 5.1.3) upplever är nyttiga för arbetslivet, kan man alltså urskilja vissa 
brister i detta. Här blir istället de teoretiska inslagen viktigare för att förbereda poliserna inför 
stressfyllda situationer. Genom att också, på ett teoretiskt sätt, arbeta med mentala processer 
och hur kroppen reagerar i den här typen av situation kan polisen förberedas mentalt eller som 
respondent 3 uttrycker det ”...att prata om processerna gör det lättare”. Som tidigare nämnts är 
dock kombinationen av det teoretiska och praktiska centralt i utbildningen. Vi tolkar det som 
att kombinationen av teori och praktik är det mest centrala i den formella utbildningen, men 
att en del scenarion ur det verkliga livet kan i vissa fall vara svårt att återge i ett 
utbildningssammanhang och att de mer teoretiska inslagen då får mer utrymme. 
  
Att ha en teoretisk bakgrund till hur situationer kan se ut och vad som fungerat tidigare är 
också något som framstår som viktigt i hanterandet av stressfyllda situationer. Detta visar sig 
exempelvis genom ett citat av respondent 5: 
  

Ja men det blir lätt att dra paralleller till terrordådet på Drottninggatan förra året. Jag jobbade den dagen 
och på något sätt kände jag mig förberedd och välutbildad inför hur jag skulle hantera en sån här typ av 
situation. Det kändes som om att man pratat om liknande situationer. Jag visste ungefär hur jag skulle 
agera och vad man hade sett som framgångsfaktorer. 

  
Vi gör antagandet att ställas inför terrorsituationer inte är något vanligt förekommande hos 
den svenska polisen och därför något poliserna inte förbereds på, eller kan öva på i sitt 
dagliga arbete. Citatet visar dock att polisen kände sig väl förberedd tack vare att man på 
förhand talat om liknande situationer och vad som varit framgångsrikt i dessa. Detta tyder, 
enligt vår mening, på att teoretiskt tala kring situationer kan vara tillräckligt för att förbereda 
poliser inför liknande situationer. En annan möjlig tolkning är att polisens agerande bygger på 
tidigare erfarenheter av andra situationer som till en viss del liknar den situation polisen 
ställdes för under terrordådet. Vi väljer dock att tolka citatet som att den teoretiska 
utbildningen och samtal kring liknande situationer bidrog till hur polisen valde att hantera 
situationen. Just detta med samtal får stöd i tidigare ovanstående citat av respondent 1 som 
också betonade vikten av samtal kring hur man teoretiskt ska gå tillväga.  
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Utifrån Wengers teori kan den mer teoretiska delen av polisernas formella utbildning ses som 
något som till stor del innefattar en social aspekt. Ur ovanstående citat kan det utläsas att det, 
bland annat, är genom samtal och diskussioner kring andra stressfyllda situationer som en 
utveckling av kunskap kring dessa uppstår. Detta kan förstås som att deltagande individer i 
praktikgemenskapen, delar och utbyter kunskap med varandra. I dessa samtal sker en 
förhandling av mening inom praktikgemenskapen och i förlängningen ett lärande. Utifrån 
ovanstående citat, hade lärandet inte varit möjligt utan den sociala aspekten inom 
praktikgemenskapen. Detta går även att relatera till begreppet gemenskap i Wengers teori. 
Begreppet beskriver hur något centralt inom praktikgemenskaper är kunna stötta och assistera 
varandra för att nå ett gemensamt mål. De samtal och diskussioner som förs av en mer 
teoretisk karaktär kan således ses som ett sätt för individerna i praktikegemenskapen att hjälpa 
varandra att nå ny kunskap kring hur de ska hantera stressfyllda situationer.  
 
5.1.3 Praktik som förberedande inför situationer 
 
Förberedande praktik var ett återkommande tema hos samtliga respondenter. Det beskrivs 
som en central del av utbildningen och flera respondenter efterfrågade mer praktisk 
utbildning. De berättar också att polisyrket kräver en flexibilitet och förberedelse inför 
stressfyllda situationer. Två huvudteman under förberedande praktik har kunnat urskiljas: 
övningsscenarion och praktiska övningar som grundläggande utförande. 
  
Majoriteten av respondenterna benämnde övningsscenarion som en viktig del i 
förberedelserna inför stressfyllda situationer, men också som en viktig del i lärandeprocessen. 
De beskrev övningssituationerna som viktiga i två avseenden. Dels som en fysisk 
förberedelse, men också som en mental förberedelse. Respondent 5 beskriver att det är viktigt 
för hen att få pröva på de här situationerna för att bättre kunna förstå och handskas med dem.   

  
Jag tror väl att man lär med upplevelsebaserad inlärning. Jag tror det är viktigt, i alla fall för mig att 
prova på situationer… Det är ju ett yrke där man kan utsättas för mycket stress på olika sätt, och då 
anser jag att man ska kunna utsättas för det under kontrollerade former för att förstå hur man själv 
agerar och påverkas och kanske de i sin närhet också. 
  

Flera respondenter har svarat på liknande sätt som respondent 5. Deras svar visar på en 
samstämmighet gällande övningsscenarions vikt. Vi tolkar deras svar som att det här beror på 
att yrket i sig väldigt stressfyllt och kan eskalera snabbt. Det tycks inte heller bara vara viktigt 
att kunna hantera själva situationen, utan också hantera det som händer med en själv. Att 
faktiskt få utsättas för sådana här situationer under kontrollerade former blir ett sätt iscensätta 
verkligheten. Det skapar en grundförståelse för hur poliserna själva kommer agera i sådana 
situationer. Utöver det kan de också se vad de kan göra annorlunda till nästa gång och börja få 
ett grundläggande tänk för hur de ska agera i normalfall. Genom att ha övningsscenarion som 
är verklighetstrogna, skapas ett förberedande tänk för vad som kan komma att hända och 
vilket agerande som då krävs.  
  
Det här kan kopplas till det som Wenger (1998) benämner praktik. Flera av poliserna 
betonade dessa övningsscenarion som viktiga i förberedandet inför stressfyllda situationer. 
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Wenger betonar även att ett gemensamt skapande av praktik på arbetsplatsen är det som gör 
att medlemmarna (poliserna i det här fallet) klarar av att möta de krav som ställs på arbetet. 
Han menar också på att praktikerna är utgångspunkten för hur man upplever att något är 
främmande eller bekant. Genom att poliserna får veta vad vissa situationer konkret innebär, 
känner de sig mer bekanta när en liknande situation uppstår i arbetet. Vi drar här parallellen 
att lärande uppkommer i polisernas praktiker genom att de får pröva på vad det innebär att 
inneha rollen som polis. Av respondenternas svar att döma, går det att se ett mönster av 
förändringar i hur de agerar som poliser efter att ha fått uppleva dessa övningsscenarion. De 
betonar stressen som ett viktigt element att få öva på i praktiken vilket skulle kunna ses som 
ett hinder för lärande. 
  
Flertalet av respondenterna gjorde en poäng av att övningar skapade någon form av 
grundläggande utförande. Visserligen betonar många att dessa övningar inte är helt 
representativa för hur det ser ut i det verkliga arbetet, men grunden finns där. Att få en 
förståelse för vilket agerande en situation kräver, anser majoriteten av respondenterna är 
viktigt. Respondent 3 beskriver att hen fått ett grundläggande tänk från praktiska övningar: 
 

Vi hade haft utbildning i terror och sen vart det ju terrorattentatet på Drottninggatan väldigt nära inpå så 
det är ju konkret exempel på att det funkade. Då var det många poliser som var utbildade i det. Man 
hade med sig tänket redan innan det hände. 

  
Med det sagt, går som sagt teorin ofta in i praktiken. Vi tolkar polisernas svar som att teori 
blir viktigt för att veta hur man ska göra när en stressfylld situation uppkommer. Praktiken 
bidrar till en kunskap kring när stressen uppkommer och vilka metoder som fungerar och är 
applicerbara på situationen.  
 
