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Sammanfattning 

 

I en arbetsmiljö där de anställda kan kastas in i alla möjliga situationer och där 

vad som helst kan hända krävs det att de har god kunskap om vad de gör och 

hela tiden strävar efter att förbättra sina kompetenser. Syftet med denna uppsats 

är att studera hur yrkesverksamma ordningspoliser upplever lärande i sitt 

arbete. Uppsatsförfattarna vill ta reda på hur ordningspoliserna upplever 

formellt lärande, informellt lärande och polisutbildningen. Detta genom att 

undersöka vad ordningspoliserna lär sig genom olika utbildningsformer och 

vad de lär sig genom att praktisera sitt yrke. Tidigare forskning som behandlar 

ämnet och relevanta teorier tas upp och bearbetas. Kvalitativa intervjuer 

genomfördes på 11 informanter och resultatet som framkom var att 

ordningspoliserna överlag tycker att polisutbildningen var bra och att den 

viktigaste delen av deras skolgång utgjordes av aspiranten. De lär sig mycket 

genom erfarenhet och sina kollegor. Kurserna och utbildningarna de erbjuds 

inom arbetet är bra men de önskar att få gå fler olika kurser. De menar att de 

kursbaserade utvecklingsmöjligheterna är låga, men att 

utvecklingsmöjligheterna är oändliga när det kommer till att lära sig genom 

erfarenhet. 

 

Nyckelord- Erfarenhet, formellt lärande, informellt lärande, interaktion, 

kompetensutveckling, ordningspoliser. 
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Abstract  

In a work environment where employees can be thrown into all sorts of 

situations and where anything can happen, it requires that they have good 

knowledge about what they do and constantly strive to improve their skills. 

The purpose of this paper is to study how professional police officers perceive 

learning in their work. Essay authors would like to find out how the police 

officers experience their formal learning, informal learning and police 

education. This is by research what the police officers learn through various 

forms of education and what they learn by practicing their profession. Previous 

research dealing with the subject and relevant theories are discussed and 

processed. Qualitative interviews were conducted with 11 informants and the 

results that emerged where that the police officers generally think that the 

police education where good and that the most important part of their schooling 

consisted of the police trainee. They learn a lot through experience and their 

colleagues. The courses and programs offered within the work are good but 

they want to be able to experience more courses. They argue that the rate-based 

development opportunities are low, but that development possibilities are 

endless when it comes to learning through experience. 

Keywords- Competence development, experience, formal learning, informal 

learning, interaction, police officers. 



Förord 

 

Vi vill tacka alla som gjort denna studie möjlig. Framförallt ett stort tack till vår handledare 

Emma Abrahamsson som givit oss ovärderlig hjälp och bidragit med många kloka tankar och 

idéer. Vi vill även tacka alla informanter som avsatt tid för att hjälpa oss med vår studie, utan 

er hade det här arbetet aldrig blivit till. Slutligen vill vi tacka alla andra personer som på olika 

sätt inspirerat och hjälpt oss i arbetet att skriva denna uppsats. 

 

Tusen tack! 
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1. Inledning 

 

Tänk dig att du är ute med din arbetskollega mitt i natten, du har fått ett samtal om 

familjebråk i en lägenhet. När ni står utanför lägenheten och trycker på ringklockan känner du 

hur pulsen ökar, du har ingen aning om vad som finns innanför dörren. Kommer du mötas av 

ett skräckslaget barn, en förtvivlad man, eller en aggressiv kvinna? Vad som helst kan hända, 

du måste vara förberedd på allt och kunna hantera vilken situation som helst. Polisen ansvarar 

för samhällets baksidor och hanterar saker som vi andra förhoppningsvis slipper möta. De 

behöver handskas med saker vi andra inte ens kan föreställa oss i vår vildaste fantasi. En god 

förutsättning är att polisen har god kompetens i det de gör, och att de hela tiden lär sig att 

hantera nya situationer. Det här leder oss vidare till meningen med denna uppsats, vilket är att 

studera hur yrkesverksamma ordningspoliser upplever lärande i sitt arbete. 

 

Ämnesvalet är intressant ur ett samhällsperspektiv eftersom polisen är en synlig del av 

samhället som många medborgare någon gång varit i kontakt med. På ett eller annat sätt 

berörs de flesta av polisens arbete och det kan därför finnas ett intresse av att veta hur de 

upplever lärande i sitt arbete. Det förekommer ofta skriverier i olika former av media 

angående polisen och hur de hanterar sitt arbete. Just nu är det stort fokus på polisväsendet i 

media och därför är det intressant att undersöka hur deras lärande ser ut. 

 

Polisväsendet upplevs av uppsatsförfattarna som en intressant organisation och därför finns 

intresse att ta del av polisernas uppfattningar kring lärande i arbetslivet. Denna studie syftar 

inte till en granskning av polisväsendet som sådan, utan det som undersöks är informanternas 

egna åsikter och upplevelser. Då uppsatsen skrivs inom ramen för pedagogik med inriktning 

mot personal- och arbetsliv anses det givande att koppla polisyrket till lärande. De 

pedagogiska aspekterna uppfylls genom att det är ordningspolisernas lärande som studeras 

och på vilka sätt de lär sig i yrket genom formellt och informellt lärande. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur yrkesverksamma ordningspoliser upplever lärande 

i sitt yrke. Syftet preciseras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

1. Hur upplever ordningspoliserna att deras grundutbildning givit dem tillräckligt med 

kunskap för att klara av yrkeslivet? 

2. Vilken uppfattning har ordningspoliserna om sitt informella lärande på arbetsplatsen? 

3. Hur upplever ordningspoliserna sitt formella lärande i yrkeslivet? 

 

1.2. Bakgrund om polisen 

 

 



3 

 

 

Bakgrund om polisen anses relevant för att kunna ge läsaren en bild om Polisen som 

organisation.  

 

Polisen i Sverige är en stor statlig organisation som har ca 20 000 poliser och 8000 civila 

anställda hos sig (Polisen, 2014). Polisorganisationen består av Rikspolisstyrelsen, 21 

polismyndigheter, och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Det finns ett polisdistrikt 

i varje län och inom varje distrikt finns det en polismyndighet som ansvarar för verksamheten 

som polisen har i området. 

 

Vad är egentligen polisverksamhetens uppgift? Det övergripande målet är att upprätthålla 

allmän ordning och säkerhet samt se till att allmänheten får den skydd och hjälp som de är i 

behov av (Lag24, 2014). För att utveckla detta har polisen fyra huvudsakliga uppgifter: 

 

 Att förebygga brott och andra störningar av allmän ordning och säkerhet. 

 Att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, att hindra störningar i allmän 

ordning och säkerhet och att ingripa då störningar har inträffat. 

 Att bedriva spaning och utredning om brott som hör under allmänt åtal. 

 Att lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp (då det är lämpligt). 

 

Utöver dessa uppgifter finns det en mängd andra saker som hör till polisorganisationens 

arbetsuppgifter. Det finns en rad olika yrken inom polisorganisationen (Lag24, 2014). Den 

yrkesgrupp som kommer studeras i uppsatsen är ordningspoliser, det är dessa poliser som bär 

uniform och som oftast syns ute och patrullerande i samhället. Ungefär hälften av alla poliser 

i Sverige tillhör denna yrkesgrupp (Polisen, 2014). Ordningspoliser finns i hela landet men 

behöver nödvändigtvis inte finnas i varje kommun. Det är den lokala polismyndigheten som 

bestämmer hur fördelningen av ordningspoliser ser ut i varje län. Poliserna placeras på de 

ställen där de behövs som mest. Mycket av deras arbetstid går till att patrullera både i bil och 

till fots för att förebygga brott och hålla den allmänna ordningen. Dock tillbringar 

ordningspoliser stor del av sitt arbete framför datorn då det i arbetsuppgifterna också ingår att 

dokumentera utredningar, anmälningar och förhör. 

 

På polisens hemsida (2014) står det att det finns en nationell värdegrund hos polisen som är 

att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polisens värdegrund tydliggör vad det är polisen 

står för och används som grund för att utveckla polisverksamheten. Värdegrunden ska 

genomsyra hela polisverksamheten och ska på så sätt förhoppningsvis märkas i medborgarnas 

vardag. Polisen vill utföra sina uppdrag professionellt och skapa förtroende för sig genom att 

vara engagerade med ansvar och respekt, effektiva för resultat och utveckling, samt vara 

tillgängliga för både allmänheten och sina kollegor. De uppdrag och mål som polisen har för 

de kommande åren är att färre brott ska begås, fler brott ska klaras upp, människor ska känna 

sig trygga, polisen ska bli synligare samt att polisens förtroende ska vårdas och stärkas. 

Kompetensförsörjningen hos polisen är framförallt inriktad på gemensam verksamhet och 

kärnverksamhet. Kompetensförsörjningen utgår ifrån polisens uppdrag, mål och värdegrund. 
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Det satsas mycket på chefsrekrytering och utveckling av ledarskap då polisen menar på att ett 

bra ledarskaps krävs för att utveckla polisernas kompetenser och förmågor. Enligt polisens 

hemsida ligger även arbetsmiljö för polisen i fokus hos kompetensförsörjningen, det strävas 

alltid efter att optimera medarbetarnas hälsa och välmående. Det är också viktigt att stötta 

medarbetarna när dessa utsatts för jobbiga händelser i samband med sitt arbete (Polisen 2014). 

 

För att bli legitimerad som svensk polis krävs det att personen har läst polisprogrammet vid 

polishögskolan. Syftet med polishögskolan är att minska brottslighet, öka tryggheten samt 

rättssäkerheten i det svenska samhället (Polishögskolan, 2014). Förutom grundutbildningen 

erbjuder även polishögskolan ett flertal vidareutbildningar. Polishögskolans mål är att vara en 

ledande resurs för kompetensutveckling och utbildning för svensk polis. Utbildningarna på 

polishögskolan ska förbereda den studerande och göra denne trygg i sin yrkesroll. 

Polisutbildningen är belägen på tre orter, i Stockholm, Umeå och Växjö. Polisprogrammet är 

en fem terminer lång utbildning som ska ge polisstudenterna de bästa verktygen för att 

hantera och förbereda sig för polisyrket (Polishögskolan, 2014). De första fyra terminerna 

består av heltidsstudier vid en av de studieorter som finns för polishögskolan. Under termin 

fem får polisstudenten en aspirantutbildning vid en polismyndighet, när studenten blivit 

godkänd är denne behörig för att söka en tjänst som polis.  

 

Polisutbildningen är problembaserad och en viktig del är att utveckla individens kunskaper 

genom att denne själv får analysera, reflektera och granska på ett självständigt sätt 

(Polishögskolan, 2014). Med dessa kunskaper ska studenten när denne är färdigutbildad 

kunna utföra ett tryggt och säkert jobb som polis. En viktig del av utbildningen är att öka 

studenternas självkännedom och förmåga att fatta rätt beslut i svåra situationer vilket är en 

viktig del av polisens arbete. Många poliser som genomgått grundutbildningen och tjänstgjort 

ett antal år brukar återkomma till polishögskolan för att vidareutbilda sig och öka sin 

kompetens (Polishögskolan, 2014). Under 2013 genomfördes ca 70 olika kurser på 

polishögskolan, fokus brukar vara kurser och utbildningar som behandlar lagstiftning och 

utredning.   

 

Följande begrepp kommer förekomma i studien och lyfts fram här för att ge en förståelse av 

ordens innebörd. 

  

Aspirant- Praktisk del i polisutbildningen som är belägen vid en polismyndighet 

Ryckarkursen/polistaktisk trafikkörning- en kurs där poliserna får lära sig köra med blåljus 

Turdag- en dag var sjätte vecka då poliserna själva får ansvara för att arrangera föreläsningar 

eller liknande 

Turlag- den arbetsgrupp som poliserna arbetar i 

Yttre befäl- arbetsledaren över ett turlag 

 

2. Tidigare forskning 
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Den tidigare forskningen som tas upp i denna studie har alla den gemensamma nämnaren att 

de har med lärande i arbetslivet och de flesta behandlar polisyrket. För att söka efter denna 

tidigare forskning användes sökdatabaserna EBSCO, Google scholar och education research 

complete. Sökorden som användes var police officers, competence development, police 

education, informal learning, formal learning, skills, police academy. Dessa ord söktes var för 

sig och även tillsammans för att få så stor sökbredd som möjligt. Många av de artiklar som 

hittades behandlade inte aspekterna som denna studie syftar till att undersöka och därför 

valdes stora delar av tidigare forskning bort. De artiklar som används i studien är sådana som 

kompletterar varandra på ett bra sätt då de behandlar de områden som uppsatsen ämnar 

undersöka. Orden söktes även efter på svenska men gav inte lika stort resultat. Därför 

kontaktades en bibliotekarie på ett svenskt universitet som hjälpte till att hitta svensk 

forskning som är gjord inom området. Detta för att få både nationell och internationell 

forskning om polisens lärande. 

 

I en brittisk artikel behandlas kompetensutveckling och lärande inom polisutbildningen 

(Heath, 2011). Artikeln handlar om ett projekt i Storbritannien där polisstudenter får läsa 

polisutbildningen vid universitetet. Heath undersökte projektet genom att följa en polisgrupp 

på ett universitet under tre års tid. Anledningen till varför polisutbildningen gjordes om till en 

universitetsutbildning är för att få en högre status på polisyrket och för att leda till att fler 

människor i samhället får en högre utbildning. Artikeln är byggd på intervjuer med lärare och 

elever, svaren som framkom var att den gamla polisutbildningen inte såg till individens 

utbildningsbehov och skapade en klyfta mellan polisen och samhället.  

 

Att göra polisutbildningen till en universitetsutbildning gör att fokus ändras från den tidigare 

smala och ytliga polisutbildningen mot att istället leda till en bredare utbildning som kan 

hjälpa till att utveckla polisstudenternas kapacitet för fortsatt lärande i sitt arbete (Heath, 

2011). Den nya utbildningen gav polisstudenterna olika typer av undervisning och lärande 

som leder till en djupare inlärning än vad den tidigare utbildningen hade gjort. Många tyckte 

att den nya polisutbildningen fokuserade mer på studenternas lärande istället för vad som blir 

utlärt. Den största slutsatsen som drogs av studien är att lärare och elever tror att den här 

typen av utbildning inom polisen har potential för att ge långsiktiga fördelar både personligt 

och karriärsmässigt för individen, polisväsendet och samhället. Denna artikel visar hur viktigt 

det är med formellt lärande inom polisen och att det är relevant med en bra grundutbildning. 

Kompetensutveckling genom formellt lärande är något centralt hos polisen som är av yttersta 

vikt för att kunna hantera polisyrket, inte minst i polisutbildningen. Väl ute i arbetslivet 

fortsätter polisernas utbildning i form av kompetensutveckling på arbetsplatsen. 

 

En studie som tar upp just formellt lärande och kompetensutveckling i arbetslivet hos poliser 

är Sørensens (2002) studie om handledning för poliser i yttre tjänst.  Sørensen har både 

intervjuat och observerat poliser i tjänst med fokus på områdena teori, praktik, kunskap, 

reflektion och samarbete. Vad som framkommit av denna studie är att handledning kan ses 

som en bra möjlighet till kompetensutveckling. Hon lyfter fram att enbart erfarenhet inte 
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nödvändigtvis innebär kunskap utan att det krävs reflektion över de erfarenheter individen fått 

för att lärande ska ske.   

 

Sørensens studie visar även på att det behövs tydliga mål hos organisationen för att kunna 

skapa förutsättningar för kompetensutveckling. Det krävs att alla medlemmar i organisationen 

vet vad som eftersträvas för att de ska kunna utvecklas inom företaget. Sørensen menar att det 

förekommer en kultur hos polisväsendet där yngre poliser socialiseras in av äldre poliser för 

att lära sig polisyrket. Det positiva med detta är att en trygghetskänsla uppstår samt att 

poliserna upplever vänskap och gemenskap. Det negativa är att de äldre kollegorna kan 

komma att anse att de alltid vet bäst. Denna organisationskultur där de yngre lär av de äldre 

kan ha en hämmande effekt på polisens kompetensutveckling då det kan anses som att de lär 

sig tillräckligt genom kollegorna och inte är i behov av formell utbildning. Hon menar dock 

att poliser är beroende av sina kollegor och för att kunna utföra ett bra jobb är det viktigt med 

tillit och förtroende för varandra. Denna studie undersöker både formellt och informellt 

lärande och för att lära sig på bästa sätt krävs enligt Sørensen att båda typerna av lärande 

sammanfogas (Sørensen, 2002). 

 

Hur individer lär sig på arbetsplatsen kan te sig på många olika sätt. Doornbos, Simons och 

Denessen (2008) har studerat informellt arbetsrelaterat lärande hos den holländska poliskåren. 

Studien visar hur en polisorganisation kan använda sig av informellt arbetsrelaterat lärande 

för att öka organisationens kapacitet. Studien tar upp att dagens poliser har en arbetsmiljö som 

är under ständig förändring och väldigt mångskiftande. Genom att den sociala kontrollen över 

samhället minskar och den globala brottsligheten ökar har polisens arbete påverkats avsevärt, 

inte bara i Holland men även resten av världen. Även polisen i Sverige påverkas av detta 

vilket gör att studien är intressant för denna uppsats.  

