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Sammanfattning	  
 
Denna studie syftar till att ur ett pedagogiskt perspektiv se hur svenska Polisens lärande i 
specifika situationer ser ut, där konflikthantering får statuera exempel. För ökad förståelse och 
en tydligare bild av myndigheten presenteras inledningsvis tidigare forskning inom området 
samt ett avsnitt som redogör för polisutbildningen i stort. De teorier som används innefattar 
aspekter som socialiseringsprocesser, en ledsagande diskurs samt den hermeneutiska spiralen. 
Studien är gjord med kvalitativ ansats där sex semistrukturerade intervjuer genomförts. 
Urvalet av informanter har gjorts utifrån deras befattningar inom poliskåren. Resultatet visade 
att polisutbildningen kan ses som problematisk på så sätt att de styrdokument utbildningen 
baseras på visar hur det bör vara, men inte några explicita förhållningssätt eller praktiker. 
Detta lämnar ett tolkningsutrymme vilket skapar diskrepans mellan teori och verklighet, 
praktiken. Alla studenter har olika förutsättningar och erfarenheter (social och historisk 
placering) och måste i det avseendet mötas på olika sätt för att tillgodogöra sig den 
förmedlade kunskapen på bästa sätt. De praktiska inslagen under utbildningen måste vara 
generaliserade och förenklade, och delarna kan då uppfattas som svåra att sättas in i en helhet 
utifrån den hermeneutiska spiralens princip. Polishögskolan blir då en plats där det är ”talet 
om” poliser och deras uppdrag som förmedlas, och studenten lär sig att agera i egenskap av 
polis, inte att bli polis. Där skapas en attityd till styrdokumenten och ett kollektivt sätt att 
förhålla sig, något som vi valt att kalla för ”hållning”. Hållningen har visat sig vara tudelad, 
en är polisrollen och en är kårandan. Dessa ses som två delar av samma lärandeprocess. De är 
inte varandras motsatser, utan är olika uttryck för lärandet och polisfunktionen. Konflikter och 
konflikthantering har visat sig utgöra en stor del av polisernas självbild. Utbildningen 
förmedlar även i detta avseende den allmänna förklaringen vilket utvecklar en reflexiv 
hållning till konflikter, vilken omprövas och omsätts till ny kunskap i kontakt med fältet. 
 
Nyckelord: Ledsagade diskurs. Poliser. Lärandeprocesser. Konflikthantering. Kåranda. 

Abstract  
 

This study aims to look at Swedish police officers learning in specific situations, where their 
handling of conflicts represents our main example. The police department and its work is 
based on a combination of laws and political deeds. In addition to this the individual police 
officer has to adapt and form an attitude towards official deeds of conduct. The study relies on 
six interviews with police officers whose positions varied. By using theories regarding 
socialisation processes, accompanying discourse and the hermeneutic spiral/circle our 
analysis shows that the education can be seen as problematic in regards to their focus on 
theoretical and non-practical education. The respondents regard policing as a vocational 
training, and it is therefore hard to combine the theoretical training when in practical work. 	  

Keywords: Accompanying discourse. Police. Learning processes. Conflict resolution. 
Police work culture	  
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Inledning 
 

Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska polisens 
arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt 
tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp (Polislagen 1984:387 § 1) 1  

 
Paragrafen ovan är hämtad ur Polislagen, vilken beskriver Polisens syfte och kan ses som en 
övergripande förklaring till den svenska polismyndighetens främsta mål. Det är mot denna 
lagbeskrivning alla poliser förväntas arbeta, och där uppsatsen tar vid.  
 
Det är inte alla som har eller har haft en personlig kontakt med Polisen och deras arbete, men 
det är långt fler än de som tillhör Polisens närmsta beröringspunkt som på ett eller annat sätt 
har föreställningar om hur polisen är eller hur de bör vara. Den största kontakt som gemene 
man har med polisen handlar om situationer då något gått snett, eller konflikter har uppstått 
mellan parter som inte själva kan klara ut problematiken. I dessa situationer ställs poliser 
ständigt, och tvingas hantera snabbt, effektivt och ofta med väldigt lite bakgrundsinformation 
och utrymme att undersöka vidare. Hur agerar den enskilde polisen i en sådan 
konfliktsituation? 
 
Kraven och förväntningarna på Polisen kommer från alla håll i samhället. Detta kan bero på 
att polisen som yrkesutövare ingår i en unik grupp i samhället då de sitter på unika 
befogenheter. Det blir som allra tydligast när man talar om det våldsmonopol som hör 
yrkesgruppen till, och som innebär att polisen får “[...] i den mån andra medel är otillräckliga 
och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en 
tjänsteåtgärd”. (Polislagen, 184:387 § 10)2 
 
Som ”samhällets tjänare” och upprätthållare av lag och ordning, står Polisen som första och 
högst prioriterade instans. “Tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp” står det i 
polislagen, och detta uppdrag och ansvar tar sig kanske tydligast uttryck och gör sig gällande i 
mötet med enskilda människor. I alla händelser då poliser är i tjänst är de i samhällets tjänst, 
och förkroppsligar därmed ett mandat och ett ansvar.  
 

Utmärkande för polisarbete är att det innehåller många normer som ofta är motstridiga. 
Eftersom polisarbete handlar om möten med många olika medborgare i många olika 
situationer finns en mångfald av relationer till de olika normsändarna (kravställarna). 
Denna polisarbetets mångfald (normer och relationer) ger samtidigt polisarbetets 
dilemma - det är omöjligt för en enskild polisman att samtidigt följa alla normer.  (Ekman, 
1999:11) 

 
Därför är det i mötet med den enskilda medborgaren som bilden av Polisen formas, både från 
samhället (medborgarnas) och polisens eget håll. Vad är det då som sker i detta möte? Polisen 
hyser en särskild ställning då de är inblandade och inkallade i situationer då något gått snett. 
”När folk springer därifrån, det är ju då vi går framåt”, som en av våra respondenter själv 
uttryckte det.3 Det är alltså i detta möte, när den enskilde polisen möter medborgaren, som 
studien tar plats. Vad händer där, vad påverkar vad som händer, och kanske viktigast; hur 
uppfattas det och hur talas det om av poliserna själva? 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se bilaga 4  
2 Se bilaga 4 
3 Respondent P6	  
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Just i detta möte, gränslandet mellan mångfalden och dilemmat - är det som 
konflikthanteringen gör sig gällande. I den dagliga verksamheten möter en polis otaliga 
medborgare, av vilka en majoritet är i stort behov av hjälp, antingen det är frivilligt eller inte. 
Dessa förutsättningar för mötet skapar en unik situation, vilken poliserna måste balansera. 
Vad händer där? Och hur ser poliserna själva på dessa situationer? 
 
I förhållande till alla dessa parter, normer, intressenter och omständigheter sker ett lärande. 
Lärandet kommer i denna studie att studeras med konflikthanteringssituationer som 
utgångspunkt. I arbeten som polisers finns en inbyggd förväntan på och ständig beredskap på 
det okända. Den unika situationen är alltså platsen för lärande, och samtidigt måste poliserna 
ha någon form av förförståelse och förberedelse för alla de eventualiteter som arbetet kan 
innebära. Vad och hur kan en individ lära sig hur en oförutsägbar situation ska hanteras, och 
samtidigt vara flexibel? Hur lär sig poliser under utbildningen att förvänta sig och hantera de 
situationer som hör arbetet till, och hur upplever de själva att dessa lärdomar är relevanta och 
stämmer överens med verkligheten i arbetet? Hur förhåller sig pedagogiken på 
polisutbildningen till verkligheten och de lärdomar som erfarenheter och praktisk prövning 
innebär? 
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Syfte och frågeställningar  
 
Mot denna inledning vill vi se hur polisens lärande i specifika situationer ser ut, och har valt 
att fokusera på konfliktsituationer. Hur ser poliser på de situationer där konflikter uppstå, och 
hur de är rustade genom erfarenheter och utbildning att hantera dessa?  
 
Syftet med studien är att undersöka hur poliser upplever det att gå från teori till praktik och 
hur lärandet i arbetet ser ut med konflikthantering som exempel.  
 
För att besvara detta har vi valt att utgå från följande frågeställningar:  
  

• Hur ser poliser sig själva som konflikthanterare?  
• Hur upplever poliserna sina kunskaper från utbildningen som helhet vara relevanta när 

de kommer ut i yrkesverksamheten? 
• Hur upplevs övergången från teori till praktik i konflikthanteringssituationer? 
• Hur möjliggör polisrollen ett lärande i konflikthantering? 

 
Begreppsdefinitioner  

När vi i föreliggande uppsats använder begreppet “Polisen” med stort P innefattar det hela 
polisorganisationen som myndighet och “polis” eller “polisen” avser enskild individ.  
Polisen är en stor myndighet men vi har valt att avgränsa vårt arbete till poliser i yttre tjänst, 
de som är ute på “fältet” och således inte de som är dolda inom organisationen.  
“Medborgarna” syftar till de som inte återfinns inom organisationen, såsom brottslingar, 
brottsoffer och övriga allmänheten. Vidare kommer begreppen “respondenter” och 
“informanter” användas synonymt med varandra. Vi avser inte göra någon skillnad på 
termerna, utan varierar enbart av stilistiska skäl. 

Disposition 

Denna studie har utöver det inledande avsnittet delats in i fem huvuddelar med tillhörande 
underrubriker. I den första delen presenteras bakgrund samt tidigare forskning, vilket bland 
annat innefattar polisuppdraget i stort och en presentation av den utbildning som hör yrket till. 
Nästkommande del utgörs av valda teorier; Jerome Skolnick och hans teorier gällande 
socialiseringsprocesser kopplat till polisyrket, Brinkkjær & Nørholms teori om ledsagande 
diskurser samt Gustavsson som redogör för den hermeneutiska spiralen. Därefter väntar ett 
metodavsnitt, i vilket vi redovisar för vilka val vi gjort i uppsatsens utförande. Efter detta 
kommer vi in på resultatet och dess analys, vilka delar kommer att presenteras parallellt med 
varandra. Sista delen utgörs av ett sammanfattande analysavsnitt (konklusion) vilket även 
utmynnar i våra tankar kring vidare forskning på området.  
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Bakgrund och tidigare forskning    
 

Sökprocessen  

 
I sökandet av tidigare forskning inom det studerade området har databaserna Libris och 
Google Scholar kommit att frambringa den för oss mest relevanta informationen. Här 
användes sökord relaterade till studiens syfte, såsom konflikter, konflikthantering och Polisen. 
Detta genererade stora mängder material att genomsöka. För att smalna av ytterligare, kom 
den fortsatta sökprocessen att se till de källor som återfanns i det material vi hittills valt att 
avgränsa oss till. Här uppdagades en viss likformighet, då många refererade till samma 
avhandlingar, vilka då kom att undersökas och även kom att bidra med mycket relevant 
information så även för oss.   

Polisuppdraget 

 
Varför är det då relevant att studera just Polisen? 

 
Studier av arbete är, menar jag, särskilt viktigt inom den offentliga sektorn. Det är 
nämligen så att arbete där är politik i praktik. I mötet mellan polis och medborgare 
omvandlas kriminalpolitik till praktik. (Ekman, 1999:10).  

 
Liksom redan nämnt är det inte alla som har eller har haft en personlig kontakt med Polisen 
och deras arbete, men kraven och förväntningarna på yrkesgruppen kommer från alla håll i 
samhället. Polisens arbete rör på så sätt alla medborgare, direkt eller indirekt i egenskap av 
upprätthållare av lag och ordning. Det gör också att Polisen och samhället/medborgarna står i 
ett ständigt beroendeförhållande till varandra, och ett sätt att få en inblick i hur detta 
beroendeförhållande ser ut är att studera Polisen i just praktiskt arbete. 
 
Polismyndigheten står som ansvarig för vad och hur Polisen arbetar, med politisk styrning 
som grund. Myndigheten är alltså en av tre parter vilka beskrivs som Polisens kravställare. De 
andra två är kollegorna och “brukarna” (medborgarna) (Polishögskolan 2014:3). 
Myndigheten, det vill säga arbetsgivaren, utgörs i polisens fall inte enbart av närmaste chefer 
utan även av lagar, förordningar, föreskrifter och hierarkisk kommunikation (vilket kommer 
diskuteras närmare längre fram). Den andra kategorin, kollegornas förväntningar, är långt 
ifrån unikt för nämnda yrkesgrupp men utgör dock en väsentlig del av yrkesutövandet. 
Kollegialiteten inom polisyrket är ständigt återkommande och en väsentlig del av hur 
polisvardagen fungerar, och kommer även det att diskuteras mer djupgående senare i texten. 
Den tredje och sista kategorin, medborgarna, kan i sammanhanget ses som en diffus kategori 
som innefattar en rad olika intressenter, som alla på ett eller annat sätt engageras i hur polisen 
agerar. I första ledet finner vi förövare (gärningspersoner) samt brottsoffer. I andra ledet inom 
kategorin ”brukare” räknas media samt allmänheten in, och cirkeln kan därmed ses som 
sluten.  
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Polisutbildningen  

För att kunna arbeta som polis krävs en examen från Polishögskolan. I dagsläget bedrivs 
polisutbildningen i tre städer i landet; Stockholm, Umeå och Växjö. Utöver dessa är 
utbildningen sedan 2002 även tillgänglig via distansstudier. Innehållet i utbildningen ges av 
Polisutbildningsförordningen utifrån Rikspolisstyrelsens bestämmelser, vilka tillämpas utifrån 
Polislagen. 
 
Polisutbildningen i Sverige omfattar fem terminer, varav de två sista utgörs av en avlönad 
aspiranttjänstgöring á sex månader. Utbildningens huvudsakliga syfte formulerar en 
eftersträvan att ge studenterna ”yrkesrelevanta erfarenheter”, vilka ska ligga till grund för att 
göra dem lämpliga för polisyrket. Vidare presenteras utbildningens allmänna mål, och lyder 
som följer: 
 
”För polisexamen ska polisstudenten ha förmåga att: 

• Göra självständiga och kritiska bedömningar; 
• Självständigt urskilja, formulera och lösa problem; 
• Möta förändringar i arbetslivet; 
• Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå inom det område utbildningen avser; 
• Följa kunskapsutvecklingen inom det område utbildningen avser”. (Utbildningsplan, 

allmänna mål, se bilaga 5) 
 
Utöver dessa allmänna utbildningsmål, finns mer allmänna grundpelare för vad utbildningen 
innehåller:  
 

• “Ett tvärvetenskapligt angreppssätt som innefattar vetenskapliga ämnen som är 
relevanta för yrket, såsom kriminologi, juridik, vårdvetenskap, beteendevetenskap, 
socialt arbete och statsvetenskap;” 
 

• Ett polisiärt angreppssätt med fokus på den kunskap och de praktiska färdigheter som 
är relevanta för yrket, såsom polisiär konflikthantering, it- och 
kommunikationssystem, polistaktisk körning och kriminalteknik; 
 

• Integrationen av det tvärvetenskapliga och praktiska angreppssättet till en helhet där 
det centrala är förståelsen för det ömsesidiga beroendet. “ 
(Utbildningsplan, se bilaga 5) 

     
Utbildningen är alltså delad i praktisk respektive teoretisk del, och som visas i det tredje målet 
är tanken att dessa ska vävas samman och bilda en integrerad helhet.  
 
Av dessa punkter är den andra mest relaterad till studiens syfte ”Ett polisiärt angreppssätt 
med fokus på den kunskap och de praktiska färdigheter som är relevanta för yrket, såsom 
konflikthantering […]”. (Utbildningsplan, se bilaga 5). Konflikter och hanteringen av dessa 
beskrivs med andra ord som ett specifikt uppsatt mål, men utgör en mycket liten uttalad del av 
utbildningens innehåll sett till utbildningsplanen. Vad kännetecknar då en konflikt och hur 
hanteras dessa? Det frågor ämnar vi försöka besvara nedan. 
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Konflikter  

Konflikter är någonting som alla mer eller mindre stöter på dagligen, men av varierande 
karaktär och synlighet. Det finns en uppsjö av definitioner av begreppet, men kontentan är 
liknande. Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors (2013:18) definierar det som 
följande: ”konflikter inbegriper interaktion mellan ömsesidigt beroende parter eller grupper 
som uppfattar förekomsten av oförenliga mål och ser varandra som hinder för att uppnå dessa 
mål”. Sammanfattat kan det beskrivas som en intressemotsättning mellan olika parter. Men 
för att förstå hur man hanterar dessa måste man först förstå att alla konflikter skiljer sig åt. 
Författarna delar upp konflikter i olika typer; de som utspelar sig inom oss (intrapersonella 
eller individuella), mellan oss (interpersonella eller mellanmänskliga) och utanför oss 
(apersonella eller systemkonflikter) (Lennéer Axelson & Thylefors 2013:21). 
Olika typer av konflikter kräver således olika typer av strategier för att hanteras, det finns 
ingen universell lösning som fungerar oberoende av typ. Det finns en rad olika exempel på 
yrkesgrupper som professionellt arbetar med konflikthantering, då främst andras. Till denna 
kategori professioner räknas polisen, då de (ofta) oombedda från ena partens sida ingriper i 
konfliktsituationer (Lennéer Axelson & Thylefors 2013:134). 
 

 Författarna delar upp olika professioner på en horisontell linje där ena sidan utgörs av 
organisationskonsulter och familjerådgivning, dit de ”konfliktdrabbade” av egen vilja söker 
sig. Detta utgör därför ett ”vinna-vinna-perspektiv”, det vill säga ingen av parterna har något 
att förlora på processen. Motpolen till dessa utgörs av ”vinna-förlora-perspektivet”, till vilket 
rättsväsendet/Polisen hör. Till skillnad från föregående exempel ställer motparten sällan eller 
aldrig här upp frivilligt, utan kan i många fall tvingas till den utomstående partens (Polisens) 
sätt att hantera konflikten. Bakom sig har dessutom Polisen lagar och förordningar, vilka gör 
det tydligt vilka som har rätt eller fel vid obestridliga lagöverträdelser (Lennéer Axelson & 
Thylefors 2013:134). Att möta och hantera konflikter av olika slag utgör alltså en del av 
polisers vardag, och innefattar många olika situationsbaserade utmaningar. Hur ser då 
utbildningen och uppfattningen om konflikter och konflikthantering ut? Det ska vi här 
redogöra vidare för.  
 

Polisiär konflikthantering     

 I Polishögskolans grundutbildningsmaterial redogörs för olika konflikthanteringsstilar, som 
visar på hur olika situationer kräver anpassade beteenden för att hanteras.  Dessa kan 
exempelvis vara kamp/konkurrens, samverkan/samarbete, kompromiss, undvikande och 
anpassning (Polishögskolan 2014:12). Liksom redan nämnts, men värt att upprepas så finns 
ingen allmängiltig lösning som är direkt applicerbar oberoende av konflikttyp, utan det krävs 
en situationsanpassning. Polisens arbetsuppgifter kan från dag till dag skilja sig markant, och 
det kan när som helst uppstå situationer där snabba beslut måste fattas och en 
kompromisslösning inte är applicerbar.  
 
Polisens syfte och mål är att skapa kontroll i situationer, och grundläggande för detta är deras 
förmåga att möta motparten med medel lämpade för given situation (Polishögskolan 2014:3). 
I sammanhanget måste därför en ”konfliktdiagnos” fastställas, till vilken följande punkter 
måste tillgodoses:   

    
• Vad handlar konflikten om? 
• Varför är man oense? 
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• Var i utvecklingen från befarad till öppen konflikt befinner man sig? 
• Vem eller vilka är involverade i konflikten? (Lennéer Axelson & Thylefors 2013:153) 

 
Därefter kan Polisen närma sig problemet som en tredje part genom att hålla sig neutral med 
hjälp av maktbefogenhet som oombedd konflikthanterare. Syftet är inte alla gånger detsamma, 
önskvärt vore om varje konflikt på plats kunde lösas, men främsta målet är att hjälpa parterna 
att hantera den, till vilket de har tre huvudsakliga metoder till förfogande: 

     
• Rättskipning 
• Skiljedomsförfarande 
• Medling (Lennéer Axelson & Thylefors 2013:235) 

    
   

Poliser på fältet måste ofta fatta snabba och viktiga beslut i en konflikt. Som grund för de 
beslut som fattas finns givetvis de olika strategier som förmedlas under polisutbildningen. 
Men vad mer påverkar polisens beslut i “stundens hetta”? I följande avsnitt tittar vi närmare 
på andra aspekter som påverkar individen då beslut ska tas. 
 