Praktik som grundläggande utförande kan förstås med hjälp av begreppet gemenskap. Alla 
individer i en praktikgemenskap bidrar med sina egna erfarenheter och tar del av varandras 
kunskap. Vi tolkar det som att lärandeprocessen här är att poliserna får en förståelse för hur de 
praktiska övningar som de gör tillsammans med sina kollegor bidrar till att kunna hantera 
stressfyllda situationer. De bildar en uppfattning kring hur de ska förhålla sig till varandra, 
men också till omvärlden. Medlemmarna (poliserna) skapar även ett gemensamt 
förhållningssätt som grupp för hur de ska agera mot varandra, men även hur de ska agera mot 
människor som inte tillhör gemenskapen. Polisen ska kunna fungera tillsammans med 
varandra, men de ska också ha ett fungerande förhållningssätt till hanterandet av civila. 
Gemenskapen utvecklar egna normer, regler och rutiner som i sin tur bidrar till medlemmarna 
formas till att bli poliser.  
 
5.1.4 Nytta av den formella utbildningen i arbetslivet 
 
En ytterligare kategori som gick att identifiera handlar om hur poliserna själva upplever att 
deras formella utbildning kommer till nytta i arbetslivet och hur det konkret kan visa sig. 
Kring detta gick det att se en samstämmighet bland intervjusvaren. Många av svaren 
behandlade teori som något som kommit till nytta i arbetslivet som ett slags grundläggande 
tankesätt i stressfyllda situationer. Den praktiska nyttan handlar till stor del om olika metoder 
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och tillvägagångssätt för att hantera stress eller människor. Bland annat svarar respondent 5 
att: 
 

En sak jag kan komma på är våld i nära relation som vi blev utbildade i. Där pratar man om 
normaliseringsprocessen. Ofta är det män som slår kvinnor och i utbildningen snackade man om att det 
blir normaliserat för kvinnan. I arbetet kan man ställa frågor som har det hänt förut? Spontana svaret är 
nej. Men man kan ta med sig från utbildningen att man fortsätter fråga om historien. Typ har han kallat 
dig fula saker, stängt ute dig och så vidare. Då kan det visa sig att det kommer upp saker ändå som hänt. 
Det där har man pratat om i utbildningen. 

Detta citat tolkar vi som att polisen har tagit med sig teoretisk kunskap från utbildningen som 
rent konkret går att omvandla till metoder för att lösa situationer i arbetslivet. Genom detta 
exempel visar det sig hur kunskap polisen fått via den formella utbildningen kommer till nytta 
senare i arbetet. Respondent 6 ger också exempel på hur de teoretiska men även praktiska 
inslagen i den formella utbildningen har kommit till nytta senare i arbetslivet:  

… jag använder mig av det. Bara att ha teorin i bakgrunden är nyttigt. Shit nu är jag lite stressad här, 
man får en tendens till tunnelseende då kommer man på sig själv att nu måste jag få ner min puls. 

Följdfråga: Har du något exempel? 

Det kan vara till exempel biljakter som vi ofta är inblandade i. Där kan man känna att man stressar upp 
sig själv vid ratten och att man blir för fokuserad på den här bilen och att man inte vill tappa för att man 
vet att det är viktiga grejer i den där bilen. Då kan man känna att shit nu måste du lugna ner dig, för att 
man måste ju kunna klara köra sin egen bil också … Då kan man köra några stressreducerande tekniker. 

Citatet visar på hur den teoretiska bakgrunden kring hur kroppen reagerar på stress kommer 
till användning i situationen för att göra polisen medveten om att hen är stressad. Samtidigt 
visar den senare delen av citatet att polisen använder sig av stressreducerande tekniker för att 
motverka detta. Det här menar vi tyder på att polisen både lärt sig att uppmärksamma 
stressignaler och vad polisen rent praktiskt kan göra för att motverka det och på så sätt hantera 
situationen bättre. Kort sagt fungerar den formella utbildningen (både teori och praktik) som 
något polisen kan luta sig tillbaka mot i stressfyllda situationer. Detta är också den främsta 
nyttan med utbildningen som vi kan urskilja ur intervjusvaren.  

Den kunskap som poliserna har kunnat tillgodose sig kan förstås genom praktikgemenskaper. 
Det är genom att tillhöra praktikgemenskaper som poliser kan vara med om ett utbyte mellan 
praktikgemenskapernas samlade kunskap och individens kunskaper. Inom den formella 
utbildningen tillhör poliserna olika praktikgemenskaper som fungerar som behållare av olika 
kunskaper och det är genom att tillhöra dessa och genom ett aktivt deltagande som individen 
kan ta till sig den här kunskapen. Lärandet sker med andra ord genom att tillhöra formella 
praktikgemenskaper. Den kunskap de tagit till sig av dessa praktikgemenskaper blir sedan en 
del av den identitet individen har och de erfarenheter den tar med sig in till andra 
praktikgemenskaper, exempelvis i arbetslivet. Identitet är något som är i konstant förändring 
och genom att tillhöra olika praktikgemenskaper utvecklas individens identitet.  

5.1.5 Sammanfattning av resultat kring formell utbildning 
 
Detta avsnitt har haft som syfte att besvara frågeställningen: “hur upplever poliser att de 
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förbereds för dessa situationer under sin utbildning? För att sammanfatta resultatet kan det 
påpekas att den formella utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska inslag som 
fungerar som förberedande inför polisernas yrkesliv. De teoretiska inslagen visar sig genom 
en slags mental förberedelse och olika tankesätt vad gäller att hantera stressfyllda situationer 
som polis. Teorin fungerar även som en grund när det kommer till vilket handlingssätt som är 
acceptabelt enligt lagstiftningen och andra regler. De praktiska inslagen i den formella 
utbildningen upplever poliserna till stor del handlar om fysisk förberedelse där man övar på 
olika tekniker eller olika metoder för att handskas med situationer. Praktiska moment 
innefattar också övningsscenarion med ambitionen att efterlikna verkligheten så mycket som 
möjligt. Teori och praktik upplevs också av poliserna som något som kompletterar varandra i 
den formella utbildningen. Vilket till exempel visar sig genom att teoretisk kunskap kring 
lagstiftning blir styrande i valet av vilka praktiska metoder polisen väljer att använda sig av. 
Den nytta poliserna upplever att den formella utbildningen har haft när det kommer till att 
hantera stressfyllda situationer i arbetslivet handlar till stor del om att det teoretiska har gett 
dem ett slags grundläggande tankesätt att luta sig tillbaka mot i svåra situationer medan det 
praktiska har förberett dem rent fysiskt genom att de kan använda sig av olika tekniker och 
metoder.  

5.2 Det informella lärandet 
 
Följande avsnitt har som avsikt att besvara frågeställningen: “Hur lär de sig hantera dessa 
stressfyllda situationer när de sedan börjar tjänstgöra som poliser och vilken roll spelar här det 
informella lärandet?” Utifrån empirin har vi kunnat identifiera kategorier kring det informella 
lärandet som behandlar hur poliserna lär av olika situationer, hur de lär sig av kollegor samt 
hur de lär sig genom erfarenheter. 

5.2.1 Lärande som följd av olika situationer 
 
Många av poliserna valde att belysa andra situationer som viktiga lärtillfällen i förberedandet 
inför stressfyllda situationer. Respondenterna menar på att erfarenhet av flera situationer gör 
att de bättre kan hantera de stressfyllda situationerna. De berättar om att framförallt osäkra 
och våldsamma situationer är något som är lärorikt. Respondent 6 berättar exempelvis om en 
våldsam situation där misstagen, det vill säga erfarenheter, bidrar till att kunna hantera 
framtida situationer på ett bättre sätt. 

Det har varit mycket diskussioner kring hur man ska hantera demonstrationer. T.ex. om man vill ha en 
fredlig demonstration, ja då väljer de att säga ”det är bra om ni inte har hjälmarna” med er och går runt 
med sköldar. Eller ”ni behöver inte ha hjälmarna på er, men ni kan ha de i bältet.” Det ser ut som man 
bjuder in till bråk. Men det är lätt att säga när man inte ska stå där själv. Någon kommer ju få första 
grejen i huvudet, då lär man ju sig snabbt att ta på sig hjälmen. Man väntar ju inte på att få den andra 
grejen i huvudet. 