 

Polisernas arbete är utmanande, skiftande och oförutsägbart vilket ställer höga krav på den 

enskilde polismannen och på kompetensen hos polisen i allmänhet, vilket lett till att 

polisskolan i Holland försöker hitta nya sätt att stimulera lärande på arbetsplatsen. 

Undersökningen gjordes för att se olika typer och nivåer av arbetsrelaterad utbildning hos 

chefer inom polisen. Resultatet som framkom visar att poliser med chefsbefattning ofta lär sig 

av sina jämnbördiga kollegor och tillsammans med varandra. Det är sällan de lär sig av nya 

kollegor, eller kollegor med mindre erfarenhet. Detta överensstämmer med det som Sørensen 

(2002) tar upp i sin studie att polisen lär sig av kollegor, dock tar hon endast upp aspekten att 

äldre kollegor lär de yngre. Doornbos, Simsons och Denessen (2008)  menar även att det är 

möjligt att lära sig av kollegor som är på samma nivå som polisen själv.  

 

Även Eurat (2007) har i en studie behandlat hur individer lär sig av andra på arbetsplatsen. I 

en longitudinell studie av professionellt lärande i den tidiga karriären, studeras 

sjuksköterskors, ingenjörers och revisorers tre första anställningsår. Även om denna studie 

inte inriktar sig specifikt på poliser anses den relevant då den behandlar nyutexaminerade 

individers lärande i arbetet, vilket kan jämföras med poliser som är nya inom yrket. Studiens 

resultat visar på att de processer som oftast gjorde att individerna lärde sig på jobbet var att 
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delta i grupprocesser, jobba tillsammans med andra, konsultationer innanför eller utanför 

arbetsgruppen, att få hantera möjligheter och uppgifter, utmaningar och uppgifter, 

problemlösning, att få testa olika saker på arbetet, vidareutveckla och förfina kompetenser. 

Detta visar att individer ofta lär sig av andra på arbetsplatsen men också genom att pröva på 

olika saker för att lära sig genom erfarenhet. Artikeln stöds även av Sørensen (2002) och 

Doornbos, Simsons och Denessen (2008) som alla tar upp att det är vanligt att poliser ofta lär 

sig av sina kollegor. Detta visar på att social interaktion på arbetsplatsen är väldigt givande 

för poliser och en viktig del för att utvecklas som polis.  

 

3. Teori 

 

I detta avsnitt kommer de teoretiska perspektiven som uppsatsen utgår ifrån presenteras och 

dessa kommer senare användas vid analys av empirin. Först behandlas det sociokulturella 

perspektivet som betonar ett lärande som sker genom interaktion mellan människor i många 

olika kontexter. Avsnitten som följer behandlar informellt och formellt lärande. I det sista 

avsnittet tas kompetensutveckling upp som är en del av formellt lärande. Kompetens kommer 

användas som formellt lärande, det vill säga det lärande som sker planerat och målinriktat. 

Det informella lärandet kommer användas om det som ordningspoliserna lär sig utanför 

utbildningsmiljö, genom till exempel erfarenhet av att arbeta ute i fält. Denna teoretiska 

bakgrund är relevant för uppsatsen eftersom den hjälper till att besvara syftet och 

frågeställningarna. Den hjälper även till vid kategorisering av de olika former av lärande som 

förekommer hos ordningspoliserna.  

3.1. Sociokulturellt perspektiv 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan lärande förstås som mer än bara 

kompetensutveckling och utbildning. Lärande är även erfarenheter som förvärvats genom 

andra sammanhang som inte har som primärt syfte att förmedla kunskap (Säljö, 2000). 

En av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet på lärande är just hur människor 

tillägnar sig och utnyttjar resurser för att lära, samt samspelet mellan kollektiv och individ för 

att lära sig. Hur en individ uppfattar världen hänger samman med till stor del hur individens 

kultur och omgivning ser ut. Den viktigaste lärokällan kommer enligt Säljö alltid vara det 

vardagliga samtalet och interaktionen mellan människor (Säljö, 2000). 

 

Andra teoretiker som behandlar det sociokulturella perspektivet är Lave och Wenger (2011). I 

likhet med Säljös (2000) syn på det sociokulturella perspektivet menar Lave och Wenger att 

lärande kan ske närsomhelst och varsomhelst. Lärande är inte bundet till utbildning, kurser 

eller skolgång utan sker hela tiden i individens vardag. Det sociokulturella perspektivet är 

relevant i detta sammanhang för att mycket av det som ordningspoliserna lär sig sker utanför 

utbildningar och kurser. Som teorin tar upp kan mycket av polisernas lärande ske genom 

erfarenhet och kommunikation med andra. 
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är lärande beroende av hur människor tillägnar sig 

resurser för att kunna utföra handlingar som delas av kulturen individen lever i (Säljö, 2000). 

Det finns tre olika samverkande företeelser som behandlar lärande i detta perspektiv, dessa är 

utveckling och användning av intellektuella redskap, utveckling och användning av fysiska 

redskap samt kommunikation och andra former människor utvecklat för interaktion med 

varandra. De artefakter eller redskap som människan använder för att förstå och tolka sin 

omvärld kan vara fysiska eller intellektuella. Intellektuella redskap kan vara till exempel 

räkning, bedömning eller läsning. Dessa hjälper människor att lösa praktiska problem och gör 

att det är möjligt att handskas med den fysiska världen. Med intellektuella redskap kan en 

människa bruka fysiska redskap som kan vara en penna, radio eller annat som är relevant för 

individen så att denne kan utföra och tolka en viss uppgift.  

 

Både de fysiska och de intellektuella artefakterna är ett tydligt tecken på att människor kan 

samla erfarenheter som de kan använda för egna syften (Säljö, 2000). Inom polisyrket läggs 

vikt vid brukandet av artefakter som används för att utföra vissa arbetsuppgifter. Poliser 

använder olika typer av både intellektuella och fysiska redskap dagligen, exempel på detta 

kan vara polisbilen, bedömning av situationer eller en kommunikationsradio. När människor 

använder sig av olika redskap för att förstå och agera i världen, talas det inom det 

sociokulturella perspektivet om mediering, vilket innebär att människor inte står i direkt 

otolkad kontakt med omvärlden (Säljö, 2000). Med hjälp av medierande artefakter kan 

människan tolka världen, vilket gör världen mer förståelig. 

 

Mediering kan bland annat ske genom språket och gör att människor inte står i en direkt 

otolkad kontakt med omvärlden, redskap medierar verkligheten för människor. Språket är en 

viktig del för lärande i samhället, det ger möjlighet att tolka händelser i begreppsliga termer 

vilket gör att det blir möjligt att jämföra och lära av erfarenheter (Säljö, 2000). Det är genom 

språket människan har en unik förmåga att dela sin kunskap med andra, det sker ett 

kontinuerligt utbyte av information och kunskaper mellan individer. Den viktigaste 

komponenten i människors kunskapsbildning kan vara ett vanligt samtal, det ger upphov till 

insikter och kunskaper som gör intryck på individen och som denne tar med sig och lär sig av. 

Detta gör att samspel med andra människor blir möjligt. I det sociokulturella perspektivet är 

en central del just hur samspelet ser ut mellan individen och kollektivet.  

 

Kunskap och färdigheter byggs upp och utvecklas genom interaktion med andra människor. 

Genom språket går det att föreställa sig verkligheten, manipulera den och skapa nya insikter 

och nya lösningar på problem (Säljö, 2000). För att kunna lära sig och utvecklas med hjälp av 

språket måste individer förvärva språkliga distinktioner, intellektuella/diskursiva redskap som 

gör att människan kan se på saker på ett nyanserat sätt. Många yrkesgrupper har utvecklat ett 

eget sätt att tala och tänka som innehåller kunskaper om den specifika verksamheten som de 

tillhör och som särskiljer dem från andra yrkesgrupper. I den fysiska kontexten där 

yrkesgruppen verkar kan det vara okej att klä sig eller föra sig på ett visst sätt som annars inte 

är acceptabelt. Det finns regler och normer som bör följas på just denna plats och av just dessa 

människor som särskiljer dem från resten av samhället på det vis att endast de är berörda av 
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den givna kontexten. Polisen har precis som andra yrkesgrupper specifika normer och uttryck 

som endast används av dem.  

 

Lärandet handlar också om att bli delaktig i de kunskaper och färdigheter som finns i en 

verksamhet eller i en grupp för att kunna bruka dem. Genom Lave och Wengers (2011) 

synsätt på det sociokulturella lärandet är det relevanta just hur individer blir delaktiga i en 

arbetsgemenskap. De beskriver en process som de kallar legitimt perifert deltagande som är 

en central del i situerat lärande. Med detta menar de att den lärande individen är delaktig i en 

gemenskap och utövar olika handlingar kopplade till situationer. För att bli fullärd krävs det 

att individen utövar dessa handlingar korrekt och bli fullt delaktig i den sociokulturella 

gemenskapen. Det blir relevant att ta upp detta i studien för att se hur poliser blir delaktiga i 

gemenskapen som finns inom polisorganisationen. En viktig del som kan kopplas till detta är 

hur personer utan specifika erfarenheter om en situation socialiseras in och blir en del av en 

gemenskap. Lave och Wengers begrepp Community of practise har valts att kallas praktisk 

gemenskap för att ordet blir mer lättbegripligt på svenska. 

 

Lärande är en social praktik där individen lär sig i relation till vissa specifika situationer och 

grupper. För att förstå och lära sig nya saker krävs det att individen försöker sätta vad denne 

vill lära sig i relation till något så det får en mening (Lave & Wenger, 2011). Vad det gäller 

problemlösning består kunskaper enligt Säljö (2000) i att inte bara kunna lösa ett problem 

eller en situation eftersom dessa oftast inte är färdigdefinierade. Det viktiga är att finna en 

definition av situationen för att därifrån kunna lösa problemet. I det sociokulturella 

perspektivet kan dock lösningarna på samma problem skilja sig åt mellan människor eftersom 

olika personer har olika definitioner av situationen och hur problemet ska lösas. Poängen i det 

hela är dock att kunskaper är det som används och som uttrycks av handlingar. Det går inte att 

glömma bort individens roll i sin utveckling trots att fokus ligger på de kunskaper kollektivet 

skapat och syftar till att föra vidare. 

 

Sammanfattningsvis handlar det sociokulturella perspektivet om hur individer lär sig i 

gemenskap med sin omgivning och att lärande inte behöver ske genom traditionell utbildning 

eller undervisning. Detta liknar det informella lärandet (Ellström, 1996) som behandlas nedan. 

 

3.2. Informellt och formellt lärande 

 

När det talas om lärande brukar det skiljas på informellt och formellt lärande (Ellström, 

1996). Det informella lärandet handlar om att individer kan lära sig när som helst och var som 

helst. I likhet med det sociokulturella perspektivet utgår det informella lärandet ifrån att 

individer inte är beroende av en utbildningssituation för att få tillgång till kunskap och på så 

sätt lära sig nya saker. Det informella lärandet är lärande som sker såväl på arbetet som i det 

vardagliga livet. Den största delen av informellt lärande tillkommer genom andra aktiviteter 

än skola och utbildning (Ellström, 1996).  Det formella lärandet är planerat lärande med 

tydliga mål som utspelar sig på utbildningsinstitutioner såsom till exempel skolor och 
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universitet. När det finns en plan om hur lärandet ska ske och vilka mål som ska uppfyllts när 

lärandet har skett är lärandet formellt.  

 

I arbetslivet sker såväl informellt som formellt lärande. Det formella lärandet som sker på en 

arbetsplats i form av planerad och organiserad utbildning jämförs ofta med det informella 

lärandet som sker kontinuerligt i arbetslivet. Observation har gjorts som visar på att individen 

inte alltid lär in informationen denna får av utbildningar som individen deltar i (Ellström, 

1996). Det har även visats att det inte alltid går att överföra kunskap till arbetslivet. Detta kan 

tolkas som att organiserad och planerad utbildning inte alltid är en tillräcklig kunskapskälla. 

Genom att sammanfoga informellt och formellt lärande ger det kompetenser som 

förhoppningsvis består. 

 

I denna studie kommer både formellt och informellt lärande att diskuteras. Det informella 

lärandet är allt lärande som sker utanför utbildning och kurser, såsom genom erfarenhet eller 

interaktion med andra. Formellt lärande kommer undersökas både utifrån 

kompetensutveckling och genom utbildning då det är planerat och har ett tydligt 

utbildningsmål. Med det menas att kompetensutvecklingen ska definieras av någon annan än 

individen och även den ha ett tydligt mål (Ellström, 1996)  

 

3.3. Kompetens som formellt lärande 

 

Det finns olika sätt att se på kompetens (Ellström, 1992). Utifrån ett anpassningsperspektiv 

innebär kompetens alla de förmågor som finns hos en individ som gör att individen på ett 

framgångsrikt sätt kan utföra bestämda uppgifter (som är definierade av andra än individen 

själv). Utgås det ifrån detta perspektiv bortses de kompetenser individen utnyttjar för att 

påverka och försöka förändra sitt arbete eller sitt liv. Det som är relevant är istället de 

kompetenser som krävs för att individen ska kunna utföra bestämda arbetsuppgifter på bästa 

sätt. Om kompetens istället ses utifrån ett utvecklingsinriktat perspektiv kan individen själv 

även påverka sina arbetsvillkor och förändra dessa. I denna uppsats kommer kompetens 

definieras utifrån ett utvecklingsinriktat perspektiv detta i linje med att polisen oftast sätts 

inför nya situationer och det är viktigt för dem att kunna utvecklas för att lära sig handskas 

med dessa situationer på bästa sätt. 

 

Kompetensutvecklingen inom företag blir allt viktigare för att de ska kunna vara 

konkurrenskraftiga (Dalin, 1988). Vad som bestämmer kompetensutvecklingen i företaget är 

de inlärningsbehov som företaget har. Inlärningsbehoven uppstår på grund av de nuvarande 

eller framtida arbetsuppgifterna som det behövs ta hänsyn till samt de organisationsmässiga 

sammanhang som uppgifterna ingår i. Dock förändrar sig inlärningsbehoven ofta eftersom 

organisationsformer, arbetsformer och uppgifter kan förändra sig och då krävs det nya 

kompetenser för att klara av detta. Dalin skiljer på kompetensbehov och inlärningsbehov. 

Med kompetensbehov avser han kombinationen av kunskaper, färdigheter och attityder som 

är nödvändiga för att klara av ett bestämt jobb. Inlärningsbehov däremot är skillnaden i vad 

ett bestämt jobb kräver och vad personen ifråga har för kompetens sen tidigare. Genom 
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kompetensbehoven ges det ett facit på vad som krävs av personen för att klara av arbetet. 

Inlärningsbehoven är de kompetenser personen i fråga behöver utöver de kompetenser denne 

redan har för att kunna klara av arbetet.  

 

Dalin (1988)  tar även upp att det är viktigt att kunna prioritera när resurserna inte räcker till 

för att genomföra alla aktuella utbildningar eller arbetsuppgifter. Om vissa utbildningar inte 

erbjuds kan det leda till avsaknad av kvalificerad personal och vissa viktiga kompetenser kan 

försvinna. Detta kan leda till att medarbetarna som blir kvar inte kan utföra alla relevanta 

arbetsuppgifter. Tack vare denna syn på kompetens är det möjligt att se vad poliserna behöver 

kunna för att klara av vissa specifika arbetsuppgifter och även vad personen behöver 

kompetensutvecklas i för att kunna dessa. 

 

4. Metod 

  

4.1. Intervju som datainsamlingsmetod 

 

Då syftet med denna studie är att studera hur yrkesverksamma ordningspoliser upplever 

lärande i sitt yrke valdes intervjuer som metod. Intervjuer är användbara när syftet är att ta 

reda på hur människor själva uppfattar sin värld och omgivning. Samtalsintervjuer ger god 

möjlighet att få oväntade svar på frågorna som ställs, en av fördelarna med metoden är att det 

då är möjligt att följa upp dessa svar för att sedan diskutera dem vidare eller förklara ett 

begrepp ytterligare (Esaiasson et al, 2012). Därför passade intervjuer bättre för denna studie 

än till exempel enkäter. 

 

Trost (2010) tar upp begreppet standardisering i studier. När det pratas om standardisering i 

intervjusammanhang betyder det graden av hur lika intervjufrågorna och situationen ser ut för 

intervjupersonerna. Om alla frågorna ställs i exakt samma ordning, med lika formulering i 

samma situation för alla informanter håller intervjun en hög grad av standardisering. När en 

intervju har en låg grad av standardisering betyder det istället att intervjufrågorna kan ha olika 

följdordning, intervjusituationen kan se olika ut och informanterna har stor möjlighet att 

själva styra intervjun. Med en låg grad av standardisering ökar variationsmöjligheten hos de 

enskilda intervjuerna. Denna studie har låg grad av standardisering då varje intervju 

anpassades till informanten/informanterna som blev intervjuade.  Då det viktigaste med 

intervjuerna är att ta reda på informanternas upplevelser är chansen att få ut mest information 

störst om de själva får möjlighet att prata fritt om sina tankar och uppfattningar. 