Socialisationsprocesser och attityder 

Socialisationsprocesser sker i alla sociala sammanhang, vilket Berger & Luckmann (2011) 
förklarar på följande vis: ”[…] den individuella samhällsmedlemmen […] externaliserar sitt 
eget väsen i den sociala världen och internaliserar den som en objektiv verklighet” 
(2011:153). I enklare ordalag kan detta tolkas som att en individ både påverkar och påverkas 
av det sociala sammanhang och relationer där den vistas. Handlingar, attityder och 
förhållningssätt skapas i en växelverkan mellan individerna och sammanhanget, och båda 
parter påverkas. Förutsatt detta, är attityder och handlingar alltså ett uttryck för gruppens 
kollektiva synsätt, och samtidigt något som individen själv är med och formar. Vad är det då 
kollektivet Polisen formar och formas av? 
 
I polisens organisation finns en tydlig hierarkisk uppdelning att skönja. Myndigheten utgör 
tillsammans med åklagare, domstolar samt kriminalvård en rättskedja, vilken styrs på högre 
ort: justitiedepartementet. Denna överordnad tar sig uttryck genom lagar och dokumentationer 
och skapar på så sätt en ”formell maktutövning”. Men dessa formella strukturer utmanas av 
det informella småpratet anställda emellan vilket ”påverkar ledningens möjligheter att leda 
och förändra verksamheten” och de absoluta texterna och föreskrifterna blandas upp med det 
informella vilket i sin tur leder till ”centrala delar av kulturen” (Stenmark 2005). Mellan de 
officiella föreskrifterna och relationen människor emellan måste polisen anpassa sig, och där 
sker en socialisationsprocess. Det är en växelverkan mellan individ och organisation, vilken 
påverkas av yttre faktorer som attityder av allmänheten, framställning i media och allmänna 
uppfattningar om polisarbete.  
 
Yrket kännetecknas av samarbete, och kollektivism betonas som grunden för polisarbetet 
(Stenmark 2005:136). I ”Polisrollen, polisiär konflikthantering” (2014), vilken är en rapport 
utfärdad av Polishögskolan i utbildande syfte, förklaras yrket utgöras av ”långtgående 
maktbefogenheter” samt ett ”betydande tolkningsutrymme”, vilka är faktorer som kräver god 
hand- och vägledning av kollegor för att minska risken att utveckla attityder och 
förhållningssätt som inte överensstämmer med kårens egentliga principer och riktlinjer 
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(Polishögskolan 2014:8). Å ena sidan de officiella reglerna - å andra sidan de sociala 
relationerna och synsätten.  
 

Kollektiv polisiär identitet  

I olika yrkesgrupper råder olika arbetskulturer och polisen är inget undantag. Stenmark 
skriver: ”Inom poliskåren råder en företagskultur som kännetecknas av stark lojalitet, 
solidaritet och sammanhållning i gruppen […]” (2005:13). Men vad menas då med en 
arbetskultur? Detta är något Stenmark förtydligar genom att förklara kulturer som ”sociala 
fenomen” som går att återfinnas hos majoriteten i en social grupp. Det är normer och 
värderingar som delas av gruppens aktörer, och som i samverkan aktörerna mellan utvecklas i 
omvärlden. I Stenmarks avhandling har han med hjälp av tidigare forskning kombinerat med 
egna erfarenheter som polis, dragit slutsatsen att det finns karaktäristiska drag hos 
poliskulturen jämfört med den kultur som går att urskilja hos civilanställda inom samma kår 
.(2005) De inre hierarkiska uppdelningarna inom organisationen i kombination med 
våldsmonopolet skapar unika förhållanden, och en press att vara utförare av till exempel 
känsliga och svåra beslut och processer. Gruppen poliser har sociala och byråkratiska 
omständigheter som inte bara påverkar arbetet utan även gruppkulturen. 
 
Riksrevisionsverket granskar och utövar tillsyn på polismyndighetens arbete, och skriver 
följande:                                                                                                    

 
Inom poliskåren råder en företagskultur som kännetecknas av stark lojalitet, solidaritet 
och sammanhållning i gruppen. Solidariteten och sammanhållningen är viktig och helt 
avgörande när besvärliga operativa insatser skall genomföras. I sådana lägen måste 
poliserna lita på och stödja varandra. Samtidigt skapar sammanhållningen en viss 
slutenhet inom kåren (...). (RRV, 1996a:86-87) 
                                                                        

 
Stöd, tillit och lojalitet är kännetecken för grupper där arbetet är relaterat till potentiella hot 
eller direkt livsfara, och är liknande när det gäller till exempel militärer och eller 
akutsjukvård. (Lennéer Axelson & Thylefors 2013:15). 
 
Att denna kultur växt sig så stark inom just polisen tycks därför inte vara en slump, utan 
beskrivs bero på det stöd patrullerande kollegor emellan kräver (Stenmark 2005:135). 
Gentemot aspiranter och nyutexaminerade sker den för polisen specifika 
socialisationsprocess, vilka på så sätt fostras in i etablerade mönster och förhållningssätt.  
 
En del av det som spelar in när poliser arbetar med och för medborgare, och är därför en stor 
del av studierna, är att känna att man handlar i ett syfte. Att upprätthålla lag och ordning, även 
när det måste göras med medel som andra inte har rättighet att göra. Holgersson (2005) har 
studerat polisers motivation i förhållande till just gruppidentiteten, och menar att en individ 
behöver känna motivation för att uppnå syftet med arbetet på ett bra sätt. Och som sådant 
syfte och motivation är gruppidentiteten viktig. ”Yrkeskulturen kan liknas vid en auktoritet 
eller en informell ledare” (Granér & Knutsson 2001:79). Grupptillhörigheten kan alltså ses 
som en aktör i arbetet, en form av påtryckning och påverkan på individen för att både 
rättfärdiga och motivera sina handlingar. Att utföra ett kanske obekvämt arbete och ha en 
anledning, orsak att fortsätta när arbetssituationen är svår. Den informella ledaren som 
yrkeskulturen utgör är också en produkt av individernas handlingar mer än andra yttre 
auktoriteter, vilket i sin tur även det kan resultera i en självbekräftelse som ytterligare styrker 
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auktoriteten. Det är lättare att agera utifrån en kollektivt framarbetat informell ledare, än en 
kanske obekväm eller svår formell sådan. 
 
Stefan Holgersson (2005) menar att grupptillhörigheten och den gemensamma identitet som 
polisyrket utgör ofta sätts i motsats till den formella och officiellt styrande “kontrollstrategi” 
som polisledning och lagar och regler står för. Ortstorlek, patrullstorlek, och ålder är de 
faktorer som påverkar mest hur en individ i en arbetsgrupp kommer att agera, och i 
förlängningen hur mycket arbete som utförs. Holgersson menar att detta kan ses som ett 
starkare styrmedel än den officiella styrningen, eftersom interaktionen som sker i gruppen och 
med hänsyn till de ovan nämnda faktorerna är mycket viktigare för att motivera och styra en 
enskilde polisens arbete. (Holgersson 2005:19)  
                                                                                                         
Ekman skriver följande: “Nya poliser lär sig inte bara tekniker utan också̊ motiv, drivkrafter 
och attityder. Aspiranterna lär sig att dela in människor i 'vi och dom'. 'Vi' är poliser och 'dom' 
alla andra.” (1999:18) Drivkrafter och attityder är måsten i ett arbete som handlar om att 
upprätthålla lag, ordning och regler. Dessa “vi” och “dom”- grupper kan också, som 
Holgersson visar, vara grupper i gruppen. Det är alltså inte så att det finns en universell 
polisidenitet som är statisk. Den ändras och formas beroende på personen och sammanhanget. 
Grupper av poliser skapar egna attityder och motivationsstrategier, vilka kan se mycket olika 
ut beroende på yttre omständigheter. (Holgersson 2005:19).  
 

Formandet av polisrollen  

Socialisering i stort, och kanske särskilt in i en tydlig grupp som Polisen utgör, är en naturlig 
process som alla sammansatta sociala grupper genomgår i olika utsträckning. En konsekvens 
av denna socialisationsprocess är uppkomsten av så kallat Group-think. Det innebär ett sätt att 
tänka kring och om kollektivet i extraordinära termer, vilket i förlängningen gör att man får en 
obalanserad verklighetsuppfattning. Group-think präglas av att gruppen ser sig som 
avgränsade från omgivningen, och tillskriver sig själva egenskaper som särskiljer dem från 
resten av kollektivet de verkar i. De börjar se sig som osårbara, extraordinära och förträffliga, 
och spelar efter egna regler. (Svedberg, 2012: 145ff) Tilliten till den egna gruppen, och 
känslan av tillhörighet gör att man till exempel börjar ta kritik som hot istället för 
förbättringsmöjligheter. I förlängningen gör group-think att en illusion om den egna gruppens 
excellens formar en typ av suveränitet som kommer att skada gruppen, eftersom den inte 
längre har någon förankring i verkligheten. (Granér & Nilsson 2000:24ff) 
 
Det är svårt och vanskligt att sätta ord på en kultur eller kulturella uttryck, då det finns en risk 
att man förstärker mönster man ser, eller ser sådant som inte finns, särskilt om man kommer 
med ett utifrånperspektiv. Samtidigt är det nödvändigt att benämna fenomenen vid något som 
är identifierbart för andra, i ett försök att förstå. Det finns några gemensamma drag för 
samtliga polisers arbete, vilka också är relativt unika för just poliser. Vi vill här skissera en 
kontur av vad poliskulturen producerar för polisroll, och gör det med utgångspunkt i polisers 
egen uttryckta bild av just detta som även bildar grundpelarna i poliskulturen och polisrollen: 
 
Cynism inför det omgivande samhället. Poliser ser i större utsträckning än andra 
yrkesgrupper baksidan av samhället. Människor i stor utsatthet, i stort behov av hjälp och 
samtidigt ofta obenägna att vilja hjälp, eller kanske till och med utan insikt om sin egen 
utsatta situation. Ständig kontakt med en proportionellt liten, men mycket utsatt del av 
samhället. Detta kan resultera i en skev bild av verkligheten, och cynism inför den. Dessutom 
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tenderar andra delar av samhället att idealisera polisers arbete, och också det bidrar till en 
skev bild av både allmänhetens syn på Polisen som grupp (finns till exempel förväntningar på 
att polisen kan och bör ordna allt?) och på sig själva (är det meningen att jag som polis ska 
kunna ordna allt?). Också detta bidrar till cynismen (Granér & Nilsson 2000:16ff). Det skapar 
en känsla av att allt som går fel är någon annans fel, samhället, reglerna, styrningen eller 
chefen. Medan allt som är rätt är min egen förtjänst. Detta skapar också en skev bild av både 
sig själv, och andra. 
 
Känsla av maktlöshet. Polisens insatser är ett praktiskt uttryck för samhällets sociala kontroll. 
Det innebär att insatser som görs inte alltid stämmer överens med de större politiska och 
samhälleliga strategier som i politisk mening styr samhället. (Skolnick 1994:73ff) Poliser är 
ofta endast involverade i det initiala skedet av en social insats eller åtgärd för att hjälpa 
människor, och får sällan veta hur det gick sen. Det kan bidra till en känsla av maktlöshet, 
särskilt om samma typer av problem återkommer många gånger, och ens mandat inte räcker 
till att göra mer. Maktlösheten kan också handla om att man tvingas utföra (eller inte utföra) 
handlingar som går emot ens personliga övertygelse, men som måste genomföras för att det är 
en plikt i arbetet (att exempelvis verkställa utvisningsbesked eller dylikt). 
 
Ytterligare en del av maktlösheten kan handla om reell makt, och den tydliga hierarkin som 
råder inom polisorganisationen. Mandat att handla och ta beslut är noga uppdelat och reglerat, 
vilket också det kan skapa frustration och maktlöshet. ”Poliskulturen kan beskrivas som en 
utpräglat manlig kultur. Sålunda finns tendenser att betona gränser, hierarkier, revir och 
resultat.” (Granér & Nilsson 2000:112). Polispersonligheten tenderar också att vara 
konservativ i sina åsikter, som ännu ett uttryck för motviljan till maktlösheten, och som ett 
försvar mot den egna personen, att inte låta sig påverkas av yttre omständigheter, och därför 
en ovilja till förändring. (Skolnick 1994:76) 
 
En föreställning om sin egen specialitet och suveränitet. Som ett resultat av, och sätt att 
hantera det våldsmonopol som poliser är ensamma om att besitta, kan just denna 
maktbefogenhet bli en del av självbilden, att “vi” som poliser är speciella. Detta i förhållande 
till till exempel andra anställda inom poliskåren, vilka inte har polisär utbildning i grunden. 
Enligt Skolnick blir detta faktum till en personlig egenskap och en del av självkänslan hos 
poliserna, en suveränitet. Baksidan av samma mynt innebär dock att just denna egenskap kan 
bidra till ett avståndstagande från andra personer, vilka inte har del av denna suveränitet. Att 
till exempel inte kunna ha andra vänner än poliser, för att människor utanför poliskåren är 
rädda för samma suveränitet, är en risk. (Skolnick 1994:66)  
 
Overkliga krav på sig själv på grund av arbetets karaktär: Ofta präglas polisens arbete av 
insatser som ingen annan kan utföra, eftersom det kräver visst utövande av våldsmonopol. 
Detta kan påverka hur man ser på både sig själv som person och förväntningarna på gruppen. 

 
Arbetets karaktär uppmuntrar och förstärker ridderlighet, sammanhållning, att vara i 
frontlinjen i kampen för det goda. Arbetsuppgifter som syftar till att kontrollera och bidra 
till att bestraffa innebär å andra sidan att förtryckande drag kan lockas fram. Exempel på 
detta är maktbehov, översitteri, fördomsfullhet och överdriven aggressivitet (Granér & 
Nilsson 2000:113) 

 
I själva användandet av en polispersonlighets-stereotyp har vi också indikerat att den ses så 
även utifrån, av samhället och medborgarna. Och denna faktor påverkar, även den, Polisens 
självbild. Skolnick menar att det finns en svårighet i att medborgare ser att Polisens 
handlingar inte bara är ett uttryck för lagar och regler, vilka Polisen av plikt är skyldiga att 
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utföra. En tendens finns att medborgare ser det som ett personligt ställningstagande från den 
enskilde polisen, att bekräfta den regel som sätts i verket. (Skolnick 1994:78). Detta blir alltså 
ytterligare en variabel i skapandet av “vi” och “dem”.  
 
I dessa definitioner finns onekligen ett antal laddade begrepp, vilka kan tolkas vara negativa 
för både individen och gruppen. Begrepp som “revir”, “fördomsfullhet”, “överdriven 
aggressivitet” och så vidare, visar på baksidan av samma mekanismer som lojalitet och stark 
auktoritet, tilltro till det egna mandatet och rätten att ta ansvar innebär. En stark intern lojalitet 
kan lätt leda till eller uppfattas som ett maktbehov, revirtänkande, förtryckande tendenser för 
någon som inte är med i den tänkta lojaliteten. (Granér & Nilsson 2000:113) 
Till detta kan också läggas den del av den faktiska yrkesutövningen som handlar om att 
misstänkliggöra och se avvikelser i sin omgivning, vilket kan upplevas som svårt för den 
enskilde polisen att “stänga av” när arbetet är slut. (Skolnick 1994:66ff)  
 
Samtliga av dessa karaktäristiska drag har både en inkluderande (sammanbindande) och en 
exkluderande effekt. De negativa delarna handlar både om hur den enskilda polisen kan 
uppfatta en tvingande stereotyp bild av hur man “bör” vara eller bete sig, och även hur 
medborgare och samhället förväntar sig att se kollektivet “poliser”.  
 
Denna dubbelhet yttrar sig som mest i mötet med “klienten”, medborgaren. Den individ som 
polisen har i uppdrag att hjälpa, styra eller bestämma över, och alltså tvingas till interaktion 
med. I interaktionen tar sig både den stereotypa bilden sig uttryck, och samtidigt är det där 
som den skulle kunna motbevisas eller omprövas. I polisens dagliga arbete, och i nästan 
samtliga av de personliga möten som sker är konflikter en del av situationen, i varierande 
form. 
 
Konflikthantering innefattar en stor del av det dagliga arbetet. I vissa fall kan det vara 
situationer som handlar om liv och död, och därför något man måste lära sig att hantera 
(Ekman 1999:172). Forskning om just polisens specifika roll, både som organisation och som 
individer i arbete har bland annat gjorts med inriktning på, och i förhållande till texter som 
styrdokument. Detta kommer vi att fördjupa oss i nedan.  
 

Polisen i gränslandet mellan text och praktik          

Gunnar Ekman har studerat närpolisers praktiska arbete i förhållande till styrdokument. Hans 
studie visar på intressanta punkter när det kommer till att styra och utvärdera polisiärt arbete 
och förhållningssätt både till sig själva, sin roll och i förhållande till allmänheten 
(medborgarna). 
 
“Att få kan styra många med texter är en tanke som utgör grunden för hur organisationer i 
allmänhet styrs. [...] Inom polisorganisationen finns dessutom en mycket stor mängd texter av 
olika slag.” (Ekman, 1999:1) Ekman studerar hur polispraktiken förhåller sig till textteorin, 
det vill säga hur styrdokument används, uppfattas och appliceras, samt hur texterna påverkas 
och anpassas till “verkligheten” enligt poliser som använder dem. Själva utgångspunkten och 
förutsättningen för att över huvud taget bedriva sådan forskning är att texter påverkar och styr 
oss, och att texter kan ses som manifestationer av föreställningar, förhållningssätt och 
attityder.  
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“Men styr och avspeglar verkligen texter praktik? Det finns en hel del som talar för att 
relationen mellan text och praktik inte är oproblematiskt. Ett bra exempel är återigen polisen.” 
(Ekman, 1999:2) Ekman studerar alltså normer kring och för polisarbetet. Det är främst i 
mötet mellan polisen och medborgaren som attityder och förhållningssätt blir synliga, och i 
någon mening även där lärandet manifesteras och blir verkligt. 
                                                                                                         
Studien är indelad i fyra undergrupper, vilka är förhållanden mellan parterna; texter om 
närpolisarbete och närpoliser, chefer och närpoliser, närpoliser och medborgare samt 
närpoliser (kollegor) emellan (Ekman, 1999:9). Av dessa relationella förhållanden är två extra 
intressanta för vår vidare studie, nämligen den mellan texten och polisen och mellan polis och 
medborgare. I mötet, både i den enskilda polisens inre reflektion kring sin handling och 
förhållningssätt till sina handlingar, samt i det som utstrålas och påverkar medborgaren. I 
interaktionen finns dilemmat, och i dilemmat uppstår konflikter. Det är också i denna 
interaktion som lärandet sker, och blir manifest både i individen själv, och för andra som 
iakttar och ser handlingar som normerande. 
 
Den första delen, rörande relationen mellan text och polis beskriver Ekman på följande vis: 
“De texter som förväntas styra närpolisarbetet är polis- och närpolistexter. De är dels inriktade 
på att styra utfallet av polisarbetet (planer och mål), dels på att styra polismannens beteende 
(lagar och regler).” (Ekman, 1999:30) Det handlar alltså om hur poliserna tolkar, väljer och 
använder de texter som avser styra de direkta handlingarna (lagar och regler) och speglar 
också i sig de val som blir praktik. 
 
Men “normer definierar inte vad människor gör, utan de ger ett antal handlingsalternativ. 
Sammantaget utgörs de av alla de normativa föreställningar som finns i människors 
medvetande - om hur någonting är eller bör vara - och de uttryck dessa får i praktiken.” 
(Ekman, 1999:26). Det är alltså först när valet är gjort, och utfört i praktisk handling som 
själva normen förstärks, eller yttras och då kan bedömas och registreras av omgivningen som 
normerar den.  
 