Polisen i citatet belyser att våldsamma och osäkra situationer har bidragit med viktig kunskap. 
Exemplet i citatet tolkar vi som ett erfarenhetsbaserat lärande. Polisen tycks lära sig av de 
misstag hen begått i arbetet, men även av framgångarna. Genom att erfara många situationer, 
kan polisen bättre reagera och hantera de stressfyllda situationerna eftersom att hen vet vad 
som tidigare har fungerat och inte. Ytterligare en vinkel på att lära av andra situationer är att 
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det hjälper till att tolka nya situationer. Bland annat berättar respondent 4 om en händelse där 
hen varit osäker på vad som skulle göras.  

...Jag har ju gjort massa dumma saker också naturligtvis. Ett av passen var för länge sedan så var det 
stök på någon buss. Förr hade man ju bussbiljett som man ska stämpla, man hade en remsa.. Sen var det 
stök på sista bussen i stan, säkert fyra-fem på morgonen. Då var det så att busschauffören vägrade att 
köra. Många av de som gått på hade inte betalat någonting. Då var vi där med vår buss.. Då hade man ju 
kunnat prata med busschauffören och bett honom att skita i det här, låt dem åka med. Det hade ju varit 
den enklaste lösningen. Men vi tänkte att vi skulle lösa det här snabbt så vi gick in i bussen och kollade 
att alla hade biljetter. Men då började de ju skicka runt den här remsan och då åkte ju hela bussen av. 
Då tömde vi hela bussen. Det var inte jättesmart, sista bussen. Då var det ju ändå rätt många som 
faktiskt hade betalat. Då gick de i samlad trupp upp hit och gjorde en anmälan mot mig. Kanske inte det 
smartaste beslutet jag tagit. Nästa gång hade jag nog inte gjort så. 

Här berättar respondent 4 ett typiskt exempel på en situation där det varit osäkert hur de ska 
agera. Precis som i våldsamma situationer, tolkar vi det som att lärande har uppstått som ett 
resultat av att de fick veta vad konsekvensen blir av deras handlande. Som respondenten 
säger, hade hen troligen inte agerat på samma sätt i en liknande situation. 

Dessa två citat kan förstås med begreppet praktik, som i de här fallen visar sig som konkreta 
aktiviteter. Praktiken blir möjlig att hantera eftersom att medlemmarna inom 
praktikgemenskapen kontinuerligt skapar nya eller tidlösa sätt att hantera de problem som 
uppstår i polisernas arbete. Att lära sig av en situation och få kunskap kring vilka 
konsekvenser ett visst handlande innebär, gör att poliserna blir mer kompetenta i att ta beslut i 
liknande situationer. Som poliserna i citaten beskriver, fick de en större insikt i vad ett visst 
agerande innebär. Ifall de exempelvis inte har hjälm vid demonstrationer, finns det en risk att 
de får något i huvudet.  

I citaten hävdar poliserna att de skulle agera annorlunda nästa gång en liknande situation 
uppstår vilket vidare tyder på att praktiken har lett till ett lärande och ny kunskap kring att 
hantera dessa situationer. 

Vidare kan citaten också förstås med hjälp av begreppet mening. Förhandling av mening är 
hur vi erfar världen och hur vårt deltagande i den görs meningsfull. Där upplevelser i 
vardagen skapar lärande. Genom att få nya intryck, omförhandlas ständigt det som är bekant. 
På så sätt skapas meningsfullhet. Båda dessa citat beskriver hur poliserna har upplevt olika 
situationer i vardagen. Poliserna berättar också om hur intrycken av situationerna har påverkat 
det som de tidigare trodde var rätt. I exempelvis citatet som handlar om att bära hjälm vid 
demonstrationer har polisen lärt sig genom att omförhandla det som tidigare varit bekant. För 
att minska risken att poliserna skadar sig vid en demonstration, behöver de ha hjälm. Detta 
kan låta uppenbart, men citaten exemplifierar bra hur situationer kan tolkas på flera olika sätt 
och hur förhandlandet av mening sker. Att lära av det dagliga arbetet och få en större 
förståelse för vad olika situationer kan innebära är något båda dessa citat belyser. Att uppleva 
situationer och att lära av dem är en med andra ord en stor del av polisernas arbete och något 
som visar på vikten av ett informellt lärande. 

5.2.2 Lärande genom kollegor 
 
Av intervjusvaren går det att urskilja hur en stor del av det informella lärandet hos poliserna 
sker via samtal och reflektion med kollegor. Reflektion tillsammans med kollegor är något 
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som många av respondenterna anser vara viktigt efter svåra händelser. Detta visar sig i ett 
svar av respondent 7: 

 Skitjobb som snattare tänker man inte så mycket på. Det blir mest att hålla ett förhör och sen säga till 
de att skärpa sig. Men större händelser är det klart att man funderar en del på. Då pratar man mycket 
med kollegorna efteråt. Om något var konstigt, vad som gick bra, vad som gick dåligt. Mycket av det 
man gör och sättet man gör på är ju tillsammans med kollegan i bilen. Ibland med fler kollegor. Lärande 
inom polisen är ju att man pratar med varandra efteråt. 

Citatet visar hur enklare händelser som snatteri inte skapar något behov av att ventilera eller 
reflektera tillsammans med kollegor. Men att större händelser (som vi tolkar det handlar om 
mer stressfyllda situationer) kan skapa ett behov av att få prata med sina kollegor. Vilket visar 
sig i citatet som att större händelser är något polisen funderar i efterhand på. Vidare visar 
citatet på en medvetenhet hos respondent 7 kring att ett lärande sker i den här reflektionen 
genom att de får prata igenom vad som gick bra eller dåligt men det visar även en 
medvetenhet kring att sättet man hanterar olika situationer är direkt kopplat till kollegan man 
jobbar med. 

Även respondent 5 uttrycker sig på ett sätt som kan förstås som att reflektion efter större 
händelser är något som bidrar till ett lärande och utveckling. 

Det största är att alla får bilden av det som hänt. Det där är ett sätt att må bättre och få ner stressen. Det 
var det här som hände, det jag gjorde var bra. Det var ingen som tyckte att jag gjort fel och så vidare. Är 
det någon som tyckte att det var dåligt agerat har man ändå fått en input till nästa gång. Till exempel, 
det var onödigt att du stod där då vi riktade vapnen mot varandra, då vet man det till nästa gång. Jag 
tycker ändå att vi ökar vår kompetens genom att vi pratar genom after action review. Man får säga vad 
man kände osv. 

 Följdfråga: Utvecklas det metoder eller tillvägagångssätt av de här samtalen? 

Jamen det kan det göra. Små metoder som vi sen tar med i övningar senare har vi sett. Vi utvecklas ju 
av det. Folk kommer på nya saker, till exempel varför gjorde vi inte såhär? 

Citatet tolkar vi som att reflektion är ett sätt att lugna de inblandade poliserna efter en 
stressfylld situation genom att de får prata igenom vad som hänt. Men reflektion verkar också 
fylla en funktion som leder till personlig utveckling i de fall någon har agerat felaktigt i 
situationen. Polisen har lärt sig till nästa gång att ett visst agerande var bra eller dåligt. Detta 
är också ett sätt för gruppen i sig att utvecklas. Vi tolkar citatet som att skapa en gemensam 
bild över situationen är något som hjälper gruppen inför kommande situationer. Genom att 
samtala på ett reflekterande sätt tillsammans med kollegor kan således en utveckling av 
hanterandet av stressfyllda situationer ske. 

Av intervjusvaren gick det också att urskilja att kommunikation mellan kollegor inte bara är 
viktigt som reflektion utan även som fortlöpande samtal. På frågan hur man löser stressfyllda 
situationer som det inte finns någon självklar lösning på svarar exempelvis respondent 4: 

Man jobbar alltid två och två så man kan fråga varandra. Man tänker när man är ny att man ska kunna 
allt från början, men det är inget konstigt att man inte kan i början. Man kan ringa stationen och så. Sen 
måste man komma ihåg att allt inte behöver lösas på en gång. Det får ta en stund. Det är sällan så 
bråttom som man tror när man är ny. Man kan ringa andra myndigheter också när man känner att det 
behövs. 
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Detta citat visar ytterligare en dimension av kommunikation mellan kollegor. Polisen menar 
att ett sätt att lösa en svår situation är att fråga den kollega man jobbar med. Men också att det 
finns fler kollegor att kommunicera med via stationen. Detta tolkar vi som att i svårlösta 
situationer kan polisen ta hjälp av kollegor för att komma vidare. Men även andra 
myndigheter kan bidra med kunskap som polisen inte besitter. 