 

Trost (2010) tar även upp begreppet strukturering, han menar att strukturering innebär att 

intervjuerna och intervjuformuläret har fasta svarsalternativ. Intervjuer med strukturerade 

frågor ger informanten ingen möjlighet att svara på frågan på annat vis än vad intervjuarna 

redan förutbestämt. Intervjuerna och intervjuformuläret i denna studie är ostrukturerade vilket 

innebär att informanterna själva ges stor möjlighet att svara på frågan på det sätt som passar 

denne bäst. Precis som valet att ha intervjuer med låg grad av standardisering beror valet att 

ha ostrukturerade intervjuer på studiens syfte, för att få reda på hur informanternas 
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upplevelser ser ut borde de få möjlighet att prata fritt för att på så sätt kunna få ut så mycket 

information som möjligt. Eftersom informanterna fick styra intervjuerna till stor del skiljde 

sig intervjuerna mycket åt och vid analyseringen av dessa har det tagits hänsyn till detta. 

Vissa frågor ställdes i olika ordning och under sammanställningen av transkriberingarna 

flyttades frågorna så de kom i samma ordning.  

 

I analysen av intervjuutskrifterna användes en hermeneutisk kvalitativ forskningsansats. 

Hermeneutik handlar om tolkning, förståelse och förmedling och passar därför bra när syftet 

är att få fram informanternas egna upplevelser (Westlund, 2009). Det är tolkning av text som 

står i centrum och att förstå meningen i det centrala temat som finns i texten. I denna studie är 

det intervjusutskrifter som kommer analyseras, med andra ord transkriberingen som gjorts av 

de inspelade intervjuerna. Valet att använda sig av hermeneutiskt kvalitativ forskningsansats 

grundades i studiens syfte, hermeneutik är den ansats som passar bäst in för att få svar på 

frågeställningarna. Med det avses att intervjuarna tolkat och försökt få förståelse och se 

samband i intervjutexterna. Även teorierna har spelat en viktig roll i val av forskningsansats, 

då data ska analyseras med hjälp av teorierna är det av största vikt att analysmetoden och 

teorierna är användbara tillsammans. 

 

Forskningsprocessen i denna studie följer en induktiv ansats, vilket betyder att enskilda 

observationer generaliseras till den givna yrkesgruppen (Kvale & Brinkmann, 2014). Den 

information som samlats in genom intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats 

utifrån syfte och frågeställningar. 

 

4.2. Urval 

 

Vid kvalitativa intervjuer strävas det i de flesta fall att urvalet ska få så stor variation som 

möjligt (Trost, 2010). Urvalet ska vara heterogent för att spegla alla möjliga nyanser av 

populationen, men homogent på så sätt att informanterna är tagna ur en given ram med 

gemensamma nämnare. Alla informanter i studien ingår i samma yrkesgrupp men 

informanterna valdes ut av en utomstående person och troligen tog denne person ingen hänsyn 

till att få ett heterogent urval.  

 

Vid kvalitativa intervjuer är det att föredra att inte ha för många informanter då det insamlade 

materialet i slutänden kan bli ohanterligt och gör att det blir svårt att få en överblick över all 

information som framkommit. Det gäller dock att ha så pass många informanter att materialet 

inte är relativt oberoende av den enskilde informantens personliga åsikter och uppfattningar 

om ämnet som diskuterats (Ahrne & Svensson, 2014). Varje informants uppfattning är viktig 

men det är all information sammanfogad som ska representera studien, inte den enskilde 

individen. De informanter som deltagit i intervjun är 11 yrkesverksamma ordningspoliser som 

verkar i mellersta Sverige. Samtliga kommer från samma polisdistrikt och arbetar i samma 

områden. Det förekommer både män och kvinnor i åldrarna 23-39 år. Informanterna har varit 

yrkesverksamma från fyra månader till sju år. Intervjuerna med informanterna tog mellan 35-

80 minuter beroende på om de intervjuades enskilt eller i par.  
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Eftersom det har varit svårt att få tag i informanter togs beslutet att alla intervjudeltagare kom 

från ett distrikt då bemötandet från ledningen i distriktet var välkomnande och hjälpande 

vilket gjorde att det var lättare att få tag i informanter. Kontakten som togs med informanterna 

gjordes genom ledningen för polisverksamheten. Genom en av cheferna fick intervjuarna ta 

kontakt med en person som är yttre befäl över ett turlag som i sin tur bestämde vilka av 

poliserna i turlaget som skulle vara med på intervjun. Eftersom polisernas arbete är 

situationsstyrt behövdes det alltid ta kontakt med yttre befälet då denne har koll över sitt 

turlag och kan se om det finns en polisbil med tid över för en intervju. På detta sätt togs 

kontakt med 8 av de 11 informanterna i studien. Det togs även kontakt med en person inom 

polisverksamheten som är pensionerad polis och utredare och som tidigare hjälpt till med 

idéer till studien. Denne hjälpte till att hitta 3 av informanterna. Detta för att det var svårt för 

poliserna i turlaget att ta sig tid till att bli intervjuade under arbetstid och därför är alla 

informanter av intresse. 

 

Inledningsvis var tanken att informanterna inte skulle kommit direkt från utbildningen utan att 

de skulle ha minst ett års arbetstid. Detta på grund av att informanterna skulle ha hunnit få en 

uppfattning om sitt lärande. Då det var svårt att hitta ordningspoliser som kunde ställa upp 

och för att få ihop ett giltigt antal informanter togs beslutet att de måste arbetat minst några 

månader. Eftersom det som undersöks är ordningspolisers upplevelse om lärande i arbetet 

krävs det att informanterna har hunnit arbeta en viss tid för att på så sätt ha reflekterat och fått 

sig en uppfattning om sitt lärande.   

 

4.3. Genomförande 

 

Det första steget på väg mot den färdiga uppsatsen var att ta kontakt med en pensionerad polis 

för att diskutera polisyrket i allmänhet. Det uppkom frågor om lärande inom 

polisverksamheten men även relevanta frågor att ställa under intervjuerna.  

Rekommendationerna från denna första kontakt var att inrikta sig på ordningspoliser då de har 

ett intressant yrke eftersom de är ute i samhället och kan arbeta med allt möjligt. Utifrån ett 

samtal om olika händelser i den pensionerade polisens tidigare arbetsliv, utkristalliserade sig 

teman till intervjuerna. Personen kom även med konkreta förslag på frågor som denne 

upplevde kunde vara relevanta för studiens syfte. Denna introduktion till polisens värld var 

mycket givande och en stor inspiration till studiens upplägg. Därefter började sökandet av 

användbar litteratur om lärande och kompetensutveckling inom polisväsendet. Fakta om 

polisverksamheten togs från polisens hemsida vilket anses vara den mest pålitliga källan. 

 

Efter detta började utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1). De olika frågeområden som 

bestämdes utgick ifrån studiens frågeställningar för att kunna få tillräckligt med information 

för att svara på dessa. Följdfrågor lades till i guiden för att intervjuarna skulle påminnas om 

att ställa dessa frågor vid intervjutillfällena ifall följdfrågorna skulle glömmas bort. När 

intervjuguiden var klar påbörjades missivbrevet (se bilaga 2) där information om studien 

framkommer. Denna utformades med tanke på informanterna för att de skulle få en 
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förförståelse för vad det innebär att delta i studien men också för att både de och intervjuarna 

skulle få kontrakt på att alla som deltar i intervjuarbetet godkänner sitt deltagande. 

 

Den första kontakten som togs var med en informatör vid ett polisdistrikt i mellersta Sverige 

för att få kontakt med möjliga informanter. Då det inte var möjligt att hitta informanter vid 

detta distrikt togs det kontakt med en person i ledningen vid ett annat distrikt. Telefonnumret 

till ett yttre befäl i ett turlag gavs ut och därefter kontaktades personen samma dag som första 

intervjun ägde rum. Chefen från ledningen hade då hört av sig till det yttre befälet och 

förklarat vilka intervjuarna är och studiens syfte för att denne skulle vara förberedd att hjälpa 

till att få tag i intervjupersoner. Det yttre befälet bestämde vilka poliser i turlaget som skulle 

intervjuas. Daglig kontakt togs med yttre befälet då intervjuerna endast kunde bokas samma 

dag. Detta för att yttre befälet var tvungen att ha översikt över personalen och arbetsuppgifter 

för att veta om det fanns möjlighet för en polispatrull att delta i intervjuerna. 

 

Då det var svårt att få tag i informanter även med god hjälp från yttre befäl och ledning valdes 

det att ta kontakt med den pensionerade polisen som hjälpte till i början av arbetet. Denna 

person kontaktade ordningspoliser i sin närhet som ställde upp på att bli intervjuade. 

Sammanlagt blev det sju intervjutillfällen varav fyra var parintervjuer och tre var enskilda 

intervjuer. Informanterna som deltog i parintervjuerna blev utvalda av det yttre befälet och de 

som deltog i de enskilda intervjuerna tillfrågades av uppsatsförfattarnas första poliskontakt. 

 

Tid och plats för intervjun bestämdes av informanterna i samspel med intervjuarna. Innan 

intervjun började presenterade intervjuarna sig själva och studien samt gav ut missivbrevet till 

informanterna. Intervjuarna frågade informanterna om deras tillåtelse till att bli inspelade 

under intervjun och samtliga informanter medstämde till detta. De första frågorna som ställdes 

till informanterna var bakgrundsfrågor för att skapa kontakt och få en bild av informanten 

som person. Därefter berördes ämnena formellt lärande/kompetensutveckling, informellt 

lärande och polishögskolan i samma ordningsföljd.  

 

Beroende på hur informanterna svarade kunde det dyka upp följdfrågor som inte står med i 

intervjuguiden för den enskilde informanten. Frågorna i intervjuguiden kunde ställas i olika 

ordning till olika informanter då intervjuarna valde att diskutera ämnena som kom upp fullt ut 

istället för byta spår och sedan återkomma till ämnet senare. 

 

Intervjuerna skiljde sig ifrån varandra då vissa var parintervjuer och andra intervjuades 

enskilt. Anledningen till att de intervjuades i par är att ordningspoliser arbetar i patruller vilket 

innebär att det alltid är minst två personer i en polisbil. För att kunna intervjua dessa krävs det 

att en patrull avstår arbete vilket leder till att båda poliserna i patrullen inte kan utföra 

arbetsuppgifter. Då intervjuarna har i intresse att båda får intervjua alla informanter togs 

beslutet att utföra parintervjuer istället för att intervjuarna intervjuade var sin informant. 

Beslutet togs i åtanke med att båda intervjuarna vill kunna delta i intervjuerna och få inblick i 

alla informanters upplevelser. Trost (2010) tar upp att det kan vara positivt att ha två 

intervjuare då dessa kan samspela och få mer information och förståelse än vad en enskild 
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intervjuare hade kunnat göra. I de fall poliserna inte arbetade i turlag under intervjutillfället 

hölls enskilda intervjuer med varje informant då de arbetar enskilt vid dessa tillfällen. Detta 

resulterade till att det blev fyra parintervjuer och tre enskilda intervjuer. Det kan va att föredra 

att inte intervjua fler än en person åt gången om det inte är syftet med intervjuerna då 

informanterna kan påverka varandra och de personer som är mer tystlåtna kan hämmas från 

att komma till tal (Trost, 2010). Intervjuarna överenstämdes ändå om att parintervjuer var den 

intervjumetod som bäst passade in när två ordningspoliser fanns till förfogande. 

 

För inspelning användes en av intervjuarnas mobiltelefon. När alla intervjuer var avklarade 

transkriberades allt material från mobilen ned till ett Word-dokument. Varje informant 

tilldelades ett nummer från 1 till 11. Alla namn eller orter som informanterna nämnde togs 

bort och ersattes med beteckningen “ort”, “namn” eller “stad” för att anonymisera. Från 

början skrevs allt som sades ordagrant ut i dokumentet men vid de intervjuer som 

transkriberades sist togs onödiga utfyllnadsord eller upprepningar bort. När transkriberingarna 

korrigerades avlägsnades dessa ord även i de transkriberingar som från början hade med dessa 

ord. Detta för att alla transkriberingar ska ha samma utformning. Transkriberingarna skrevs 

sedan ut och analyserades för att ta fram de viktigaste aspekterna och konkreta svar på 

frågorna. Dessa uppmärksammades och allt som var av intresse markerades genom att 

markera under texten med en penna (Trost, 2010). Båda uppsatsförfattarna gick igenom texten 

var för sig till en början och därefter diskuterade de texten tillsammans för att finna 

intressanta återkommande ord och förekommande likheter. 

 

Intervjumaterialet kodades (Kvale & Brinkmann, 2014) sedan genom att texten klipptes isär 

och sorterades i frågeordning. Därefter undersöktes det vilka delar som passade ihop med 

varandra och en omsortering skedde tills uppsatsförfattarna tyckte att delarna stämde bra 

överens. När detta var färdigt skapades kategorier som användes i resultat och analyskapitlet. 

Detta resulterade i fem olika teman och intervjumaterialet sammanfattades och presenterades 

under dessa teman. Därefter påbörjades analysen med hjälp av teorierna.  

 

4.4. Validitet 

 

Med validitet menas att mäta det som ska mätas. Det innebär att studien inte påverkas av 

systematiska fel. Från början kommer validitet från den kvantitativa forskningen men har på 

senare tid även börjat användas inom kvalitativ forskning. Detta gör att det kan vara svårt att 

tillämpa dessa begrepp inom den kvalitativa forskningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock 

har dessa begrepp upplevts som relevanta och därför tas de upp och diskuteras i denna studie. 

Det finns olika former av validitet. Två huvudsakliga former av validitet är begreppen 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Även intern validitet och extern validitet kommer 

behandlas (Esaiasson et al, 2102). Med ordet begreppsvaliditet menas hur väl begreppen som 

används i studien har operationaliserats. Den teoretiska definitionen av ett begrepp och 

operationaliseringen av begreppet ska vara så lika varandra som möjligt för att 

begreppsvaliditeten ska vara hög. Det har varit i åtanke under intervjuerna och analysen av 

materialet att använda begreppen korrekt och konsekvent för att sträva efter hög 



16 

 

begreppsvaliditet. Begreppet resultatvaliditet förklarar om studien undersöker vad som avses 

undersökas. Kriterierna som måste uppfyllas för att resultatvaliditeten ska vara god är att 

begreppsvaliditeten och reliabiliteten ska vara hög. För en vidare förklaring av reliabilitet se 

under rubriken 4.5. reliabilitet. 

 

Vidare behandlas intern och extern validitet. Intern validitet avser hur väl grundade 

slutsatserna är beroende på studiens analys och metod (Esaiasson et al, 2012). För att ha en 

hög intern validitet krävs det att delarna i uppsatsen stämmer överens med varandra. Detta har 

varit i åtanke genom hela arbetet då det strävats efter att alla delarna ska vara väl kopplade 

och följa en röd tråd. Med extern validitet menas möjligheten att generalisera sitt resultat och 

de slutsatser som dragits till den övriga populationen. I denna studie anses den interna 

validiteten hög medan den externa validiteten anses ganska låg. Anledningen till detta är att 

de kapitel som finns i studien utformats för att vara koncisa och enhetliga genom hela 

uppsatsen. Varje enskild del är sammanlänkad med resterande delar och blir tillsammans en 

sammanhängande helhet. Den externa validiteten är dock svårare eftersom informanterna är 

för få för att kunna dra en generell slutsats om populationen. Det har dock valts att inte ta med 

fler informanter för att det skulle bli för mycket material att sammanställa. Det har tagits 

hänsyn till detta genom att det inte dragits förhastade slutsatser av resultatet. Den externa 

validiteten är tätt kopplad till generaliserbarheten. Detta ämne behandlas mer ingående under 

rubrik 4.6. generalisering. 

 

4.5. Reliabilitet 

 

I forskningssammanhang är betydelsen av ordet reliabilitet hur tillförlitligt 

forskningsresultatet är (Kvale & Brinkmann, 2014). För att bedöma hur hög reliabilitet 

studien har bör den omprövas vid andra tidpunkter av andra forskare. Når även den studien 

samma eller väldigt liknande resultat som den ursprungliga bedöms reliabiliteten vara hög. De 

faktorer som påverkar reliabiliteten är oftast slumpmässiga då det kan vara 

intervjupersonernas humör som påverkar svaren eller om intervjuaren väljer ett annorlunda 

ordval till en av informanterna. Denna studies reliabilitet bedöms vara relativt hög då 

intervjuarna har försökt att i största möjliga mån genomföra intervjuerna så lika varandra som 

möjligt. Dessutom har det getts en genomgående förklaring för genomförandet av studien för 

att den ska vara lätt att replikera. Vissa av frågorna som ställdes anses vara ledande, då 

intervjuarna kunde fråga om informanterans uppfattningar om till exempel kurser som andra 

informanter tagit upp. Dessa frågor grundades i att de aktuella kurserna verkade vara 

omfattande och viktiga för ordningspoliser och därför fanns intresse av att se vad alla 

informanter tyckte om utbildningarna. Hade intervjuarna låtit bli att fråga om detta kanske 

ämnet inte hade kommit på tal vilket kan ha gjort att resultatet skulle ha sett något annorlunda 

ut. Detta har intervjuarna dock varit medvetna om och diskuterar ämnet vidare i 

metoddiskussionen. Eftersom alla informanter kommer från samma polisdistrikt finns det en 

möjlighet att svaren som framkommit även skulle ha sett annorlunda ut om studien 

reproducerades och informanterna då kom från ett annat polisdistrikt eller från olika distrikt. 