Polisen har dessutom att hantera olika typer av normer beroende på situation, vilket i sig 
innebär ett dilemma för polisen som individ. Ett problem med de styrdokument som står till 
grund för den enskilde polisens arbete är att de är ämnade (av nödvändighet) att vara 
allmänna, det vill säga gälla för samtliga poliser, och därför riskerar att innehålla ett stort 
element av tolkningsutrymme och valmöjligheter hur tolkning och genomförande kan ske. 
Detta skapar en grogrund för både stora dilemman och stort lärande.  
   
Nästa relation är den mellan polisen och medborgaren. Det är här som den föregående 
relationen manifesteras, och valen som gjorts kommer till uttryck. Det sker också en 
ytterligare relation, den som skapas i stunden och blir till en bild av polisen (och Polisen). En 
medborgare kommer att få en förmedlad bild av både polisen som individ och Polisen som 
organisation som följd av vad som händer i polis - medborgarrelationen. Dessa situationer, 
påpekar Ekman, är präglade av stor mångfald, och gör att valen enligt ovan nämnda kriterier 
också skiftar från situation till situation. (Ekman 1999:34ff) 
 

Polisens dilemma 

I formandet av ett “vi”, polisgruppen, krävs också att det finns individer som kan bilda detta 
“Vi”. Gruppen producerar både en grupp-identitet och en individ-identitet. En oundviklig 
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följd av socialisering in i gruppen och de kulturella uttryck de står för skapar och reproducerar 
gruppen roller vilka passar in i kulturen. Det gäller även Polisen.  
 
En av faktorerna som påverkar både gruppens, och individens identitet är vilka hinder och 
påfrestningar som ingår i vardagen, för vilka man behöver skapa strategier att hantera. En del 
forskning har gjorts kring vad den enskilde polisens arbetsvardag innebär för psykosociala 
påfrestningar, och vad det har för gemensamma nämnare med andra i yrket. En av dem är 
ovan nämnda Holgersson, som tittar på hur olika styrningsstrategier kan ta sig olika uttryck i 
enskilda individers arbetsmotivation (Holgersson 2005).  
 
Tidigare nämnda forskare Ekman (1999) visar också på hur problemen som en enskild polis 
behöver ta ställning till ser ut: (31ff) 

 
Det är omöjligt att känna till alla texter: Vilket gör att det ständigt är ett glapp mellan 
styrdokumenten och det praktiska polisarbetet. 
Texten tolkas. Olika tolkningar är ett oundvikligt faktum. 
Resurser saknas. De direktiv som premieras i styrdokumenten går inte att genomföra i 
praktik. 
Eget intresse står i konflikt med texten. Vilka normer blir då styrande; de byråkratiska eller 
de individuella? 
Om inte viljan finns? Om det till exempel finns tvivel om hur andra skulle/kommer att agera, 
eller vilket stöd som finns för den specifika handlingen. 
Skillnaden mellan text och praktik: så kallad professionell autonomi  
 
Alla dessa parametrar i kombination skapar och tvingar fram ett förhållningssätt hos den 
enskilde polisen, vilket kommer att påverka hur utfallet av en handling sker. Men det är också 
i beslutsprocessen i samtliga av dessa parametrar som lärandet sker. 
 
Konflikten i polisens vardag mellan normer från olika normsändare och med många olika 
relationer att ta hänsyn till är vad Ekman kallar för “polismannens dilemma”. (Ekman 
1999:36) Det är också här vi menar att konflikten finns, blir synlig och påverkar polisens 
arbete och handlingar. De är i denna dissonans mellan situationen och olika normer som 
lärandet kan ske. 
 
Som förmedlare och skapare av normer blir polisutbildningen mycket viktig både i Ekmans 
studie, och även i vår. Det är under utbildningens socialiseringsprocess som normer inte bara 
förmedlas utan också skapas och blir till ledsagande diskurser hos individen. Därför är det 
relevant att studera vad som där förmedlas, och hur det uppfattas av individen.  
 
När man rör sig i poliskretsar och i synnerhet i forskning om och kring attityder inom polisen, 
är det oundvikligt att stöta på begreppet “kåranda”. Kåranda är en del av, eller uttryck för den 
rådande organisationskulturen, och beskrivas mer ingående nedan. 
 

Kåranda 

I polisutbildningens kurslitteratur står följande uttalanden om yrkeskultur: 
”Uttryck för en kollektiv identitet. Genom att underordna sig kulturen blir man någon och 
samtidigt del av en gemenskap.” (Granér & Knutsson 2001:78). I ett utsatt arbete, som 
handlar om att hantera både våld, hot om våld och extremt utsatta situationer blir den 
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kollektiva identiteten viktig. I utsattheten blir känslan av att vara en accepterad del av en 
gemenskap en trygghet för att kunna känna tillit till kollegorna, och våga fortsätta utsätta sig 
för de risker som arbetet innebär. Detta är som sagt inte unikt för Polisen, men med hänsyn till 
de jämförelsevis stora riskerna som polisyrket innebär blir dessa arbetskulturella mekanismer 
extra tydliga och viktiga för individen i gruppen. Det finns en trygghet i ett delat ansvar för 
både de egna och andras handlingar. 
 
Den arbetskultur som så starkt tycks prägla polisyrket kan med andra ordalag definieras som 
”kåranda”. Kårandan kan förklaras som ett normativt förhållningssätt gentemot sina kollegor 
som syftar till solidaritet och lojalitet genom att utveckla ”genuina relationer” och att poliser 
bör ”ställa upp” för varandra. Kårandan som reproduceras genom socialisationsprocesser 
tycks vara en följd av den osäkerhet som yrket medför. Kanske kan uttrycket översättas till 
”förtroende”. ”Förtroendet för kollegor kan inte uppstå först i det ögonblick det behövs, just 
då våldet ska hanteras, utan det behöver ständigt visas och bekräftas” (Ekman 1999:173). 
 
Granér och Nilsson (2000) benämner detta som motkulturer, vilket också implicerar att dessa 
uttryck är en (mot)reaktion på förhållanden som är svåra, och måste hanteras. 
 

I motkulturen utvecklar man dessutom en inbördes solidaritet och moraliska förpliktelser 
gentemot varandra. Det är t.ex. ofta förbjudet att hävda sig på̊ arbetskamraters bekostnad, 
att ställa in sig in hos överordnade eller ”tjalla” på̊ arbetskamrater. Via humorn kan man 
förmedla vad som är acceptabelt. Man kan beskriva skrattet som det informella systemets 
motsvarighet till vad tillrättavisningen är i det formella systemet. (Granér & Nilsson 
2000:53) 

 
Kårandan kan i många fall ses som en “emotionell ventil” som ett sätt att hantera de risker och 
stundtals psykiska och emotionella påfrestningar yrket kantas av (Nilsson & Westin 2009:4). 
Men de problem som inom organisationen har med attityd-och bemötandeproblem att göra 
bottnar i denna kultur. Den är på så sätt dubbelsidig, med en positiv “Vi-känsla” och en 
negativ då den exkluderar alla som inte passar inom ramen för kulturen.  
 
När vi talar om arbetskulturer på detta vis, och poliskulturen i synnerhet, är det lätt att sätta 
det i relation till det faktiska uppdrag som den enskilda polisen har; att upprätthålla lagar och 
förordningar. I förhållande till de direktiv som just dessa förpliktelser sätter, och de 
förhållningssätt som skapas inom gruppen, vilka kan ha andra motiv eller syften först, kan det 
ske en krock. Vad händer när de officiella lagarna som polisen är förpliktade att göra, krockar 
med den djupt personligt internaliserade poliskulturen? Om en konflikt uppstår mellan de 
yttre och inre (från gruppen sett) reglerna och påtryckningarna? I det avseendet kan man se 
poliskulturen (och förvisso andra typer av arbetskulturer också) och i synnerhet kårandan som 
en typ av social kontroll, minst lika stark som den officiella kontrollen. 
                                                                                   
Om krocken uppstår, kommer den sociala faktorn att spela en stor roll, då det är den som 
erbjuder skydd och lojalitet, och därför är lättare att hänfalla till. De yttre attityderna till 
gruppen är sekundära till den egna synen på den egna gruppen. Alla dessa ovanstående 
faktorer sammanfattas ur ett polisperspektiv mycket väl av Granér och Nilsson (2000): 
 

Denna idealisering av det egna kollektivet utsätts emellertid kontinuerligt för avvikande 
upplevelser. En strategi för att hantera dessa hot, är att betrakta varje kritik riktad mot 
poliser som påhopp på alla poliser. Därmed kan kritiken avfärdas som osaklig och 
orättvis. En annan strategi är att använda andra bedömningskriterier för kollegor än man 
gör för den omvärld man har att hantera. Det finns bland poliser en tendens att inta en 
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förstående hållning till kollegers felsteg. Man tillskriver omständigheter stor betydelse 
liksom man ifrågasätter straffets värde. (Granér & Nilsson 2000:16ff) 

Kårandan får härmed avrunda bakgrunden. Bakgrundens syfte har varit ett försök att skissera 
en bild av poliser och Polisen, faktorer (inre och yttre) som påverkar och skapar 
polisvardagen, och visa några av de svårigheter som påverkar polisens arbete. Detta för att 
leda oss vidare in i studiens specifika frågeställningar och syfte. 
 
Nu rör vi oss mot de teoretiska utgångspunkter studien kommer att ha. 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

Mot bakgrunden och den tidigare forskningen vill vi här presentera våra teoretiska 
utgångspunkter, vilka vi kommer att använda för att analysera våra resultat. Det är 
inledningsvis Skolnick (1994) och socialiseringsprocessen, vilken främst kommer att 
användas för att titta på polisrollens förväntningar som till exempel visas i negativa och 
positiva drivkrafter (vilka vi presenterat utförligare under ”formandet av polisrollen”). Även 
som en förståelse av hur gruppen, i detta fall kåren, formar gemensamma attityder och därmed 
bidrar till ett lärande. Fortsättningsvis presenteras Brinkkjær & Nørholms (2002) teori om 
ledsagande diskurs, vilken vi använder som verktyg för att förstå hur erfarenheter tillsammans 
bildar en grund och påverkansfaktor för allt lärande som sker. Slutligen redogör vi kort för 
den hermeneutiska spiralens princip i syfte att tydliggöra den dynamiska och reflexiva process 
som lärande och den ledsagande diskursen innebär (Gustavsson 1996). Alla dessa bildar 
verktygen för att analysera intervjuerna kring polisernas tal om sin utbildning kontra sin 
arbetsvardag.   

Skolnick och socialiseringsprocesser 

Redan på 1960-talet gjordes den första (och fortfarande mycket flitigt citerade) stora 
sociologiska studien på just polisarbete i USA av Jerome Skolnick. Han lyfter in 
socialisationsprocesserna i en polisiär kontext: “A study of law in action, whether of judges, 
lawyers, or police officers, is a study of people interpreting and thereby transforming 
principles and associated rules within legal institutions” (Skolnick, 1994:51) Här är det 
tolkningen som står i centrum, hur man skapar ett tolkningsmönster för att hantera 
vardagsarbetet, och att motivera och förstå vad som görs, och varför. I en arbetskultur ingår 
att skapa en gemensam “tolkningsmodell” och överenskommelse för hur detta ska ske, vilket 
blir vägledande för individernas handlingar. Trots att hans forskning har många år på nacken 
är dess resultat fortfarande viktiga i förståelsen av polisen.  

 
For what social purpose does police exist? What values do the police serve in a 
democratic society? Are the police to be principally an agency of social control, worth 
their chief values the efficient enforcement of the prohibitive norms of substantive 
criminal law? Or are the police to be an institution falling under the hegemony of the 
legal system, with a basic commitment to the rule of law, even if this obligation may 
result in a reduction of social order? How does this dilemma of democratic society 
hamper the capacity of the police, institutionally and individually, to respond to legal 
standards of law enforcement? (Skolnick, 1994:30) 

 
Syftet med Skolnicks studie är att visa på den omöjliga dubbelheten/dualiteten i polisarbetets 
natur. Konflikterna ligger i det demokratiska samhällets själva grundförutsättningar, där det 
skapas motsättningar i förväntningarna på polisens arbete, och alltså i förlängningen handlar 
om vilken grundfunktion Polisen ska fylla. Förväntningarna i sig underminerar möjligheten 
att svara upp mot och upprätthålla lagar och regler, menar Skolnick.  

 
The police in a democratic society are required to maintain order and to do so under the 
rule of law. As functionaries charged with maintaining order, they are part of the 
bureaucracy. The ideology of democratic bureaucracy emphasizes initiative rather than 
disciplined adherence to rules and regulations. By contrast, the rules of law emphasizes 
the rights of individual citizens and constraints on the initiative of legal officials. This 
tension between the operational consequences of ideas of order, efficiency and initiative, 
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on the one hand, and legality, on the other, constitutes the principal problem of police as a 
democratic legal organization. (Skolnick, 1994:33) 

 
Konflikten mellan att vara samhällets övervakare och att vara dess tjänare4  är grundad i synen 
på den absoluta förutsättningen för Polisen: idén om ett demokratiskt samhälle där alla 
medborgare har rättigheter som bör och ska skyddas. Men vad ska skyddas? Och på vilket 
sätt, med vilka befogenheter? Denna grundkonflikt skapar en unik position för Polisen, vilken 
riskerar att ta sig uttryck i varje enskild polis förhållningssätt: “A member of the force may be 
expected to be a rule enforcer, partner, friend, social servant, moralist, street-fighter, 
sharpshooter, and officer of the law.” (Skolnick, 1994: 41). Hur hanteras denna inre 
ambivalens, och hur det kommer att påverka på vilket sätt arbetet utförs är en av grundpelarna 
för studiens frågeställningar.  

 
 
Skolnick målar upp en idealtypisk “polistyp” vilken han menar har personlighetsdrag som är 
gemensamma för en “polispersonlighet”5. Denna är både ett resultat av vilka som blir poliser, 
men också en typ av nödvändig socialisering av vad polisyrket kräver att en person är. Detta 
inkluderar eller förutsätter att Polisen per definition är en organisation med hög grad av 
hierarkisering, och att arbetsuppgifterna är tydligt fördelade i de olika lagren av hierarkin. 
Detta bygger också på en strävan efter att alla som arbetar inom hierarkin (inom visa gränser) 
är i grunden polisutbildade, och alltså har samma kunskapsbas att utgå ifrån. (Skolnick, 
1994:65ff) 
 
Skolnick menar dessutom att polisrollen innebär en unik dimension och samtidigt konflikt i 
den speciella position som finns i att vara både auktoritet och samtidigt i ständig risk för fara. 
Detta i kombinationen med att hela tiden ha både samhällets och medborgarnas ögon på 
sig.  En förväntan på effektivitet, men också en inbyggd respekt för polisrollen och dess 
maktbefogenheter, kan resultera i social isolation för polisen, på grund av rädsla för just 
denna auktoritet. Det finns också en tendens i ”polispersonligheten” att vara konservativ, i 
bemärkelsen att det finns en önskan och strävan att saker och ting bör vara som det alltid har 
varit. Detta kanske framförallt manifesteras i det faktum att arbetet går ut på att se till att lagar 
följs, vilket också i sig är en bekräftelse av lagen, och blir därför en del av polisens arbete och 
attityd. (Skolnick, 1994:65ff, 70) 
 
Mot denna bakgrund konstaterar Skolnick att det finns många incitament för att poliser, 
kanske mer än andra professioner, internaliserar arbetspersonligheten och låter den bli en del 
av den ”privata” personligheten, och livet. Det gör att poliser är en intressant grupp att 
studera.  
 
Skolnick gör också en viktig och intressant distinktion mellan olika typer av auktoritet, 
handlingsfrihet och bestämmanderätt (eng. discretion). Skillnad görs mellan delegerad och 
oauktoriserad bestämmanderätt, och avser från vilka direktiv, eller med vilka mandat polisen 
använder sin makt att handla. Kopplat till den tidigare nämnda polispersonligheten finns en 
tendens att handla utifrån det oauktoriserade bestämmanderätten, helt enkelt för att man 
menar att rätten att ta beslut, och förmågan att göra goda bedömningar har internaliserats och 
blivit en del av personligheten, vilken man kan använda utan delegerat bestämmanderätt. 
(Skolnick, 1994:88) Skolnick härleder många av de problem med avvikande beteende som 
polisen kan drabbas av, och som ofta uppmärksammas som det största problemet för deras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Respondent P1 
5 Se vidare ”formandet av polisrollen”, sida 12 
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arbete, till just denna diskrepans. När auktoriteten är otydligt fördelad, eller när en enskild 
polis anser fördelningen vara felaktig, och därför väljer att handla med större 
bestämmanderätt än vad som tilldelats officiellt, då uppstår värderingskonflikter.  
 
För att vidare analysera dessa återkommande problem måste man även skilja mellan vad som 
är delegerad och personlig bestämmanderätt. När får polisen ett givet mandat att agera, och 
när tas mandatet personligen för att utöva makt? Denna diskrepans, menar Skolnick, visar på 
vilken syn polisen har på sig själv, och i förlängningen vilket polispersonlighet (eller i vilken 
grad) som adapteras. Hur den enskilde polisen väljer att tolka sin maktposition, och därmed 
vilka mandat man har att handla, kommer att påverka hur man ser på sig själv och andra. 
(Skolnick, 1994:89) 

 
It is rarely recognized that the conduct of police may be related in a fundamental way to 
the character and goal of the instutition itself – the duties police are called on to perform, 
associeated with the assumptions of the system of legal justice – and that it may not be 
officers who are good or bad, so much as the premises or design of the system in which 
they find themselves. (Skolnick, 1994: 32)  

 
Skolnick menar alltså, att både personlighetstyperna, den upplevda dissonansen inom polisen 
själv att se vad som är rätt och fel, samt den utifrån kommande kritiken är en avspegling av, 
och relaterar till att polisorganisationen i sig ser ut som den gör. 

 
As an institution dependent on rewards from the civic community, police can hardly be 
expected to be much better or worse than the political context in which they operate. 
(Skolnick, 1994:218) 

 
Med avstamp i denna diskrepans som visas i Skolnicks forskning, i hur en enskild polis tolkar 
sin makt och sina mandat, vill vi titta närmare på hur makten tar sig uttryck i 
konflikthanteringssituationen. Samt att se huruvida det kan ske något lärande, och hur det 
påverkas av samma kriterier. 
 

Ledsagande diskurs  6 

Ulf Brinkkjær & Morten Nørholm presenterar begreppet “ledsagande diskurs”. De avser att 
förklara när den praktiska teorin blir handling. 
 
Den lutar sig mot Bourdieus teorier om språk och olika former av kapital. Enligt Brinkkjær & 
Nørholm definierar Bourdieu symbolisk ekonomi som nödvändigt för att förklara hur 
meningsfullhet reproduceras, och bildar grunden till vad som i det sociala fältet blir 
nödvändig för att förklara fördelningen av denna meningsfullhet. Meningsfullheten är viktig 
för att legitimera visst kapital, både i förhållande till andra och i sig själv. Någonting måste 
finnas i praktik för att man ska kunna tala om det, och språket är ett kapital vi tillskansar oss 
genom att använda just det och därmed bygga upp en förståelse och ett kapital. 
 
Bourdieu enligt Brinkkjær & Nørholm, menar att det krävs en praktik för att det någonsin ska 
finnas något att behandla med hjälp av språk. Kommunikation är aldrig enbart språk, det hör 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Hela avsnittet baseras på Brinkkjær & Nørholm (2002): Praktisk teori på ethjulet cykel – om 
mellemuddannelsernes dilemma mellem skole og arbejde. Dansk pædagogisk tidsskrift. Maj. København, pp. 82-
91 
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också ihop med andra signaler så som kroppsspråk, och refererar även till det vi kallar för 
”kollektivt medvetande”. Det vill säga en lång räcka förgivettaganden som ”bara finns där”, 
och som är gemensamma för människor i ett givet sammanhang och situation. 
Kommunikation är alltså alltid socialt och historiskt placerad. En individ kan aldrig frikoppla 
sig, sitt språk och sina tankar från det sammanhang vilken den befinner sig, och därför 
kommer det att påverka sättet på vilket vi talar om och handlar i situationen. En praktisk 
handling kan alltså inte skiljas från en ledsagande diskurs.  
 