Det lärande som sker mellan poliskollegorna kan utifrån Wengers teori förstås som något som 
sker inom ramarna för olika praktikgemenskaper. Centralt inom teorin är det sociala lärandet 
där medlemmar utbyter kunskap med varandra. De reflekterande samtalen som poliserna har 
efter stressfyllda situationer kan förstås som en arena där förhandling av mening sker mellan 
medlemmarna. Det är genom upplevelser av situationer som nya intryck skapas för 
medlemmarna i praktikgemenskapen och därmed ny kunskap. Förhandlingen av mening sker 
sedan genom ett aktivt deltagande i reflektionssamtalen kring dessa upplevelser. Genom att 
diskutera med andra inom praktikgemenskapen kan de tillsammans nå en djupare förståelse 
för en situation och deras samt andras agerande. Deltagandet kan också, vilket ett av citaten 
visar, leda till en utveckling av metoder som sedan används av gruppen vilket vi tolkar som 
en slags reifiering av förhandlandet av mening. Reifieringen är ett sätt att förstå hur 
individerna formar de upplevelser de har av deltagandet genom att skapa objekt/metoder ur 
upplevelsen. Vidare kan dessa reflekterande samtal och reiferingen av dessa leda till ett slags 
förfinande av praktikgemenskapens gemensamma repertoar. Det vill säga de gemensamma 
rutiner och tillvägagångssätt som praktikgemenskapen följer. 

Vidare kan det citat som berörde kommunikation som sker under pågående situation också 
förstås utifrån teorin om praktikgemenskaper. Vi ser på poliser ute i fält som en 
praktikgemenskap. Begreppet gemenskap kan här ge en förståelse för de normer och regler 
som ligger bakom det agerande polisen väljer i olika situationer. I en gemenskap assisterar 
och hjälper man varandra framåt vilket visar sig i exemplet respondent 4 ger kring att fråga 
varandra om hjälp i en svårlöst situation. Även respondent 7 svarade att mycket av det man 
gör som polis och sättet man väljer att göra det på är tillsammans med kollegan i bilen. Detta 
tyder ytterligare på hur gemenskapen inom praktikgemenskaper är viktigt när det kommer till 
på vilket sätt polisen väljer att agera. Även praktik blir här ett viktigt begrepp för att förstå hur 
poliser tar hjälp av varandra inom praktikgemenskapen. Ett gemensamt skapande av praktik, 
det vill säga, den gemensamma aktiviteten är det som tillslut gör att medlemmarna klarar av 
att möta de krav som krävs i arbetet som polis. Praktiken blir möjlig att utföra eftersom 
medlemmarna konstant skapar nya, förbättrade sätt att hantera problem som uppstår i 
stressfyllda situationer. 

5.2.3 Erfarenhetens roll i hanterandet av svåra situationer 
 
Samtliga poliser menar att erfarenheten har en viktig del i att kunna hantera dessa stressfyllda 
situationer. Genom erfarenhet av jobbet, kan poliserna behålla lugnet på ett effektivare sätt. 
Men de kan också agera på ett helt annat sätt eftersom att de lärt sig av tidigare erfarenheter. 
Respondent fyra menar att erfarenheten kan komma i konflikt med det som de lärt sig på 
utbildningen. 

T.ex. är allt på skolan ganska svart och vitt. I skolan ”ta tag i en arm”. Men erfarenhetsmässigt: 
om personen är bråkig kanske det bästa inte är att ta tag i en arm, utan man har lärt sig att det är 
någon som missbrukat länge som kan uppfattas som aggressiv, men som inte är det och det är 
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bättre att bara snacka med den. Och att man har lärt sig tålamod, om man visar tålamod brukar 
man få prata, man får en känsla av vem som är problemet..Det kommer ur erfarenhet. Skolans 
sätt är annorlunda, det finns liksom fler sätt att lösa saker på. 

  
Vi tolkar det som att det här skett ett informellt lärande. Polisen har via erfarenhet lärt sig att 
vissa metoder inte lönar sig att använda i dessa stressfyllda situationer, trots att utbildningen 
sade annat. Erfarenheten tycks bygga upp en kunskap om hur olika människor reagerar på 
olika metoder, men den bidrar också med alternativa sätt att lösa situationer på utöver 
utbildningen.  Respondent 7 beskriver också ett exempel på hur erfarenhet kan bidra till att 
hantera stressfyllda situationer. 
  

Nämen såna där gränspuckar kan vara svårt. Till exempel om någon beter sig illa på stan men vi 
kan inte riktigt göra något. Eller rånare. Där man vet att han kommer råna någon, men vi kan 
inte göra något åt det. Men sen hur man gör är ju olika. Man har lärt sig av erfarenhet att se på 
situationer på annorlunda sätt. Man kan ju till exempel formulera den här misstanken på ett sätt 
som gör att man får stöd för att kanske avlägsna personen. Personer som jobbar med att råna folk 
kanske har koppling till narkotika också. Då kan man utnyttja det, till exempel innehav eller 
bruk av narkotika för att avlägsna personen för att förhindra rån 

I det här citatet kan vi se att ett informellt lärande skett när polisen utgick från erfarenheter för 
att lösa en potentiellt farlig situation där det var osäkert hur de skulle agera. Polisen tycks inte 
enbart kunna använda sig av erfarenhet från liknande situationer, utan även ifrån situationer 
som inte liknar den i citatet. Hen tycks omedvetet ha fått med sig kunskap från många 
situationer som denne kan applicera i framtida situationer. Genom att kunna motivera att 
personen ska bort från platsen, har polisen handskats med den stressfyllda situationen. Av 
dessa två exempel att döma, spelar erfarenheten en viktig roll i hur poliserna agerar och tolkar 
situationer. Vi tolkar det som att ett informellt lärande skett i båda citaten och att erfarenheten 
framförallt är viktig ur två aspekter. Dels för att kunna tolka situationen rätt - vad är 
egentligen problemet? Men också för att kunna agera utifrån den här tolkningen - vilket är det 
bästa agerandet utifrån det vi vet om situationen? 

Vi förstår detta som att det är via ett deltagande i praktikgemenskaper som polisen har fått 
uppleva konversationer och situationer. Genom detta deltagande och en ständig förhandling 
av mening i olika stressfyllda situationer har polisen kunnat lära sig vad som fungerar för att 
hantera dessa. Praktikgemenskaperna har arbetat fram en gemensam repertoar, såsom vilka 
grepp man ska använda och vilka rutiner som ska följas i sådana situationer. Citaten visar på 
hur dessa praktikgemenskaper har hjälpt polisen att hantera de här situationerna. Vi tolkar det 
som att polisen använder praktikgemenskaperna som en form av kunskapsbas av erfarenheter. 
Med utgångspunkt i kunskapsbaserna, tycks polisen välja att visst tillvägagångssätt. Det blir 
extra tydligt i det första citatet att vissa grepp fungerar bäst i vissa situationer. Polisen tycks 
grunda detta på sina upplevelser i olika praktikgemenskaper. Genom att polisen har varit 
delaktig i flera olika praktikgemenskaper och kunnat hämta kunskap i form av erfarenheter, 
har hen utvecklats till att bli en mer kompetent polis i stressfyllda situationer då lärdomarna 
också kan användas i andra sammanhang. På så sätt har det skett ett informellt lärande.  

Vidare kan dessa två citat kan förstås med hjälp av begreppet reifiering. För att skapa mening, 
krävs det att deltagarna har en förmåga att uttrycka sina tankar och idéer. Polisen kan 
associera händelser med vissa objekt. I citat två kan vi se att polisen använder lagstiftningen i 
förhandlandet av mening genom att argumentera för att en person ska bort från platsen, 
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utifrån lagen. Detta är ett sätt att använda det som tidigare har reifierats inom 
praktikgemenskapen. 