En vidareutveckling om detta kommer i följande avsnitt om generaliserbarhet. 
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4.6. Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet syftar till att påtala hur stor säkerheten är att resultatet gäller en hel grupp 

(Backman, 2008). Forskare vill hitta mönster, samband och regelbundenhet som går att 

applicera på flera liknande situationer i relevanta grupper (Esaiasson et al, 2012). Det viktigt 

att ha i åtanke att kvalitativ forskning inte syftar till att kunna generalisera resultatet som 

framkommer. Därför är detta inte något som har eftersträvats men kommer att diskuteras då 

det är intressant att reflektera över hur generaliserbarheten har kunnat påverka denna studie. 

Samtliga informanter är ifrån samma polisdistrikt och många ingår i samma turlag. Dessutom 

har informanterna utbildats i olika polishögskolor och även detta kan påverka 

generaliserbarheten vilket kan ha påverkat generaliserbarheten i studien. Andra aspekter som 

spelar in är informanternas ålder och antal år de varit yrkesverksamma. Informanternas ålder 

kan påverka deras tankar och åsikter om ämnen, men vad som framförallt kan påverka dessa 

är antal år i tjänst. Det är troligt att de som arbetat längre har större insikt i hur det formella 

lärandet ser ut, dessutom har de hunnit få fler erfarenheter än de som har en kortare 

tjänstgöringstid. 

 

Istället för att påstå att resultaten har hög allmängiltighet hänvisas det till att resultatet endast 

gäller ett specifikt fall (Esaiasson et al, 2012). Detta påstående har varit i åtanke i denna 

studie. Det är möjligt att resultaten som framkommer speglar andra polismyndigheters 

upplevelser men då det inte finns tillräckligt med undersökningsunderlag dras inte denna 

slutsats. Resultatet i denna uppsats kan med säkerhet endast spegla de deltagande 

informanternas upplevelser. Likväl spelar urvalet av informanter in vid generalisering. 

Informanturvalet följer ingen struktur för att få med ett representativt urval och därför går 

deras åsikter inte att generalisera på en liknande grupp.  

 

4.7. Etiska överväganden 

 

Etiska aspekter har övervägts noga innan intervjuerna genomfördes. Intervjuarna har utgått 

från vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2002) riktlinjer som behandlar fyra områden att ha i 

åtanke vid forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanten ska vara informerad om 

studiens syfte, deras uppgift i intervjun och vad som gäller för deras deltagande. De bör 

informeras om att det är frivilligt att delta och att de kan avsluta samarbetet när de vill. 

Informanterna i denna uppsats informerades skriftligt om detta i missivbrevet. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska ha informantens samtycke till att delta i studien, 

detta uppfylldes genom att informanterna fick skriva på missivbrevet och på så sätt styrka att 

de vill delta. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna behandlas med största möjliga 

sekretess och att de meddelas om att deras personliga information bara kommer behandlas av 

intervjuarna och deras handledare. Denna punkt innebär även att informanterna inte ska kunna 

identifieras. Detta har ordnats genom att intervjuerna aldrig skrivs ut i sin helhet utan 

informanternas uttalanden blandas med varandra och informanterna tilldelas en siffra istället 
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för att benämnas vid namn. Nyttjandekravet innebär att materialet som insamlas till uppsatsen 

enbart kommer användas till denna uppsats och inget annat. 

 

Etiska frågor har även beaktats innan och under arbetets gång. Samtliga informanter har 

tillfrågats om tillåtelse att spela in deras intervjuer. Detta för att vissa individer kanske skulle 

uppleva negativa känslor av att bli inspelade, men även för att informanten själv skulle kunna 

bestämma om deras åsikter ordagrant ska finnas dokumenterade i ljudformat. Dessutom har 

etiken funnits med vid ämnesvalet, en kritisk granskning av Polisen har aldrig varit syftet. Att 

utforska ordningspolisers upplevelse av deras lärande ansågs snarare som en möjlighet att 

lyfta fram ordningspolisernas tankar och upplevelser. Detta ses som något positivt ur 

intervjuarnas synvinkel. 

 

5. Resultat och analys 

 

Under resultat och analys kommer fem olika teman att tas upp som framkommit genom 

granskning av intervjumaterialet. Presentation kommer att göras av informationen som har 

framkommit och resultatet kommer analyseras med hjälp av teorierna och kopplas till tidigare 

forskning. Alla informanter som deltagit i studien är representerade genom citat från varje 

enskild person. De teman som följer kommer i tur och ordning behandla först 

grundutbildningen, sedan aspiranttiden och sedan följer tre avsnitt som behandlar aspekter av 

arbetet som ordningspolis. Dessa teman har sin utgångspunkt i studiens syfte vilket är att 

studera hur yrkesverksamma ordningspoliser upplever lärande i sitt yrke. 

 

5.1. Lärande under grundutbildningen 

 

Det första steget mot att bli polis är att gå polisutbildningen och därför tillfrågades 

informanterna bland annat om hur deras tid på polishögskolan sett ut samt deras åsikter om 

utbildningen. Polisutbildningen är ett exempel på formellt lärande då det finns tydliga mål för 

vad som ska läras ut och den utspelar sig på utbildningsinstitutioner (Ellström, 1996). 

Informanternas beskrivning av polisutbildningen var att undervisningen i början var mer 

teoretiskt inriktad och behandlade områden som etik och moral, lagtext, beteendevetenskap 

och teoretiskt lärande om polisens arbete i samhället. Under tidens gång blir utbildningen mer 

praktisk, studenterna får testa praktiska moment som till exempel bilkörning och skytte. 

Utbildningen avslutas med ett halvår som aspirant ute vid en polisstation. Många av 

informanterna menade att skolgången var mycket intensiv med långa arbetsdagar och mycket 

obligatorisk närvaro.  

 

Samtidigt beskrev många informanter att de upplevde att polisutbildningen kändes mer som 

att gå på högstadiet istället för en högskoleutbildning. Detta för att skolan var väldigt 

omhändertagande av sina studenter och då alla på skolan kände eller var bekanta med 

varandra. Gemenskapen på skolan var väldigt bra och det var alltid möjligt att ta hjälp av en 

klasskamrat om det fanns funderingar om studierna. Det finns goda möjligheter för 

polisstudenterna att klara av skolan och det fanns åsikter hos informanterna att de personer 
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som inte klarade av skolgången inte heller skulle klara av polisarbetet. De menade att 

eftersom det fanns så mycket hjälp att få var det för dem underligt att vissa ändå inte klarade 

utbildningen.  

 

I likhet med Heaths (2011) studie upplevde flera informanter att skolan vore bättre som en 

universitetsutbildning och att det vore positivt för studenterna om polisutbildningen blir 

längre. Det skulle då bli möjligt att bredda utbildningen mer och leda till att fler kompetenser 

kan läras ut under utbildningstiden. Förutom att skolan skulle få högre status och att 

utbildningen skulle bli bättre skulle en annan vinst vara att de studenter som inte klarade 

utbildningen ändå skulle få högskolepoäng som de kan dra nytta av för andra framtida studier. 

 

En av intervjufrågorna som ställdes var om polisutbildningen levde upp till förväntningarna 

som informanterna hade på utbildningen innan de började studera. Det mest förekommande 

svaret bland informanterna var att deras förväntningar uppfylldes samt att de var nöjda med 

utbildningen i sin helhet. Dock togs det flera gånger upp att utbildningen inte var 

verklighetsförankrad och inte gav en tydlig bild av hur det riktiga polisarbetet faktiskt ser ut.  

 

De var liksom inte verklighetsbaserade upplevde jag. I den tuffa miljö vi jobbar i -Informant 3 

 

Detta citat visar på att det finns åsikter att trots att utbildningen är yrkesförberedande för 

polisen skulle den behöva kopplas mer till polisarbetet som studenterna senare kommer få 

uppleva. Många av informanterna menar på att det krävs utövande genom praktik för att 

kunna lära sig vissa saker och därför är det bra att polisutbildningen både har teoretiska bitar 

samt den praktiska aspiranten. Detta behandlas mer under rubriken ” Övergången från student 

till polisutövande- tiden som aspirant”. 

 

I många praktiska moment där studenterna skulle lära sig hantera människor spelade de oftast 

mot sina egna klasskamrater. Vissa menade att detta sätt att lära sig hantera människor inte 

var verklighetsförankrat då de kände varandra och vanligtvis brukade scenarion gå för långt 

vilket förstärkte känslan av att situationen var konstgjord.  

 

När det var basgruppskamrater spårade det alltid ur. Allting drogs till sin spets. Det var ju aldrig att det kunde 

vara något mellanting utan det skulle alltid bli någon brottningsmatch eller skottlossning haha, det blir det 

lekfulla sinnet man har kvar - Informant 6 

 

Många var överens om att spela mot sina klasskamrater gjorde att de inte tog övningen på 

allvar då stämningen bland studenterna var mer lekfull än allvarlig. Ibland hyrde skolan in 

statister som deltog i de praktiska övningarna istället för de egna klasskamraterna vilket 

gjorde att stämningen blev mer formell och de flesta av informanterna tyckte att momenten 

blev mer verklighetsförankrade. Orsaken till att utbildningen endast använde sig av statister 

och utomstående personer ibland antog informanterna var på grund av ekonomiska skäl.  

 

Det togs även upp av informanterna att det var väldigt mycket som examinerades teoretiskt 

som de hellre hade velat göra praktiskt. Något som framkom är att många tyckte skolan lade 
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onödigt mycket vikt på civilrätt och annat som de kände inte var relevant för det framtida 

arbetslivet. Istället för att lära ut saker som poliserna inte skulle få någon användning av när 

de senare kom ut som nyexaminerade poliser hade informanterna gärna velat att de tog upp 

mer av de saker som är relevanta för arbetslivet.  

 

Det saknar jag i skolan, tycker man ska börja redan där och försöka få det lite mer likt hur det ser ut i 

verkligheten. Det är säkert svårt men det skulle jag föredra - Informant 7 

 

Något specifikt som framkom genom intervjuerna i och med att informanterna önskade att 

skolan skulle verklighetsanpassats mer är hur poliser hanterar människor i sitt arbetsliv och 

andra viktiga aspekter som polisen måste ta hänsyn till i sitt jobb. Dessa moment finns redan i 

skolan men fokus på dessa är för litet och eftersom informanterna upplever att det är så pass 

viktiga delar i polisyrket borde fokus på dessa öka. Enligt Säljö (2000) har många 

yrkesgrupper egna normer och regler, samt sätt att tala och tänka som särskiljer dem från 

andra verksamheter. Detta gäller även polisorganisationen som har ett eget sätt att tänka 

angående de specifika kunskaper som just poliserna besitter. Det är till exempel okej för 

poliser att agera med våld på ett visst sätt eftersom de har monopol i samhället på att bruka 

våld i sitt arbete när situationen kräver det. Detta anser informanterna borde komma att 

behandlas mer under utbildningen för att komma in i själva polisyrket och veta hur 

poliskulturen ter sig. Säljö (2000) menar på att företagskultur leder till att individer känner 

gemenskap med varandra som grupp.  

 

En av frågorna som ställdes till informanterna var om de tyckte att skolan borde lägga mer 

vikt vid något. Som tidigare tagits upp var det många som önskade mer praktiska moment så 

som mer bilkörning och mer hantering av människor. Beteendevetenskapen som erbjöds på 

polishögskolan upplevde många som bra, men den var inte verklighetsförankrad på så vis att 

den endast tog upp saker som var självklara och inte utvecklande på så sätt att det gav dem 

nya erfarenheter. Dock menade många att skolan inte kan ge tillräcklig kunskap för att 

polisstudenterna ska vara färdiga för arbetslivet utan det krävs att de får gå aspiranten och öva 

på saker praktiskt för att få lära sig vissa moment.  

 

Lave och Wenger (2011) menar att lärande också handlar om att bli delaktig i kunskaper och 

färdigheter som är relevanta för den yrkesgrupp individen ingår i, vilket inte går genom endast 

polisutbildningen utan det behövs att individen får erfarenhet av yrket för att bli delaktig i 

gemenskapen. För att bli fullvärdig medlem av den praktikgemenskap som ordningspolisen 

utgör, måste studenterna socialiseras in i gemenskapen. Vissa av informanterna menade också 

på att det finns en del saker som endast går att lära sig genom erfarenhet och om det finns 

intresse för att lära sig mer än vad skolan ger krävs det att individen tar eget ansvar för detta. 

Allt kan heller inte läras ut inom skolans ram.  

 

Men annars så är det mycket eget ansvar och som sagt de skulle kunna lägga mer vikt vid någonting men då tar 

det mer tid och krävs längre utbildning och samtidigt så kommer du inte bli fullärd innan du kommer ut och 

jobbar i praktiken - Informant 10  
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En av frågorna som ställdes till informanterna var om de saknade något under 

polisutbildningen som hade varit bra att kunna innan de kom ut i arbetslivet. De tycker att det 

borde ha varit fler aspirantveckor för att det är genom praktik som de får erfarenhet av att 

jobba ute och det är väldigt givande att diskutera sina praktiska erfarenheter med en lärare. 

Polisutbildningen borde enligt informanterna bli mer verklighetsförberedande. De upplever att 

polisyrket är hårt och därför anser de att det hade varit bra om de fått prova på fler övningar 

med vardagliga händelser som till exempel hur snatterier kan hanteras. Det hade varit bättre 

om skolan lade mer vikt på praktiska övningar för att förbereda eleverna på hur det är att 

arbeta som polis rent praktiskt. Informanterna påpekar att det inte går att lära sig allt i skolan 

oavsett hur mycket utbildningen skulle ändras. 

 

Hur mycket du än kommer förfina utbildningen på polishögskolan så kommer du ändå inte vara redo när du väl 

kommer ut. Du måste som sagt göra aspiranten och tillsätta det teoretiska i det praktiska. – Informant 10 

 

Säljö (2000) tar upp att individer lär sig att hantera och använder sig av olika redskap för att 

kunna tolka världen. Fysiska redskap som polisen använder sig av i sitt arbete kan vara sin bil, 

sin kommunikationsradio eller sin pistol. De fysiska redskapen börjar polisstudenterna 

använda sig av och förstå under utbildningen och genom praktiska övningar. De använder sig 

också av intellektuella redskap genom att de lär sig hur de ska tänka och agera men dessa 

tillägnar de sig bäst genom arbete eller under aspiranttiden, mer om detta står under rubriken 

“ Övergången från student till polisutövande- tiden som aspirant”. Slutligen säger de att de 

kan lära sig det teoretiska under utbildningen men inte kommer kunna tillämpa det bra förrän 

de får praktisera det teoretiska de lärt sig i skolan i arbetet. Ellström (1996) menar att formellt 

lärande oftast inte är tillräckligt för att lära sig vissa kunskaper. Hur mycket den teoretiska 

utbildningen än förbättras kommer studenterna inte kunna lära sig allting genom att endast gå 

utbildningen. Detta kan bekräftas av att informanterna berättade att de inte lärde sig en viss 

kunskap fullt ut om de inte fick öva genom att praktisera kunskapen. Det krävs att informellt 

lärande också ska äga rum för att poliserna ska kunna tillägna sig vissa kompetenser.  

 

Sammanfattningsvis är informanterna nöjda med utbildningen. Den uppfyller förväntningarna 

de hade på utbildningen och är en intensiv men rolig tid där gemenskapen har stor betydelse. 

De önskar att de hade haft mer praktiska moment i skolan och att den borde vara mer 

verklighetsbaserad så som att få lära sig hur de ska hantera människor i yrkeslivet. 

Informanterna är eniga om att endast den teoretiska delen i skolan inte är tillräcklig för att 

förbereda dem för polisarbetet utan aspiranttiden är en viktig praktisk del för att bli en färdig 

polis.  

 

5.2. Övergången från student till polisutövande- tiden som aspirant 

 

Något som framkommit genom intervjuerna är att aspiranttiden var en betydelsefull del av 

polisutbildningen för informanterna. Aspiranten utgör den sista av de fem terminerna på 

polisutbildningen och äger rum på en polismyndighet som studenterna blir tilldelad. 

 



22 

 

Många menar på att när de kommer ut som aspirant var de mer ”fyrkantiga” än vad de är i 

nuläget, detta beror på att de under skoltiden inte hunnit lära sig yrket helt och vet inte hur 

situationer hanteras på bästa sätt. Därför tänkte de mycket på vad de lärt sig i skolan och 

målade ofta upp bilder av situationer som sedan visade sig vara fel. 

 

Ja jag är nog inte riktigt helt rund än om man säger så. Nä men jag vet inte, så jag tror att du också kan säga att 

du lär dig saker du också alltså, man är väl inte helt fullanpassad hela tiden och det tror jag inte att man ska 

känna sig heller för då blir man ju lite vad heter det, då är man inte så ödmjuk. Finns ju ingen bra polis som 

liksom säger ah men jag kan allt, ni ska göra som jag säger alltid- Informant 5 

 

Ju längre tiden gick och ju mer erfarenhet poliserna fick började de tänka utanför boxen och 

förstod att allting de lärt sig i skolan inte behöver stämma överens med verkligheten. Vissa 

informanter menade att även om polisstudenterna lär sig väldigt mycket som aspiranter lär de 

sig mest när de är färdiga poliser. Aspiranten blir en bra grund för det praktiska arbetet 

poliserna utför som sedan utvecklas när studenterna får arbeta som poliser och lära sig sina 

arbetsuppgifter mer ingående. Precis som Lave och Wenger (2011) säger behöver lärande inte 

vara bundet till utbildning utan sker hela tiden i individens vardag, både i och utanför arbetet. 