I en kunskapssträvande värld, där stor tilltro och värde sätts till text- och tankebaserad 
kunskap (teoretisk) bildar också denna kunskap valuta i den symboliska ekonomin. Det går 
alltså inte att helt bortse från den valuta vilken är accepterad i den kollektiva symboliska 
ekonomin, men författarna ställer sig frågan;  
 

Anerkender man samtidigt at de praktiske teorier er nødvendige, er spørgsmålet hlivken 
rolle de spiller i opøvelsen af en kompetence som er kropslig, som opøves praktsik, og 
som alene eksisterer i praktiskt form (Brinkkjær & Nørholm 2002: 85) 

 
Förutsatt att kunskap i huvudsak är förmedlad i teoretisk form (som i praktiska teorier) blir 
frågan; i vilken utsträckning spelar det roll för att få en kunskap som är kroppslig? Teori är 
inte obetydlig för att förmedla praktisk kunskap, det kan däremot diskuteras vilken roll 
teoretiserandet spelar, och i vilken utsträckning teorin förmedlar den kunskap som avses.  
 
Vad gör detta då med den teoribaserade kunskapsvärld som dominerar oss? 

Ett barn cyklar 
I teorin om lärande som Brinkkjær & Nørholm presenterar, påvisas att när någon ska lära sig 
något praktiskt, måste det utföras praktiskt och inte bara i teorin. För att illustrera skapar 
författarna ett exempel: 
 
När ett barn vill lära sig cykla kan olika taktiker användas för att det ska lära sig: 
 
Ge barnet en cykel – se vad som händer 
Låta barnet prova sig fram, och löpa risken att barnet blir rädd och tappar viljan att lära sig. 

 
Ge en teoretisk föreläsning om teori kring cykling 
Förutsätter att kunskap om cykling (teori) är en förutsättning för att kunna cykla (praktik), och 
är därför fylld med ”gör-så / gör inte så”-satser, som syftar till att ge en instruktion i hur 
kroppen bör göra för att klara av cykling.  

 
Hänvisa till en handbok 
Ge barnet en handbok om cykling. Med förutsättningen “Om du läser detta kommer du att 
veta hur man gör.” Bygger på att praktisk teori i skrift har hög status, och förbereder en 
systematiserad kontroll av en viss kunskap. Teoretisk kunskap måste alltså föregå praktisk 
kunskap.  

 
Förklara vad som sker när man cyklar 
En vetenskapsteoretisk kunskap om varför och hur cykling kan fungera. 

 
Uanset hvordan pædagogen reagerer, er det vigtigt at fastholde at selve handlingen at 
cykle er en kropsligt mestret praktisk handling, ligesom selve det att lære at cykle foregår 
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som en kropslig tilegnelse. For begge dele gælder det derfor også at de kun föregår og er 
til praktiks og i udførelsen. (Brinkkjær & Nørholm 2002: 84ff) 

 
 
Cykling är en kroppslig kunskap. En kunskap som måste läras av kroppen, och som inte går 
att veta om man kan utan att praktiskt utsätta sig för handlingen. Så oavsett hur pedagogen, 
läraren eller instruktören väljer att agera så är det barnets kropp som måste utsättas för 
handlingen, måste prova handlingen för att lära kroppen.  
 
Detta är grunden i vad Brinkkjær & Nørholm menar är problematiskt.  
Om föreställningen är att man lär sig en praktik genom att läsa om den (i en handbok) så 
förutsätter det att teoretisk kunskap per automatik ger en färdighet i praktik, samt att denna 
teoretiska kunskap måste föregå den praktiska. I exemplet måste man alltså först lära sig att 
tillgodogöra sig boken och bli duktig på att läsa en handbok, och sen ta till sig den teori om 
hur man lär sig cykla, och till sist praktiskt cykla. 
 
Detta motsätter sig författarna, och menar att när man läser en handbok övar man upp andra 
praktiska färdigheter än den som innehållet behandlar. Det är med andra ord också en annan 
praktik man lär sig när man läser handboken; den om hur jag tillgodogör mig innehållet i en 
handbok.  
 
I exemplet med barnets cykellärande kan detta översättas till att barnet lär sig hur en cykel 
fungerar. Eller i denna uppsats kontext, hur konflikter kan hanteras. Men däremot lär man sig 
inte hur man med sina erfarenheter (förgivettaganden) kan göra eller väljer att göra när man 
väl hamnar i situationen (eftersom den är socialt och historiskt placerad, och det kan inte övas 
innan). Man lär sig att tala om cykling, men inte att praktiskt utöva handlingen.  
 
Det går ändå inte att helt bortse från den teoretiska bakgrund som handboken (teorin) innebär. 
Dock är det oklart hur mycket det inverkar på inlärningen, i vilken utsträckning som till 
exempel att se någon annan cykla, påverkar barnet. Det står klart att det påverkar barnet, 
eftersom det är en del av dess historiska och sociala placering, men i vilken utsträckning?  
 

[...]det7 implicerer teori om indøvning af monocyklingskompetencen (teoretisk teori), og 
ikke teori før indøvningen av monocyklingskompetencen (praktisk teori/ledsagende 
diskurs) (Brinkkjær & Nørholm 2002: 86) 

 
För att förtydliga ytterligare, så implicerar handboken en teori OM inövning av en 
kompetens (teoretisk teori) och inte teori FÖR inövningen av kompetensen (praktisk 
teori/ledsagande diskurs) (85ff, författarnas översättning) 

 
Det är alltså möjligtvis så att en förmåga att cykla uppövas, men främst uppövas en attityd till 
att använda en bok som/istället för en tränare eller pedagog. Det implicerar också att det är 
boken, läraren eller pedagogen som lär ut kunskap, och inte att det är när barnet/studenten tar 
till sig kunskapen som själva lärandet sker. Det ligger alltså en viktig skillnad i att se lärandet 
som något som en pedagog lär ut, eller som något som en person tillskansar sig.  
 
För att vidare exemplifiera kan man skilja ytterligare. Vad som lärs ut och visas i handboken 
handlar alltså om den praktiska teorin; “Kim sätter sig på cykeln, Kim trampar, kugghjulen 
snurrar”, eller i konflikthanteringssituationen “säg si, säg så”. Boken dominerar det jag gör, 
men det lär mig inte hur jag ska göra. 
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Kompetensen som exemplifieras, uppövas och internaliseras i individen är alltså talet om, och 
attityden till den handling som ska utföras. Förmågan att först och främst tillgodogöra sig 
texten och instruktionen i sig, och att gå från en abstraherad och generaliserad beskrivning av 
en handling till en faktisk kompetens för handlingen, är något annat. 
 
Då rör vi oss istället till den ledsagande diskursen: hur jag ska göra för att få cykeln att rulla, 
och hur jag gör för att cykla. Detta är beroende av min personliga erfarenhet och kan därför 
aldrig bli helt “rätt” när man läser en handbok, eftersom handboken är mer generell och 
allmängiltig. För att exemplifiera vidare kan handboken ses som att använda ett recept när 
man lagar mat; receptet är en allmängiltig förklaring vilken vem som helst ska kunna använda 
och som förväntas ge samma resultat oavsett vem som använder den. Skillnaden är dock att 
en handbok rent praktiskt inte är möjlig att hålla i och läsa samtidigt som man utför den 
praktiska handlingen, cykling. Det är alltså två skilda praktiker; att läsa en handbok om 
cykling och att fysiskt cykla. 
 
Det blir alltså snarare en fråga om hur man med mina sociala och historiska positioneringar 
använder de “verktyg” som handboken tillsammans med erfarenheterna ger mig, på bästa sätt. 
Tillbaka till uppsatskontexten igen. “Om man har 130 kg muskler”8 och är 2 meter lång måste 
man ta sig an situationer för konflikthantering på ett annat sätt än om man är 70 kg och 150 
cm lång. Det vill säga, inlärningen handlar om praktisk administration av input, inte bara 
tillskansande av praktisk teori.  
 
Det är alltid ett oändligt antal förhållanden och upplevelser som påverkar hur vi lär oss, och 
det går inte att avgöra hur mycket som är en förmedlad erfarenhet eller ledsagande diskurs. 
Men klart är att endast den teoretiska kunskapen inte kommer att räcka.  
 
Handboksanvändandet innebär flera typer av problem: 
Handboken måste av nödvändighet skrivas på ett sätt som gör den allmängiltig, alltså i 
generella termer beskriva en generisk uppfattning av vad handlingen innebär. Det går inte att 
skriva en specifik handbok anpassad till olika förgivettaganden och förkunskaper, utan 
handboken och instruktionerna är (och måste vara) anvisande i idealtypiska termer. De blir 
alltså snarare en redogörelse för hur man borde utföra en handling, och skapar en norm av vad 
det är och innebär. Författarna beskriver det som att vad som lärs ut i utbildningar inte är bara 
praktiska bemästrande av praktiska kompetenser, utan det är också en tillägnelse av 
symboliska kompetenser; syn på, idéer om, föreställningar om vad det borde vara.  
 
Ytterligare en dimension av vad denna symboliska ekonomi skapar är att det innebär att man i 
samband med en praktisk tillägnelse (att cykla eller att lära sig om hur konflikthantering går 
till) också lär sig hur man talar om att göra denna praktik. Det blir ett sätt att legitimera 
handlingar, och för att återkoppla till Bourdieu, att bygga upp sitt symboliska kapital, av 
vilket det viktigaste är språket. Att lära sig en handling handlar alltså också om att 
tillgodogöra sig talet om och abstraherandet av handlingen. Det är i talet om något som de 
stora symboliska kapitalen ligger.  
 
I förlängningen blir alltså den praktiska teorin/ledsagande diskursen en del av det som i 
anslutning till exempel läraren betecknas som en ”akademisering” men som snarare fungerar 
som en social sorteringsmekanism. Att tala om och behärska det symboliska kapitalet i 
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språket om något är mer eftersträvansvärt än handlingen i sig, och därför fungerar detta som 
en sortering av mer och mindre värda kunskaper; teori = värdefullt, praktik = mindre 
värdefullt.  
 
Samtidigt blir förmågan att reproducera praktisk teori eller bemästra en ledsagande diskurs en 
mer och mer avgörande del av tillgången till legitimiteten att göra det gällande. Därmed blir 
den praktiska teorin en central del av den gemensamma förståelsen bland en grupp av 
praktiker/anställda i en viss grupp för upprätthållandet av gränserna mot andra discipliner, 
yrken eller praktiker. Stor del av det som lärs ut i den praktiska teorin implicerar alltså snarare 
föreställningen om vad lärandet är och innebär, och under tiden lärandet sker så sker också 
reproduktionen av den abstrakta teoretiska kunskapen som den “rätta” kunskapen.  
 
Den praktiska teorin blir ett redskap för att åtskilja och samla, det vill säga till att bestämma 
vad som är ”rätt” och vad som är ”fel”. Och i denna process blir handboken i att cykla ett 
bidrag till att träna acceptansen av den praktiska teorins roll. Handbokens gentrifierade form, 
och teoretiserade innehåll används eftersom det är en möjlighet till standardisering av 
kunskap, och därmed styrning och kontroll. Läroboken blir ett sätt att exkludera/inkludera och 
fungerar som rättesnöre för handlingen. 
 

Dermed opnås evnen til at tale om praktikken på bekostning af de praktiske komptencer 
som efterhånden mistes. de relevante praktiske kompetencer ofres på modernitetens alter. 
Til gengæld opnås muligheden for standardisering og dermed for kontrol. (Brinkkjær & 
Nørholm 2002: 90) 

 
Lärande, pedagogik och inlärningsprocesser har alltså förskjutits från ett praktiskt utförande, 
till att bli en akademiserad och teoretiserad förmåga att tala om saker, istället för att lära sig 
att behärska och erövra kompetenser. Utövandet kräver ett förhållningssätt både till 
handboken och cyklandet. Detta förhållningssätt är en individuellt formad och sammansatt 
erfarenhetsbas som består av förståelsen av och om praktiken. Lärandet sker i stunden då 
något utförs. Det är i den stunden, för att ta oss tillbaka till uppsatsens kontext, i hanterandet 
av konflikter och det faktiska mötet med människor i konflikt som lärande sker.  
 
Lärandet sker alltså aldrig isolerat i det man vill tillgodogöra sig (förmågan att cykla på en 
cykel) utan medför och förutsätter också en diskursiv hållning till, och en kunskap om 
sammanhanget och sättet på vilket handboken används. Jag har ett förhållningssätt i stunden 
beroende av vad som händer och var jag är placerad historiskt och socialt. Jag har också en 
hållning till det som pågår, som innefattar mitt sätt att tänka om det som skett. Samtidigt som 
jag praktiserar, skapar jag en ny hållning till praktiken.  

Den hermeneutiska spiralen  

I uppsatsens kontext vill vi titta på hur polisers lärande i specifika situationer ser ut, och 
använder konflikthanteringssituationer som exempel. I vår förståelse av Brinkkjær & 
Nørholm vill vi därför lyfta in Gustavssons Hermeneutiska spiral, inte med avsikten att 
förenkla utan för att komplettera just med lärandetermer. Dessa två teoretiska 
begreppsapparater går inte att kombinera fullt ut, vilket vi är medvetna om. Däremot kommer 
vi att använda deras olika styrkor för att analysera våra frågeställningar utifrån två perspektiv. 
Trots deras olikheter menar vi att det går att använda i samma syfte, då de båda menar att allt 
härstammar från praktik och praktiskt kunnande.  
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Gustavsson (1996) redogör för den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen som är en bättre 
liknelse, vilken förklarar hur skeendet i lärandeprocesser för en individ ser ut. Teorin bygger 
på att oberoende av vilken intention en individ äntrar ett sammanhang kommer ett lärande att 
ske, utifrån dennes eget agerande och interagerande. En individs förförståelse inför 
sammanhanget kommer genom dessa interaktioner påverkas och i sin tur leda till en 
utveckling och/eller förändring av förförståelsen. Sammanhanget bidrar med aspekter, vilka 
individen måste tolka och förhålla sig till, vilket på så sätt leder till ny förståelse och kunskap 
(Gustavsson 1996:41). Den hermeneutiska spiralen kan förstås uppstå genom en social 
dimension på så sätt att all social interaktion för individen bidrar till ett lärande, oberoende 
om det var tänkt från början eller ej.  
 
Den praktiska kunskapen att cykla, att sitta på en cykel och ta sig framåt, kommer alltså, med 
den hermeneutiska spiralens termer att ske på följande sätt: Läsande av handboken (praktisk 
teori) och att tillgodogöra sig den teori om cykling som förmedlas i boken, och till sist det 
praktiska utförandet; cyklandet.  
 
I vår analys av polisernas intervjuer kommer vi att titta både på den hermeneutiska spiralens 
process, och hur talet om och förhållningssättet kring konflikthanteringssituationerna 
tillsammans utmynnar i en hållning inför lärandet och det egna arbetet.  
 
För förståelse av resultat och analys vill vi förtydliga att vi gör en diskrepans mellan 
“förhållande” (som “i förhållande till”) och hållning. Förhållande syftar på en individs socialt 
och historiskt relativa relation till en annan part, det vill säga det som sker i “nuet” och i 
relation till exempelvis en annan person eller ett fenomen. Hållning syftar snarare på 
individens inre attityd, bild eller förgivettagande. Detta är alltså en mer sammansatt och 
sammanhängande bild och förhållningssätt som individen ser som en del av sig själva oavsett 
om hen befinner sig i sammanhanget eller inte.   
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Metod 
	  

Kvalitativ metod 

Sett till studiens syfte; att undersöka hur poliser upplever det att gå från teori till praktik och 
hur lärandet i arbetet ser ut, har vi valt att utgå från en etnografisk metod, vilket är en 
mellanmänsklig metodik på så sätt att vi som forskare interagerar med dem vi studerar 
(Aspers 2011:21). Det empiriska material som legat till grund för vår analys och vårt resultat 
har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilka kommer redogöras för 
mer ingående nedan. 
	  

Urval 

Urvalet har avgränsats till yrkesverksamma poliser med varierande befattningar och 
positioner inom kåren; en lärare på Polishögskolan som tidigare jobbat som polis, två stycken 
med chefsbefattningar (främst för poliser i yttre tjänst, vilket inkluderar beslutsfattande ute på 
fältet och personalansvar) samt tre stycken poliser i yttre tjänst.   
För ytterligare bredd har vi valt att söka respondenter från olika delar av landet och på så sätt 
inte hör hemma på samma arbetsplatser. De intervjuade har bestått av såväl män som kvinnor, 
men då syftet med uppsatsen inte är att se till kön och genus, sociokulturell bakgrund eller 
ålder, har vi gjort ett aktivt val att inte redogöra för vilka som är vilka. För att kunna skilja 
utsagorna åt har respondenterna tilldelats koder, P1-P6, baserat på antal yrkesverksamma år.   
 
Liksom tidigare nämnt har vi med denna studie inte för avsikt att redogöra för eventuella 
skillnader gällande våra respondenters kön, ålder, etnicitet, etc. Vår presentation av dem är 
således avskalad och ämnar enbart beskriva personens befattning inom kåren samt 
yrkesverksamma tid för att på så sätt skapa en förståelse för vilken funktion de fyller inom 
polisverksamheten. 
 

• Polis 1: Lärare på Polishögskolan. Cirka 35 års erfarenhet av polisyrket. 
• Polis 2: Chef för yttre enheter. Cirka 30 års erfarenhet av polisyrket. 
• Polis 3: Chef för yttre enheter. Cirka 20 års erfarenhet av polisyrket. 
• Polis 4: Polis i yttre tjänst. Cirka 8 års erfarenhet av polisyrket. 
• Polis 5: Polis i yttre tjänst. Cirka 5 års erfarenhet av polisyrket. 
• Polis 6: Polis i yttre tjänst. Cirka 2 års erfarenhet av polisyrket. 

 
	  

Intervjuerna 

Vårt empiriska material har insamlats genom semistrukturerade intervjuer, vilken är en metod 
som grundar sig i fasta frågor formulerade i en intervjuguide9 men som ändå ger utrymme till 
fördjupande följdfrågor (Aspers 2011:143).  
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Vårt inträde på fältet har sett ut på lite olika sätt. Tre av våra respondenter har vi kommit i 
kontakt med tack vare olika kontakter och känningar inom fältet, och övriga har vi fått tag i 
genom mejlkorrespondens efter att ha letat oss fram på Polisens egen hemsida. Inför den 
inledande kontakten skickades ett missivbrev ut10, vilket kortfattat redogjorde för vårt syfte 
med intervjun samt studiens syfte i stort. 
 
Vartefter vi fick jakande svar från våra blivande respondenter till att medverka, bestämdes tid 
och plats för intervjuerna utifrån deras önskemål och scheman. Två av intervjuerna ägde rum 
hemma hos respondenterna själva och övriga på respektive respondents arbetsplats. Samtalen 
varade mellan 35-120 minuter och samtliga ägde rum under april och maj månad 2015. 
 
Efter varje avslutad intervju påbörjades så snabbt som möjligt arbetet med att transkribera det 
inspelade materialet, vilket kom att ligga till grund för den kommande kodningen inför 
analysen. 
	  

Utformandet av intervjuguide 

Inför vår frågekonstruktion utfördes en grundlig inläsning av material gällande myndigheten i 
stort, samt de ämnen vi ämnade söka svar på, för att på så sätt vara så pålästa som möjligt 
inför intervjun och för att kunna ställa så relevanta frågor som möjligt (Ahrne & Svensson 
2014:46). 

Då våra respondenter tillhör tre olika kategorier inom kåren har vi valt att anpassa frågorna 
därefter, och har således utformat tre olika intervjuguider. Gemensamt för de alla tre är 
bakgrundsdelen, vilka är frågor som syftar till att få en överblick gällande tidigare 
erfarenheter och antal år inom kåren. Även frågor kring konflikter och hanteringen av dessa, 
samt frågor gällande Polisens arbetskultur är gemensamma nämnare för samtliga intervjuer. 
 
De respondenter med en gedigen erfarenhet utifrån antal år inom yrket, har frågor gällande 
förändringar inom kåren ställts för att få en inblick i på vilket sätt yrket har förändrats inom 
aspekter som rör vårt huvudsakliga syfte med studien. De respondenter som relativt sett är 
nyutexaminerade poliser, har fått frågor som rör tiden under utbildningen och hur väl de 
kunskaper som förmedlades där överensstämde med verkligheten. 
 