Eftersom att identiteten är något som är i konstant förändring och utveckling, kan även det 
begreppet hjälpa oss att förstå situationerna i citaten. Genom att tillhöra olika 
praktikgemenskaper som formar och utvecklar individens identitet kan individen lättare 
anpassa sig efter olika människor och situationer.  

5.2.4 Sammanfattning av resultat kring informellt lärande 
 
Detta avsnitt har strävat efter att besvara vår frågeställning “Hur lär de sig hantera dessa 
situationer när de sedan börjar tjänstgöra som poliser och vilken roll spelar här det informella 
lärandet?”. Tre kategorier har kunnat urskiljas i detta avsnitt: lära av situationer, lära av 
kollegor och erfarenhetens roll i hanterandet av dessa situationer. Genom att erfara många 
situationer, har poliserna fått kunskap kring vad som fungerat bra, men också vad som 
fungerat mindre bra. De har blivit mer medvetna om vilka konsekvenser deras handlande 
resulterar i. Ett informellt lärande sker också via samtal och reflektion med kollegor. Samtal 
med kollegor är ett sätt att under en pågående stressfylld situation, ta hjälp av kollegor för att 
komma fram till lösningar. Genom reflektion får poliserna prata igenom och skapa en en 
gemensam bild av vad som hänt, vilket leder till att poliserna blir lugnare och kan komma 
fram till vad som fungerade och inte. Det leder i sin tur till att de som individer, men också 
som grupp utvecklar sitt hanterande av stressfyllda situationer. Erfarenheten bidrar med 
kunskap att kunna tolka situationen rätt, men också till att agera på bästa möjliga sätt utifrån 
det de vet om situationen. Poliserna tycks inte enbart kunna använda sig av erfarenhet från 
liknande stressfyllda situationer för att lösa problem, utan även från helt andra situationer. 

5.3 Det formella lärandet kontra det informella lärandet 
 
Nedanstående avsnitt behandlar frågeställningen: ”vilken form av lärande upplever poliserna 
har störst inverkan på hur de i praktiken kan handskas med de stressfyllda situationerna? Hur 
visar det sig?” 

De kategorier som berör detta som har gått att identifiera utifrån empirin handlar till stor del 
om hur det formella och informella lärandet är kompletterande till varandra. En stor del av 
respondenternas svar går att tolka som att erfarenheten spelar en stor roll i det dagliga arbetet 
och i hanterandet av stressfyllda situationer. Framförallt verkar detta bero på att utbildningen i 
sig är begränsad och de situationer poliserna utsätts för är mycket komplexa och varierande. 
För att kunna handskas med dessa krävs det erfarenheter som man får via ett informellt 
lärande i arbetet. Erfarenheten tycks också vara det poliserna mest förlitar sig på i svåra 
situationer även om utbildningen bidrar med ett, som tidigare nämnts, grundläggande 
tankesätt. Respondent 6 ger ett bra exempel på detta: 

Hmm… drottninggatan. Då var jag med så att vi kom dit 3 minuter efter att lastbilen kört in i Åhlens. 
Påvägen fram dit körde jag med en kollega jag känner väldigt väl, vi har jobbat väldigt mycket 
tillsammans med akuta händelser. Då skulle jag säga att man förlitar sig mycket på erfarenheter, alltså 
tillsammans. Och att jag visste vad jag skulle göra utan att behöva tänka så mycket på det. Det blev 
bara. 

 Följdfråga: Tror du att ditt agerande berodde mest på erfarenheter eller utbildning? 
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 … Alltså utbildningen lägger väl någon form av grundagerande. Men jag tror att erfarenheter är 
viktigare än vad utbildningen är. För att en utbildning kan ju lära dig hur du ska göra, men att du gör 
och när du ska göra det, det kommer med erfarenhet. Så det är en sån situation som jag i efterhand är 
glad att jag har jobbat i många år i utryckningen innan. 

Citatet tolkar vi som att polisen har byggt upp en slags trygghet genom tidigare erfarenheter 
och att det agerande som valdes i situationen därför har sin grund i dessa. Samtidigt visar 
respondenten på en medvetenhet kring att utbildningen också har lagt en grund för agerandet 
men att det är erfarenheterna som till störst del påverkar hur man väljer att gå tillväga. Att 
erfarenheten (och därmed det informella lärandet) skapar en trygghet i agerandet är något som 
flera respondenter styrker, bland annat respondent 3: 

Ja mycket. I början tyckte jag att jag var, eller då när man fortfarande är ny i polisrollen då är man 
väldigt formell, och det kanske ger med sig lite med tiden när man blir lite tryggare i det här och det 
skulle jag säga att jag övat upp genom åren. 

Detta citat tolkar vi som att nyutexaminerade poliser har en mer formell hållning i början av 
sina karriärer, det vill säga, att de påverkas mer i början av sin formella utbildning vilket vi 
tror beror på att de inte har så mycket annat att luta sig tillbaka mot. Desto längre karriär och 
mer erfarenheter av stressfyllda situationer, desto tryggare känner de sig vilket i sin tur bidrar 
till att de handlar mer utifrån sitt informella lärande än den formella utbildningen. Detta visar 
sig i intervjusvaren genom att det informella lärandet verkar komplettera eller ”förfina” den 
formella utbildningen. Man kan exempelvis se detta i respondent 2 svar: 

Ta en sak som när man gör en kroppsvisitering, vi letar ju ofta knark och vapen på folk. Ska man göra 
det ”by the book” då ställer man ju nån mot väggen med händerna mot och en fot mot den andres ben. 
Så gör inte vi, det är svårt att hitta grejer. Istället ställer vi oss rakt framför men väldigt nära. Då får man 
inte slagavståndet. Det är lättare att hitta. Vi ser vad personen gör med sina händer. Det är ett sätt jag 
och många med mig tycker är ett mycket bättre sätt. 

Detta citat tolkar vi som att polisen har fått lära sig en metod i den formella utbildningen men 
via erfarenheter och ett informellt lärande i det dagliga arbetet har denna metod förbättrats 
utifrån de behov polisen har. Detta tyder återigen på att den formella utbildningen har lagt en 
grund som sedan förfinas genom ett informellt lärande. På så sätt är det formella och 
informella lärandet kompletterande till varandra även om det är det informella 
tillvägagångssättet som används rent praktiskt. 

En annan kategori som går att identifiera när det kommer till förhållandet mellan det 
informella lärandet och formella handlar om hur utbildningen kan komma att bli mer 
begriplig i takt med att ett informellt lärande sker. Detta visar sig genom ett svar av 
respondent 4: 

Man lär sig av kollegor och erfarenhet. När jag gick vidareutbildningen blev det enklare eftersom att jag 
jobbat några år och faktiskt kunde knyta an till saker på ett helt annat sätt. Många av de ord som 
beskrevs i polisutbildningen var svåra att förstå. Eller vilken situation de syftade på. Däremot när man 
varit ute några år, ja då förstod man helt plötsligt vad de menade. Det blir mycket enklare att lära sig i 
skolan om man kan koppla det till en viss kontext. 

Detta citat tolkar vi som att polisen, efter att ha jobbat några år valt att gå en fortbildning, 
upplevde det som enklare att ta till sig den formella utbildningen eftersom kunskapen helt 
plötsligt gick att koppla till erfarenheter från yrket. Detta förstår vi som att det informella- och 
formella lärandet kan fungera som kompletterande åt båda hållen. Det vill säga, att ett 
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informellt lärande bidrar till att öka kvaliteten på den formella utbildningen. Detta kan alltså 
återigen förstås som något där det informella lärandet kompletterar eller förfinar det formella 
lärandet. 