Genom aspiranten får polisstudenterna möjlighet till att lära sig saker genom att vara ute och 

erfara dem. 

  

Informanterna tycker att aspiranttiden blivit bättre på senare tid. De som har jobbat i några år 

kände att de blev bortglömda under sin aspiranttid och inte fick gå alla nödvändiga kurser som 

krävdes för att klara av polisarbetet. De upplever att dagens polisstudenter får lära sig det som 

är relevant under sin aspiranttjänstgöring som informanterna länge fick vänta på. För att få gå 

vissa utbildningar och på så vis kunna utföra specifika arbetsuppgifter var poliserna tvungna 

att tjata sig till det. Många av informanterna såg väldigt negativt på detta. Anledningen till 

varför vissa av informanterna inte fick gå alla kurser tror de beror på ekonomiska skäl och för 

att det inte fanns tillräckligt med instruktörer för att alla aspiranter skulle kunna få möjlighet 

att gå alla kurser. Det upplevs dock som positivt att polisverksamheten nu försöker förbättra 

för aspiranterna så de ska få möjligheten att gå alla relevanta utbildningar under sin 

aspiranttjänstgöring och inte behöver vänta lika länge som de själva har behövt göra. 

Polisstudenter får numera mer veckor ute under sin utbildning innan de termin fem gör sin 

halvårslånga aspirant. Dessa veckor kallas SAO (studieintegrerad arbetslivsorientering) där en 

vecka ges under termin två och en vecka ges under termin tre.  Informanterna upplever detta 

som positivt och menar på att det då är möjligt att få ökad förståelse för det som skolan tar 

upp genom att bland annat kunna diskutera ämnena mer djupgående eftersom de fått uppleva 

sakerna de lärt sig i skolan praktiskt ute i arbetslivet.  

 

Det finns likheter med Lave och Wengers (2011) tankar om att bli delaktig i en grupp för att 

kunna lära sig färdigheter och kunskaper som är sammankopplade till den givna 

gemenskapen. Som tagits upp under rubriken “Lärande under grundutbildningen” tas det upp 

att Lave och Wenger menar på att polisstudenter får möjlighet att bli delaktiga i den polisiära 

gemenskapen som finns. De får tillgång till poliskulturen och lär sig bruka kunskaper och 

färdigheter som finns hos polisen. Under rubriken ”Lärande under grundutbildningen” togs 
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även Säljös (2000) syn på användandet av artefakter upp och hur polisstudenterna lär sig 

använda fysiska redskap. 

 

Under aspiranttiden sker även ett ökat fokus på användningen av intellektuella redskap. Olika 

typer av intellektuella redskap som polisen använder sig av kan vara olika former av 

bedömning av situationer eller hur de ska handskas med människor. Dessa redskap hjälper 

poliserna att lösa praktiska problem och tolka deras omvärld.  Dessa redskap lär sig 

polisstudenterna under sin aspiranttid då de får möjlighet att bruka dessa redskap i sitt arbete 

och blir på så sätt bättre på att bruka fysiska redskap. När de förstår hur de ska bedöma olika 

situationer lär de sig även i vilka situationer de behöver använda sig av sina vapen, eller sin 

kommunikationsradio. När de blir bättre på att använda sig av intellektuella redskap blir de 

bättre på användandet av fysiska redskap. Säljö (2000) menar att kombinationen av att 

använda sig av intellektuella och fysiska redskap leder till att individen kan utföra och tolka 

en viss uppgift. De fysiska och intellektuella artefakterna är tydliga tecken på att människor 

kan samla erfarenheter som de kan använda för egna syften.  

 

Vad de flesta informanterna var överens om är att under hela polisutbildningen lärde de sig 

mest under aspiranttiden. Skolan beskrivs i övrigt som tidigare tagits upp under ”Lärande 

under grundutbildningen” inte som så verklighetsförankrad. Många av informanterna menar 

att det lärs ut viktiga teoretiska baskunskaper i skolan och att dessa är bra grundstenar att stå 

på, men hur själva polisarbetet utförs går inte att lära på annat sätt än att själva få uppleva det.  

 

Klart jag lagt en grund i skolan absolut, men det är under aspiranttiden jag har lärt mig mest eftersom 

polisyrket är väldigt praktiskt - Informant 7 

 

Genom aspiranttjänstgöringen får polisstudenterna möjlighet att erfara händelser och få 

kunskaper som de inte hade kunnat få endast genom utbildningen i sig. Det räcker alltså inte 

med de teoretiska kunskaperna som ges under skolgången för att vara förberedd på polisyrket 

utan det krävs att studenterna själva får delta i praktiska moment och få erfarenhet av polisens 

arbetsuppgifter. De intervjuade poliserna sade att tanken med aspiranttjänstgöring är att 

studenterna ska få sig en inblick i polisarbetet och uppleva poliskulturen, detta menar 

informanterna är svårt att lära ut i skolan. En av de sakerna som ordningspoliserna upplever 

att de gärna vill ha mer av i skolan och som de lär sig genom aspiranten och inte genom 

utbildningen är hur poliser bemöter människor i sitt arbete.  

 

Mer jobba med människor och hur vi jobbar praktiskt i verket liksom men det är det som är tanken med 

aspiranttiden, att det ska vävas in men det är samma sak där att det känns som om det är ont om tid - Informant 

4   

 

Det förekom åsikter om att det var väldigt mycket att lära under aspiranttiden vilket gjorde att 

all information och kunskap som aspiranterna behöver ibland inte hanns med. Vad som även 

framkom är att det är handledarna för aspiranterna som ska göra en lämplighetsbedömning på 

dem och inte lärarna i skolan. Detta menade vissa av informanterna var svårt då det kunde 

vara svårt för handledarna att både arbeta pedagogiskt med aspiranterna och samtidigt 
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bedöma deras lämplighet som poliser. Ansvaret för lämplighetsbedömning borde enligt dem 

istället läggas på lärarna på polishögskolan. 

 

Något som många av de intervjuade tog upp var att det är väldigt nyttigt för aspiranterna att 

åka med äldre och mer erfarna poliser. Eftersom dessa har fått erfara många olika händelser 

kan aspiranterna lära sig mycket genom att få arbeta tillsammans med dem. Detta stämmer 

överens med Sørensens (2002) studie som tar upp att äldre poliser lär de sina yngre kollegor. 

När informanterna tillfrågades om det funnits en person som de såg eller har sett upp till i sitt 

arbete tog många upp att de såg upp till sin handledare under aspiranten och hade denne som 

förebild.  

 

Han verkar kunna allt och så, honom drog man ju lärdom av. Då blev det genom praktiskt lärande för jag åkte 

med honom hela tiden under aspiranten. Mycket frågor och sådär. - Informant 5  

 

Eftersom instruktören ofta sågs som en förebild av poliserna när de var aspiranter tog de efter 

många av de saker som instruktörerna gjorde. Dock påpekade de att när de åkte med många 

olika kollegor tog de till sig egenskaper och synsätt från olika personer som de tyckte var 

viktiga och bra. Därför anser informanterna att det är bra att aspiranterna får möjlighet att åka 

med olika poliser då de får möjlighet att se hur flera olika personer agerar som poliser och 

sedan kunna ta efter det arbetssätt som passar dem bäst. Enligt Säljö (2000) är den viktigaste 

lärokällan det vardagliga samtalet vilket gör att det är väldigt lärorikt för aspiranterna att få 

samtala med äldre kollegor. Enligt Sørensens (2002) så socialiseras de yngre poliserna in i 

själva polisyrket av sina äldre kollegor. Detta ger aspiranterna en trygghetskänsla samt att de 

känner en gemenskap. På detta sätt blir aspiranterna gradvis en del av den praktikgemenskap 

som Lave och Wenger (2011) tar upp. 

 

Slutligen tog informanterna upp att en stor skillnad mellan att vara aspirant och 

färdigexaminerad polis är att pressen försvinner. Under sin aspirant var de medvetna om att de 

var övervakade och att deras handlingar bedömdes av handledaren vilket gjorde att de kände 

stor press på sig. När de väl fått sin examen är det ingen som övervakar dem på samma sätt 

och de vet att de har kompetensen som krävs för att klara av polisyrket. Detta gör att de blir 

tryggare i sig själva och de börjar lita på sin egen förmåga. 

 

Det var skönt att vara klar ändå, att få veta, att landa i det, att ingen bedömer en utan mer att men jag har blivit 

godkänd. Då är jag polis, nu är jag duktig, nu kan du lita på dig själv - Informant 7 

 

Informanterna tycker att aspiranttiden var en betydelsefull period där de fick erfara mycket av 

polisarbetet och även bli en del av den polisiära gemenskapen. Det är en bra grund för 

framtida polisarbete och de tycker även att aspirantutbildningen blivit bättre med åren. De lär 

sig mycket genom att åka med äldre och mer erfarna kollegor. Det framkom att det viktigaste 

lärosättet under aspiranttiden var just att de fick praktisera yrket tillsammans med 

färdigutbildade poliser. Såväl under aspiranttiden som i det yrkesverksamma livet är 

kontakten med kollegor en viktig källa till kunskap. 
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5.3. Att lära av kollegor i yrkeslivet 

 

Informanterna tillfrågades vad de tycker utmärker en bra färdigutbildad polis. Anledningen 

till varför detta är intressant är för att många av informanterna har fått dessa uppfattningar 

genom att studera och interagera med kollegor. Det är egenskaper som de har lärt sig av 

andra. Genom att kunna se hur andra agerar får de möjlighet att även analysera resultatet av 

deras agerande. Vad informanterna tycker är bra hos sina kollegor väljer dem ofta själva att ta 

till sig. De tycker att en bra polis är någon som är uppmärksam, motiverad, lyhörd, har sunt 

förnuft, har rättspatos och en känsla för rätt och fel. Personen ska också vara flexibel och kan 

arbeta situationsanpassat och tempoväxla. En bra polis ska även kunna hantera en stor mängd 

information och samtidigt fatta snabba beslut, men framförallt våga fatta beslut. Poliser ska 

vara lugna, inte fördömande och kunna hantera olika typer av människor. Social kompetens är 

också viktigt att ha som polis. Det är även viktigt att polisen lär av erfarenhet men ändå ser 

varje situation som en ny situation och inte drar förutfattade meningar, saker är inte alltid som 

de tror. Det är bra att känna empati och medkänsla men ändå kunna vara bestämd och hantera 

besvärliga situationer.  

 

Informanterna tycker även att det är bra att vara kunnig i polisarbetet för att kunskap ger makt 

samt att som polis ska personen alltid göra sitt allra bästa och vara ödmjuk inför 

arbetsuppgiften och makten de besitter. Informanterna säger även att det är viktigt att trivas 

med sina kollegor för att hantera jobbiga situationer och att de måste kunna skilja på jobb- 

och privatliv och släppa arbetet när de kommer hem. De poängterar att olika egenskaper är 

viktiga hos olika yrkesgrupper inom polisen och att de utgått från ordningspolisers viktigaste 

egenskaper. 

 

Alla poliser är duktiga på olika saker och det gör att det blir en bred kompetens som fördelas 

över turlaget. Studien gjord av Eurat (2007) som inriktar sig på hur individer lär sig under de 

första åren som nyexaminerad är att bland de vanligaste sätten att tillägna sig kunskap på 

arbetsplatsen är att delta i grupprocesser och att arbeta tillsammans med andra. Då poliser 

alltid jobbar tillsammans med varandra stämmer detta väl in på dem. Det blir dessutom lättare 

att dela med sig av kunskap till varandra när de arbetar ihop. Säljö (2000) tar upp att 

människor ofta använder sig av mediering för att förstå och tolka världen, vilket bland annat 

kan ske med hjälp av språket. Det är tack vare språket individer har en förmåga att dela med 

sig av kunskap till varandra och det sker hela tiden ett flöde av informationsutbyte människor 

emellan. Då ordningspoliser alltid åker minst två och två tillbringar de mycket tid med 

varandra vilket gör att lärande genom interaktion är en viktig källa till kunskap inom polisen.  

 

Det är påtagligt att de i turlaget har olika intressen som de väljer att rikta in sig på och lära sig 

mer om. Informanterna uttrycker att de kan lära sig mycket av personer som valt att inrikta sig 

på någonting som de själva inte har så stor vetskap om. Det blir en form av 

kompetensutveckling att lära sig nya saker av dessa kollegor. 
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Åker jag med någon som är lite säkrare på det då blir ju jag tryggare i att fatta de besluten också. Så man lär sig 

av varandra och det är ju absolut bra. – Informant 4 

 

De påtalar att de lär sig mycket av att arbeta med folk som har flera års erfarenhet, de äldre 

kan förklara situationer som de med kortare tid i tjänst inte varit med om tidigare. De lär sig 

även av kollegor med lika lång tid i tjänst för att alla har olika sätt att arbeta på som kan vara 

inspirerande att ta efter. I studien gjord av Doornbos et al (2008) visar resultatet att poliser 

ofta lär sig av kollegor som jobbat lika länge som de själva vilket stämmer väl överens med 

resultatet som framkommit i denna studie. Sørensen (2002) tar också upp att lärande sker 

genom kollegor men hon tar endast upp att poliskulturen är att de yngre lär av de äldre vilket 

delvis stämmer överens med denna studies resultat men det går inte att bortse från att personer 

med samma tid i yrket lär av varandra. Däremot har de äldre kollegorna mer kunskap och 

erfarenhet och när informanterna frågar dessa om råd känner de att de kan lita på deras 

omdöme. Det handlar om att inspireras av andra kollegor och ta till sig av de positiva 

egenskaperna för att på så sätt hitta sig själv som polis. Precis som Säljö (2000) säger byggs 

kunskaper och färdigheter upp och utvecklas genom interaktion med andra människor. En 

annan fördel som finns av att lära av kollegor är att kollegorna kan påminna varandra om hur 

ett visst uppdrag ska utföras om det var länge sen informanten gjorde just det uppdraget. 

 

Det är väldigt bra hos oss, jag tycker personalen är väldigt bra. Det är inga problem att prata med någon. Sånt 

är jättevärdefullt för det lär man sig jättemycket av. Då kan de berätta sina erfarenheter och hur man brukar 

göra. – Informant 9 

 

Informanterna tillfrågades om de hade någon person som de sett upp till i sitt arbete och i 

sådana fall på vilket sätt de haft inflytande över informanten. Ordningspoliserna svarade då att 

de försöker dra lärdom av andra och ta efter deras bra egenskaper. Det är oftast inte en 

specifik person som haft inflytande över informanten utan de säger att de ser förebilder och 

bra egenskaper hos olika personer. I de fall det varit en specifik person har det varit någon 

kollega, ett befäl eller som nämndes tidigare, en instruktör under aspiranttiden. De pratar om 

att de lär sig mycket av kollegor med längre tid i tjänst och att det ger erfarenhet. 

 

Det är så skönt att ha så många som är äldre i tjänst även om man kan tycka att fan jag får aldrig gå 

utbildningar så, det finns jättemånga duktiga poliser i turen och det tycker jag man slås ganska ofta av. – 

Informant 4 

 

Det finns en upplevelse av att kollegor indirekt påminner informanterna om hur de ska vara en 

bra polis, de blir påminda om att vara människor. Informanterna påpekar att de även kan lära 

sig av sina kollegor som har färre år i tjänst än vad de har. Alla har olika egenskaper och det 

är något informanterna inspireras av och försöker ta efter. 

 

Det finns väldigt många som är väldigt duktiga på vissa delar. Det blir jag imponerad av, folk som är väldigt 

kunniga inom ett visst område som alltid ställer upp. En specifik person tror jag inte, men just att alla har nån 

form av kunskap.- Informant 8 
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Sammanfattningsvis har det framkommit att poliserna lär sig väldigt mycket av att arbeta 

tillsammans med andra. De får möjlighet att se hur andra agerar och kan därefter ta efter de 

egenskaper de tycker är positiva. Genom att arbeta med kollegor lär de sig att hantera jobbiga 

situationer och ge varandra stöd. Poliserna lär sig av alla sina kollegor men främst av de äldre 

eftersom de har mer erfarenhet inom polisyrket. 

 

5.4. Erfarenhetsbaserat lärande 

 

Ett ord som förekom ofta i intervjuerna var ordet erfarenhet. Det är tydligt att lärande genom 

erfarenhet är viktigt inom polisyrket. Som det tagits upp innan får poliserna mer erfarenhet ju 

längre de arbetat och ju mer de har hunnit uppleva olika situationer. Många av poliserna har 

som sagt lärt sig mycket av sina äldre kollegor, men eftersom många som jobbat som 

ordningspoliser ett tag väljer att söka sig vidare försvinner viktiga egenskaper med dem.  