Till de två chefer som deltog i studien utgjordes frågorna till stor del av aspekter gällande 
deras egen del av konflikthantering, både inom arbetslaget och ute på fältet i mötet med 
medborgarna. Främst handlade de om uttalade strategier de förväntades sätta i bruk för att 
skapa ett lärande och djupare förståelse i hur dessa strategier på bästa sätt kunde tillämpas. 
 
Sist men inte minst var intervjuguiden till mötet med läraren på Polishögskolan väl 
underbyggt med frågor gällande såväl utbildningen i stort som hur man under utbildningen 
arbetade med att förmedla kunskaper kring konflikter, och hur man såg på det teoretiska 
lärandet i skolbänken till det praktiska utövandet på fältet. 
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Analys 

Det transkriberade materialet kom sedan att kodas utifrån ett kodschema.11 Kodschemat 
utgjordes av fem huvudrubriker; funktion, utbildning, konflikter, utbildning kontra verklighet 
samt kåranda vilka grundar sig på tidigare forskning och även utgjort stommen för 
intervjuguiden. Dessa teman med tillhörande underrubriker tilldelades varsin färgkod, vilket 
användes för att markera de delar varje kod representerade i det transkriberade materialet 
(Aspers 2011:185). 
 
Kodningen skedde i olika etapper, där det första steget gick ut på en ”grovkodning”, där större 
delen av det utskrivna materialet tilldelades en färg oavsett relevans sett till vårt syfte. 
Därefter skedde en ny, mer grundlig kodning där irrelevant material sållades bort, eventuella 
citat markerades och grovkodningen bröts ned i mindre beståndsdelar inför en kommande 
analys. 
	  
Analysen av resultatet skedde i enighet med kodningen, på så sätt att processen även här 
delades in i olika etapper. Vi har arbetat utifrån tre huvudpunkter; sortera, reducera och 
argumentera (Rennstam & Wästerfors 2014:194). Att sortera och reducera var något som 
påbörjades redan i kodningsprocessen. Den tredje punkten, att argumentera, har skett genom 
en växelverkan mellan empiri och teori, ett sätt för att uppnå vetenskaplig evidens (Aspers 
2013:196).  
 
Genom detta kom kodschemats huvudrubriker att avgränsas utifrån grad av relevans till 
uppsatsens syfte och frågeställning, och utmynnade i dessa fyra: utbildning, funktion, 
konflikter samt kåranda.  Huvudfokus var att se till informanternas uppfattningar och attityder 
till de frågor vi ställde, och analysen har således belyst hur “talet om” de olika fenomenen sett 
ut.   
 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När man talar i termer huruvida en studie uppfyller god validitet och reliabilitet, talar man om 
”hur bra man mäter det man vill mäta” samt ”hur bra man mäter det man faktiskt mäter” 
(Aspers 2011:248).  Begreppet ”mätning” kan i ett kvalitativt avseende anses som 
problematiskt då de främst förknippas med en kvantitativ ansats. I en kvalitativ ansats kan det 
översättas till att man ställer relevanta frågor och gör övervägningar för hur de på bästa sätt 
kan uppfylla studiens syfte. Detta är någonting man som forskare måste ha i beaktning, så 
även i denna studie. 
 
Här kan vi börja se till urvalet, vilket i detta sammanhang noga avvägts för att få en så god 
spridning som möjligt, både sett till de olika befattningar våra respondenter besitter och även 
den geografiska spridning vi kämpat med att få till; skulle alla deltagare återfinnas inom 
samma arbetslag och på sätt arbeta under exakt samma förutsättningar ökar risken mot en allt 
för homogen grupp, som inte avspeglar polismyndigheten ur ett större perspektiv. Detta leder 
oss in på generaliserbarheten för studien, som trots dessa aspekter som tagits i beaktning 
fortfarande enbart bygger på ett fåtal intervjuer, vilket inte är tillräckligt för att kunna dra 
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slutsatser gällande hela verksamheten. Storleken räcker enbart till att ge en fingervisning om 
hur läget ser ut, men är inte tillräcklig för att användas i generella ordalag. 
 
Något som talar till studiens reliabilitets fördel är den mängd tidigare forskning och övrig 
litteratur som studerats, då vi som forskare på så sätt skapat oss en tydlig bild av 
verksamheten i sin helhet och skapat oss en förståelse som i sin tur gett oss kunskap att ställa 
relevanta frågor och fördjupa oss ytterligare i det våra informanter har delgett oss. Utan denna 
förkunskap hade de semistrukturerade intervjuerna och dess följdfrågor inte gett oss lika 
mycket som vi nu anser att de har, vilket i sig stärker studiens validitet. 
	  

Etiska överväganden 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka redogör för fyra 
huvudkrav gällande god forskningssed. Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, vilka vi nedan kommer presentera närmare och 
klargöra hur vi har förhållit oss till dem. 
 
Informationskravet: Denna princip redovisar kravet på forskaren att informera respondenten 
om hens funktion i studien och klargöra för det frivilliga deltagandet, vilket gjordes i första 
kontakten via missivbrevet. Principen innefattar även kravet på att redogöra för respondentens 
villkor; hen får närsomhelst avbryta intervjun, välja att inte svara på en fråga, etc. Dessa 
aspekter meddelades väl på plats i samband med intervjun. 
 
Samtyckeskravet: Denna punkt går lite hand i hand med informationskravet, då det syftar till 
respondentens samtycke till att delta. Då urvalet bestod av poliser var den åldersrelaterade 
frågan (om personen inte är myndig) inget hinder. Respondenterna redogjorde även enbart för 
sina egna uppfattningar och erfarenheter inom aktuella ämne, och förväntas på så sätt inte att 
svara för någon annan. 
 
Konfidentialitetskravet: Kravet syftar till att vi som forskare ska hålla största möjliga 
konfidentialitet, och att utomstående inte ska ha möjlighet att ta del av materialet. Detta är en 
avvägning som är viktigt att förhålla sig till, fullkomlig anonymitet går aldrig att utlovas. Vårt 
sätt att jobba mot konfidentialitetskravet har inneburit total avpersonifiering av våra 
respondenter, presentationen av dem har enbart gått ut på att så förenklat som möjligt beskriva 
dess befattning samt ungefärlig tid inom kåren. Vi har även utelämnat information gällande 
vilka orter och städer våra respondenter arbetar, för att på så sätt minimera risken att kunna 
härleda till enskilda individer. De inspelade intervjuerna har direkt efter klargjord 
transkription raderats och namn eller andra utlämnande uppgifter har benämnts med ”XX” i 
utskrifterna. 
 
Nyttjandekravet: Nyttjandekravet, det fjärde och sista, gör gällande våra respondenters 
uppgifter, vilka inte får utlämnas till andra än de med vetenskapliga syften. 
	  

Kritisk reflektion av metod 

Tanken var från början att utföra 10 stycken intervjuer, vilket kom att ändras under tid av flera 
anledningar. Först och främst blev vi begränsade sett till studiens omfattning, tiden blev för 
knapp utifrån den bearbetning av det insamlade materialet vi lagt ner på de sex intervjuer som 
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det kom att bli. Detta minskade antal var något vi noga övervägde fram och tillbaka, men kom 
ändå att känna oss nöjda med utifrån det värdefulla och utförliga material vi fick in. Vi 
lyckades trots detta få informanter på alla de olika befattningar inom myndigheten vi från 
början önskat, vilket vi på så sätt anser väga tyngre än kvantiteten.  
 
Två av våra intervjuer genomfördes på varsitt håll på grund av geografiska avstånd, vilket inte 
var vår plan från början. Detta var något vi i efterhand förstod inte var optimalt utifrån vårt 
sätt att arbeta, då följdfrågorna på så sätt kom att bli färre till antalet.  
 
De två respondenter med chefsbefattningar inom yttre tjänst, fick inga frågor gällande 
utbildningen, vilket vi här vill argumentera anledningen för. Vi ansåg att det utifrån deras tid 
inom kåren, kunde finnas risk att få missvisande svar om vi bett dem erinra sig hur de 
upplevde utbildningen, som för båda låg cirka 30 år bakåt i tiden. Däremot hade respondent 
P3 erfarenhet av rekryteringsprocessen till Polishögskolan, vilket på så sätt kom att uppväga 
avsaknaden av våra utbildningsfrågor då vi där fick värdefulla åsikter vi från början inte hade 
räknat med.  
 
 

	   	  



	   32	  

Resultat och analys 
  

Jag menar att en polismans beteende i huvudsak är situationsberoende  
(Holgersson 2005:49) 

 

Citatet är gällande för så väl det polisiära arbetet på fältet som våra föreliggande intervjusvar. 
Därför har vi valt att i intervjusituationen koncentrera oss på att söka polisernas egen 
uppfattning och uttryck kring våra frågor. Uppfattningar om, och attityder kring frågorna vi 
ställt. Därför kommer i detta avsnitt presentera delar av respondenternas svar, som “talet om” 
fenomenet.  
 
Som forskare kan vi bara uttala oss om informanternas förmedlade uppfattning; vad de talar 
om, och på vilket sätt. Vi menar att påvisa att talet om något också säger något om 
uppfattningen och synen på samma fenomen. Vi redovisar därför deras tal om; utbildning, 
funktion, konflikthantering och kåranda, teman vilka framkommit utifrån intervjuguidernas 
struktur och grundats i tidigare forskning. Sedan övergår vi i en analys där vi ämnar besvara 
frågeställningarna: 
  

• Hur ser poliser sig själva som konflikthanterare?  
• Hur upplever poliserna sina kunskaper från utbildningen som helhet vara relevanta när 

de kommer ut i yrkesverksamheten? 
• Hur upplevs övergången från teori till praktik i konflikthanteringssituationer? 
• Hur möjliggör polisrollen ett lärande i konflikthantering? 

 
Resultat- och analysdelarna kommer att presenteras parallellt med varandra. Detta för att 
underlätta analysen i förhållande till de valda teorierna, och kommer sedan utmynna i en 
sammanfattande analys av helheten.  

 

Utbildningen  

Respondenternas erfarenheter och längd i yrket skiljer sig mycket åt (mellan 35 och 2 år), 
vilket också ger en bred spridning på vad polisutbildningen bestått av, och hur mycket de 
minns av eller tänker om sin utbildning. 

 
Ja det är ju många egenskaper man behöver ha. Som rent personliga egenskaper, då pratar 
man ju om det här med social kompetens och kommunikation… Stabilitet och att vara 
psykiskt stabil och allt det här. Och det här med rättsmedvetenheten, det är många olika 
saker som man söker. Pondus till exempel…[…] Auktoritet i kombination med 
ödmjukhet. Ödmjukheten är jätteviktig. Och empatin. Förståelse. Det är många människor 
som har det svårt och trasigt och eländigt och att man kan förstå att det kan finnas en 
bakgrund och en orsak till det. (P3) 

 
P3 beskriver här en generell bild av vad en polis behöver ha för egenskaper, och denna bild 
har vi funnit stämmer väl överens med andra respondenters. Men hur används eller utvecklas 
dessa egenskaper i utbildningen? Och vilka problem anser poliserna själva finnas i den 
utbildning de genomgått? 
 
När respondenterna ombeds beskriva utbildningen i stora drag framkommer följande bild: 
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Och det är huvudsaken teoretiskt här, men lite praktiska övningar. (P1) 
         
Så att, självklart försöker vi hela tiden belysa perspektivet på polisrollen och ur de så kan 
vi se här (pekar i utbildningsmaterialet) just det här legalistiska perspektivet och det 
autonoma.12 (P1) 
 
Alltså konflikthantering är en stor del av utbildningen och sen det är ju alltid ett aktuellt 
ämne som man pratar om i arbetsgruppen. (P3) 
 
Och när man lämnar skolan så, här är det by the book. Vi kan inte hålla på och lära ut tips 
och trix. Vi kan inte hålla på och vandra i gråzonen och i svart zon, utan vi kör by the 
book här. (P1) 

 
När poliserna själva skulle jämföra innehållet och det förmedlade budskapet de fått från 
polisutbildningen, med den verklighet de nu arbetar i kom också en del kritik fram. 
De yngre poliserna uttryckte kritik mot utbildningens extremer, och menar att det inte har så 
mycket med verkliga polissituationer att göra. 
         

Det var mycket som jag inte tyckte var så relevant. Och att man skulle ha mer satsat på 
andra delar av polisutbildningen. (P4) 
 
Och det gick lite ut på att, tyckte jag, att lärarna skulle göra det så komplicerat som 
möjligt som det inte är i verkligheten, och man skulle nästan räkna med att man inte 
lyckades liksom. Det där tycker jag är tråkigt, ja det är viktigt att man som människa får 
känna att ”jamen, det där gjorde jag ju bra” och sen när man kommer ut i verkligheten så 
inser man att det är svårt att jobba som polis, men det är ju aldrig så krångligt som de har 
gjort det… (P4) 
 
Det var väl att på utbildningen så tyckte jag att dom gjorde väldigt extrema scenarion hela 
tiden. (P6) 

 
Utbildningen uppfattas alltså som extrem, och som P1 påpekar i citatet ovan de föregående, så 
är utbildningen utformad att vara ”by the book”, alltså enligt instruktioner och regelverk. Och 
samtidigt som poliser som nu är i tjänst ser detta som en nackdel menar en av de äldre att: 

 
Alltså läsa boken, se på filmen går bra, men va på platsen är en dimension till, och sen 
tillbaka och reflektera över det. Det är det man vill åt nu igen. (P1) 
 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de alla menar att det är för lite praktik i 
utbildningen. Just det där som P1 påpekar ovan, att i praktik prova och se hur det känns och 
går. ”Praktik” syftar både på praktik på polismyndigheten, ute på fältet (eller aspiranttid) och 
praktiska inslag i den övriga utbildningen, så som övningar av metoder på polishögskolan. 
 
 Men det är en sak i alla fall, dom har för lite praktiskt. (P3) 

 
Det är för lite fältkontakt så att säga. För de vet inte vad man pratar om här ibland! För de 
har inte vart där. (P1) 
 
För det är ett väldigt praktiskt yrke. (P1) 

 
Som en förlängning av denna avsaknad av praktik uttrycktes också svårigheten att kombinera 
det praktiska med det teoretiska, både under utbildningen och i arbetet när man kom ut i 
yrkeslivet. De äldre poliserna bekräftar samma uppfattning och visar i citaten nedan att det är 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Att jämföra med Skolnicks delegerad och oauktoriserad bestämmanderätt, se sida 19 
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svårt för de nya poliserna när de kommit från utbildningen att omsätta det de fått lära sig till 
arbetets praktik. 

 
Så det är viktigt att man får träna på att omsätta det där från skolan i det praktiska, det är 
ju liksom meningen med aspiranttiden. Så det skulle jag nog säga, att vi ser att dom har 
för lite praktik helt enkelt. (P2) 
 
Jag skulle nog egentligen kanske se att man la en praktikperiod tidigare i utbildningen så 
att man lättare kan applicera det teoretiska på det riktiga polisarbetet. (P5) 
 
Det är ju en sak teoretiskt, det här jobbet måste man lära sig där ute. Det man har lärt sig i 
teorin det är ju liksom bara verktygen som vägleder en till… Man kanske vet att man ska 
gripa den personen, den teoretiska kunskapen men dels att bli säker i det beslutet och dels 
hur ska jag göra. Det måste man träna på. (P3) 
 
Sen så kommer dom dit och förväntas vara färdigutbildade, vilket dom är och veta exakt 
vad man ska göra. Så det kan ju vara otacksamt så till vida att man aldrig fått chansen att 
lära sig allting i praktiken. (P3) 

 
Samtliga respondenter har påpekat att polisyrket i utförande är ett praktiskt arbete, och att det 
som ingår i yrkesutövandet behöver övas i praktik. 

 
Det här är ju mer ett hantverksjobb om man säger, det är ju inget akademiskt jobb. (P3) 

 
Sammantaget kan vi se att respondenterna talar om ett yrke som är praktiskt, men en 
utbildning som snarast överväger i det teoretiska. Detta upplevs som en svårighet. 
 
Något vi redan varit inne på, i enighet med Brinkkjær & Nørholm (2002), är att vi lever i en 
kunskapssträvande värld, där högt värde och stor tilltro sätts till text- och tankebaserad 
kunskap. Ser vi till samhället i stort och utbildning som term är det främst den teoretiska 
kunskapen som åsyftas. Liksom respondenternas ovan redogjorda utsagor, talas polisyrket om 
som ett ”hantverksyrke”, och kräver således stor del praktiskt utförande för att kunna uppnå 
de rätta kompetenserna i sin yrkesroll. 
 
Polisutbildningen kan ses som en reproduktion av normer och värderingar (Granér och 
Nilsson 2000), utifrån deras makt att sätta agendan för vad som inom polisyrket anses vara av 
störst vikt, och förmedlar på så sätt kunskaper om vad en polis måste kunna för att kunna ses 
som en fullgod yrkesutövare. Under uppsatsprocessen har vi tagit del av 
undervisningsmaterial och kursplaner13 riktade mot polisstudenter för att få en bild av i vilken 
utsträckning ”konflikter” och ”konflikthantering” talas om. Officiellt utgör dessa punkter en 
förvånansvärt liten del av undervisningen, men våra respondenter har vittnat om en annan 
verklighet. Beroende på hur man själv definierar konflikthantering så tycks detta vara något 
som berörs mer eller mindre konstant under hela utbildningen, både sett till de praktiska 
momenten och till de teoretiska aspekterna. Detta vill vi mena betyder att både ”talet om”, 
samt konflikthantering i praktiskt utförande utgör en betydande roll sett till hela polisyrket. 
 
Men om vi nu lyfter blicken från utbildningens specifika delar och ser det ur ett större 
perspektiv; hur omsätts kunskaper från skolbänken till slutdestinationen som polis i yttre 
tjänst? I enighet med Brinkkjær & Nørholm (2002) och våra respondenter så går det inte att 
lära sig om man inte får vara på fältet. Detta leder oss in på den ledsagande diskursen: hur jag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Se bland annat bilaga 5 	  
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ska göra för att få cykeln att rulla, och hur gör jag för att cykla. Att lära sig konflikthantering 
är på samma sätt som cyklingen en praktik som måste övas explicit.  
 
Polisutbildningen kan med hjälp av den hermeneutiska cirkeln/spiralen (Gustavsson 1996) ses 
som det första ledet i en lång lärandeprocess mot målet att uppnå rätt kunskaper för att bli en 
bra polis. Studenteterns intentioner i sammanhanget är för alla densamma, att utbilda sig till 
polis. Detta gäller dock inte för studenternas förutsättningar, då förförståelsen inför det 
kommande uppdraget inte är densamma för alla. Hur denna förförståelse och förutsättning 
skiljer sig åt kan bottna i varierande saker. Det kan handla om fysiska premisser; någon kan 
vara 2 meter lång och väga 130 kilo ren muskelmassa, en annan kan vara 150 centimeter lång 
och väga 70 kilo mindre. Även tidigare erfarenheter av Polisen ligger till grund för en 
föreställning om vad Polisen är och står för och kommer på så sätt även det ligga till grund för 
hur individen tolkar och förhåller sig i det nya sammanhanget; utbildningen. Det är genom 
denna bakgrund vi kan urskilja ett problem med upplägget, utbildningen är utformad på så sätt 
att den lär ut hur en ska göra, inte hur jag ska göra. Detta baserar vi på mängden praktik, 
vilket samtliga respondenter menade utgöra för liten del av utbildningen. Om vi bortser från 
aspiranttiden och bara blickar mot de praktiska moment som utfördes på skolan, ansåg flera 
att dessa var onödigt extrema och utgick främst från ”worst case scenario”, vilka inte går att 
lära sig i verkligheten då det är allt för sällsynta. I den hermeneutiska spiralens princip, bör 
alltså utbildningen ses som endast ett första steg i lärandeprocessen att bli polis. Men i 
relation till förväntningarna i yrkesutövandet går denna syn inte ihop.  
 