Något annat som gick att urskilja i respondenternas svar handlar om brister i utbildningen. 
Flertalet respondenter menar att även om de förbereds inför stressfyllda situationer genom 
deras formella utbildning är denna utbildning inte tillräcklig i många fall och att det behövs 
mer utbildning i just stresshantering. Vi gör tolkningen att detta till stor del bidrar till varför 
samtliga respondenter upplever erfarenheten (informellt lärande) som det viktigaste när det 
kommer till att hantera stressfyllda situationer. Bristen i utbildningen visar sig exempelvis 
genom det respondent 1 säger: 

Vid fotbollsmatcher kan vi mötas av risksupportrar som går till attack, där vi är få och dom är många. 
Där måste man klara av den stressen. En vanlig polis får inte den utbildningen. Där skulle man behöva 
mer men finns inte resurser till det. 

Här antyder visserligen respondenten att hen själv har fått utbildning i stresshantering men att 
det inte är vanligt. Som tidigare nämnts var det många respondenter som uttryckte att det 
informella lärandet var viktigast när det kommer till att hantera stressfyllda situationer. En 
möjlig förklaring detta, förutom det som tidigare diskuterats kring hur det informella lärandet 
kompletterar utbildningen visar sig genom detta citat av respondent 3: 

... Under polisutbildningen pratar man en del om stress och mental förberedelse och sådär. Och jag tror 
väl att det är, jag skulle kanske säga att man liksom glömmer bort vissa delar eftersom, det var ändå 
några år sedan jag gick utbildningen. Det kanske finns en brist på fortbildning inom stresshantering. Det 
blir ju liksom. Där och då när man utsätts för en situation så kanske man inte alltid kommer på alla 
metoderna och indikatorerna och kan därför inte hantera dem därefter. Men sen i efterhand vet man ju 
att någonstans så har man verktygen det är bara det att det är svårt att plocka fram dem just där och då 

Vi tolkar citatet som att glömska kan vara en faktor som spelar in när det handlar om vilket 
som väger tyngst - det informella eller formella lärandet. En möjlig tolkning är att det kan 
vara svårt för poliserna att minnas och skilja på vad de lärde sig på utbildningen och vad de 
lärt sig i arbetet. Detta skulle kunna leda till att de inte upplever att de använder sig av 
kunskap de lärt sig via sin formella utbildning i lika hög grad som det informella, eftersom det 
informella lärandet är mer aktuellt. Som tidigare påpekats verkar det dock finnas en 
medvetenhet kring hur erfarenheter påverkar det man har lärt sig under utbildningen och 
utvecklar det snarare än att man använder sig av det ena eller det andra. Därför använder vi 
oss bara av ovanstående citat för att belysa att det eventuellt finns fler bakomliggande 
förklaringar till varför poliserna upplever att det informella lärandet är viktigast i hanterandet 
av stressfyllda situationer. 

Utifrån empirin gick det också att urskilja att en brist med den formella utbildningen handlar 
om kommunikation med människor. Detta område upplever många av respondenterna som 
något de måste lära sig i arbetet, det vill säga på ett informellt sätt. Vidare poängterar flertalet 
respondenter att kunna kommunicera med människor är en stor del av hur de hanterar 
stressfyllda situationer eftersom människor oftast är en del av situationen. Till exempel svarar 
respondent 3: 
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 ...vi har ju med människor att göra och det går inte att förvänta sig hur en människa agerar. Tycker 
alltid vi möter sådana situationer. Sen har man alltid ett grundtänk kring hur man agerar och vad man 
kan tänkas mötas av. 

Följdfråga: Hur löser man en sådan situation som du beskriver? 

Man agerar bara. Det går ju inte att stå och tänka på hur man ska göra. Är det våldsamma personer så 
får man ta det. Är det en situation som kan tänkas bli våldsam så får man försöka tänka att situationen 
kan eskalera. Mycket handlar om vilken person man är själv, vilken erfarenhet man har och hur länge 
man jobbat. 

Vi tolkar detta citat som att människor kan utgöra en komplicerad del av stressfyllda 
situationer eftersom det inte går att förutsäga hur de kommer att bete sig. Citatet visar dock att 
polisen upplever att hen har ett grundläggande tankesätt som hjälper hen att agera i dessa 
situationer. Varifrån detta grundläggande tankesätt kommer besvaras efter följdfrågan. Vi 
tolkar det som att polisen fått ett grundläggande tankesätt när det kommer till att hantera 
människor via erfarenheter, det vill säga ett informellt lärande. Även respondent 4 ger ett svar 
som kan tolkas som att den formella utbildningen är begränsad vad gäller kommunikation 
med människor: 

I verkligheten möter vi ofta folk med psykiska besvär. Det pratar man väldigt lite om, hur man bemöter 
dem. Ofta när vi träffar folk är de i utsatta situationer och har problem. Hur man pratar med någon och 
hanterar människor. Det behövs mer av det. 

Citatet tolkar vi som att polisen upplever den formella utbildningen som begränsad när det 
kommer till att bemöta människor med psykiska besvär och hur man pratar med dem. Det 
råder med andra ord en samstämmighet kring den formella utbildningen och hur den är 
bristfällig när det kommer till att kommunicera med människor. För att hantera människor 
(och stressfyllda situationer) fyller därmed det informella lärandet en större roll.  

Vi förstår förhållandet mellan det formella och informella lärandet som olika 
praktikgemenskaper som poliserna varit del av. Det formella lärandet handlar om att poliserna 
varit del av mer formella praktikgemenskaper såsom deras klass under polishögskolan medan 
det informella lärandet sker inom ramen för praktikgemenskaper i det dagliga arbetet, 
exempelvis polisernas arbetslag. Vi förstår ovanstående avsnitt som att de formella 
praktikgemenskaperna har lagt en grund för poliserna. Vi tänker oss att ett förhandlande av 
mening har skett genom hela skoltiden och ny kunskap har skapats genom ett aktivt 
deltagande i form av undervisning och diskussioner i klassrummet och reifiering i form av 
olika skolböcker och material. Den formella praktikgemenskapen har på så sätt format 
polisernas identitet och kunskaper. När de sedan blir del av mer informella 
praktikgemenskaper i själva arbetet tar de med sig denna kunskap från tidigare 
praktikgemenskaper in i de nya. I de informella praktikgemenskaperna får de sedan lära sig 
och vara med att utforma hur den gemensamma repertoaren fungerar i dessa och vilka 
tillvägagångssätt medlemmarna följer. Poliserna bidrar också med sina egna kunskaper och 
erfarenheter från de formella praktikgemenskaperna till de informella praktikgemenskapernas 
kunskapsbank. Här förfinas sedan de metoder och kunskaper individen har tagit med sig från 
den formella utbildningen - genom att medlemmarna ställs inför nya situationer där 
förhandling av mening sker uppkommer ny kunskap och som en följd utvecklas tidigare 
kunskap. Resultatet visade att poliserna upplever det informella lärandet som det viktigaste i 
hanterandet av stressfyllda situationer. Detta menar vi till stor del beror på att det informella 
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lärandet sker inom ramen för prakikgemenskaper som poliserna är del av i det dagliga arbetet. 
De formella praktikgemenskaperna har bidragit med ett grundläggande lärande tidigare men 
eftersom poliserna som arbetat några år inte är aktiva deltagare av dessa längre, väger det 
informella lärandet tyngre. 

5.3.1 Sammanfattning det formella lärandet kontra det informella 
 
Ovanstående avsnitt har haft som syfte att undersöka vilken form av lärande poliserna 
upplever har störst inverkan på hur de i praktiken kan handskas med de stressfyllda 
situationerna och hur det visar sig. Resultatet visar att det formella lärandet och det informella 
till stor del fungerar som kompletterande till varandra. Den formella utbildningen lägger en 
grund som via ett informellt lärande förfinas. Detta visar sig exempelvis genom olika metoder 
polisen lär sig i utbildningen som sedan förbättras eller används på ett annorlunda sätt i 
arbetslivet. Resultatet visade vidare att den formella utbildningen är viktigare i början av 
poliskarriären men att ju längre man jobbat som polis desto viktigare blir det informella 
lärandet. Detta tycks bero på att i början har polisen bara den formella utbildningen att luta sig 
tillbaka mot. Det informella lärandet blir sedan det viktigaste vilket är något som visar sig 
genom att poliserna, tack vare erfarenheter i arbetet, blivit tryggare i att hantera stressfyllda 
situationer. Vidare visar resultatet att det informella lärandet väger tyngst som en följd av 
brister i den formella utbildningen. Dessa brister gick att identifiera som för lite utbildning i 
stresshantering och kommunikation med människor. Dessa brister i det formella lärandet går 
att koppla till viktiga delar i hanterandet av stressfyllda situationer. Bristerna i utbildningen 
leder därför till att ett informellt lärande tar större plats i polisernas arbete och upplevs som 
det viktigaste för att hantera stressfyllda situationer. 
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6 Diskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka polisers upplevelser över hur de lär sig 
hantera stressfyllda situationer. Fokus har legat på det formella och det informella lärandet 
och för att skapa en ytterligare förståelse för resultatet har Wengers teori om 
praktikgemenskaper används. Resultatet sammanfattas först utifrån studiens frågeställningar 
och sedan i förhållande till tidigare forskning. 
 