 

Det tror jag är lite underskattat i polisen, att erfarenhet är väldigt viktigt att ha ute, och det är det som är lite 

synd att det är många äldre kollegor som liksom söker sig vidare för att du behöver den erfarenheten ute, för att 

man blir en bra polis av erfarenhet så är det - Informant 1 

 

När äldre kollegor försvinner från turlaget kan vissa viktiga erfarenheter och kompetenser 

försvinna med dem vilket gör att det kan vara svårare för de kvarvarande poliserna att få 

tillgång till viktiga kunskaper som endast de äldre kollegorna besitter. Ifall poliserna inte 

längre har möjlighet att lära sig genom sina kollegor är det bästa sättet att få kunskap att åka 

ut i samhället och arbeta praktiskt. Dalin (1988) tar upp att när medarbetare försvinner från 

arbetsplatser kan vissa kompetenser försvinna ur arbetslaget och gör att det blir avsaknad på 

specifika kunskaper. Ett exempel på detta är just att många äldre kollegor söker sig vidare till 

andra yrken och att det då finns en risk att deras kompetenser kommer att saknas i turlaget. 

 

I Doornbos (2008) studie tas det upp att polisen har ett väldigt skiftande och oförutsägbart 

arbete som kan vara väldigt utmanande för dem. Därför ställs det höga krav på den enskilde 

polismannen och det krävs att polisen i allmänhet har hög kompetens. För att klara av vissa 

delar av sitt arbete krävs det att poliserna fått erfarenhet av detta, vilket de inte kan få genom 

kurser eller utbildning, det krävs att de är ute och arbetar i samhället för att få ta del av vissa 

kunskaper. 

 

För att få en inblick i ordningspolisernas vardag tillfrågades de om hur en vanlig arbetsdag 

såg ut. Samtliga informanter skrattade när frågan kom på tal och sa att charmen med deras 

arbete är att det inte finns någon vanlig arbetsdag, att de aldrig vet vad som kommer hända på 

arbetet. De försökte ändå förklara hur vissa arbetsdagar kan te sig för att ändå kunna ge ett 

intryck av hur det kan se ut. Inledningsvis förklarade de att det beror på vilket pass de jobbar, 

de har tre olika skift, dagpass, kvällspass eller nattpass. Även årstid och veckodag påverkar 

arbetsuppgifterna. När passen börjar går de igenom vad som hänt senaste passet och därefter 

bestäms det vad som ska vara fokus den dagen, till exempel trafikkontroll. Eftersom arbetet är 

händelsestyrt blir det en sekundär uppgift om de blir anropade till något annat arbete. Vissa 

dagar är hektiska och andra dagar är väldigt lugna. 
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Inget pass är det andra likt det är alltid olika människor man möter. – Informant 2 

 

Informanterna berättar att passen kan vända väldigt snabbt och att de alltid måste vara 

beredda på att vad som helst kan hända. Yrket innehåller också mycket avrapporteringar och 

därför händer det ofta att de får jobba över för att de måste göra klart pappersarbete. Eftersom 

det är ett situationsstyrt arbete är det aldrig helt säkert vilken tid de kan avsluta sitt pass, 

allting påverkas av dagens oförutsedda händelser.  

 

Informanterna berättar om vad som är det viktigaste de lärt sig genom sitt arbete. De tycker att 

de fått en annan syn på samhället och en förståelse för hur samhället och hur människor 

fungerar. De har fått ett annat tankesätt nu än innan de blev poliser. De menar att polisyrket 

ger en god självbild och självkänsla eftersom de kan klara av de flesta situationer som en 

vanlig person inte skulle klara av. De har lärt sig att om de gör sitt bästa löser sig allting till 

slut. De säger att det är viktigt att inte döma folk på förhand, för det finns ofta en orsak till ett 

visst beteende. Samtidigt säger de att man ändå inte ska vara naiv och blåögd, ibland finns 

ingen enkel förklaring till att folk gör på ett visst sätt. Men de har framförallt lärt sig att även 

om de är ordningspoliser är det ändå viktigt att vara människa. 

 

Att man ändå kan visa att man inte bara är en roll. Det är viktigt att man inte kommer för nära heller men att 

man också inte bara är en polis, är en roll, utan man är också människa.-Informant 7 

 

Varenda informant nämnde att mycket av polisarbetet inte går att lära på annat sätt än att 

erfara det. Då polisyrket är väldigt praktiskt krävs det att ordningspoliserna får pröva sina 

teoretiska kunskaper i praktiken, på så vis kan de förstå de teoretiska bitarna mer och 

dessutom bli säkrare i sin yrkesroll som polis. Att poliserna lär genom erfarenhet är ett 

exempel på informellt lärande som Ellström (1996) beskriver som att allt lärande inte behöver 

vara formellt utan att mycket av det en individ lär sig sker informellt. Individen kan lära sig 

saker var som helst och genom att få erfara detta får de kunskap de annars inte skulle få 

tillgång till. Vissa av informanterna tog upp att det krävs mycket känsla i jobbet, vad de 

menar med det är att i många fall är det viktigt att känna av situationer och personer för att 

veta hur de ska hantera detta på bästa sätt.  

 

Det är magkänsla, en känsla som polis du får till slut. Det måste man ju öva för att lära sig det - Informant 4 

 

Det är genom erfarenhet som denna känsla kommer, vilket göra att poliserna själva måste vara 

ute och uppleva situationer för att kunna dra lärdom av dem. När de väl gjort det och fått sig 

en uppfattning om hur de ska hantera situationer lär de sig känna av hur vissa saker borde 

hanteras. Lave och Wenger (2011) tar upp att individer lär sig i relation till situerat lärande. 

För att kunna förstå och lära sig vissa saker krävs det att individen försöker sätta vad denne 

vill lära sig i relation med någonting som ger kunskapen mening. Ett exempel kan vara att 

förstå hur poliserna ska hantera aggressiva människor. Det går endast att lära sig genom att 

hamna i en situation där de möter människor som beter sig aggressivt. Då får färdigheten att 
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handskas med aggressiva människor en mening och blir relevant för poliserna i 

sammanhanget.  

 

Flera informanter tar upp att utvecklingsmöjligheterna inom polisen är stor då mycket av vad 

de bör kunna tillägnas just genom erfarenhet. Genom att vara ute och arbeta och uppleva de 

arbetsuppgifter som kan uppkomma utvecklas de och blir bättre poliser. De intervjuade 

poliserna menar på att de hela tiden lär sig och får mer erfarenhet inom sitt jobb tack vare att 

de är ute i samhället och får uppleva många olika slags händelser och personer i sitt arbete.  

 

När informanterna fick frågan hur de lär sig hantera dramatiska händelser i arbetslivet var alla 

överens om att det krävs erfarenhet från dessa typer av händelser för att lära sig handskas med 

dem. Då de väl fått erfara dramatiska händelser några gånger vänjer de sig vid situationer som 

många vanliga personer hade uppfattat som väldigt allvarliga. Då situationerna känns mer 

vardagliga blir de också mer hanterbara för poliserna.  

 

Det gör ju att man lär sig att vara mentalt förberedd på ett helt annat sätt än vad man varit tidigare i livet. Det 

tar man verkligen lärdom av. Det tror jag blir en väldigt bra egenskap hos poliser som vi får lära oss i vårt yrke 

att vi är nog väldigt professionella i många situationer just för att världen är upp och ner och allt möjligt ibland 

- Informant 9 

 

Genom att få erfara alla händelser som ingår i polisyrket blir poliserna väl förberedda på 

liknande situationer och kan hantera dem professionellt och lugnt. 

 

En av frågorna informanterna fick var vilken kompetens som är viktigast att besitta som polis. 

Det förekom både teoretiska kompetenser och praktiska kompetenser. Det mest 

förekommande svaret var kunskap om juridik och polisiära arbetsuppgifter vilket 

informanterna menade på gjorde dem tryggare i sig själva, att veta hur de ska reagera i olika 

sammanhang.  

 

Det går ju inte att komma från på något vis att kunskap är makt - Informant 3 

 

Genom att ha kunskap inom vissa områden som juridik får poliserna även makt över 

situationer då de vet vad som är korrekt att göra och kan fatta rätt beslut i allvarliga lägen. 

Detta tycker informanterna gör att de känner sig säkrare i sitt arbete och dessutom får det 

personerna de möter att känna respekt för poliserna. Det svar som var näst mest 

förekommande var social kompetens, detta menade informanterna är att kunna socialisera 

med både sina arbetskamrater och personer de möter i sitt arbete. Att kunna föra sig socialt 

och kommunicera med människor leder till att poliserna kan undvika att använda sig av våld 

och lösa konflikter. Då poliserna även arbetar i par eller fler är det viktigt att de kan 

kommunicera med varandra så det inte uppstår missförstånd dem emellan när de är ute och 

arbetar. Något de flesta var överens om är att den sociala kompetensen inte går att lära sig 

genom polisutbildningen eller kurser utan att det är något som individen lär sig genom att få 

erfara det. 
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Bara det faktum att lära sig ta människor är ingenting du kan lära dig på skolan, det kommer tids nog när du väl 

gör det - Informant 11 

 

Det är viktigt för poliser att komma ut i arbetslivet och få utföra arbetsuppgifter då den 

teoretiska kunskapen inte räcker till i alla situationer. När poliserna får komma ut och arbeta 

märker de själva hur verkligheten ser ut och vad som fungerar samt även att saker inte alltid är 

som de tror. Det gör att många av de intervjuade menade att just erfarenheten är vad de lär sig 

mest av.  

 

Där man har blivit bättre det är att man lärt sig av erfarenhet när man gör vissa grejer, man ska ta vissa 

människor, hur man kan göra vissa jobb smidigt på ett effektivt sätt. Så det är nog den största 

kompetensutvecklingen verkligen, att botten är nog sin egen erfarenhet - Informant 1 

 

Eftersom polisyrket är praktiskt går det inte att lära sig allt som är relevant om poliserna inte 

får möjlighet att själva delta i arbetsuppgifter och lösa problem som uppstår i deras vardag. I 

samband med detta tillfrågades de om att berätta om en händelse som gjort intryck på dem 

och vad de dragit för lärdom av dessa händelser. Vissa av informanterna tog upp 

trafikrelaterade händelser, andra tog upp händelser i samband med dödsfall och det förekom 

även oförutsedda händelser som inte blev vad poliserna trodde de skulle vara. Trots att alla 

informanterna tog upp olika slags händelser som berörde många olika saker, var alla överens 

om att för att lära sig hantera alltifrån ett dödsfall till att omhänderta påverkade personer 

behöver de erfarenhet för att klara av att handskas med detta. I många av fallen menade 

poliserna att de blivit stressade av händelser de upplevt och det gäller att lära sig hantera sina 

stresskänslor för att på så vis kunna hantera situationen. Flera av händelserna som 

informanterna delade med sig av var sådant som de inte varit beredda på. De hade kommit till 

en situation som inte var vad dem förväntade sig och därför krävdes det att de fick tänka om 

och snabbt fatta nya beslut och agera utifrån hur verkligheten faktiskt såg ut. 

 

Allt behöver inte vara som man tror att det ska vara när man kommer fram och man har fördomar när man 

kommer till en plats det kan va egentligen vad som helst när man kommer till ett ställe så att man ska vara 

förberedd på allt verkligen, det är väl den största erfarenheten man dragit som polis - Informant 1 

 

De intervjuade poliserna tog upp att det är väldigt viktigt att inte ha fördomar och vara 

öppensinnad när de anländer till olika platser för att vad som helst kan hända och det är oftast 

inte som det ser ut att vara. Genom att poliserna ofta får erfara händelser de inte förväntar sig 

går mycket av polisens arbete åt till problemlösning. Enligt Säljö (2000) krävs det att personer 

besitter kunskaper både för att lösa problemet som uppstått och för att få sig en definition av 

situationer de hamnar i. Många situationer poliserna får uppleva är inte färdigdefinierade för 

dem vilket gör att det är viktigt för poliser att kunna använda sig av det intellektuella 

redskapet bedömning för att kunna ta reda på hur situationen verkligen ser ut. Säljö (2000) tar 

dock upp att problemlösning kan se olika ut för individer. Poliserna tog själva upp att de oftast 

kan ha olika uppfattningar om situationer de möter i sitt arbete. Exempel som har tagits upp är 

att poliserna ibland har trott på olika personers berättelse om samma händelse vilket leder till 
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att de måste komma fram till vilken historia de väljer att förlita sig på och hur de sedan ska 

hantera situationen. 

 

       De tillfrågades om det är något speciellt som de fått erfarenhet av när de arbetar. De säger att 

de lärt sig hur de ska hantera folk och att inte vara så godtrogna. Genom erfarenhet har de lärt 

sig att människor ljuger och manipulerar och att de inte ska tro på allt. De har även fått erfara 

att precis allt kan hända. Genom sitt arbete har de lärt sig att våga tro på sig själva, våga ta 

beslut och att lita på den erfarenhet de har. En erfarenhet de fått är att förstå att människor har 

olika livsförhållanden. Att möta människor i olika situationer och olyckor gör även att 

informanterna får sig en tankeställare om liv och död och att de uppskattar sina egna liv. 

 

På ett sätt så utvecklas ju vi hela tiden för vi hamnar i nya situationer, vi sätt på prov i nya situationer och så att 

det är ju väldigt lärorikt att gå till jobbet. – Informant 3 

 

Slutligen har det framkommit att erfarenhet är ett av de viktigaste sätten för poliserna att få 

kunskap. Då deras arbete är varierande och händelsestyrt krävs det att de är ute och får erfara 

olika situationer för att lära sig hantera dessa. Genom detta har de fått större förståelse för 

samhället och de människor som lever där. Det är viktigt att få komma ut i arbetslivet för att 

lära sig allt som är relevant för dem att kunna. Möjligheten till att kompetensutvecklas genom 

erfarenhet är nästintill oändliga. 

 

5.5. Kompetensutveckling – formellt lärande inom polisyrket 

 

En av de många intressanta sakerna som uppmärksammades under intervjuerna var 

deltagarnas tankar och upplevelser om kompetensutveckling i arbetet. Inledningsvis 

tillfrågades informanterna under intervjuerna om vad kompetensutveckling betyder för dem. 

Många av informanterna tycker att kompetensutveckling handlar om att utveckla de 

kompetenser de besitter och att lägga till nya kompetenser. Detta liknar hur Ellström (1996) 

beskriver kompetensutveckling, vilket är åtgärder som går att dra nytta av för att kunna höja 

en individs kompetens i ett bestämt avseende.  Kompetensutveckling kan vara allt ifrån att 

öva skytte till att gå på någon form av föreläsning. De upplever att det oftast handlar om 

repetition och att inte bara utvecklas utan att även använda sig av kompetensbehållning. Det 

är viktigt att inte försaka de kompetenser som finns utan ständigt underhålla dessa. 

Kunskapen som finns kan utvecklas genom praktik för att lära in och därefter utveckla den 

mer. Kompetensutveckling anses viktigt för att hålla sig uppdaterad som ordningspolis men 

det är också meriterande om önskan är att söka en annan tjänst.  

 

Informanterna tog även upp att kompetensutveckling är något som sker hela tiden och inte 

nödvändigtvis är utbildning utan det kan vara något konkret som praktiseras och leder till 

utveckling. Det kan även vara att kollegorna är bra på olika saker och sprider denna kunskap 

vidare. Kompetensutveckling handlar om att det individen vill lära sig ska tas tillvara på och 

att individen om den uttrycker önskan om kompetensutveckling ska få det. 
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Kompetensutveckling grundas ofta i eget ansvar, då informanterna måste uttrycka önskemål 

om deltagande i kurser. 

 

Man lär sig något nytt varje dag, att man får en kompetens men sen ändå försöker utveckla den och lär sig mer 

saker inom det området och får kompetens inom nya områden. Man lär sig nytt. Och det tycker jag verkligen 

känns som att polisyrket är ett sånt yrke där man får väldigt mycket av allt. Det är verkligen ett yrke där man 

kan kompetensutvecklas på allt. Man kan aldrig bli fullärd. – Informant 7  

 

Informanterna tycker också att det handlar om att uppnå mål, att ställa krav på sig själv och på 

sin arbetsgivare för att vidareutvecklas. Det är viktigt att ett visat engagemang bemöts positivt 

av arbetsgivaren och att möjlighet till utveckling finns. Att få vidareutbilda sig inom sitt yrke 

är viktigt för att trivas på arbetsplatsen. Informanterna uttrycker att de blir sämre poliser om 

de inte har möjligheten till utveckling, det är motiverande när de vet att de kan utvecklas i det 

de finner intressant. 

 

Jag tror att a och o i livet överhuvudtaget är att man känner att man kan utvecklas någonstans, att man inte står 

och trampar på samma ställe hela tiden. Man kommer ju aldrig kunna allt, men man kan sträva efter att 

utvecklas själv inom något som man själv tycker är intressant. – Informant 10  

 

Eftersom poliserna vill ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete har de ett utvecklingsinriktat 

perspektiv på lärande. Ellström (1992) ser det utvecklingsinriktade perspektivet som att 

individen själv ska kunna påverka sina arbetsvillkor och ha möjlighet att förändra dessa. Dock 

har det visat sig att detta inte alltid är så lätt för poliserna.  

 

Informanterna har delad uppfattning hur de upplever möjligheten till kompetensutveckling i 

sitt arbetsliv. Som det nämns under rubriken ”Erfarenhetsbaserat lärande” menar många 

informanter att möjligheterna till kompetensutveckling är obegränsade eftersom de utvecklas 

av erfarenhet. När det däremot kommer till kompetensutveckling genom 

utbildningsmöjligheter är möjligheterna mindre. Utvecklingsmöjligheten ligger ofta på det 

personliga planet, de får ta mycket eget ansvar och försöka att själva hitta motivation till eget 

lärande.  