Informanterna uttrycker långt ifrån ett missnöje gällande de teoretiska delarna, utan förstår 
dessa som redskap för ökad förståelse och kunskap i det praktiska. Respondent P3 uttryckte 
det som följande: ”Teorin är verktygen som vägleder en i det praktiska utförandet”. Genom 
den teoretiska kunskapen vet man att man ska gripa en person, men för att bli säker i sitt 
beslut krävs det erfarenhet i form av praktiskt utförande. Att vara säker i sina beslut, kan i 
polisrollen vara än mer viktigt än i andra yrken, då det handlar om maktmandat och säkerhet 
framför allt. Respondenterna beskriver att en bra polis bör ha egenskaper som auktoritär i 
kombination med ödmjukhet, vilket inte är något som går att läsa sig till, (lika lite som det går 
att lära sig att cykla genom att läsa en bok i Brinkkjær & Nørholms (2002) exempel), utan 
något som måste utvecklas inom individen i förhållande till situationerna man är, och sättet de 
hanteras.  
 
Polisutbildningen arbetar alltså, genom “talet om”, och i förhållande till de styrande lagar och 
regler som stipulerar Polisens funktion, att skapa ett symboliskt kapital. Detta snarare än att 
hjälpa individerna utifrån deras egna förutsättningar att bli poliser. Möjligtvis lär sig 
studenterna hur de ska göra för att agera som poliser, i enighet med vad Polismyndigheten 
menar och förmedlar, men det är däremot inte så att studenterna lär sig att bli poliser, 
eftersom de inte får agera på fältet och internalisera kunskapen (Brinkkjær & Nørholm 2002).   
 
Utbildningen skapar alltså den legalistiska polisen, med ett litet utrymme att ta autonoma 
beslut. Dessutom, i kombinationen med de korta och extrema praktikinslagen skapas en 
osäkerhet som kan göra det svårt att agera som polis (eller känna sig som polis?). Detta gör att 
utbildningen snarast kan ses som ett sätt att lära sig agera som polis, än en plats att lära sig 
vara polis. 
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Polisens funktion 

Det finns oändligt med material som beskriver och förklarar polisens funktion i samhället, 
varav vi inledningsvis har presenterat en del. Detta är den lagstadgade funktionen som 
beskrivs utåt, men vi ville ta reda på hur poliser själva ser på och talar om sin egen funktion i 
samhället sett till deras yrkesroll. Styrdokumenten utgör på så vis en del av den ledsagande 
diskursen. I samtliga intervjuer har därför temat ”funktion” varit centralt förekommande, 
vilket tema både innefattade frågor kring respondenternas syn på Polisen i stort samt deras 
egen funktion som polis. Svaren kring synen på Polisens funktion i stort var entydiga:  

 
Förr hette det hjälpa, skydda, ställa tillrätta. Det är väl någonting som kan gälla 
fortfarande. (P2) 
 
Polisen står ju för att man ska upprätthålla lag och ordning kan man säga i samhället. (P3) 
 
Vi jobbar ju för ett tryggare samhälle (P1) 
 
Skapa trygghet (P4) 

 
Dessa beskrivningar kan sammanfattas som ett upprätthållande av lag och ordning för att 
skapa trygghet för samhällets medborgare, och delarna av arbetet talas också om som oerhört 
brett: 

 
Oj, ja det är ju väldigt brett arbete. Alltså, när man ska förklara det för någon så… Allt 
som händer när man ringer till polisen i stort sett, det får jag åka på. Så det kan ju vara allt 
från att folk har hittat sin stulna cykel till att någon har blivit mördad. (P6) 
 
Det finns en sån här klyscha; ´ är du samhällets tjänare eller övervakare? ´, och den är rätt 
intressant att diskutera. (P1) 

 

Denna uppfattning om funktionen i stort som upprätthållare av lag och ordning tillsammans 
med det breda utbudet av arbetsuppgifter medför de fysiskt och psykiskt tunga uppdragen: 

 
[…] det är orättvist att vara barn i en familj där det sups och slåss liksom […] De här 
konflikterna som många familjer… Det är svårt, man känner sig maktlös. (P4)  
 
När folk springer därifrån, det är ju då vi går framåt. (P6) 
 
Så det tycker jag nog är kanske det jobbigaste som polis att man ser att ”ah, det bara går 
om och om igen”. Så för vissa fortsätter allting bara liksom i spiral så. Vi släpar in, och de 
släpps ut, vi släpar in… ja. Det är svårt, men vi gör ju så gott vi kan då. (P4) 
  
Det är ju det som är själva målet med arbetsdagen varenda dag, att vi ska kunna komma 
hem och gå och lägga oss efter arbetspasset utan att ha gjort sig illa eller någonting. (P6)  
 
Alltså det svåraste det tycker jag är när man ser när barn far illa. När man är i familjer där 
det är barnen som far illa. Det är liksom sånt som är det svåraste för att man känner sig ju 
rätt maktlös. Jag har själv barn, så att det tycker jag nog att det är. Sen så, vissa psykiskt 
sjuka är väldigt svår, alltså de är så labila så det är ju nästan då det blir som farligast för 
oss. Så det är väl de bitarna som är kanske svårast, om man säger så. (P4) 
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Yrkets tyngre uppdrag kan i vissa sammanhang röra sig om liv och död, och för att hantera 
dessa arbetsuppgifter som hör yrket till har Polisen unika befogenheter14, vilket är något 
samtliga respondenter kommer in på när de talar om sitt yrkesutövande: 

 
Vi är ju en ganska unik grupp i samhället. Vi är ju dom enda som får bruka våld, legalt så 
att säga, vi får slå och skjuta och gripa och göra massor med saker och liksom tvinga 
människor till saker. (P2) 
 
Polisen har ju befogenheter som ingen annan har.  Makt kan man också kalla det. Vi har 
ju möjlighet att använda tvångsmedel till exempel, som ingen annan har. (P3) 

 
Men dessa befogenheter beskrivs inte vara de självklara att i första hand ta till, utan snarare 
försöker undvika om man är bra på det man gör. 
 

Om man är en hyfsat dålig polis så kan man uppfattas som en som antingen startar en 
konflikt som inte finns från början eller som gör att en konflikt eskalerar istället för att 
man dämpar den. Så det är klart att sånt har hänt. (P3) 
 
Ja men, om man tänker på uppförande som polis. Det tror jag är jätteviktigt. Man behöver 
liksom inte se ut som någon stridspitt och dra på sig handskar och stuka till båtmössan 
och fälla fram den och se tuff ut, man behöver inte stoppa ner byxorna i kängorna och 
man behöver inte stå i armarna i kors framför bröstet och sådär. Man kan ju liksom öppna 
upp på ett helt annat sätt. (P2) 
 
Där har du hur man hanterar det. Och det är en klyscha: ”professionellt”. Men gör jobbet. 
Och gör det så korrekt som möjligt. (P1) 
 
Det är ju mest en rutinsak att man är väldigt korrekt och trevlig. (P6) 
 
Ja men det är […] en som börjar skälla direkt […] istället för att vara lugn och trygg i sig 
själv och sen utgå från det då. Det är sådana poliser som får klagomål och som inte blir 
kända för att inte vara bra poliser. Utan det gäller ju att vi ska få ner nivån. Inte hetsa upp 
stämningen. (P3) 
 
Jag tror inte att man behöver gå in i situationer med 130 kilo muskler och tillstukad 
båtmössa och handskar varje gång, för då tror jag man startar fler konflikter än vad man 
löser”. (P2) 

 
Men rollen man intar i och med sitt yrke som polis är fortfarande bara en yrkesroll. Detta är 
något våra respondenter tydligt markerar vikten av genom att göra en skillnad mellan sin 
yrkesroll och sitt privata jag. Nedan följer citat som härleder till en inre konflikt när 
situationen kräver att man går emot sin inre övertygelse: 
 

[...] en individ kan komma konflikt med vår utbildning kontra sitt eget ställningstagande 
till våld. (P1) 
 
Avvisa folk. Det är ju polisen som får ta tag i dem och bära dem till flygplanet och såna 
där grejer. Oerhörda jobb som ställer krav på en och som kan gå emot ens egen 
övertygelse. Det är konflikt. (P1) 

 
Avgränsningen mellan det professionella och privata talas också om som en konsekvens av att 
Polisen har den samhälleliga funktion den har, i att upprätthålla lagar. Det gör inte bara 
gällande att bortse från sina egna värderingar, utan även att gå in så pass mycket i sin 
yrkesroll att man inte tar all kritik personligt:   
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Alltså det här är mitt yrke, det här är inte mot mig personligen, oftast inte nånting som 
händer, oftast är det ju min roll dom är kanske aggressiva mot. (P5) 
 
Men man är ju tvungen att lägga det där bakom sig, annars kan man ju inte jobba som 
polis om man ska ta med sig sånt hem hela tiden. (P4) 
 
Men jag tar det aldrig personligt så utan jag ser det som riktat mot min yrkesroll. (P6) 
 
Nej men, alltså jag känner mer att det här är min yrkesroll, alltså det här är inte jag, alltså 
jag behöver inte, jag behöver inte identifiera mig med min yrkesroll på det sättet. Jag är 
här för att lösa ett problem, och det här är min uppgift. (P5) 

 
Polisens funktion är mångtydig. Dels finns den funktion som poliserna ser sig själva ha i sitt 
dagliga arbete, och dels finns den av samhälleligt formulerade funktionen; upprätthållare av 
lag och ordning i olika former. I det senare står polisen som representant för det officiella, 
något som visar sig i respondenternas sätt att tala om funktionen i termer av upprätthållande 
av lag och ordning. Men hur den enskilda polisen ska göra just detta är svårare att styra, det 
som Ekman (1999) kallar för relationen mellan polisen och styrdokumenten. En polis kan 
tvingas göra saker som måste göras för att uppfylla Polisens funktion, men som samtidigt 
motsätter sig den personliga åsikten. Hur polisen då väljer att agera – i enighet med 
direktiven, eller med den egna uppfattningen av sin funktion, blir också denna en del av den 
allmänna bilden av Polisfunktion. När valet mellan de olika funktionerna är gjort, förstärker 
de normen kring funktionen. 
 
Flera av informanterna beskriver att de tar på sig en yrkesroll när de arbetar, och att det är i 
sin polisroll som de utför funktionen som förväntas av dem. Det gör att saker kopplat till 
funktionen också kopplas till rollen som polis, och blir en form av skydd eller hjälpmedel när 
funktionen kräver det.  I enighet med Skolnicks (1994) formulerade polisegenskaper visar 
respondenterna att det både är negativa och positiva saker som ”hanteras” av polisrollen. En 
känsla av att det inte är ”jag” som upplever eller löser en situation, utan att det är ”polisrollen” 
visar också på detta, att funktionen sitter i rollen. Rollen har dessutom en placering inom den 
tydliga hierarki som utgör Polisorganisationen, vilken individen förhåller sig till. Som 
konsekvens av att individen agerar inom polisrollen kan också den inre konflikten lyftas fram 
och analyseras. När polisrollen och den egna ”jaget” inte stämmer överens, måste polisrollens 
funktion ibland ta över och polisen tvingas agera utanför sin övertygelse.  
 
Då hamnar vi i det som Skolnick (1994) talar om som dubbelheten mellan det demokratiska 
samhället och den individuella initiativförmågan (eller avsaknaden av den). Vilken del av 
polisrollen är det som tillåts agera i en situation? Den del som innebär att lagföra, oavsett den 
egna övertygelsen, eller den del som innebär min demokratiska rätt att som individ göra mina 
egna val? Både förväntningarna och funktionen är dubbla; är man samhällets övervakare eller 
beskyddare? Är det den delegerade eller oauktoriserade (legalistiska eller autonoma 
perspektivet) bestämmanderätten som får ta störst plats? 
 
Vi vill mena, genom att använda oss av Skolnicks (1994) begrepp, att beroende på vad 
individen själv ser som den delegerade och den oauktoriserade bestämmanderätten gör polisen 
en avvägning i vilken roll som handlingen sker. Om den delegerad (legalistiska) väljs, så tas 
också ett ställningstagande att agera inom den officiella polisrollen. Det i sin tur skapar ett 
utrymme för lärande, då dissonansen mellan vad ”jaget” och ”polisen” skulle göra, kan tvinga 
fram en hållning som tidigare inte fanns. Det är alltså i stunden, i samspelet mellan 
situationen, polisrollen och individens val (utifrån sin historiska och sociala placering) som 
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lärandeprocessen, den hermeneutiska spiralen startar. Precis som när ett barn sätter sig på 
cykeln.  
 
Detta visar också på att polisrollen kan användas för att skapa fördel i en situation, om så 
väljs. Att komma in i situationer då andra är utsatta innebär också att man har stor chans att 
hjälpa, och utföra sitt uppdrag. Här tittar vi alltså på vad Ekman (1999) kallar polis – 
medborgarrelationen, och det kan ses som den största påverkansfaktorn i hur individen väljer 
att agera. I enighet med Ekmans (1999) beskrivning av denna relation, så visar 
respondenternas utsagor på att det polisen i en situation väljer att göra (stuka båtmössan, eller 
vara lyssnande) påverkar inte bara hur den föreliggande situationen kommer att bli, utan 
kanske ännu viktigare, hur det som görs i förlängningen påverkar bilden av Polisen som 
organisation. Varje möte med medborgaren kan alltså tolkas, inte bara som lärande för den 
enskilde polisen som agerar i det, utan också lärande för allmänheten i det att den bygger på 
den allmänna bilden av, och talet om Polisen.  
 
Den mer praktiska biten av arbetet, att till exempel vara beskyddare eller att gå in i en 
situation när andra inte vill eller kan hantera den, det är också en funktion. Som P3 uttrycker 
det: ”makt kan man också kalla det”. Det kan uppfattas som att allmänheten, medborgarna 
som poliser kommer för att hjälpa, förväntar sig att poliserna ska använda sig av makt. Och i 
detta tas våldet och våldsmonopolet upp som exempel. Funktionen som de upplever förväntas 
av medborgaren skiljer sig alltså från hur de själva ser på och talar om sin funktion. Flera av 
respondenterna menar att våldet är en sista utväg, något som till varje pris undviks för att 
också undvika fysiskt maktutövanden i onödan. Men förväntan finns ändå där, och det kan 
krävas av polisen att förhålla sig till både den egna förväntan på situationen (att läsa den utan 
våld) och medborgarens förväntan (att polisen ska använda våld). 
 
Funktionen att upprätthålla lag och ordning eller trygghet påstås alltså ses som likadan av 
poliserna och hur de tror att allmänheten ser på dem, men förväntan på hur detta ska ta sig 
uttryck skiljer sig åt. Detta faktum i sig kan skapa en konflikt i polisens förhållningssätt, något 
som kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt. 
 
Funktionen för Polisen i stort är manifesterade i kollektiva lagar och förordningar. I enighet 
med både Ekman (1999) och Brinkkjær & Nørholm (2002) är denna typ av styrdokument ett 
dilemma, då de både ämnar visa på ett förhållningssätt som ska och bör gälla alla, samtidigt 
som det kräver en viss tolkning och anpassning till varje specifik situation. I utrymmet som då 
uppstår mellan det styrda och det som måste anpassas tvingas individen göra ett val. Hur 
polisen väljer att se och tolka sin funktion bidrar alltså både till ett nytt lärande, och till en ny 
utgångspunkt för nästa situation, allt enligt den hermeneutiska spiralens princip. 

 

Konflikter 

Respondenterna fick själva definiera vad ”konflikt” för dem innebär, och svaren blev mycket 
samstämmiga: 

 
Man har olika uppfattning och nånting och att det blir det går till den gränsen liksom att 
det inte går att diskutera om det längre […] (P5) 
 
Jamen, konflikter uppstår väl ofta när man är oense. (P4) 
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Konflikt det är ju att man bara har olika uppfattning. (P1) 
 
Ja då tänker jag på några som inte är överens om något. (P6) 

 
Olika uppfattning är en återkommande definition, och visar att konflikter kan uppstå och 
finnas i alla typer av situationer, antingen de är lugna och odramatiska, eller våldsamma och 
hotfulla. Respondenterna var också samtliga eniga om att de i sitt yrkesutövande arbetar med 
att hantera konflikter, i varierande former. Som en del av det dagliga arbetet ses konflikterna 
som ett frekvent återkommande inslag, och alla säger sig vara just konflikthanterare. 

 
F: Men anser du att konflikthantering är en stor del av ditt yrke? 
S: Ja! Det gör jag. Det är ju nästan hela tiden. (P5) 
 
Hela, ja! Verkligen! Både internt mot vår egen organisation, och utåt. Oftast där vi 
kommer är det konflikt, och vi ska inte trigga den, vi ska inte eskalera den, vi ska kunna 
förstå var vi hamnar i en konflikt. (P1) 

 
I mångt och mycket, menar till exempel P3, är polisen tillkallade för att hjälpa till i situationer 
då de berörda personerna själva inte klarar av att lösa situationen, vilket i sig implicerar ett 
konfliktlösande behov. 

 
Poliser är ju ofta beordrade till olika ärenden där det pågår olika typer av konflikter. 
Konflikter mellan människor, slagsmål, ordväxling, människor som inte kommer överens 
och dit ringer man polisen. […] Polisen är ju väldigt vana vid att vara i sådana situationer 
där det pågår konflikter mellan människor. (P3) 

 
I dessa situationer ser informanterna som sin uppgift att hantera läget, antingen det är genom 
att hjälpa, handla fysiskt, eller medla mellan människor. Stor del av situationerna dit polis 
kallas behöver parterna hjälp, och polisen blir medlare. Flera av respondenterna uttryckte att 
de ser sig som medlare i situationerna dit de kommer. Det ses som en mycket integrerad del 
av vardagsarbetet och i det stora uppdrag som de anser sig ha i egenskap av poliser. Att stå för 
lag och ordning, att lagföra och hjälpa människor som är i utsatta situationer kräver ofta 
medling, samtal och lyssnande. 
 

Ja det handlar mycket om samma sak att lyssna och att bli lyssnad på. Det är det som är 
nyckeln till det. Och försöka skapa förståelse för hur någon annan upplever en situation 
och försöka få någon annan att förstå hur jag upplever en situation. (P3) 
 
Om vi nu ska kalla det konflikt så är det ju en ny konflikt varje gång oavsett vad man gör. 
Det är ingenting man tänker på, är jobbigt eller så, utan man måste gilla det för att ha det 
här yrket tror jag, eftersom det är en så pass stor del i det ändå. (P6) 
 

Konfliktsituationernas varierande karaktär är en faktor som gör det svårt att förbereda eller 
förutse hur en handling bör bemötas eller hur ett tillstånd uppmuntras eller undviks på bästa 
sätt. Det kan också kräva ett flexibelt förhållningssätt, eftersom situationerna ofta är 
oförutsägbara. 
 

Det är konflikthantering men framför allt försöka lösa problemet i stunden. (P4) 
 
Att komma in som en oberoende part i en situation kan också vara svårt. Till detta kommer att 
polisen i sin yrkesutövning har möjlighet och tillåtelse att använda våld om så krävs, vilket 
kan skapa en obalans i relationen mellan de parter som behöver hjälp, och polisen. 
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Man får ju bestämma över folk till en viss del och det är ju klart att det blir konflikter då. 
(P6) 
 
Alltså, många gånger, folk kan ju bli upprörda över hur vi gör vårt jobb. Så det är ju, det 
kan ju vara väldig provocerande för folk. Och det startar ju, kan ju starta en konflikt. (P5) 

 
Att till exempel ha makten att frihetsberöva någon, eller i en given situation ha makten att 
bestämma vad som ska ske, kan skapa svårigheter. Som P6 här uttryckte det, att det kan trigga 
konflikter i en annars lugn situation. Ett tydligt uttryck för denna obalans, vilket flera av 
respondenterna talar om, är uniformen. Polisuniformen är obligatorisk vid arbete i yttre tjänst, 
och är utformad för att vara ett fysiskt skydd för polisen i arbete. 
 

Den kan se lite militärisk ut och den kan ju uppfattas som väldigt provocerande kan jag 
tänka mig. (P6) 
 
Den har ett signalvärde som vi pratar om som kan uppfattas väldigt annorlunda. (P1) 
 
Jag tror att uniformen i sig och i kombination med en osäker människa i uniformen, det är 
absolut en konfliktstartare. (P2) 

 
I ett redan utsatt läge, vilket det ofta är när poliser tillkallats, kan alltså uniformen och 
polisens blotta närvaro skapa konfliktsituationer vilken poliserna måste förhålla sig till för att 
kunna utföra det uppdrag de är där för att hantera. P1 uttrycker det med ”signalvärde”, vilket 
kan provocera och signalera att poliserna kommer för att bestämma, utöva makt över de som 
är i behov av hjälp eller stöd. 
 