Frågeställning ett löd: Hur upplever poliser att de förbereds för dessa stressfyllda situationer 
under sin utbildning? Resultatet visade att poliserna upplever att de förbereds för stressfyllda 
situationer under sin utbildning genom både genom praktiska och teoretiska moment. De 
teoretiska inslagen handlar till stor del om hur poliserna lär sig om lagstiftningen och en slags 
mental förberedelse. De praktiska momenten handlar mer om en fysisk förberedelse och olika 
metoder och tekniker poliserna kan använda sig av för att hantera stressfyllda situationer. 
Dessa tränas på under olika övningsscenarion. Resultatet visade även att teori och praktik 
fungerar kompletterande till varandra i den formella utbildningen genom att teoretisk kunskap 
ofta blir styrande för vilken handlande eller tillvägagångssätt polisen använder sig av i 
praktiken. Resultatet visade också att poliserna upplever den formella utbildningen som nyttig 
för att hantera stressfyllda situationer främst genom att det teoretiska har gett dem ett 
grundläggande tankesätt att luta sig tillbaka mot och det praktiska har förberett dem rent 
fysiskt genom att de kan använda sig av olika tekniker och metoder. 
 
Frågeställning två löd: Hur lär de sig hantera dessa stressfyllda situationer när de sedan 
börjar tjänstgöra som poliser och vilken roll spelar här det informella lärandet? Resultatet 
visade att ett informellt lärande är viktigt för att hantera stressfyllda situationer och att detta 
lärande sker på flera sätt. Ett sätt som ett informellt lärande sker är via samtal och reflektion 
med kollegor. Genom att kunna fråga en kollega mitt i en stressfylld situation kan poliserna 
gemensamt komma fram till lösningar de inte kunde komma fram till på egen hand. Genom 
reflektion tillsammans med kollegorna efter en händelse kan de komma fram till en 
gemensam bild av händelsen och vad de gjorde bra eller dåligt i situationen. På så sätt har de 
lärt sig till nästa liknande situation. Resultatet visar vidare att erfarenhet från andra situationer 
är något som lärt poliserna att hantera stressfyllda situationer. Särskilt lärorika lyfts de 
våldsamma eller stressfyllda situationerna fram som. I dessa lär sig poliserna av deras misstag 
och framgångar men också att tolka framtida liknande situationer snabbare. Erfarenheten 
tycks också bygga upp en kunskap om hur olika människor reagerar på olika metoder och 
alternativa sätt att lösa situationer på utöver utbildningen. Resultatet visade att erfarenheten är 
viktig för att kunna tolka situationen rätt, det vill säga - vad är problemet? Men också för att 
kunna agera utifrån tolkningen - vilket är det bästa agerandet? 
 
Frågeställning tre löd: Vilken form av lärande upplever poliserna har störst inverkan på hur 
de i praktiken kan handskas med de stressfyllda situationerna? Hur visar det sig? Resultatet 
visade att den formella utbildningen är av större vikt i början av poliskarriären vilket tycks 
bero på att polisen bara har den formella utbildningen att luta sig tillbaka mot. Det informella 
lärandet blir sedan viktigare ju längre tid poliserna arbetat. Detta visar sig genom att 
poliserna, tack vare erfarenheter i arbetet blivit tryggare i hanterandet av stressfyllda 
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situationer. Brister i utbildningen leder också till att det informella lärandet tar större plats. 
Bristerna i den formella utbildningen handlar om att poliserna upplever det som att det finns 
för lite utbildning i stresshantering och kommunikation med människor. Det formella lärandet 
har således vissa brister när det kommer till hanterandet av stressfyllda situationer vilket leder 
till att det informella lärandet tar mer utrymme i polisens dagliga arbete och upplevs som det 
viktigaste för att hantera stressfyllda situationer. 

6.1 Resultatet i relation till tidigare forskning 
 
I likhet med Rosenbaum och Lawrence (2017) kunde vi i vår studie se att övningsscenarion, 
som innefattar rollspel och iscensättande av verkligheten var ett effektivt sätt att träna 
poliserna i att hantera stressfyllda situationer då många poliser upplevde dessa praktiska 
övningar som viktiga för att förbereda sig inför stressfyllda situationer. Det vår studie bidrog 
med i förhållandet till Rosenbaum och Lawrence (2017) studie handlar framförallt om att vår 
studie inte la fokus på själva innehållet i utbildningen såsom de gjorde, utan mer på själva 
upplevelsen av hur den här utbildningen kommer till nytta för att hantera stressfyllda 
situationer. 

Erickson et al. (1976) kunde i sin studie påvisa vikten av kommunikationsutbildning och hur 
poliser upplevde en specifik sådan. Något som vi kunde se i vår studie kring detta handlar om 
att många poliser upplevde kommunikation med människor som något centralt i hanterandet 
av stressfyllda situationer men att den formella utbildningen inte var tillräcklig ur detta 
avseende.  

Reinhard et al. (2012) har i sin studie kunnat visa på att erfarenheten spelar en stor roll när det 
kommer till att avgöra vad som är falskt eller sant i en förhörssituation. Det här kan kopplas 
till de resultat vi fick i vår studie. Vi väljer att dra slutsatsen att förmågan att se vad som är 
sant och falskt i en förhörssituation kan kopplas till tolkandet av en situation. Precis som 
Reinhard et al. (2012), visar vårt resultat att erfarenheten spelar en stor roll i att kunna tolka 
en situation på rätt sätt. Vår studie påvisar dock också att erfarenheten sträcker sig längre än 
att bara kunna tolka situationer. Erfarenheten blir också viktig för att avgöra vilket typ av 
agerande som passar för vissa människor eller i olika situationer och för att skapa en trygghet 
i situationen. 
 
Vår studies resultat har också likheter med Holgersson och Gottschalks (2008) studie kring 
vilka olika kunskaper som krävs i polisers dagliga arbete. Holgersson och Gottschalk (2008) 
menar att de flesta situationer som utgör ett polisarbete kräver olika former av kunskap och 
förmågor. Den kunskap och förmågor poliserna visar upp i dessa situationer är av både 
teoretisk och praktisk karaktär. Samtidigt som det också är en kunskap som kommer ur 
erfarenhet. Vår studie visar också att polisernas arbete tycks kräva många olika typer av 
kunskap. Exempelvis krävs det mer teoretisk kunskap i form av lagstiftning, men också 
praktisk kunskap i form av stressreducerande metoder eller fysiska tillvägagångssätt. Vår 
studie visade också hur informellt lärande och erfarenhet är av stor vikt för att anskaffa sig 
den här kunskapen i de lägen där den formella utbildningen inte är tillräcklig.  
 
I likhet med Janssens et al. (2017) studie, har vi kommit fram till att reflektion och feedback 
är viktigt för att lära sig hantera dessa stressfyllda situationer. Att kunna lära av kollegor 
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genom att prata med varandra och att reflektera tillsammans, utgör en stor del i 
lärandeprocessen enligt vårt resultat. Att få feedback av varandra och att kunna prata om vad 
som gick bra och vad som gick mindre bra, tycks också det vara en stor del i hur poliserna 
utvecklas till att hantera dessa stressfyllda situationer på ett bättre sätt. I övrigt handlar 
Janssens et al. (2017) studie mycket om vilka förutsättningar som krävs för att ett informellt 
lärande ska ske vilket skiljer sig från vår studies resultat då vi inte valt att undersöka detta. 
 