 

Det är väl inte så jättelätt som ny och ställa stora krav på att man ska få gå vissa utbildningar eller alltså det 

krävs ju många steg för att få någonting. Men å andra sidan att har man bra driv själv så ser inte jag det som 

någon omöjlighet att få igenom det man vill. Så i längden tror jag absolut att det är en stor möjlighet för 

kompetensutveckling. – Informant 8 

 

Det finns vissa utbildningar som flera av informanterna se fram emot att gå, ett exempel är 

Strategisk polistaktik (SPT) som hålls ca en gång vartannat år. Då utbildningen endast finns 

tillgänglig vartannat år och att det finns begränsat med platser gör att det kan ta tid att få gå 

den utbildningen. Många av de intervjuade önskade att denna kurs gick oftare och hade fler 

platser så de har större möjlighet att få gå utbildningen, detta gäller även flera andra kurser. 

Informanterna uttrycker att det borde finnas mer kompetensutvecklingsmöjligheter inom 

ordningspolisen 
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För att öka intresset för att stanna kvar i yttre tjänst och för att höja statusen på de som jobbar i yttre tjänst så 

skulle det nog vara bra om det fanns mer utbildningar att erbjuda som man kan gå.-Informant 1 

 

Det blir större tillgång till tjänster desto längre tid i tjänst informanterna har. Dessutom 

erbjuds utbildningarna baserat på om det finns behov och om det fungerar rent ekonomiskt. 

Som informanterna tidigare poängterat är det mycket eget ansvar för sin utveckling och de har 

även eget ansvar att söka andra tjänster för att kompetensutvecklas. Många av informanterna 

tycker att de ändå lär sig något hela tiden även om de inte får gå kurser. 

 

Alltså just nu är det ständig kompetensutveckling, det känns som att varje dag för mig lär jag mig något nytt. Det 

gäller hela tiden.- Informant 7 

 

Informanterna upplever att de inte får så mycket information om den kompetensutveckling 

som erbjuds som de hade önskat att få. De hade gärna velat få veta mer om vilka kurser och 

utbildningar de har möjlighet att gå. Dalin (1988) menar på att kompetensbehovet är vad som 

krävs av en individ för att utföra ett speciellt arbete. Vad Dalin betecknar som 

inlärningsbehov är skillnaden på vad en individ behöver för att utföra en specifik uppgift och 

vilka kompetenser de redan har. Ett exempel är ”ryckarkursen” (polistaktisk trafikkörning). 

Den kursen behövs för att ordningspolisen ska ha behörighet att köra med blåljus till 

exempelvis olycksplatser. Alla poliser erbjuds denna kurs men många upplever att de vill ha 

den så tidigt som under aspiranten och att de i nuläget får vänta lite för länge för att gå den 

kursen. 

 

Bollen är i rullning men den rullar så himla sakta. Det är det man tycker känns tråkigt. Man är motiverad men vi 

har framförallt behovet. – Informant 9  

 

Som Dalin (1988) tar upp är det viktigt för företag som ska erbjuda sin personal 

kompetensutveckling att kunna prioritera vilken utbildning de ska ge och vilka som ska få 

tillgång till den. En av anledningarna till varför informanterna inte får gå så många kurser och 

utbildningar som de önskar tror de beror på ekonomi och fördelning av resurser inom polisen. 

Som det tagits upp under rubrikerna “Att lära av kollegor i yrkeslivet” och 

“Erfarenhetsbaserat lärande” väljer många äldre ordningspoliser att byta tjänst inom polisen. 

När de försvinner leder det till avsaknad av vissa kunskaper som blir en bristvara i turlaget. 

 

Informanterna tillfrågas om de blivit uppmuntrade till att delta i kompetensutvecklande kurser 

eller utbildningar. De upplever att uppmuntran från ledningen inte är vanligt men när det hålls 

utvecklingssamtal brukar de tillfrågas om det finns intresse för att läsa någon kurs. 

Informanterna påpekar att de inte behöver uppmuntras till att söka kurser eftersom det är 

begränsat med platser och många som är intresserade av dessa. Är det någon specifik 

utbildning kan de uppmuntras av närmsta chefen men då gäller det någon speciell person som 

passar för just den tjänsten. Om uppmuntran sker är det oftast av kollegorna i turlaget, 

eftersom poliserna jobbar tätt tillsammans vet de vad kollegorna har för intressen och kan 

därför uppmuntra och föreslå utbildningar som de tror passar sina kollegor.  
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Informanterna uppmuntras framförallt till att ta eget ansvar för utbildningsmöjligheter, att de 

själva ska ansvara för sitt lärande. Till sitt förfogande har de en turdag var sjätte vecka då de 

har möjlighet att själva komma med förslag och idéer till kompetensutveckling. Här finns det 

ett stort utrymme för att lära sig och i detta fall uppmuntras de av ledningen till att delta 

eftersom det är på allas ansvar att turdagarna tas tillvara på. Anledningen till att de själva styr 

över vad som ska tas upp på turdagarna är för att det finns olika behov i turlaget. De får därför 

turas om att bestämma vad som ska behandlas på turdagarna. Det kan till exempel vara att de 

bjudit in en åklagare som berättar om sitt arbete för att ordningspoliserna ska bli bättre på sitt 

arbete i samband med åklagarärenden, eller bjuda in någon från en annan avdelning som lär ut 

vad denne person är kunnig i. Utöver föreläsningar kan ordningspoliserna under turdagarna 

öva olika praktiska moment som skytte eller självskydd. Dessutom kan de utnyttja dagen till 

fysisk träning vilket också gynnar dem i arbetslivet. En annan möjlighet de har är att de kan 

gå på studiebesök hos andra avdelningar för att bredda sin kompetens och få insikt i andra 

polisers arbete. Detta ger polisen mer insyn i vad som erbjuds för dem att lära sig.   

 

Så att det klart det är också någon form av utveckling såklart. Men om man tänker på ren personlig utveckling 

så har man inte så jättestor koll på vad vi har för möjligheter egentligen, det man vet mest är det man kan söka 

för andra tjänster liksom. – Informant 2 

 

Informanterna säger att det vore intressant att prova på en annan inriktning för att få 

utvecklingsmöjligheter. Att rotera på olika avdelningar hade varit intressant för att utvecklas 

och för att veta var de vill arbeta i framtiden. De tror att det är en bra grund innan de söker sig 

vidare.  

 

Man ska ju vara en bra ordningspolis för att bli en bra polis i övrigt känner jag - Informant 5 

 

Under intervjun tillfrågades poliserna om vad de tyckte om kurserna som de har gått. Den 

kurs som informanterna upplevde som bäst var taktisk konflikthantering (TKH). Samtliga 

informanter talade engagerat om denna kurs och tycker den är mycket bra. Taktisk 

konflikthantering är en kurs där ordningspoliserna får öva sig i att hantera pågående dödligt 

våld, exempelvis skolskjutningar. Kursen innehåller bland annat självskydd, bastaktik, skytte 

och sjukvård. Dessa delar är kurser som har efterfrågats av informanterna och det upplevs 

positivt att de nu får ta del av dessa. De tycker att kursen borde funnits tidigare och hoppas att 

den blir en kurs som stannar kvar. Informanterna säger att taktisk konflikthantering är en av få 

kurser som polismyndigheten verkligen har satsat på att få igenom för alla ordningspoliser 

och detta leder till att de känner sig uppskattade. Den upplevs ge en bra bild av hur sådana 

situationer kan se ut eftersom de får träna i extrema miljöer. De får lära sig att ta snabba beslut 

och att kastas in i plötsliga situationer.  

 

Då taktisk konflikthantering har efterfrågats och lär ut saker som är väldigt viktiga för poliser 

kan det vara så att denna kurs har prioriterats för ordningspoliserna. Som Dalin (1988) tar upp 

gäller det att kunna prioritera om inte arbetsplatsen har möjlighet att erbjuda relevanta kurser. 

Genom att välja ut de kurser och utbildningar som anses vara mest lämpliga och användbara 

för ordningspoliserna besitter de dem viktigaste kompetenserna. Informanterna tycker att 
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utbildningen är bra för den innehåller mycket som man kan använda i sitt vardagliga arbete 

och inte bara i extrema situationer. Sjukvård är ett exempel på en sådan kunskap.  

 

Kunskaperna som tillkommit genom taktisk konflikthantering är applicerbara på många olika 

situationer i arbetslivet och genom att gå utbildningen upplever informanterna att dessa 

kunskaper sätter sig i ryggmärgen. Som tidigare tagits upp har Lave och Wenger (2011) lyft 

fram lärande genom social praktisk gemenskap vilket de menar är att en individ lär i relation 

till situationer och grupper. För att förstå och lära sig nya saker krävs det att individen 

försöker sätta vad denne vill lära sig i relation till något så det får en mening. Ett exempel kan 

vara att en polis får lära sig självskydd genom att delta i taktisk konflikthantering och få pröva 

på situationer där denne behöver använda sig av självskydd. I relation till en utsatt situation 

blir självskydd en viktig kunskap som individen är i behov av och har därför lättare att lära sig 

just den givna kompetensen. De viktiga kunskaperna som poliserna får genom taktisk 

konflikthantering är otroligt användbara att ha när de arbetar och därför kan det vara bra att de 

får testa på olika arbetsmetoder innan och pröva att sätta sig in i situationer och ge det de lärt 

sig en mening. På detta sätt har de lättare att kunna utöva vad de lärt sig senare i arbetslivet 

och får större förståelse för sina teoretiska och praktiska kunskaper.  

 

Ordningspoliserna anser att den kompetensutveckling de deltagit i har varit givande, den ger 

dem det som behövs i slutändan. Framförallt de kurser som behandlar snabba beslut och 

beslutsfattande anses givande. Alla kurser de får delta i är bra eftersom det gör dem till bättre 

poliser. 

 

Allting som vi får är givande ja, för att det bidrar till att jag kan bli en bättre polis jag kan göra mitt jobb bättre. 

– Informant 11 

 

Angående diskussionen om kompetensutveckling framkom att vissa av informanterna önskar 

att det fanns kurser som motsvarade universitetskurser. Då hade de kunnat välja själva att läsa 

till exempel konflikthantering, beteendevetenskap eller psykologi. Småkurser som de kan 

ansöka till för att höja sin kompetens. 

 

Hade det varit ett institut som var polishögskola hade det varit lättare att utveckla sån typ av utbildning men 

idag är det rätt låst till att det är en yrkesutbildning som det ser ut idag. – Informant 4 

 

Detta går att koppla till Heaths (2011) studie om att göra polisutbildningen till en 

högskoleutbildning. Resultatet i hennes intervju är att både studenterna och lärarna upplevde 

utbildningen som bättre efter den gjorts om till en högskoleutbildning. Många av 

informanterna menar på att de tror att polisskolan skulle bli bättre om den gjordes om. 

Poliserna skulle inte bara kunna ha större möjlighet att kompetensutvecklas utan de skulle 

även ha användning av högskolepoängen om de senare väljer att byta inriktning. 

Informanterna menar dock på att kurserna är bra men att de alltid går att förbättra dem.  
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Vi har väldigt intressanta och bra kurser i sig, sen går ju alltid kurserna i sig att utvecklas. Men det som 

kurserna behandlar är nånting som är bra och som jag kanske inte direkt annars saknar utöver det. Men man 

kan alltid vidareutveckla kurserna i sig.-Informant 10 

 

Även här påpekar informanterna att de har ett stort eget ansvar för att få gå utbildningar och 

att de kan ägna sig åt kompetensbehållning när tid finns. Det går alltid att öva sig i till 

exempel skytte eller att kasta spikmatta. Har poliserna tid över ett pass har de möjlighet att 

öva på kompetenser som de vill vidareutveckla. Tack vare att de har möjlighet till detta gör 

det att poliserna alltid kan förbättra sina färdigheter när de arbetar, även om de inte är ute i 

samhället.  Informanterna menar att det blivit något bättre på senare tid med att få 

erbjudanden om att gå kurser som är användbara i arbetslivet, exempelvis nämns en kurs om 

att lämna dödsbud. Ordningspoliserna upplever att deras arbete är komplext och att det går att 

utbilda sig i allt. Det går aldrig att bli fullärd och du kan alltid få mer erfarenhet. 

 

Men här det är alltså du skulle kunna utbilda dig i allting, du är allting, du är psykolog och präst och brandman, 

du är allting liksom.-Informant 1 

 

Informanterna påpekar att det inte är många ordningspoliser som är äldre som arbetar inom 

yttre tjänst och att det kanske beror på att det är slitsamt att arbeta med skift. Därför säger de 

att även om de vill stanna i yttre tjänst jämt kanske det inte går på grund av skiftarbete och att 

det är ett slitsamt yrke även om det är roligt. Det är svårt att styra över sitt arbete som 

ordningspolis men det är också det som är charmen med yrket.  

 

Sammanfattningsvis tycker poliserna att kompetensutvecklingen de fått har varit givande och 

att kurserna överlag har varit bra. För att få kompetensutveckling krävs det att de tar eget 

ansvar vilket de får möjlighet att göra genom turdagarna. Det är viktigt för dem att veta att de 

har möjlighet till att utvecklas och det leder till ökad motivation i arbetet. De önskar att 

möjligheterna till kompetensutveckling hade varit större än vad de är i dagsläget. De menar 

dock på att de kan lära sig mycket på egen hand och att de aldrig kan bli fullärda, det går alltid 

att lära sig mer. 

 

6. Diskussion 

 

Under denna rubrik kommer först en metoddiskussion och därefter resultatdiskussion och 

förslag på framtida forskning. 

 

6.1. Metoddiskussion 

 

Arbetsmetoderna som använts i denna studie har både för- och nackdelar. Att använda sig av 

intervjuer var en bra metod anser intervjuarna eftersom det gav tillgång till djup information 

som hjälpte till att besvara studiens frågeställningar. Syftet med denna studie var att studera 

hur yrkesverksamma ordningspoliser upplever lärande i sitt arbete och då ansågs kvalitativa 

intervjuer som ett bra metodval. En kvantitativ studie hade varit intressant om ett större 

område skulle täckas in och det hade förbättrat generaliseringsmöjligheten. Dock hade en 
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kvantitativ studie inte fått fram upplevelsen hos poliser lika ingående som en kvalitativ 

intervju (Trost 2010). 

 

Intervjuerna utfördes både som parintervjuer och som individuella intervjuer. Det är möjligt 

att parintervjuerna kan ha haft en negativ effekt då det finns risk att informanterna inte vågar 

säga allt de tänker på när en kollega är med. Vissa saker som de hade velat säga kanske inte 

framkommer för att de är oroliga för vad deras arbetskollega skulle tycka. Dessutom har inte 

informanterna tystnadsplikt till skillnad från intervjuarna, och det finns en risk att de för 

vidare vad som sagts under intervjun. Det kan även bli en snedfördelning av ordet om en 

informant är mer tystlåten än den andre och inte tar för sig i diskussionen (Trost, 2010). Det 

förekom i vissa intervjuer att en informant tog ordet oftare och att den andra informanten höll 

med. Hade intervjun förts enskilt hade det kanske kommit fram viktig information som 

bortföll i och med att informanten instämde till tidigare informants åsikter istället för att själv 

utveckla frågan. Det är även möjligt att informanterna påverkar varandras svar. 

 

Några informanter intervjuades separat och det har också för- och nackdelar. Fördelen är att 

informantens svar inte påverkas av andra informanter. Troligen upplevs intervjun mer formell 

då det bara är en person som deltar i intervjun. I en parintervju är det möjligt att intervjun 

upplevs mer som ett informellt samtal. En annan fördel är även att allt fokus läggs på bara en 

person, och att personen på så sätt känner sig viktig. Parintervju ansågs däremot som det bästa 

sättet för uppsatsen eftersom det var mest praktiskt för poliserna i och med att de arbetar i par 

och behöver kunna åka i väg på en plötslig arbetssituation tillsammans. Denna metod gjorde 

det möjligt för informanterna att kunna samtala med varandra om radion påkallade ett arbete. 

En fördel med parintervju är att informanterna kan fylla i varandras svar. Hade de intervjuats 

separat är det möjligt att information inte framkommit på grund av glömska. Nu kunde 

informanterna fylla på där det saknades svar och de kunde påminna varandra om saker att ta 

upp. 

 

En sak som kunnat påverka både parintervjuer och enskilda intervjuer är att det var två 

intervjuare med vid intervjutillfällena. Det ansågs positivt i parintervjuerna eftersom det blev 

jämna par i intervjun och intervjun upplevdes av intervjuarna som ett avslappnat samtal. Det 

är möjligt att det kan ha påverkat negativt i de enskilda intervjuerna i och med att intervjuarna 

hamnade i numerärt överläge (Trost, 2010). 

 

Något som också kan ha påverkat intervjuerna är att alla ordningspoliser tillhörde samma 

polisdistrikt. Det är möjligt att andra svar framkommit om flera olika distrikt hade intervjuats. 