Man får lite tänka på hur man, vad man säger och hur man beter sig i olika situationer för 
att de inte ska skapa en konflikt. Så man får ju hela tiden, ja känna efter mer så. Hur man 
ska göra saker för att liksom dämpa så att det inte blir en konflikt. (P4) 
 
Om man är en hyfsat dålig polis så kan man uppfattas som en som antingen startar en 
konflikt som inte finns från början eller som gör att en konflikt eskalerar istället för att 
man dämpar den. (P3) 

 
P3 menar vidare att signalvärdet och en osäker individ kan skapa en onödigt obalanserad 
situation, som i sig triggar en irritation vilken inte var en del av ursprungsproblemet. 
Obalansen kan göra att poliserna behöver hantera en annan, eller större konflikt. 

 
Det handlar ju om att kunna behålla lugnet, kunna prata, kunna lyssna, men också kunna 
vara liksom rationell och bestämd. Och ibland så måste man använda fysiskt våld också. 
Så är det ju. (P4) 

 
Ytterligare en faktor som, enligt respondenterna, försvårar konflikthanteringen är att det ofta 
är bråttom, eller akuta situationer de behöver hantera. Här exemplifierat med P2s uttalande. 

 
Så det är väl egentligen det som jag kan tycka är bökigt ibland, att man ska försöka 
förhålla sig neutral och lyssna in bägge två och göra en snabb bedömning av situationen 
utifrån det. Det kan vara svårt. (P2) 

 
Flera respondenter pekar också på de inre konflikterna som kan uppstå då man tvingas utföra 
arbeten som känns obehagliga, eller går emot en personlig övertygelse. 

 
Om vi säger såhär, när man börjar med grundutbildningen här, så kan en individ hamna i 
liksom […] oerhörda jobb som ställer krav på en och som kan gå emot ens egen 
övertygelse. Det är konflikt. (P1) 
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Man blir ju lite cynisk. Det är nog nästan ingen som inte liksom…. Man blir lite 
avtrubbad. Det kan jag tycka är lite läskigt ibland. (P5) 
  
Det är svårt, man känner sig maktlös. (P4) 

 
Trots dessa svårigheter menar respondenterna själva att de är relativt goda konflikthanterare. 

 
Jag tycker faktiskt såhär, om vi ser på hur många jobb det görs per dag i Sverige, och hur 
många jobb det görs på ett år, så är det utmärkt konflikthantering. (P1) 

 

Respondenterna är förvånansvärt samstämmiga i sina definitioner av vad konflikter innebär, 
något som ligger i linje med vad Brinkkjær & Nørholm (2002) skriver rörande ”talet om”. 
Polisutbildningen står som gemensam nämnare för vad som rimligen kan påstås påverka 
polisernas syn på just konflikthantering sett till sitt yrke. Den bild som förmedlas kan alltså 
antas vara en av utbildningen och polismyndigheten producerad sådan, vilket gör den 
intressant att se på som symboliskt kapital. Talet om någonting, i Brinkkjær & Nørholms 
(2002) förståelse av Bourdieu, bildar det symboliska kapital som gruppen besitter, och kan 
också användas i lärandesituationen. 
 
I intervjuerna framstår konflikthantering som en stor del av vad poliserna formulerar som sitt 
yrkesutövande, men när vi tittar på utbildningen utgör konflikthantering en förhållandevis 
liten del. Detta talar för att konflikthantering är en del av polisernas självbild (polisrollen) 
men inte av det allmänna, externa ”talet om” polisers arbete. För att återkoppla till den 
tidigare redogjorde funktionen, kan detta tolkas som en diskrepans mellan den uttalade 
funktionen och det egna ”talet om” poliser som konflikthanterare. 
 
Informanternas svar visar att det finns en bild av vad poliser ser som konflikter (och även i 
förlängningen konflikthantering) och vad som ska/bör betraktas och hanteras så. 
Samstämmigheten implicerar att det är under utbildningen som bilden förmedlas, och förs 
vidare. I kontrast till detta (eller möjligen som komplement) talar respondenterna samtidigt 
om konflikthanteringen som något som man lär sig i utövandet, på fältet. Det är relativt både 
situationen, personerna i den, och det egna mandatet, det vill säga historisk och social 
placering (Brinkkjær & Nørholm 2002). När polisen hamnar i en situation kan det hända att 
agerandet leder till antingen lugnande, medlande av läget, eller tvärtom, triggande och 
uppjagande av situationen. Agerandet är en del av den polisroll som formats i samspelet 
mellan utbildningens “tal om” och den individuellt formade uppfattningen och förförståelsen.  
 
Detta leder oss också in på den del av konflikthanteringen som P1 kallar för ”den inre” 
konflikten, som syftar på den problematik individen kan uppleva när det som förväntas av en 
polis inte överensstämmer med de egna personliga övertygelserna, eller det egna ”jaget”. 
Detta kopplar vi till Skolnicks (1994) polispersonlighets-karaktärsdrag, som vi tidigare 
redogjort för under polisens funktion. Men detta är också en del av konflikthanteringen, att 
förhålla sig till sina egna inre motsättningar. Vi konstaterade tidigare att den dissonans som de 
yttre och inre förhållningssätten kan skapa, hanteras genom att gå in i polisrollen. Denna tar 
över, och agerandet sker utifrån polisrollen och det fungerar som skydd och hjälp för 
individen. Här menar vi, i enighet med Gustavsson (1996) att det sker ett lärande. När en 
handling utförs i egenskap av polis, inom polisrollen, måste individen samtidigt skapa en 
hållning till denna handling. Ett steg är alltså att lära sig hur man kan agera inom polisrollen 
för att hantera situationen, och ett ytterligare steg är att lära sig att förhålla sig till denna. Steg 
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två är alltså en del av administrationen av input, vilken behöver få plats i individen för att 
lärande ska ske.  
 
Att lära sig hur situationer kan hanteras, få strategier för hur något kan tacklas och så vidare, 
kan i den hermeneutiska spiralen ses som delarna, vilka tillsammans bildar helheten. 
Problemet med polisutbildningen är dock att helheten, verkligheten, sammansättningen av 
delarna till en sammanhängande helhet, inte sker förrän utbildningen är slutförd. Detta visar 
sig i ytterligheterna, att poliserna menar att det både är för lite praktik, (för få delar) och 
samtidigt en för komplicerad eller extrem övning i verklighet (för stor helhet). Förhållandena 
stämmer alltså aldrig överens med verkligheten, den verklighet som ju är den som yrket 
kräver att poliserna kan hantera. Delarna kommer alltså att föra polisen till en helhet som inte 
överensstämmer med verkligheten, och skapar en svårighet när utbildningen förväntas vara 
förberedande, och alltså leda individen till ett nytt varv, nytt lärande, i den hermeneutiska 
spiralen. 
 
Spiralens princip finns; delar (teori) – delar – delar – helhet (Sammansatt verklighet, 
ledsagande diskurs) – delar – delar och så vidare, men delarna är bristfälliga (Gustavsson 
1996).  
 
Trots detta, påvisar utsagorna att just konflikthanteringen är en del av ett ständigt pågående 
lärande. Varje situation är unik, och måste alltså upplevas för att hanteras. Det går inte att 
använda en allmän instruktionsbok, i enighet med Brinkkjær & Nørholms (2002) och vad vi 
tidigare redogjort för under utbildningsdelen. Det är först när individen i praktik utsätts för 
situationen, som delarna kan sättas samman, anpassas och appliceras. Det handlar alltså om en 
administration av input, något som sker i stunden. Det är också denna administration, 
prövning i praktik, som skapar hållningen både till sin egen polisroll och till situationen. I 
polis – medborgar-situationen, som Ekman (1999) kallar den, sker administrationen, lärandet.  
 
 

Kåranda 

Arbetskultur är inget unikt för polisen, utan återfinns på alla arbetsplatser i större eller mindre 
utsträckning, men begreppet ”kåranda” är särskilt förknippat med just Polisen. Men hur 
förstås dessa begrepp utifrån poliserna själva? 
 

INTE att gå över gränsen. INTE att begå brott, utan att stötta det psykosociala. Att hjälpa 
varandra i en utsatt situation. Det tycker jag är ett utmärkt sätt. Kåranda är att stötta nån. 
(P1) 
 
Alltså när man jobbar som polis man kommer ju väldigt nära varandra. Oftast jobbar man 
ju med en grupp väldigt tätt inpå varandra, man sitter ju kanske tillsammans i en bil 8 
eller 9 timmar om dan så man blir ju nära vänner, man kommer ju såklart väldigt nära 
varandra. Och då blir det ju ganska naturligt skulle jag säga att man skyddar varandra och 
då kanske framför allt att man skyddar varandra när det händer någonting. Inte så att man 
skyddar varandra när vi gjort någonting fel utan man skyddar varandra, alltså, när någon 
vill göra oss illa. (P6) 

 
Polisverksamhetens speciella arbetsförhållanden tyder på att där bör finnas ett särskilt 
förhållningssätt gentemot varandra; både för att på bästa sätt klara av att fullgöra sina 
arbetsuppgifter, och för att stötta varandra i de bitvis psykiskt och fysiskt påfrestande 
situationerna. 
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I och med att vi har ett sånt utsatt jobb, så kåranda handlar om att vi stöttar varann med 
bra kamratstöd. (P1)   
 
Det som är negativt är ju andra som inte har liknande jobb eller varit med i liknande 
situationer ser det som en negativ grej. Just den biten av kårandan men det är ju men det 
är ju liksom en förutsättning för att vi ska kunna jobba, för att man ska våga gå till jobbet 
överhuvudtaget så det är absolut ingenting negativt är det inte. Det är snarare bara 
positivt. (P6) 
 
[…] man behöver det här kamratstödet. Det är ett väldigt utsatt yrke att vara polis. Man 
får ju mycket skit från alla håll, från busar och sen från… Sen kanske inte allmänheten 
förstår eller uppskattar det vi gör och media ifrågasätter allt vi gör, vilket dom ska göra. 
Men det kan ju ändå upplevas som att vi är ansatta från alla håll och då blir det ju liksom 
vi, som ett kollektiv. Att vi håller ihop så. Det är väl kanske lite försvarsmekanism i det 
hela. En naturlig del. (P3) 
 

Dessa ovanstående aspekter, vilka enkom ses som positiva, står för motsatsen till hur 
begreppet utåt sett tycks framstå: 

 
Jo, det finns det om det används på fel sätt. Och så kallar inte jag det för kåranda, för 
kåranda för mig är ett positivt ord. Då är det nåt annat. Det är brott, det är dumheter, det är 
inte kåranda. Det inte min definition av kåranda. Äpplen är äpplen, och päron är päron”. 
(P1) 
 
Kårandan inom polisen har ju fått en negativ klang för att den oftast syftar till att poliser 
ska hålla varandra om ryggen när vi själva har gjort någonting fel, men det har jag aldrig 
upplevt. (P6) 

 

Men den negativa klang som ”kåranda” i många fall förknippas med beskrivs inte vara helt 
obefogat. Flera av respondenterna, oberoende av tid i yrket, talar om en förändring som skett 
inom kåren.  

 
Jag kan se det tydligt på dom nästan 25 åren som jag har kört som polis att det skett en 
förändring till det bättre. […] det här att inte våga vittna mot varandra om man har gjort 
brottslig handling och så vidare men det där har försvunnit. (P3) 
 
Så jag har aldrig upplevt den där negativa kårandan så utan den kanske fanns mer förr i 
tiden när det var lite annorlunda klimat inom polisen. Jag har ju inte jobbat så länge men 
jag har aldrig upplevt något sånt att man håller varandra om ryggen när man gjort något 
fel utan… För enligt min uppfattnings finns bara den här positiva kårandan att man litar 
på varandra och att man hjälper varandra och det tror jag finns inom alla yrken, mer eller 
mindre. Kanske bara att vi behöver det mer för att vi ska kunna jobba överhuvudtaget. 
(P6) 
 
Ja det har det gjort, absolut. Framförallt då att man tidigt eller i mitten på 80-talet då fanns 
det en massa konstigheter. Jag ska inte säga att jag har upplevt det men att det… Då hade 
man nog svårare att gå till någon chef och berätta om att någon betedde sig illa och då 
mörkade man nog hellre. Nu vågar jag nog påstå att det nu kommer det mesta fram 
faktiskt. (P2) 
 
Det är ju lite liknande militären liksom, på det sättet. Även om jag tycker det har luckrats 
upp ganska mycket under de senaste åren. (P5) 
 
Kåranda det den är ju på ett helt annat sätt idag i jämförelse med förut, liksom. Då var det 
ju ett negativt ord kan man ju säga […] Kåranda idag den är liksom… man ställer ju upp 
för varandra. (P4) 
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Samtliga respondenter fick frågan huruvida kårandan än idag kan förstås och upplevas 
negativ, och responsen var intressant på så sätt att flera vittnade om en så kallad ”vi mot dem-
kultur”, då de upplevde att Polisen i många fall ”lägger locket på” när det kommer till yttre 
angrepp mot kåren: 

 
Sen kåranda, typisk kåranda för poliser det är ju att man, så att säga, sluter leden när man 
får en yttre angripare. […] När någon kritiserar polisen, då sluter polisen leden. Man har 
väldigt svårt att öppna upp och ta till sig kritik även om den skulle vara befogad har man 
väldigt svårt att ta emot det. Då sluter man leden, släpper inte in någon. Jag ska inte säga 
att man hemlighåller eller mörkar, det gör man inte men att man blir väldigt introvert i 
kåren. Man ser det som ett angrepp på hela kåren om någon kritiserar. Och det är ju en 
typ av kåranda som kanske inte är så himla tilltalande alla gånger. (P2) 
 
Ja, en viss kåranda finns det. Det gör det. Det är ju litegrann så att ofta är det vi mot 
resten, vi mot alla andra. Vi ska göra svåra arbetsuppgifter och sen ska vi granskas från 
alla håll. Från media och från andra myndigheter som domstolar och inte minst från 
allmänheten. Då är det ju litegrann så att det liksom blir vi själva… Att det bara är vi som 
förstår varandra. Så det där kan säkert bidra till att det är en viss kåranda. Men därmed 
inte sagt att kårandan gör det okej att göra något dumt. Så skulle man kunna säga. (P3) 

 

Gunnar Ekmans tidigare redovisade doktorsavhandling ”Från text till batong” (1999) 
beskriver kårandan som en reproduktion av socialisationsprocesser, och som i enighet även 
med Skolnick (1994) ses som nödvändig till följd av den osäkerhet polisyrket medför. Detta 
är något som bekräftats av våra informanter, vilka samtliga beskriver yrket som utsatt och 
även utsättande, vilken bidrar till en ökad kollegialitet och solidaritet. Men, däremot kan vi 
utifrån respondenternas svar se att de vill göra skillnad på ”kåranda” och ”kåranda”. De talar 
själva om att det finns negativa aspekter av kollegialiteten, men att det är de positiva 
perspektiven som främst borde lyftas fram som de mest utbredda och påtagliga. Det negativa, 
menar de, är främst föreställningar som hänger kvar sedan svunnen tid, då klimatet inom 
kåren var hårdare och mer machobetonat, något som tycks ha försvunnit mer och mer genom 
åren. 
 
Om vi då börjar diskutera de positiva aspekterna, vilka det rådde störst enighet kring, måste vi 
backa lite och återigen komma in på den funktion yrkesgruppen har i samhället. 
 
Den utsatthet som vi ofta refererar till, bottnar i Polisens funktion som upprätthållare av lagar 
och regler, där de ständigt interagerar med människor i alla olika tänkbara situationer, och 
stöter till följd av detta ofta på samhällets baksidor. Skolnick (1994) beskriver Polisen tillhöra 
en ”unik dimension” på grund av sin auktoritära ställning och ständiga risk att utsättas för 
fara. Det är just denna unika dimension poliserna själva talar om som den främsta anledningen 
till kulturen, ”en förutsättning för att vi ska kunna jobba”. I mötet med det som upplevs som 
svårt att hantera, blir kårandan, det kollektiva sättet att se på situationen, ett ytterligare skydd 
och hjälpmedel för individen. Som ett steg i lärandeprocessen, lärandet att hantera och 
förhålla sig till det som är svårt kan alltså kårandan ses som en hjälp. I likhet med det vi 
redogjort för i konfliktdelen, om det dubbla lärandet i “jaget” och “polisrollen”, är hanterandet 
av svårigheter en aspekt av lärandet, vilket bildar ett tydligt exempel på den ledsagande 
diskursen. Kombinationen av individens tidigare erfarenheter (historiska och sociala 
placering) och kollektivets förväntningar och förhållningssätt (kårandan) hjälper individen till 
ett lärande. Därför vill vi hävda att kårandan är en del av den ledsagande diskursen.  
 
Intressant nog hade flera svårt att uttala sig negativt om kårandan, mer än den förlegade 
föreställningen om hur polisen tidigare i större utsträckning utnyttjat sin makt i samhället. 
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Men däremot var de två med högst befattningar av liknande åsikt; Polisens sätt att ”lägga 
locket på” vid yttre angrepp mot kåren, vilket de menar är problematiskt.  

 
När någon kritiserar polisen, då sluter polisen leden. (P2) 
 
[…] vi granskas från alla håll. Från media och från andra myndigheter som domstolar och 
inte minst från allmänheten. (P3) 

 
Detta bekräftar det som Riksrevisionsverket (1996a) menar, att sammanhållningen skapar en 
slutenhet inom kåren, och bidrar till det så kallade ”Vi mot dem”-tänket, översatt från group-
think, baksidan av en alltför sammansluten grupp. 

 
Vi mot alla andra (P3) 

 
Denna sida av kårandan, kan ses som en motsättning till det ovan beskrivna sättet att lära. 
Detta är något även Granér & Nilsson (2000) såväl som Skolnick (1994) och Ekman (1999) 
skriver om. Vi har tidigare redogjort för olika grundpelare i poliskulturen, vilka var cynism 
inför det omgivande samhället, känsla av maktlöshet, en föreställning om sin egen specialitet 
och suveränitet samt overkliga krav på sig själv på grund av arbetets karaktär15. Alla dessa 
punkter belyses och bekräftas i olika stor utsträckning av samtliga informanter och tyder även 
de på en viss ovilja till nytt lärande inom kåren i stort. Detta då alla sedda aspekter står i 
vägen för ett effektivt lärande som skulle vara sunt för både individen och gruppen och leda 
hela kåren till en positiv utveckling. Aspekterna gör att den ledsagande diskursen inte blir 
konstruktiv, och hämmar ett effektivare lärande.  
 
Poliskulturen, eller kårandan som vi väljer att definiera den, kan utifrån de intervjusvar vi fått 
ses som extremt påtaglig men ändå något väldigt underförstått. Samtliga kan snabbt redogöra 
för en tydlig bild av hur de själva ser kulturen inom kåren, samtidigt som de menar att det 
aldrig är något som talas om högt inom arbetslaget. Detta kan ses som en bekräftelse av ett 
sätt att underordna sig den rådande kulturen för att på så sätt tillskansa sig en naturlig plats i 
gemenskapen; att skapa sig en ”polisiär identitet”. Liksom tidigare nämnt syftar utbildningen 
till att lära polisen hur de ska vara och agera utåt sett (mot medborgarna), medan kårandan 
snarare styr kollektivet mot ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra inom gruppen. 
Det är alltså två olika lärandeprocesser; en socialisationsprocess in i arbetskulturen, och en 
som formar polisrollen utifrån, i mötet med samhället och medborgarna. Lärandeprocesserna 
kan, i enighet med Brinkkjær & Nørholm (2002) båda ses som ledsagande diskurser (eller två 
delar av samma ledsagande diskurs), men som mot bakgrund av informanternas tydliga 
särskiljning på den positiva och negativa delen av poliskulturen, menas vara tvådelad. I mötet 
mellan de två delarna (inre och yttre) när individen upplever en skillnad, eller dissonans, som 
lärandet sker och den hermeneutiska spiralen utvecklar den ledsagande diskursen.  
 