Även Doornbos et al. kunde i sin studie visa på att möjlighet till kollegial feedback var något 
som stimulerade ett informellt lärande på arbetsplatsen, vilket vår studie stödjer.  
Doornbos et al. (2008) har i deras resultat valt att belysa delar som vi i vår studie inte har 
undersökt. Exempelvis att polisens attityd gentemot ett arbetsplatslärande spelar en stor roll i 
lärandet. Något de också belyste till skillnad från oss, var att poliserna lärde sig minst av 
kollegor som hade jobbat kortast tid. Detta var inte något som visade sig i vår studie. 
 
I den studie som Sun (2003) har gjort visade resultatet att förståelse för människors beteende 
är det viktigaste när det kommer till att hantera en konflikt (stressfylld situation) i arbetet som 
polis. I förhållande till den studie Reinhard et al. (2012) gjorde är detta intressant då den 
studien visar att erfarenhet är det viktigaste när det kommer till att förstå människor. Vår 
studies resultat kan i förhållande till dessa båda ses som kompletterande. Studiens resultat kan 
bekräfta det Sun (2003) kom fram till genom att det visade sig att människor är en stor del av 
stressfyllda situationer och något som poliserna upplevde att de måste lära sig hantera. 
Samtidigt kan studien bekräfta det resultat Reinhard et al. (2012) fick. Detta genom att 
erfarenheten, det vill säga en form av informellt lärande, är viktigt för att lära sig att förstå 
människors beteende i stressfyllda situationer.  

Sammanfattningsvis kan studien bekräfta mycket av den tidigare forskningen som gjorts på 
området samtidigt som den också bidrar till det pedagogiska forskningsområdet om lärande. 
Studiens bidrag ligger främst i att det är upplevelserna av både formellt och informellt lärande 
och dess inverkan på hanterandet av stressfyllda situationer som undersökts. Då studien utgår 
från personliga upplevelser blir den ett sätt att förstå hur poliserna själva upplever sitt lärande 
och vad som är viktigt för att hantera stressfyllda situationer enligt dem. Studien ger en 
förståelse för både det formella och informella lärandet och vilken roll de spelar i hanterandet 
av stressfyllda situationer. Studien blir därmed en bra grund och utgångspunkt för vidare 
diskussioner i ämnet. Kanske kan studien också användas som underlag för att motivera en 
utveckling av polisutbildningen eller arbetsmetoder med hänsyn till hanterandet av 
stressfyllda situationer. Genom att materialet har analyserats med hjälp av Wengers (1998) 
teori om praktikgemenskaper har en ytterligare förståelse för de processer som ligger bakom 
både ett formellt och ett informellt lärande också kunnat skapas. Denna förståelse anser vi 
skulle kunna vara viktig när det kommer till att utveckla både utbildning och arbetsmetoder 
inom polisen men också för andra yrkesgrupper. 

De begränsningar med studien vi ser handlar framförallt om att studien har använt ett mycket 
litet urval. Det är svårt att generalisera resultatet till att gälla för hela poliskåren eller andra 
avdelningar. Studien är dessutom begränsad till två större städer i Sverige och en ganska snäv 
del av polisen, det vill säga de som dagligen jobbar med stressfyllda situationer. Vidare 
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använder sig studien bara av intervjuer vilket har sina nackdelar (se metoddelen). Framtida 
studier skulle kunna kombinera observationer med intervjuer för att få ytterligare en 
dimension av förståelse av lärande inom polisen. 

6.2 Framtida forskning 
 
Utifrån studiens resultat och tidigare forskning, förefaller det intressant att vidare undersöka 
hur de formella polisutbildningarna skulle kunna utvecklas och på ett bättre sätt förbereda 
poliser inför stressfyllda situationer. Eftersom vårt resultat visat att det informella lärandet 
väger tungt i hanterandet av stressfyllda situationer skulle det tänkas vara intressant ur ett 
utbildningsperspektiv att undersöka vilka delar av det informella lärandet som är viktigast och 
möjliga att på något sätt bättre interagera i den formella utbildningen. Enligt vår studie, tycks 
detta vara en stor utmaning. Många av de poliser vi intervjuade framhöll att övningsscenarion 
aldrig helt kommer att vara representativt för hur det är i det verkliga arbetet. Detta är således 
ett område där vi anser att det behövs mer forskning. 

Framtida forskning bör också enligt oss fokusera på att vidare undersöka hur poliser hanterar 
stressfyllda situationer men med hjälp av ett större urval och andra metoder än de vi använt 
oss av. På så sätt kan forskningen bidra med att skapa en mer heltäckande bild över hur det 
ser ut på olika ställen i Sverige. Detta med utgångspunkt i att utveckla utbildning och metoder 
för hela poliskåren. 
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7.4 Bilaga: intervjuguide 
 
Inledning 
 
Innan intervjun redogör vi för hur tidigare forskning visar att poliser utsätts för extrema 
situationer som ställer höga krav på dem. Detta kan vara stressfyllda situationer som 
involverar våld, tidspress eller människor i nöd. I vår studie intresserar vi oss för just den 
typen av situationer och hur man som polis lär sig hantera dem. Därför är frågorna inriktade 
på just denna typ av situationer. 
 
Intervjufrågor 
 
Kan du, i korta drag, beskriva den utbildning du gått för att hantera den här typen av 
situationer? 
Vad innehöll den? 
 
På vilket sätt har utbildningen förberett dig på att hantera den typen av situationer? 
Hur gick utbildningen till? 
Vilka undervisningsmetoder användes? 
Vad var bra/givande med utbildningen? 
Vad var sämre med utbildningen? 
Har din syn på detta förändrats över tid (dvs. vad som var bra/dåligt). 
 
Upplever du att din utbildning har varit till nytta för dig när det kommer till att hantera 
dessa svåra situationer sen i arbetslivet?  
Om ja: Kan du ge ett exempel på en stressfylld situation där utbildningen har varit till hjälp? 
Om nej: Varför inte? 
(Om exempel: Är detta något du tror att du också hade kunnat lära dig via erfarenheter du fått 
via jobbet?) 
 
Upplever du, efter att du jobbat ett tag som polis, att det saknas något i din utbildning 
som är användbart i hanterandet av svåra situationer? Exempel? 
 
Kan du beskriva en sådan situation där du upplever att det har funnits brister i hur 
utbildningen förberett dig? Hur hanterade du det? 
 
Om du ställs inför andra sådana situationer som du upplever att utbildningen inte 
förberett dig för. Hur gör du då? Hur lär du dig att hantera dem? 
 
Hur går tankegångarna innan du ställs inför denna typ av situation? Vad är viktigt att 
tänka på?  
Följdfråga: varför tänker du just på de här sakerna? 
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Efter att du varit med om en sådan situation. Vad händer då? Vad brukar du tänka på? 
 
Brukar du prata med andra kollegor om hur de hanterar denna typ av situationer? Vad 
brukar det leda till?  
 
Kan samarbete med kollegor göra att du lär dig hantera dessa situationer? Ge exempel 
 
Upplever du att kollegor har liknande agerande som dig i sådana situationer eller är det 
individuellt? Skiljer sig kollegor åt? 
 
Kan du beskriva en sådan situation där du varit osäker på hur du ska lösa den? 
Följdfråga: hur gjorde du då? 
 
Kan du berätta om en sådan situation där du, tack vare erfarenheter du fått via ditt 
arbete och inte din utbildning, valt att handla på ett visst sätt? 
 
Har ditt sätt att hantera svåra situationer i arbetet ändrats över tid? Om ja: vad beror det 
på tror du? Har du något exempel? 
 

Upplever du att din kunskap du fått via erfarenheter i arbetet eller polishögskolan 
hjälper dig mest när du ställs inför denna typ av situationer? På vilket sätt kan det visa 
sig? 
 
Vad upplever du att du behöver lära dig i arbetet för att klara av nya situationer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