Det är troligt att polisverksamheten inte ser exakt likadan ut i alla distrikt. Det kan skilja sig i 

utbildningsmöjligheter och att ha olika ledning eller chefer kan också påverka. Svaren i 

intervjuerna skiljde sig även ibland eftersom informanterna hade olika antal verksamma år 

som ordningspolis. Informanterna har även utbildat sig i olika städer och det kan ha påverkat 

deras olika upplevelser av hur relevant utbildningen var inför deras yrkesverksamma liv. 

En tanke som uppkommit i efterhand var hur intervjupresentationen formulerades. I 

missivbrevet står det att intervjun behandlar ordningspolisers lärande, men vid den muntliga 
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presentationen förekom ordvalet kompetens. Detta kan ha riktat ordningspolisernas svar för 

att de kände sig låsta till ordet kompetens och på så sätt eventuellt missade andra former av 

lärande. 

 

Eftersom det fanns stora svårigheter att hitta informanter valdes utförande av pilotstudie bort. 

Alla intervjuer ansågs för viktiga för att räknas bort från analysarbetet. Istället utfördes 

justeringar under tiden som de olika intervjuerna genomfördes. Därför skiljer sig intervjuerna 

till viss del när det kommer till följdfrågor. Dessutom ställdes frågorna inte i exakt ordning, 

och vissa frågor ställdes inte i och med att informanterna redan givit svar på dessa i tidigare 

svar. Frågorna formulerades lite olika under intervjuerna men innehöll ändå samma mening. 

Vissa följdfrågor blev mer specificerade under arbetets gång. Detta kan ha lett till att 

informanter under senare intervjuer gav andra svar än de som intervjuades i början. Detta kan 

ha lett till att informanterna gav exempel som inte hade framkommit utan följdfrågorna. 

Styrande frågor har dock i största möjliga mån undvikits. 

 

Trost (2010) anser att ett lagom stort urval på informanter är mellan 4-8 personer. Han menar 

att relativt få informanter är att föredra för att materialet inte ska bli ohanterligt. Det viktigaste 

är att få fram tillräckligt mycket material för att besvara syftet. Grundtanken var att ha med 8 

informanter men på grund av svårigheterna att få tag i informanter blev det en dubbelbokning 

vid de sista intervjuerna, vilket ledde till ett urval på 11 informanter. Intervjutiden låg på ca 

35 minuter per person vilket är relativt korta intervjuer, och att antalet intervjuer istället blev 

fler än planerat upplevdes därför som en fördel för att erhålla mer information. 

 

Angående urvalet av informanter är det en majoritet av män. Det är möjligt att 

könsfördelningen bland poliser speglar urvalet men det är inget intervjuarna har vetskap om. 

Däremot kan fördelningen mellan män och kvinnor ha styrts av de informanter som fanns 

tillgängliga och behöver inte ha med hur könsfördelningen egentligen ser ut inom 

polisverksamheten. Urvalet har inte påverkats av intervjuarna då en kontaktperson ansvarade 

för att välja ut informanter till studien. Om urvalet hade kunnat påverkas mer hade det valts 

att ha en jämnare fördelning mellan könen, men då det var svårt att få tag i intervjuer bortsågs 

sådana kriterier. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

 

I det här avsnittet har syfte och frågeställningar belysts utifrån intervjusvaren och analyserats 

med hjälp av teori och diskuterats i relation till tidigare forskning.  

 

Frågeställning 1: ”Upplever ordningspoliserna att deras grundutbildning givit dem tillräckligt 

med kunskap för att klara av yrkeslivet?” behandlades genom temat ”Lärande under 

grundutbildningen” och temat ”Övergången från student till polisutövande-tiden som 

aspirant”. Vi kom fram till att poliserna tycker att polisutbildningen gett dem tillräckligt med 

kunskap och erfarenhet för att kunna klara av sitt yrkesliv. Det är en bra grund för det fortsatta 
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polisarbetet och att aspiranttiden är det viktigaste utbildningsmomentet för att lära sig det 

praktiska inför polisarbetet. 

 

Frågeställning 2: ” Vilken uppfattning har ordningspoliserna om sitt informella lärande på 

arbetsplatsen?” har behandlats genom temat ” Att lära av kollegor i yrkeslivet” och temat 

”Erfarenhetsbaserat lärande”. Vi anser att polisernas uppfattning om lärande genom 

erfarenhet och kollegor är de viktigaste sätten för att få kunskap och kompetens inom yrket 

och det är även det arbetssätt de lär sig bäst av. 

 

Frågeställning 3: ”Hur upplever ordningspoliserna sitt formella lärande i yrkeslivet?” 

behandlades genom temat: ”Kompetensutveckling- formellt lärande inom polisyrket”. Det 

som framkom var att poliserna upplever att kompetensutvecklingen de fått är bra men att de 

hade önskat att de fått mer kompetensutveckling och fått delta i fler kurser. 

 

De teman vi har använt oss av har baserats på kodningen av transkriveringarna men vi har 

även tagit hänsyn till våra frågeställningar för att säkerställa att vi kan svara på dessa genom 

analysen. Det som har framkommit i denna studie är att polisarbetet kräver att ordningspoliser 

besitter många kompetenser och har kunskap om alla de områden de kan tänkas möta. Deras 

arbete är varierande och det är viktigt att både den enskilde individen och turlaget har de 

kunskaper som krävs. Ett genomgående tema i analysen som vi upptäckt är att en väldigt 

viktig del i polisernas arbete är att lära sig att hantera människor och även hur detta lärande 

går till. Även om vårt syfte inte omfattar detta område har detta temat varit utmärkande. Som 

vi tidigare tagit upp lyfter ordningspoliserna själva fram att en av de viktigaste kompetenserna 

de besitter är just den sociala kompetensen. Nedan följer ett citat från informant 1. 

 

Men här det är alltså du skulle kunna utbilda dig i allting, du är allting, du är psykolog och präst och brandman, 

du är allting liksom.-Informant 1 

 

Citatet visar på att poliserna har många olika roller för att bemöta människor på ett lämpligt 

sätt i olika situationer. Många tar även upp att den sociala biten inte verkar bli 

uppmärksammad i skolan, trots att informanterna menade på att detta är bland det viktigaste 

en polis bör kunna. Det får oss att undra om det inte borde läggas mer vikt vid detta under 

polishögskolan, om denna viktiga aspekt kanske fallit bort. Precis som i många andra yrken 

där det tillhör arbetsuppgifterna att bemöta människor är det viktigt att medarbetarna kan 

hantera olika slags människor och avläsa situationer. Att jämföra olika människovårdande 

yrken och hur den sociala kompetensen värderas i dem vore intressant. I den relativt 

begränsade tidigare forskning som vi tagit del av har denna aspekts inte lyfts fram, vilket 

gjorde att det var en intressant upptäckt att detta var viktigt för ordningspoliserna. Dock är 

den tidigare forskningen vi har behandlat inte så pass bred att det går att dra några slutsatser 

om detta går att generalisera eller inte. Vi upplever att det hade varit intressant att få möjlighet 

att studera polisernas uppfattning, men även hela polisverksamhetens uppfattning om den 

sociala kompetensen. Genom intervjuerna framkom det att lära sig att hantera människor är 

något som kommer med erfarenhet. 
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Genom uppsatsens gång har det blivit allt mer tydligt hur viktigt det är för ordningspoliserna 

att få erfara situationer. Genomgående i intervjuerna märks det att det informella lärandet har 

en stor betydelse inom polisverksamheten och verkar vara det mest förekommande lärosättet 

för yrkesverksamma ordningspoliser. Som i många andra praktiska yrken tror vi att det är 

utförandet av handlingar som gör att individen tar till sig erfarenhet på bästa sätt. Det kan vara 

svårt att omsätta teoretiska kunskaper praktiskt vilket gör att den praktiska delen i både 

arbetet och utbildningen blir det främsta sättet för individen att ta till sig kunskap. I likhet med 

deras uppfattning om att det bästa de lärde sig i skolan var genom praktik stämmer detta 

överens med att de i arbetslivet lär sig genom erfarenhet av olika situationer. De tar lärdom av 

dessa och utvecklar sitt lärande hela tiden. Detta är något som vi lärt oss genom intervjuerna 

och inte hade kunskap om tidigare. Det kan dock verka självklart att poliserna måste lära sig 

sin yrkeskultur för att kunna bruka den makt som krävs för att vara en bra polis.  

 

Det går ju inte att komma från på något vis att kunskap är makt - informant 3 

 

Citatet visar på att om polisen har kunskap om både sitt yrke, kulturen som finns i 

verksamheten och de arbetsuppgifter de har så får de makt över situationerna de utsätts för. 

Poliserna har som sagt tagit upp att det är viktigt för dem att de har erfarenhet och kunskap 

om de situationer de hamnar i för att veta hur de ska agera korrekt. Tidigare har vi även tagit 

upp att poliser är den enda yrkesgruppen som kan bruka våld i sitt arbete, det är då av yttersta 

vikt att de har kunskap om hur de kan och får använda sig av våld. Genom att de har kunskap 

om hur de får bruka våld får de också en form av makt att de vet hur och när de kan använda 

sig av detta på ett korrekt sätt. 

 

Att lära genom erfarenhet handlar inte enbart om individuella erfarenheter utan även om att ta 

del av varandras kunskaper som kollegor. Här blir det tydligt att poliserna lär sig av varandra 

och kan dela med sig av sina kunskaper till resterande poliser i turlaget. I vår uppsats har vi 

märkt att poliserna inte bara lär sig av sina äldre kollegor utan de lär sig av både yngre 

kollegor och poliser som arbetat lika länge som de själva. Detta skiljer sig från Sørensens 

(2002)  studie då hon endast tar upp att de äldre kollegorna lär de yngre. Doornbos, Simsons 

och Denessen (2008)  tar däremot upp att poliser kan lära sig av samtliga kollegor vilket 

stämmer bättre in på vad som framkommit i denna studie. Genom interaktion med varandra 

tillgodogör sig ordningspoliserna informell kunskap och uppmuntrar även varandra att ta del 

av den formella kompetensutveckling som erbjuds, kompetenser som både kommer den 

enskilde ordningspolisen och turlaget till godo. Resultatet visar att det i första hand är 

kollegornas uppmuntran och inte uppmuntran från ledningen som de tillfrågade lyfter fram 

vilket upplevs som intressant för oss eftersom det visar vikten av bra samarbete mellan 

poliserna. 

 

Detta visar på hur bra sammanhållningen är hos ordningspoliserna vi mötte och hur viktig 

gemenskapen är för just polisyrket. Eftersom ordningspoliser alltid arbetar tillsammans med 

minst en annan polis ter det sig självklart att de delar erfarenheter och kunskap med varandra. 
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Vi ser en likhet med polisutbildningen där informanterna menade att gemenskapen och 

sammanhållningen var hög och det var vanligt förekommande att polisstudenterna hjälpte 

varandra. Därför är det troligt att de även fortsättningsvis hjälper varandra att utvecklas även i 

arbetslivet. Vi tror att det är vanligt att yrken där medarbetarna arbetat tätt ihop har bättre 

sammanhållning än mer individualiserade yrken. Genom att känna sig delaktig i en praktisk 

gemenskap byggs det upp starkare band mellan deltagarna och att hjälpa varandra att lära 

faller sig då naturligt.  

 

Genomgående i intervjuerna märks det att det informella lärandet har en stor betydelse inom 

polisverksamheten och verkar vara det mest förekommande lärosättet för yrkesverksamma 

ordningspoliser. Innan uppsatsen skrevs var vår uppfattning att det formella lärandet var av 

störst vikt hos ordningspoliser. Nu i efterhand har vi fått erfara att det är det informella 

lärandet som verkar vara viktigaste kunskapskällan. Givetvis är det omöjligt att enbart ha 

informellt lärande utan det krävs att poliserna även får ta del av det formella lärandet. 

Lärandet blir bäst när informellt och formellt lärande integreras (Ellström, 1996). Vi upplever 

att allt de lär sig genom formell utbildning ändå blir bäst när de får tillägna sig kunskapen 

praktiskt och att utbildningen ger dem möjligheten att få bruka dessa kunskaper i arbetslivet.  

 

6.3. Framtida forskning  

 

Genom författandet av denna uppsats har tankar om framtida forskning växt fram. De teman 

som framkom i resultatdiskussionen hade varit intressanta att studera vidare. Det hade varit 

intressant att göra en studie liknande denna uppsats, men även intervjua ordningspolisernas 

chefer för att se hur de upplever att lärandet för ordningspoliserna ser ut. Det hade varit 

givande att se om de hade liknande åsikter, eller om de skiljer sig åt och i så fall varför. En 

annan möjlighet till framtida forskning är om denna studie hade utförts på flera olika delar i 

landet. Detta för att se om det skiljer sig mellan olika län, men också för att bättre kunna 

generalisera resultatet så det gäller alla ordningspoliser i Sverige.  

 

Som vi tog upp i resultatdiskussionen var en tanke att gemenskapen bland poliser kanske ser 

olika ut i olika yrkesgrupper inom polisverksamheten. Därför hade det varit intressant att se 

om det skiljer sig och på vilket sätt. 

 

Det hade framförallt varit intressant att göra en studie om hur både ordningspoliser och 

polisverksamheten uppfattar den sociala kompetensen som krävs i polisarbetet. Slutligen hade 

det varit givande att studera om andra människovårdande yrken ser social kompetens som en 

viktig faktor och undersöka hur den värderas.  

Vi ser att genom att ha god social kompetens klarar poliserna av att möta många olika 

människor. Tänk dig tillbaka till att du står i trapphuset, ringer på dörren och hör fotsteg som 

närmar sig. Det spelar ingen roll om det är ett skräckslaget barn, en förtvivlad man eller en 

aggressiv kvinna som du möts av när dörren öppnas framför dig. Du vet att du har kunskap 
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nog att bemöta vilken människa som än befinner sig där innanför, och vi får inte glömma att 

kunskap ger makt.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta om dig själv 

2. Hur kom det sig att du valde polisyrket? 

3. Hur länge har du arbetat som ordningspolis? 

4. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

5. Vad tycker du utmärker en bra polis? 

 

Kompetensutveckling/formellt lärande 

6. Vad betyder kompetensutveckling för dig? 

7. Hur har kompetensutvecklingen sett ut för dig under din yrkesverksamma tid? 

8. Vilken kompetens upplever du är viktigast för att klara av ditt arbete? 

9. Den kompetensutveckling du har fått, hjälper den dig i det verkliga arbetslivet? 

– Om ja, hur? 

10. Tycker du att kompetensutvecklingen är givande? 

– Om ja/nej varför? 

– Vad kan förbättras? 

11. Vilka möjligheter har du för att utvecklas och lära dig nya saker i arbetet? 

– Hur uppmuntras du till detta? 

12. Vilka kurser har du deltagit i? 

13. Är det någon kurs du skulle vilja delta i? 

14. Borde det finnas fler kurser? 

– Om ja, vilka? 

 

Informellt lärande 

15. Som vi förstått det möter ni många saker i arbetslivet som är svåra att hantera. Till exempel 

hantering av aggressiva människor. Hur lär man sig handskas med dessa situationer? 

16. Vilka erfarenheter har du fått av ditt arbete ute i fält? 

17. Beskriv någon händelse som har gjort intryck på dig 

- Vad har du lärt dig utifrån denna händelse? 

18. Vad är det viktigaste du har lärt dig genom ditt arbete? 

19. Finns det någon person som du har sett upp till i ditt arbete? 

- Om ja, hur har personen haft inflytande på dig? 

Utbildning 

20. Beskriv din utbildning på polishögskolan 

21. Stämmer detta överens med vad du förväntade dig att du skulle få lära dig på din utbildning? 

22. Upplever du att det du lärt dig är relevant för ditt nuvarande arbetsliv? 

-Om ja, på vilket sätt? 
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23. Upplever du att det du lärt dig är användbart i ditt arbete? 

- Om ja, hur? 

- Om nej, varför inte? 

24. Nu när du arbetat ett tag, känner du att det saknas något i din utbildning som hade varit 

användbart i arbetslivet? 

25. Upplever du att det finns något som du får lära dig i fältarbetet som du inte fick lära dig i 

skolan? 

- Om ja, vad? 

26. Är det något du känner att skolan skulle behöva lägga mer vikt vid? 

- Om ja, vad? 

 

Avslutande frågor 

27. Har du några planer på att arbeta som annat än ordningspolis i framtiden? 

– Om ja, med vad och varför? 

28. Finns det något du vill tillägga i intervjun? 

29. Har du några frågor? 
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Bilaga 2. 

 

Information om intervjustudie 

 

Vi är två studenter som läser pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv vid Uppsala 

universitet. Denna termin skriver vi vårt examensarbete som handlar om hur ordningspoliser 

upplever lärande i sitt arbete. Vi planerar att intervjua åtta ordningspoliser i mellersta Sverige. 

Intervjuerna beräknas ta ca 40-50 minuter och kommer spelas in om ni ger tillåtelse till detta, 

annars kommer anteckningar göras för hand. Endast vi och vår handledare kommer ha 

tillgång till materialet. Intervjusvaren kommer att anonymiseras och inga personuppgifter 

kommer tas upp i studien. I den färdiga uppsatsen kommer inga intervjuer att publiceras i sin 

helhet. Deltagande i studien är frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan.  

 

Om ni har några frågor om studien, 

tveka inte att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Matilda Back och Linda Wiman 

 

Kontaktuppgifter: 

Matilda Back: ********** 

Linda Wiman: ********** 

 