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 För vår sammanfattning, se sida 12ff 
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Konklusion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur poliser upplever det att gå från teori till praktik 
och hur lärandet i arbetet ser ut med konflikthantering som exempel. 
 
För detta användes frågeställningarna:  
 
Hur ser poliser sig själva som konflikthanterare?  
Studiens resultat visat på en enhetlig och samstämmig bild poliserna har av sig själva som 
konflikthanterare. Respondenterna anser konflikthantering vara en stor del av din 
yrkesvardag, och även en stor del av polisernas och Polismyndighetens funktion, syfte och 
mål.  

 
Hur upplever poliserna sina kunskaper från utbildningen som helhet vara relevanta när 
de kommer ut i yrkesverksamheten? 
Polisutbildningen i stort talas om som bra och väsentlig sett till de arbetsuppgifter som yrket 
innehåller. Däremot beskrivs övergången från teori till praktik, både under och efter 
utbildningen, som problematisk. Ett stort glapp uppfattas mellan det av utbildningen 
förmedlade teoretiska kunskaperna och de praktiker som används ute i arbetet. I 
yrkesverksamheten är teori och praktik tätt sammanbundna, vilket är svårt att lära sig eller 
verklighetstroget uppöva under utbildningen på ett trovärdigt och hållbart vis, då 
verklighetens scenarier är extremt oförutsägbara.  
 
Hur upplevs övergången från teori till praktik i konflikthanteringssituationer? 
Övergången från utbildningens teori till verklighetens praktik upplevs och talas därför om av 
respondenterna som svår. Utbildningen är i huvudsak teoretisk, medan yrket som polis i 
huvudsak är praktisk. Trots detta visar resultatet att utbildningen som helhet ändå uppfattas 
som relevant, uppmuntrar till och skapar förutsättningar för ett aktivt lärande även efter 
utbildningens slut. I studiens exempel, konflikthanteringssituationer blir alla dessa synpunkter 
tydliga, och visar samtidigt att polisernas egen bild av sin yrkesvardag inte skiljer sig 
sinsemellan, och att talet om sig själva, konflikthantering och utbildningen är samstämmiga.  
 
Hur möjliggör polisrollen ett lärande i konflikthantering? 
Polisrollens formande handlar om attityder, och gemensamma förhållningssätt. Detta 
förmedlas genom utbildningen och befästs i hela yrkeskårens sätt att arbeta. Yrkesvardagens 
natur gör att gemensamma förhållningssätt krävs för att utföra arbetet, då arbetsinsatser till 
stor del handlar om att verkställa beslut utifrån styrdokument. Detta skapar ett 
tolkningsutrymme till vilket poliserna måste förhålla sig, och som blir en lärandeprocess.  
Stora risker för den egna säkerheten, våldsmonopol och ständig kontakt med människor i 
behov av stöd och hjälp gör att poliserna formar en kollektiv identitet vilken de identifierar sig 
med och finner stöd i. Den kollektiva identiteten och förhållningssätten mot varandra inom 
yrkeskåren kan benämnas med kåranda. De individuella ställningstagandena och attityderna 
kan kallas polisroll. Båda dessa möjliggör ett kollektivt och individuellt lärande vilket fortgår 
även efter utbildningen, och ses som en del av yrkets natur.  
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Diskussion  
 
I ett avslutande steg kommer vi här att sammanfatta det vi menar är de centrala delarna av vårt 
resultat, samt söka binda samman de delar vi vill belysa extra ur ett pedagogiskt perspektiv.  
 
Polisutbildningens grundpelare består av styrdokument och bestämmelser vilka ska garantera 
ett demokratiskt välfungerande rättssystem. I detta uppdrag står Polisen.  
 
Alla individer som antas till polishögskolan ska stå för dessa bestämmelser, men 
styrdokumenten visar på vad som bör vara, och kräver alltså en tolkning för att användas i 
praktik. Detta skapar ett problem. Vem och vad bestämmer tolkningen?  
Polisutbildningen blir den “väg” som alla studenter måste gå, och därmed den agerande part 
som får styra vad tolkningen kan bli. Samtidigt antas polisstudenter med skilda erfarenheter 
och motiv (social och historisk placering), och måste alltså mötas på olika sätt för att 
tillgodogöra sig vad utbildningen förmedlar. I lärandets praktik måste generaliseringar och 
förenklingar ske, vilka bildar delarna som för individen ska sammanfoga till en helhet. Dock 
blir sammanfogandet av delarna svårt, då studenterna inte utsätts för helheten i tillräckligt stor 
utsträckning. Därmed blir polishögskolan med nödvändighet en plats där normer och “talet 
om” förmedlas, snarare än praktisk kunskap. Studenterna lär sig att agera i egenskap av 
poliser, inte att bli poliser.  
 
Polisyrket är ett praktiskt utförande. Det blir till och hanteras med praktiker och handlingar 
och blir på så sätt en kroppslig kunskap. Oavsett vad som lärs ut på polishögskolan är 
polisyrket ett ”hantverk”, en praktik, och måste i enighet med Brinkkjær & Nørholm (2002) 
läras kroppsligen, utföras i praktik av individen själv, precis som cykling. Det spelar alltså 
mindre roll vad pedagogen, läraren gör eftersom kunskapen och lärdomen måste utföras i 
praktik av studenten för att bli till. Om detta vittnar informanterna, och som tidigare 
redogjorts för blir tydligt med den hermeneutiska spiralens delar - helhets-princip. Lärandet, 
inlärningen av delarna, handlar också lika mycket om att administrera input, inte bara att 
tillgodogöra sig en teori, eller ”talet om”. Administrationen måste vara individuellt anpassad, 
och sker inom individens egen uppfattning, men med påverkan av ”talet om”.  
 
I en teoretisk kontext, och med hjälp av ”talet om” är det möjligtvis en förmåga att vara polis 
som lärs ut och uppövas på polishögskolan (alltså är det polisrollens formande). Men främst 
uppövas en attityd till styrdokumenten, och ett kollektivt sätt att förhålla sig till det. Detta har 
vi valt att kalla för ”hållning” och kan ses som synonymt med det Brinkkjær & Nørholm 
(2002) kallar för ledsagande diskurs. 
 
I studien har vi identifierat två delar av denna hållning; polisrollen och kårandan. Dessa båda 
är delar av samma lärandeprocess, och är alltså inte menade att ses som skilda eller 
motsättningar till varandra. De är snarare delar av samma hållning, samma lärande, men i 
olika uttryck. I utbildningen, genom ”talet om” Polisen och polisyrket handlar lärandet alltså 
om att skapa och administrera input om Polisen. Detta är delarna i den hermeneutiska 
spiralen. En del av hållningen är polisrollen, en del av hållningen är kårandan.  
Tillsammans bidrar de till ett ständigt pågående lärande för att ompröva och förändra 
hållningen, allt i strävan att förhålla sig till helheten - verkligheten.  
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Dessa delar skiljer sig åt såtillvida att de står för skilda delar av hållningen. Polisrollen, menar 
vi, står för hur individen administrerar sin input, lärandet, i förhållande till sig själv. Medan 
kårandan styr kollektivet mot varandra, hur de förhåller sig till sina kollegor och kravställarna. 
De båda blir alltså även tillsammans ett lärande.  
 
Vår studie, som har haft konflikthantering som huvudsaklig utgångspunkt, får härmed 
avslutas i och med den sammanfattande analysen. Studien har visat att konflikter och 
hanteringen av dessa är en del av polisernas självbild, och utbildningen förmedlar “talet om” 
detta fenomen. Tydligt visar det sig dock att den teori som förmedlas, är den allmänna 
förklaringen. Genom detta utvecklas en reflexiv hållning till konflikter, men det är först i 
mötet med verkligheten ute på fältet som hållningen omprövas om omsätts till ny kunskap, 
lämpad för att kunna hantera dessa delar av polisyrket. 
 
Polishögskolan tillämpar såväl praktiska som teoretiska inslag i utbildningen, men går nu mot 
en alltmer teoretiskt lagd undervisning. Denna akademisering kan enligt oss ses som ett 
bakslag mot det respondenterna önskar, en utbildning som bygger på mer praktiknära 
undervisning och inte tvärtom. Utbildningen som sådan kommer då, utifrån Bourdieu enligt 
Brinkkjær & Nørholm (2002), stärka studenternas symboliska kapital, genom att på så sätt 
stärka ”talet om”. Denna aspekt är inte något vi lagt vikt vid i studien, men kommer nedan 
diskuteras som ett förslag på vidare forskning.  
 

Vidare forskning 

Vår studie har främst syftat till att lyfta fram ”talet om”, och den subjektiva uppfattningen om 
polisutbildningens innehåll kontra verkligheten. Denna studie bidrar alltså med subjektiva 
utsagor, vilka skapar en bild av det faktiska talet om utbildningen och yrket, något som ger en 
bildav den faktiska konsekvensen och resultatet av polisutbildningen. Subjektiva 
uppfattningar ses som grund för en utvärdering av vad polisutbildningen faktiskt producerar. I 
någon mån är därför denna uppsats ett bidrag till utvärdering av utbildningen.  För en större 
och vidare forskning skulle ett mer objektivt synsätt kunna lyftas fram. Till exempel genom 
en djupare jämförelse och planläggning av utbildningsinnehåll med hjälp av fältstudier, 
dokumentöversikt eller källstudie över utbildningsmaterial.  
 
I detta nu håller Polishögskolan på att omvandlas mot en akademisk utbildning, där bland 
annat hela Solna/Sörentorps verksamhet flyttas till högskolan i Södertörn. Detta är något vi 
aktivt valt bort att redogöra för i vår studie. Detta dels på grund av att det är så pass nytt att 
det för oss hade blivit svårt att få tag på informanter, och dels då det blivit allt för brett sett till 
vårt ursprungliga syfte. Därmed är det inte sagt att det är ett oviktigt perspektiv att forska 
kring. Utifrån de svar vi fått av våra respondenter, som redan nu anser utbildningen vara allt 
för teoretisk, kan detta ses som ett bakslag sett till deras önskemål. Vad föranledde då detta 
beslut? Vad är syftet och hur kommer mottagande att se ut? Hur ser den nya 
utbildningssituationen och pedagogiken ut? Detta anser vi vara en intresseväckande ingång 
för vidare forskning.  
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Bilagor 
	  

Bilaga 1. Missivbrev 

	  
	  
Hej!	  	  
	  
Vi	  heter	  Camilla	  och	  Kajsa	  och	  är	  två	  studenter	  från	  Uppsala	  universitet.	  Vi	  läser	  sista	  
terminen	  till	  beteendevetare	  och	  ska	  under	  våren	  skriva	  vår	  kandidatuppsats	  i	  
pedagogik.	  	  
	  
I	  vårt	  avslutande	  arbete	  intresserar	  vi	  oss	  för	  konflikthantering	  och	  är	  intresserade	  av	  
att	  titta	  närmare	  på	  Polisen	  och	  enskilda	  polisers	  syn-‐och	  förhållningssätt	  på	  just	  
konflikter	  och	  hanteringen	  av	  dem	  i	  sin	  vardag.	  	  
	  
Vi	  vill	  undersöka	  hur	  poliser	  ser	  på	  konflikthantering	  som	  en	  del	  av	  sitt	  yrkesutövande	  
och	  är	  intresserade	  av	  en	  bred	  spridning	  av	  informanter.	  	  
	  
Undersökningen	  kommer	  att	  bestå	  av	  semistrukturerade	  intervjuer,	  vilka	  kommer	  och	  
genomföras	  av	  oss	  tillsammans,	  på	  en	  plats	  som	  passar	  Dig	  som	  informant.	  Intervjun	  
beräknas	  ta	  cirka	  1	  timme.	  Dessa	  lyder	  givetvis	  under	  anonymitetsprincipen	  och	  
kommer	  bara	  behandlas	  av	  oss	  och	  eventuellt	  av	  vår	  handledare	  (då	  med	  Ditt	  namn	  
fingerat).	  	  
	  
Vi	  är	  mycket	  tacksamma	  om	  Du	  skulle	  kunna	  tänka	  dig	  att	  delta!	  	  
	  
För	  vidare	  kontakt:	  	  
	  
Camillajohnsson123@hotmail.com	  	  
	  
070-‐7******	  
	  
kajsa.mahl@gmail.com	  
	  
070-‐3******	  
	  
Stort	  tack	  på	  förhand!	  	  
	  
Hälsningar	  
Camilla	  &	  Kajsa	  	  
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Bilaga 2. Intervjuguider 

Intervjuguide – P1  

 
1. Bakgrund  
 
1.1 Namn 
1.2 Ålder  
1.3 Utbildning  
1.4 Antal år som polis  
1.4 Olika befattningar inom kåren 
1.5 Nuvarande befattning  
 

2. Arbete  
 
2.1 Hur kom det sig att du ville bli polis?  
2.2 Berätta om ditt arbete  
2.3 Hur skulle du beskriva polisens funktion i stort?  
2.4 Hur skulle du beskriva din funktion inom polisen?  
 
3. Polisutbildningen  
 
3.1 Beskriv polisutbildningen i stort  
3.2 Vad är det som påverkar innehållet i utbildningen och hur ser utvecklingen ut?  
 - Hur styrs polisutbildningen?  
3.3 Har du sett någon förändring i utbildningen under din anställningstid och i så fall hur?  
 
4. Konflikter  
 
4.1 Om jag säger “konflikter” vad tänker du då? 
4.2 Hur skulle du definiera konflikter sett till polisyrket? Exemplifiera gärna 
4.3 Anser du att konflikthantering är en stor del av polisyrket, och i så fall, på vilket sätt?  
4.4 Upplever du att det finns någon svårighet i det och i så fall, på vilket sätt?  
4.5 Hur ser du på polisen i allmänhet som konflikthanterare och/eller konfliktstartare?  
4.6 Finns det någon handlingsplan eller officiella bestämmelser för hur man inom polisyrket 
bör/ska hantera konflikter?  
4.7 Debriefing, vad kan du berätta om det? Beskriv gärna 
 
5. Konflikthantering inom polisutbildningen  
 
5.1 Vad innehåller utbildningen inom konflikthantering och vad gör man?  
5.2 Hur explicit talar man om just konflikthantering inom utbildningen?  
 
6. Övrigt  
 
6.1 Hur ser du på polisens vidare utveckling framåt? Var kommer polisyrket att vara om 20 
år?  
6.2 Finns det något som du skulle vilja tillägga?  
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Intervjuguide – P2, P3  

 
1. Bakgrund  
 
1.1 Namn 
1.2 Ålder  
1.3 Utbildning 
1.4 Antal år inom yrket  
1.5 Olika befattningar inom Polisen  
1.6 Nuvarande befattning  
1.7 Hur skiljer sig din befattning som yttre befäl jämfört med “vanliga” poliser i yttre tjänst?  
1.8 Vad krävs för att bli yttre befäl?  
 
 
2. Arbete 
 
2.1 Hur kom det sig att du ville bli polis/ vad var det som lockade med polisyrket?  
2.2 Berätta om ditt arbete 
2.3 Hur skulle du beskriva polisens funktion i stort  
2.4 Hur upplever du din funktion som polis? 
2.5 Hur ser du din funktion som yttre befäl? 
 
3. Konflikter 
 
3.1 Om jag säger “konflikter” vad tänker du då? 

 3.2 Hur skulle du definiera konflikter sett till ditt yrke? Exemplifiera gärna 
3.3 Anser du att konflikthantering är en stor del av ditt arbete, och i så fall, på vilket sätt?  
3.4 Upplever du någon svårighet i att vara konflikthanterare i yrket, och i så fall, på vilket 
sätt?  
3.5 Hur ser du poliser på polisen i allmänhet som konflikthanterare och/eller 
konfliktstartare?   
3.6 Finns det någon handlingsplan eller officiella bestämmelser för hur ni inom arbetslaget 
hanterar konflikter? 
3.7 Vad är din roll i arbetslagets konflikthantering? 
3.8 Avlastningssamtal - Kan du beskriva avlastningssamtal? När används de? Hur går det till?  
3.9 Sett till din roll som yttre befäl, hur ser rutinen för dessa bestämmelser ut?  
 Hur tycker du de fungerar? Fyller de den tänkta funktionen?  
 

5. Poliskulturen/Kårandan 
  
5.1 Beskriv arbetskulturen inom polisen 
5.2 Om jag säger “kåranda” vad tänker du då? 
 Är detta något unikt för Polisen? 
5.3 Upplever du skillnader under din yrkesverksamma tid hur kårandan ser ut?  
5.4 Vad skulle du lyfta fram som positivt/negativt med poliskulturen 
 (Har det förändrats över tid?)  
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5.5 Hur upplever du att arbetskulturen hjälper eller hämmar dig?  
(Hur skulle du beskriva både för dig själv och inom din arbetsgrupp?) 
 
6. Övrigt  
 
6.1 Har du något du skulle vilja tillägga?  
	  

Intervjuguide – P4, P5, & P6 

 
1. Bakgrund 
 
1.1 Namn 
1.2 Ålder 
1.3 Utbildning/vilket år tog du examen 
1.4 Tid i yrket 
1.5 Befattning  
  
2. Arbete  
 
2.1 Hur kom det sig att du ville bli polis/ vad var det som lockade med polisyrket?  
2.2 Berätta om ditt arbete 
2.3 Hur skulle du beskriva polisens funktion i stort  
2.4 Hur upplever du din funktion som polis? 
 
3. Utbildningen 
 
3.1 Beskriv utbildningen i stort 
3.5 Hur upplevde du att det stämde överens med verkligheten när du började arbeta? 
 
4. Konflikter 

4.1 Om jag säger “konflikter” vad tänker du då? 
4.2 Hur skulle du definiera konflikter sett till ditt yrke? Exemplifiera gärna 
4.3 Under din utbildning, vad fick ni lära er om konflikthantering?  
4.4 Anser du att konflikthantering är en stor del av utbildningen, och i så fall, på vilket sätt?  
4.5 Anser du att konflikthantering är en stor del av ditt arbete, och i så fall, på vilket sätt?  
4.6 Upplever du någon svårighet i att vara konflikthanterare i yrket, och i så fall, på vilket 
sätt?  
4.7 Finns det någon negativ del av/svårighet att hantera att vara del av konflikter i yttre tjänst? 
4.8 Finns det någon handlingsplan eller liknande för hur ni inom arbetslaget hanterar 
efterdyningarna av konflikter, eller hanterar pågående konflikter? 
 
5. Poliskulturen/Kåranda 
 
5.1 Beskriv arbetskulturen inom polisen 
5.2 Om jag säger “kåranda” vad tänker du då?  
 Är det något unikt för polisen? 
5.3 Vad skulle du lyfta fram som positivt/negativt med poliskulturen? 
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5.4 Hur upplever du att arbetskulturen hjälper eller hämmar dig? 
 
6. Övrigt 
 
6.1 Är det något du skulle vilja tillägga?  
	  

Bilaga 3. Kodschema  

 
Funktion 
- I stort 
- Sin egen funktion som Polis 
 
Utbildning 
- I stort 
- Verklighet kontra utbildning  
- Konflikter (inom utbildning)  
 
Konflikter 
- Definition av konflikt  
- Personligt  
- Professionellt  
- Konflikt i arbetet  
- Efterdyningar av konflikter  
 
Arbetskultur 
-‐	  Definition	   
-‐	  Positiva	  aspekter	  	  
-‐	  Negativa	  aspekter	   
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Bilaga 4. Polislag  

 
Polislag (1984:387) 
 
Användning av våld 
 
10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga 
och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, 
använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om 
1. han möts med våld eller hot om våld, 
2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd 
berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars 
möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant 
frihetsberövande, 
3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller 
en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för 
omfattande skada i miljön, 
4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon 
från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller 
biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan 
liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av 
egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i 
rättegångsbalken, 
5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller 
annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller 
ett fordons last, 
6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig 
tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum 
eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan 
eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning 
enligt vad som är föreskrivet därom, eller 
7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den 
allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det 
är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld. 
 
I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person 
brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av 
motstånd. 
 
Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter 
i 24 kap. brottsbalken. Lag (2002:577). 
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Bilaga 5. Utbildningsplan 
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